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 208.......................................................................................إمنا هي عامل األرواح،

 209..................................................................................الرسالة الرابعة يف اآلثار العلوية

 209............................................................وهي الرسالة الثامنة عشرة من رسائل إخوان الصفاء

 209.......................................................................................................فصل

 210.......................................................................................فصل يف ماهية الطبيعة

 212.....................................................................................فصل واعلم يا أخي بأن

 212.........................................................الزوايا اليت تحدث من انعكاس شعاعات الكواكب

 212....................................................................:والشمس، من وجه األرض ثالثة أنواع

 215................................فصل فانظر يا أخي إىل هذه العناية اإلهلية الكلية، والسياسة الربانية احلكيمة،

 216...................................................................فصل واعلم يا أخي أنه لوال الِعناية اإلهلية

 216.................................................................................ورمحة الباري، جل جالله،

 217.......................................................................فصل فإما علة كثرة األمطار يف الشتاء

 217...........................................................................................وقلتها يف الصيف
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 218....................................................................فصل وأما احلوادث اليت يف كرة الزمهرير

 218.......................................فرمبا كثر ذلك ورمبا قل. يلفهي انقضاض الكواكب اليت ترى يف الليا

 218..............................................................................فصل وقد يظن كثري من الناس

 218...................................................................................أن انقضاض هذه الشهب

 220........................................................................فصل وأما الكواكب ذوات األذناب

 221...............................................................................الرسالة اخلامسة يف تكوين املعادن

 221............................................................وهي الرسالة الثامنة عشرة من رسائل إخوان الصفاء

 221..............................................فصل واعلم أيها األخ البار الرحيم، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه،

 222..........................................................................................فصل اعلم يا أخي

 222..........................................................................أن اجلواهر املعدنية خمتلةٌ يف طباعها

 222.................................................................فصل واعلم بأن اجلواهر املعدنية ثالثة أنواع

 226.............................................................................فصل واعلم أن األودية واألار

 226...........................................................................أكثرها تبتدئ من اجلبال والتالل،

 227..................................................................فصل وإذ قد فرغنا من ذكر صورة األرض

 228..................................................................................فصل اعلم يا أخي أن تلك

 229......................................................................................فصل واعلم يا أخي أن

 231.............................................................................................خواصها الغريبة

 236......................................................................................أركان اجلواهر األربعة

 238...................................................................................فصل إن طائفة من اجلادلة

 238.....................................................................................ملا مل يعرفوا ما الطبيعة،

 238...............................................................................الرسالة السادسة يف ماهية الطبيعة

 238................................................................وهي الرسالة العشرون من رسائل إخوان الصفاء

 238.......................................................................................فصل الصنائع الطبيعية

 243...............................................................النبويةفصل واعلم يا أخي بأن سنن الديانات 

 243..........................................................فصل وإذ قد فرغنا من ذكر ما احتجنا إليه، فنقول

 243................................................................إن قوماً من العلماء تكلموا يف أحكام النجوم

 246................................................................................الرسالة السابعة يف أجناس النبات

 246.......................................................وهي الرسالة احلادية والعشرون من رسائل إخوان الصفاء

 246.......................................................................................فصل يف رسالة النبات
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 246............................................................................فصل اعلم أيها األخ البار الرحيم

 248................................................فصل مث ملا كان خمتلف الطباع من الطعوم واأللوان والروائح

 251...........................................................................................من جهة األماكن

 255..................................................................فصل اعلم يا أخي بأن أول مرتبة اإلنسانية

 258.............................................................الرسالة الثامنة يف كيفية تكوين احليوانات وأصنافها

 258........................................................وهي الرسالة الثانية والعشرون من رسائل إخوان الصفاء

 258............................................................................فصل يف كيفية تكوين احليوانات

 258....................................................................واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه

 259............................................................فصل اجلواهر املعدنية هي أدوِن مراتب الكائنات

 259......................................................................فصل أن النبات متقدم الكون والوجود

 261..............................................................................مما ذكرنا وأكمل صورة منها،

 262..............................................................فصل واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه

 265........................................................................................................اثنني

 266.......................................................................فصل يف ذكر تصانيف أحوال الطيور

 268.....................................................................................فصل يف بيان بدء اخللق

 275....................................................................................على سائر البهائم وغريها

 278.....................................................................................وبين آدم وكيف كانت

 281.......................................................................................................فصل

 282..................................................................................وانصرفت طوائف احلضور

 283..................................................................................فصل يف بيان تبليغ الرسالة

 285...........................................................فة الرسول كيف ينبغي أن يكونفصل يف بيان ص

 287....................................................................فصل وملا وصل الرسول إىل ملك الطيور

 291..........................................................................فصل وملا وصل الرسول وهو البغل

 294.....................................................................فصل مث ملا وصل إىل ملك حيوان البحر

 296...........................................................فصل يف بيان شفقة الثعبان على اهلوام ورمحته هلم

 296......................................................................فصل يف بيان خطبة الصرصر وحكمته

 299..................................................................فصل اجتماع زعماء احليوانات من اآلفاق

 301..................................................................................لعراقيفصل خطبة الرجل ا

 302............................................................................................فصل قال اهلندي
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 303...........................................................................................فصل قال العرباين

 303..........................................................................................فصل قال السرياين

 304...........................................................................................فصل قال القرشي

 304...........................................................................................فصل قال اليوناين

 305..........................................................................................فصل قال اخلرساين

 306.................................................................................فصل يف بيان صفات األسد

 307...................................................................................فصل يف بيان صفة العنقاء

 308...........................................................................بني والتننيفصل يف بيان صفة الثعا

 309......................................................................فصل مث إن امللك نظر إىل مجاعة اإلنس

 311............................................................................................خطبة أمري النحل

 311..................................................................................فصل يف بيان فضيلة النحل

 312..........................................................فصل يف بيان حسن طاعة اجلن لرؤسائها وملوكها

 314.....................................................................................فصل خطبة زعيم الروم

 316........................................................................................فصل خطبة األعرايب

 317....................................................................................فصل خطبة زعيم الطيور

 320................................................................................فصل خطبة اليهودي العراقي

 322..........................................................................فصل وقام عند ذلك العراقي وقال

 323.............................................................................فصل خطبة كليلة زعيم السباع

 326.................................................................................فصل خطبة الزعيم الفارسي

 326..........................................................................................فصل خطبة الببغاء

 328.....................................................................................فصل خطبة حكيم اجلن

 329..........................................................................................فصل مث قال الببغاء

 332...........................................................................فصل مث قال امللك لزعيم اجلوارح

 336...........................................................................فصل فلما فرغ الببغاء من كالمه،

 338..................................................................................فصل مث قال امللك لإلنسي

 340.....................................................................................فصل مث قال زعيم اهلند

 340........................................................................................فصل خطبة الضفدع

 342.......................................................................................فصل خطبة احلجازي

 343...............................................................................الرسالة التاسعة يف تركيب اجلسد
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 344..........................................................وهي الرسالة الثالثة والعشرون من رسائل إخوان الصفا

 344...............................................................................فصل يف كيفية تركيب اجلسد

 344.........................................................................وكيفية أخالط البدن ومزاج الطبائع

 346...............................................................................وأن النفس كالساكن يف الدار

 351.............................................................................الرسالة العاشرة يف احلاس واحملسوس

 352.........................................................................يف ذيب النفس وإصالح األخالق

 352............................................................................فصل يف علم اإلنسان باملعلومات

 358............................................................................................إىل القوة املتخيلة

 358............................................................بيان احملسوسات بعضها بالذات وبعضها بالعرض

 359......................................................................والتعب والراحة وكيفية إدراك احلواس

 360.................................................................................فصل يف طرق علم اإلنسان

 360.........................................:والعلة اليت من أجلها صار علم اإلنسان باملعلومات من ثالثة فنقول

 361..........................................................................الرسالة احلادية عشرة يف مسقط النطفة

 361.......................................................وهي الرسالة اخلامسة والعشرون من رسائل إخوان الصفا

 361........................................................................فصل يف أن لكل حدث زماناً معلوماً

 362..........................................................................فصل يف كيفية اعتبار أفعال الطبيعة

 363........................................................................فصل يف أن للنفس النباتية سبع قوى

 363........................................................................................................فعالة

 364..................................................................فصل يف كيفية حال اجلنني يف الشهر الرابع

 366........................................................................فصل يف مدة تأثريات هذه الكواكب

 372..........................................................................مث اعلم أن االستغراق يف الشهوات

 372.............................................يف هذه الدنيا ينسي اإلنسان أمر اآلخرة، ويشككه وييئسه منها

 373.....................................................................................فصل يف درجات الطالع

 377....................................................................الرسالة الثانية عشرةقوهلم اإلنسان عامل صغري

 377.......................................................وهي الرسالة السادسة والعشرون من رسائل إخوان الصفا

 377.......................................................................................................فصل

 378.......................................................................................................فصل

 378................................................................بار أحوال اإلنسان بأحوال املوجوداتيف اعت

 378.......................................................................................حسب ما تبني ها هنا
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 379.....................................................................يف أن اإلنسان خمتصر من اللوح احملفوظ

 380................................................................................فصل يف فضيلة جوهر النفس

 381.....................................................................يف اعتبار أحوال اإلنسان بأحوال الفلك

 382.............................................................مشاة تركيب جسد اإلنسان باألركان األربعة

 383..................................................................................فصل يف تعداد قوى النفس

 384...................................................................فصل أن للنفس اإلنسانية مخس قوى أخر

 385........................................................................فصل يف قوى النفس املنبثة يف الفضاء

 385.......................................................................يف اعتبار أحوال اإلنسان باملوجودات

 386.........................................................................................اليت دون فبك القمر

 386............................................................................فصل بأن احليوانات أنواع كثرية

 388.................................الرسالة الثالثة عشرة يف كيفية نشوء األنفس اجلزئية يف األجساد البشرية الطبيعية

 388.......................................................وهي الرسالة السابعة والعشرون من رسائل إخوان الصفاء

 388....................................................................بيان قول احلكماء إن اإلنسان عامل صغري

 390....................................................................................فصل يف العلم و احلكمة

 391...................................................................فصل يف حكم صور املعقوالت يف النفس

 391............................................................................فصل يف مرض النفوس وعالجها

 393.............................................................................فصل يف اقتناء الفضائل احلكيمة

 394.......................................................... الرابعة عشرة يف بيان طاقة اإلنسان يف املعارفالرسالة

 394..........................................................................واىل أي حد هو ومبلغه من العلوم

 394...........................................................................فصل يف طاقة اإلنسان يف املعارف

 395................................................................................فصل يف كيفية حدوث العامل

 397..................................................................................فصل يف احلاجة إىل األنبياء

 397..................................................................اخلُلف بني العلماء يف حدوث العامل وقدمه

 399...................................................................فصل فيما حيتاجه السائل عن هذه املسائل

 399.................................................................فصل ومذهب إخواننا النظر يف مجيع العلوم

 400.........................................................................فصل يف أن املوجودات كّلها نوعان

 401..................................................................الرسالة اخلامسة عشرة يف حكمة املوت واحلياة

 401.......................................................وهي الرسالة التاسعة والعشرون من رسائل إخوان الصفاء

 401.......................................................................................................فصل
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 402..................................................................فصل يف غرض رباط النفس الكلية باجلسم

 402.................................................................................الكلي حسب ما تبني هاهنا

 403.....................................................................يف سريان النفس الكلية يف اجلسم الكلي

 403................................................................................فصل يف اعتبار املوت واحلياة

 404........................................................................................فصل يف ماهية احلياة

 404....................................................................................................فصل يف

 404...................................................................غرض رباط النفس اجلزئية باجلسد اجلزئي

 405......................................................................................فصل يف حكمة املوت

 407....................................................................................................فصل يف

 407.....................................................................كيفية خروج النفس من القوة إىل الفعل

 407...................................................................................ض السياساتفصل يف غر

 408...............................................................................فصل يف عيوب اجلسد ومثالبه

 409.......................................................................الرسالة السادسة عشرة يف خاصية اللذات

 409.........................................................................ويف حكمة احلياة واملوت وماهيتهما

 409..................................................................وهي الرسالة الثالثون من رسائل إخوان الصفا

 409.......................................................................................................فصل

 411....................................................................................................فصل يف

 411............................................................علة وصول اآلالم واألوجاع إىل النفوس احليوانية

 411.............................................................................دون سائر النفوس اليت يف العامل

 413..................................................................................فصل يف شرح معىن الكفر

 415..............................................................................................يف وقت واحد

 416.................................................................فصل يف اللذات الروحانية اليت جتدها النفس

 420..................................................................................فصل يف التقليد واالجتهاد

 421.......................................................................................................فصل

 421......................................................يف كيفية وصول اآلالم إىل النفوس الشريرة بعد مفارقة

 422.......................................................................................................فصل

 422....................................................................يف ماهية الشياطني وجنود إبليس أمجعني

 423..................................................................الرسالة السابعة عشرة يف علل اختالف اللغات

 423..................................................................................ورسوم اخلطوط والعبارات
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 423........................................................وهي الرسالة احلادية والثالثون من رسائل إخوان الصفاء

 424..........................................................................فصل يف بيان اختالف علل اللغات

 425.......................................................................... من احتاد املركباتفصل يف الغرض

 425..............................................................................فصل يف أن العامل جسد النفس

 426............................................................................فصل يف معرفة األصوات الفلكية

 428................................................................................................فصل مث اعلم

 429....................................................................فصل يف معرفة أصول األصوات األرضية

 429.................................................................فصل يف احلكمة من جعل كرة النسيم عالية

 429..........................................................................................عن كرة السحاب

 433...................................................................................فصل يف قوة حاسة القلب

 434...............................................................................فصل يف قابلية اجلواهر اللطيفة

 435.....................................................................فصل يف أن املعاين يف الكالم كاألرواح

 435................................................................................فصل يف معرفة أصل الصوت

 440...............................................................فصل يف كيفية إدراك القوة السامعة لألصوات

 442.....................................................................فصل يف تغري املوجودات من حال حلال

 446..................................................................................فصل يف السكون واحلركة

 447.............................................................................فصل يف معرفة قسمة األصوات

 447.............................................................................................من جهة الكمية

 448....................................................................................................فصل يف

 448.....................................................................معرفة األصوات من جهة طبيعة اإلنسان

 448.................................................................................واحليوانات واختالفهم فيها

 449...............................................................................فصل يف معرفة بداية احلروف

 451............................................................................فصل يف أن الكالم صنعة منطقية

 452................................................................................فصل يف طريف صناعة الكتابة

 458....................................................................فصل يف تباغض أتباع األنبياء بعد موم

 462..........................................تأكل،فصل وقد قيل يف أمثال اهلند إن ثعالب خرجت يف طلب ما 

 463........................................................فصل وقد حكي أن بعض ملوك اهلند ملا دنت وفاته،

 464.............................................فصل ويقال إنه ملا فرغ من وصية ولده الذي أهله للملك بعده،

 466......................................................................................رسائل النفسيات العقليات
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 466.............................................. رأي الفيثاغورينيالرسالة األوىل يف مبادئ املوجودات العقلية على

 466.........................................................وهي الرسالة الثانية والثالثون من رسائل إخوان الصفاء

 466.......................................................................................................فصل

 467......................................................................فصل اعلم، أيدك اهللا وإيانا بروح منه،

 467................................................................................أن الوجود متقدم على البقاء

 468.............................................................فصل يف تقدمي النظر يف مبادئ األمور احملسوسة

 468...............................................................................................فصل اعلم أن

 469....................................................................................................عز وجل

 469...............................................................................فصل يف سؤاالت عن املبادئ

 470................................................................................................معاً ومراتبها

 471.....................................................................................فصل يف أركاا األربعة

 472.........................................................................فصل وأول آثارها الزئبق والكربيت

 473......................................................................مسألة هل الوجود يف تناقص أم تكامل

 475........................................................الرسالة الثانية يف املبادئ العقلية على رأي إخوان الصفاء

 475.........................................................وهي الرسالة الثالثة والثالثون من رسائل إخوان الصفاء

 475...............................................................تثليث والتربيع والتخميسفصل يف التوحيد وال

 475............................................................................وإطناب كل ملة يف نصرة أصلها

 475......................................................................................فيثاغورس وعلم العدد

 475..........................................فصل يف معىن قول الفيثاغوريني إن املوجودات حبسب طبيعية العدد

 475...............................................................فصل يف مراتب املوجودات ونظام املخترعات

 476..............................................................فصل اعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروح منه،

 476......................................................فصل واعلم أن الباري، جل ثناؤه، هو أول املوجودات

 479........................................................................فصل يف بيان أن العامل كري الشكل

 479..................................................فصل اعلم أن الفلك احمليط كري الشكل، مستدير جموف،

 480........................................................الرسالة الثالثة يف معىن قول احلكماء إن العامل إنسان كبري

 480.........................................................وهي الرسالة الرابعة والثالثون من رسائل إخوان الصفاء

 480..................................................................فصل معىن قول احلكماء العامل إنسان كبري

 483................................................................................................ومطامري هلا،

 484...........................................................................فصل أن العامل بأسره كرة واحدة
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 485...............................................................................................:ومستديرات

 485..............................................................................فصل يف نظام الوجود والبقاء،

 488..............................................................................فصل اعلم أيها األخ ما علمت

 488................................................................................الرسالة الرابعة يف العقل واملعقول

 488.......................................................وهي الرسالة اخلامسة والثالثون من رسائل إخوان الصفاء

 491............................................................................فصل أن املوجودات كلها نوعان

 493..................................................................فصل واعلم أن النفس هي يف ذاا جوهرة

 493.......................................................................................فصل النفس اإلنسانية

 494..................................................................................................من األفعال

 496............................................................................الرسالة اخلامسة يف األدوار واألكوار

 496......................................................وهي الرسالة السادسة والثالثون من رسائل إخوان الصفاء

 499.........................................................................فصل أن دوران الفلك أكرم األفعال

 502...................................................................فصل يف أن تكهنات املنجمني سبعة أنواع

 503................................................................................الرسالة السادسة يف ماهية العشق

 503........................................................وهي الرسالة السابعة والثالثون من رسائل إخوان الصفاء

 506.........................................................................فصل يف ماهية علة فنون املعشوقات

 511...............................................................................الرسالة السابعة يف البعث والقيامة

 511.........................................................وهي الرسالة الثامنة والثالثون من رسائل إخوان الصفاء

 517.....................................................................................فصل يف بعث األجساد

 523................................................................................تفصيل ذلك فنقولفصل يف 

525..........................................................................فصل اعلم أن األرض جسم كُري 

 528..........................................................................................أدلة حدوث العامل

 529...............................................................................فصل يف بيان مشاهدة العلماء

 529.............................................................................فصل يف أن وجود العامل عن اهللا

 531......................................................................................ضرر اعتقاد قدم العامل

 532.............................................................................الرسالة التاسعة يف العلل واملعلوالت

 532................................................................وهي الرسالة األربعون من رسائل إخوان الصفاء

 532.......................................................................................بيان العلل واملعلوالت

 533...........................................................................فصل أن احلكماء هم ورثة األنبياء
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 534.................................................................ومن أخص أوصاف الباري أنه غري الوجود

 535...............................................................................الفيض ومثال الضوء يف اهلواء

 537......................................................................من ظن أن احلكماء يقولون بقدم العامل

 538......................................................................................فصل يف العلة واملعلول

 539....................................................................فصل مث اعلم أن املوجودات كلها نوعان

 540.......................................................................................:فصل وكيف إذا قيل

 540.............................................................................................بعد أن مل يكن؟

 542.......................................................................................................فصل

 543....................................................................ملا أبدع املوجودات قسمها قسمني اثنني

 546....................................................................اختالف لُغات الناس وألوام وأخالقهم

 548...................................................مث اعلم أن كل هذه األقاويل مقنع لنفوس أقوام دون أقوام

 548...................................................................العقالء يطلبون جوابا شافيا هلذه احلروف

 549.......................................................................اأسرار احنصار هذه احلروف يف عدده

 549...........................................................................فقد عِلم مما ذكرنا وصدق مبا قلنا

 549.................................................................................فضيلة العدد مثانية وعشرون

 550.............................................................................الرسالة العاشرة يف احلدود والرسوم

 550......................................................وهي الرسالة الواحدة واألربعون من رسائل إخوان الصفاء

 550........................................................................................بيان احلدود والرسوم

 554..............................................................................................الشكل واللون

 554...................................................فصل أن الشكل صورة جسمانية واللون صورة روحانية،

 555................................................................................................فصل مث اعلم

 555.......................................................................أن العدد هو أحد الرياضيات احلكمية

 556....................................................................فصل النبات هو كل جسم يتغذّى وينمو

 557.........................................................................................فصل األلوان املفردة

 558.........................................................................................رسائل اآلراء والديانات

 558..............................................................الرسالة االوىل يف العلوم الناموسية االهلية والشرعية

 558.........................................................وهي الرسالة الثانية واألربعون من رسائل إخوان الصفاء

 559...............................................................فصل يف بيان اختالف كمية إدراك املعلومات

 559......................................................................اختالف إدراك القوى العالمةبيان علة 
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 561..................................................................بيان ما لكل حاسة من احملسوسات بالذات

 562......................................................................بيان احلواس اليت ال ختطئ يف إدراكاا

 562...............................................................................املُدركات اليت هي هلا بالذات

 562..........................................................................بيان القوى اليت يف حواس اإلنسان

 565..............................................................عجائب هذه القوة املتخيلة وتفاوت الناس فيها

 566.......................................................................................بيان فضيلة هذه القوة

 569................................................................................بيان رجحان العقول للعقالء

 570........................................................................فضل الفقراء واملساكني وأهل البلوى

 571..................................................................الفرق بني اصول الصنائع والعلوم وفروعها

 573................................................................................وأما علوم املنطق فهي نوعان

 576..................................................................................فصل يف بيان آداب اجلدال

 578...............................................................................فصل يف بيان أنواع القياسات

 580.............................................................................فصل يف بيان ماهية أجود اآلراء

 581.............................................................................بيان اآلراء اِحلكمية وهي نوعان

 584........................................................................العلة الداعية إىل القول حبدوث العامل

 584..............................................................................................عن علة واحدة

 584...............................................................................العلة الداعية للقائلني باألصلني

 585.............................................................................بيان البحث عن حدوث اهليوىل

 588......................................................................بيان قول القائل إن الشر عارض للعامل

 589...................................فصل يف بيان قول القائلني إن أسباب الشرور يف العامل بالعرض ال بالقصد

 591..........................................................................................على قول احلكماء

 592................................................................ألشكال هي بالقصد الثايناملختلفة الصور وا

 593.....................................................................................من جهة أحكامالناموس

 594...........................................................................من يعرف اهللا ال يتوسل إليه بأحد

 595......................................................................علة االختالفات اليت بني أهل الديانات

 596...............................................................النبوية بعضها يف األصول، وبعضها يف الفروع

 598..........................................................................................الدنيا رحم اآلخرة

 599.............................................................................بيان اختالف العلماء يف اإلمامة

 601..........................................................................تضاد أخالق امللوك وخصال النبوة
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 601................................................ أن يف بعض أخالق امللوك مضادة خلصال النبوة،فصل فاعلم

 601........................................................................................فصل يف مسألة اجلرب

 602.....................................................................................فصل يف أحكام النجوم

 604......................................................................................فصل يف جزاء احملسنني

 606............................................................................فصل اُألمور املشكلة ثالثة أنواع

 608...................................................................................................معرفة اهللا

 609............................................................................مسألة اخلالف للذات والصفات

 610..........................................................................................مسألة خلق القرآن

 612......................................................................................معرفة حقيقة أمر املَعاد

 613.................................................................................................عقائد مؤملة

 614........................................................................................غريزة الرهبة والرغبة

 614.........................................................وهي الرسالة الثالثة واألربعون من رسائل إخوان الصفاء

 616............................................................................................الفصل األول يف

 616.................................................................احلث على ذيب النفس وإصالح األخالق

 618......................................................................الرسالة الثالثة يف بيان اعتقاد إخوان الصفاء

 618...........................................................................................ومذهب الربانيني

 619........................................................وهي الرسالة الرابعة واألربعون من رسائل إخوان الصفاء

 619.............................................................................فصل بيان اعتقاد إخوان الصفاء

 619.............................................................................فصل مثل األنبياءيف بدء دعوم

 620..................................................................................فصل سفينة إخوان الصفاء

 623.................................................................فصل بناء أمرهم على التهاون بأمر األجساد

 629....................................................................فصل كيف يكون تواصل إخوان الصفاء

 630..................................................................اءالرسالة الرابعة يف كيفية معاشرة إخوان الصف

 630.....................................وتعاون بعضهم مع بعض وصدق الشفقة واملودة يف الدين والدنيا مجيعاً

 630................................................................................كيفية معاشرة إخوان الصفاء

 631.....................................................................فصل انتخاب إخوان الصفاء ألصحام

 632........................................................فصل فينبغي لك، إذا أردت أن تتخذ صديقاً أو أخاً،

 634........................................................................ن داخل وخارجفصل والسعادة نوعا

 636..................................................................................فصل يف أنواع مواهب اهللا
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 638.............................................................................قوة نظام إخوان الصفاء ومراتبه

 639.......................................................................................زل املقرين بالقرآنمنا

 639................................................................................الرسالة اخلامسة يف ماهية اإلميان

 639....................................................................................وخصال املؤمنني احملققني

 640......................................................وهي الرسالة السادسة واألربعون من رسائل إخوان الصفاء

 640......................................................................................فصل يف حقيقة اإلميان

 640................................................................................فصل يف نعم اهللا وهي نوعان

 642......................................................................................فصل يف العلم واإلميان

 647....................................................................................فصل يف البلوغ إىل احلق

 648.....................................................................................فصل يف الشكر والصرب

 648.............................................................................فصل يف الزهد يف الدنيا والرغبة

 649.........................................................................فصل أن أشرف العلوم صدق الرؤيا

 651........................................................................قصة ابن ملك وقع يف أيدي عدو له،

 652..................................................................................قصة الرجل العراقي ومنامه

 653.................................................................................................وذكر أيضاً

 656.......................................................................التفكر يف احلكايات اليت تقدم ذكرها

 657.......................................................................................فصل يف أعداء األنبياء

 657............................................................................................عنادهم وكفرهم

 658...................................................................................حجتهم على إبطال الرؤيا

 659............................................................................................فصل الرد عليهم

 662.................................................................................حالتها إذا فارقت أجسادها

 665...............................................................................هو غرض األنبياء مما شرعوهو

 667........................................................................الرسالة السادسة يف ماهية الناموس اإلهلي

 667...................................................وشرائط لنبوة وكمية خصاهلم ومذاهب الربانيني واإلهليني

 667.......................................................وهي الرسالة السابعة واألربعون من رسائل إخوان الصفاء

 668............................................................................فصل يف اتفاق الفالسفة واألنبياء

 668........................................................................................صفات النيب وخليفته

 668.......................................................................................أخالق إخوان الصفاء

 669...........................................................................................فصل وهي نوعان
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 669........................................................................................اإلهليةوضع الشرائع 

 672................................................................أمهية تعرف واضع الشريعة على أوضاع أمته

 672..................................................................وأول سنة يستنها هلم مواالة بعضهم بعضاً

 672.....................................................................مث تعليمهم بذل املال والنفس يف سبيلها

 673....................................................................................وأن يسن هلم سنة حسنة

 673.............................................................................نسبة أتباعه إىل من جييء بعدهم

 673................................................................................مثل واضع الشريعة مع أتباعه

 673......................................................................وأن ال ينسب رأيه واجتهاده إىل نفسه

 674.............................................................................استثناء العقالء األخيار من ذلك

 674.....................................................................................الفالسفة شياطني اإلنس

 674....................................................................................الشريعة ظاهرها وباطنها

 679................................................................................الرسالة السابعة يف كيفية الدعوة

 679......................................................................................................إىل اهللا

 679.........................................................وهي الرسالة الثامنة واألربعون من رسائل إخوان الصفا

 679........................................................................................مراتب إخوان الصفا

 680.....................................................................................بناء أمرهم على التنجيم

 680............................................................................ويف أتباعهم من يشك بوجودهم

 680.............................................................................كون إخوان الصفاء شيعة علوية

 681..................................................................تركيزهم يف دعوم على الفتيان األحداث

 687.....................................................:فصل وكان مما سأل الفىت ذلك احلكيم أيضاً أن قال له

 688........................................................................انتشار حركتهم بني خمتلف الطبقات

 689......................................................................................بناء أمرهم على السرية

 689...........................................................................نبذهم للجمود وللتعصب املذهيب

 689...................................................................................مرتلة علم التنجيم عندهم

 690................................................................................عنايتهم مبعرفة حقائق النفس

 690...........................................................................تعاوم على أمور الدنيا والآلخرة

 691...........................................................................................الصداقة والصديق

 691..............................................................................................املدينة الفاضلة

 692.......................................................................................مراتب إخوان الصفاء
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 692.................................................................................وتبدأ يف سن اخلامسة عشر

 693.............................................................................................دىء األربعةاملبا

 694.......................................................................................وهو على أربع منازل

 694......................................................................رسالة إىل أخ يتصدى لدعوة فيلسوف

 695......................................................................................على قياس واحدالبيان 

 695..................................................................................البيان بالشريعة ال بالفلسفة

 696............................................................................اتفاق األنبياء واختالف الفالسفة

 696................................................................................تتمة الرسالة إىل األخ الداعية

 697.............................................................................املباحث السبعة يف معرفة النفس

 697....................................................................فصل يف مهنة النفوس وعشقها لألجسام

 698.......................................................فصل يف إخراجها من عامل األرواح جلناية كانت منها

 699.....................................................................................تعريف برسائل اإلخوان

 699........................................................................................ربيع الدول وخريفها

 700..................................................................مراعاة طبقات إخوان الصفاء يف خطابام

 700............................................................................فصل يف خماطبة العمال والكتاب

 700...............................................................................خامتة الرسالة إىل األخ الداعية

 701...........................................................................فصل يف خماطبة أهل العلم الغافلني

 703....................................................................................فصل يف خماطبة املتشيعني

 703.............................................................................إعراض الناس عن كتب األنبياء

 705.......................................................................الرسالة الثامنة يف كيفية أحوال الروحانيني

 705.......................................................وهي الرسالة التاسعة واألربعون من رسائل إخوان الصفاء

 705..........................................................معرفة أحوال الروحانيني يف العامل العلوي والسفلي

 705.............................................................................العقلدوائر الوجود وأوهلا دائرة 

 708...............................................فصل يف فعل اهللا تعاىل الذي فعله بذاته وما يليق به من صفاته

 709...........................................فصل اعلم أيها األخ أن صفات اهللا تعاىل اليت ال يشركه فيها أحد

 711...................................فصل واعلم أيها األخ أن اإلنسان الغافل عن العبادة، املنهمك يف املعصية،

 713...............................................................................................دائرة املالئكة

 714............................................................................................فصل دائرة زحل

 714.................................................................تنبث منها روحانيات تسري يف مجيع العامل
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 714.........................................................................................فصل دائرة املشتري

 715...........................................................................................فصل دائرة املريخ

 715...........................................................................................فصل دائرة الزهرة

 716..........................................................................................فصل دائرة عطارد

 716............................................................................................فصل دائرة القمر

 717...............................................................القوى الروحانية السارية من أجرام الكواكب

 717..................................................................................................دائرة األثري

 717..............................................................................فصل ومن حتتها دائرة الزمهرير

 718.................................................................................فصل ومن حتت دائرة اهلواء

 718...........................................................................فصل ودون دائرة اهلواء دائرة املاء

 718...................................................................وبعد دائرة املاء دائرة األرض وهي التراب

 719.........................................................................والدائرة اليت من فوقها دائرة احليوان

 719..................................................................................فصل دائرة الناموس اإلهلي

 719........................................................................وأشخاصها القائمون بأمور النواميس

 719.......................................................................................فصل الدائرة اليت تليها

 719.......................................................................دائرة أصحاب احلكم الفلسفية العقلية

 719.............................األفعال املتقنةاملرتبة يف أفق الدائرة األوىل وتنبث منها يف العامل الصنائع احملكمة و

 720........................................................................وجسم اإلنسان مبين على تسع دوائر

 720...........................................................................ملاذا وجد يف اجلسد اثنا عشر ثقبا

 721..............................................................................مشاكلة جسم اإلنسان للدوائر

 721........................................................................................اليت دون فلك القمر

 722................................................................................................دائرة احليوان

 723.......................................................فصل اعلم أيها األخ البار، أيدك اهللا وإيانا بروح منه،

 723................................................................................ملاذا جعل شكل الفلك كرياً

 724.................................................................والفلك احمليط دائرته أوسع الدوائر الفلكية،

 728.............................................................الرسالة التاسعة يف كيفية أنواع السياسات وكميتها

 729................................................................اخلمسون من رسائل إخوان الصفاءوهي الرسالة 

 730..............................................................................................موعظة املقدمة

 731.................................................................................فصل يف السياسة اجلسمانية
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 732..................................................................................فصل يف السياسة النفسانية

 733..................................................................................فصل يف سياسة األصحاب

 734............................................................................................فصل يف القرابني

 735.....................................................................العبادة الفلسفية ثالثة أيام من كل شهر

 739......................................................................الرسالة العاشرة يف كيفية نضد العامل بأسره

 739................................................................العامل كرة واحدة تنفصل إحدى عشرة طبقة

 740.......................................................................................نظام الوجود والبقاء،

 740............................................................................................مراتب الكائنات

 741.............................................................................................مما يلي احليوانية

 743...........................................................................الرسالة احلادية عشرة يف ماهية السحر

 743.............................................................................................والعزائم والعني

 744....................................................................................................ماهية السحر

 744................................................................وهذه الرسالة هي آخر الرسائل من القسم الرابع

 744.........................................................................................وهي احلادية واخلمسون

 757...................................................................................بيان حقيقة السحر وغريه

 758.............................................................................وأما السحر املذكور يف القرآن،

 764......................................................................يف علم الطب وأن منه ما هو كالسحر

 766........................................................................................علم الفلك والتنجيم

 768......................................................................................فصل يف سعادة الطالع

 769..................................................................................ذوات اجلسدين من الربوج

 769...........................................................................مثل الكوكب إذا مل ينظر إىل بيته

 769.....................................................................................وتدبري القمر أمر مساوي

 770.....................................................................................على ما ذكرته احلكماء

 771.......................................................................................................فصل

 776......................................................................................فصل يف معرفة البيوت

 776...............................................................................................فالبيت األول

 776................................................................................................والبيت الثاين

 777..............................................................................................والبيت الثالث

 777...............................................................................................والبيت الرابع
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 777.............................................................................................والبيت اخلامس

 777.............................................................................................والبيت السادس

 777..............................................................................................والبيت السابع

 777...............................................................................................والبيت الثامن

 778..............................................................................................والبيت التاسع

 778..............................................................................................والبيت العاشر

 778........................................................................................والبيت احلادي عشر

 778..........................................................................................والبيت الثاين عشر

 778.........................................................................االستدالل على املسائل واإلخبار ا

 779.......................................................................كالم حكماء اهلند وغريهم يف الضمري

 780.....................................................................فصل يف استخراج الدليل من النورات

 780.............................................................................................األدلة اإلثناعشر

 781.............................................................................معرفة املسائل وأجوبتها البيوت

 781.............................................................................معرفة مقدار ما تصيب من املال

 782..............................................................................فصل يف معرفة سين الكواكب

 783..................................................................................نصائح يف ممارسة هذا الفن

 786................................................................................وبه يكون متام العمل للملك

 787................................................................................لعنة اهللا املودعة يف الكواكب

 787......................................................................ما ورثه آل البيت من أسرار هذا العلم

 788....................................................................................وبه تتم لك معرفة امللوك

 789...............................................................وبه تضيء نفسك بأنوار اإلمام احلجة املستور

 789.............................................................................................وصية بطليموس

 790....................................................................وما عند آل البيت خري مما عند بطليموس

 790......................................................................ومن ذلك هذا الفصل يف معرفة الغيب

 790......................................................................فصل إذا أردت ذلك، فانظر إىل الطالع

 791..........................................................ومن مستحسنات هذه الصناعة وعجائب أسرارها

 792..............................................................إذا أردت أن تعرف هل احلمل واحد أو اثنان،

 792..............................................................................فصل يف معرفة مىت كان احلمل

 793........................................................................امل ليالً أم اراًيف معرفة مىت تلد احل
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 793.................................................................................فصل يف اختيار وقت احلمل

 793...........................................................................فصل يف موت اجلنني يف بطن أمه

 793............................................................................فصل يف حال املولود يف بطن أمه

 793...............................................................يف معرفة ما يكون من رسول يرسل يف حاجة

 793......................................................................................فصل يف قدوم الرسول

 794........................................................................يف معرفة ما يف الكتاب قبل أن يفض

 794.......................................................................................................ختامه

 794.......................................................................................فصل يف ختم الكتاب

 794................................................................................وكله مسطور يف كتاب مبني

 794..............................................................................فصل يف صدق األخبار وكذا

 795.......................................................................................................فصل

 796..................................................................................قصة صديق إلخوان الصفا

 796....................................................................... على السرقة والسارقفصل يف احلكم

 797...........................................................................................يف معرفة السارق
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  فهرست الرسائل

ها وماهيه؛ خوان الصفا وخالن الوفا، وأهل العدل وأبناء احلمد، جبمل؛ مجع مجلة، أي مجلة الشيء؛ معانيهذه فهرست رسائل إ
حقيقته؛ أغراضهم فيها، وهي اثنتان ومخسون رسالة يف فنون العلم وغرائب احلكم، وطرائف اآلداب، وحقائق املعاين، عن كالم 

  .اخللصاء الصوفية، صان اهللا قدرهم وحرسهم حيث كانوا يف البالد

  : وهي مقسومة على أربعة أقسام

  . ومنها نفسانية عقلية، ومنها ناموسية؛ شرعية؛ إهليةفمنها رياضية تعليمية، ومنها جسمانية طبيعية،

  فالرسائل الرياضية التعليمية أربع عشرة رسالة

"العدد"  األولى منها في الرسالة  

والغرض املراد من هذه الرسالة هورياضة أنفس املتعلمني للفلسفة، املؤثرين للحكمة، الناظرين يف . وماهيته وكميته وكيفية خواصه
شيء قابل للصور، ويسمى باملادة؛ وهي أمنوذج من : ياء، الباحثني عن علل املوجودات يف اهليوىل،؛ اهليوىل عند احلكماءحقائق األش

األصل، وأصل احلساب؛ جذر : وإن علم العدد؛ اجلذر. العامل األعلى، ومبعرفته يتدرج املرتاض إىل سائر الرياضيات والطبيعيات
املاء واألرض واهلواء والنار، يوناين معرب؛ : واإلسطقسات األربعة: عارف، وإسطقس؛ األصلالعلوم، وعنصر احلكمة، ومبدأ امل

  .املعاين

"الهندسة"  الثانية في الرسالة  

  .وبيان ماهيتها، وكمية أنواعها، وكيفية موضوعاا

ات إىل الروحانيات، ومن ذوات والغرض املقصود منها هوالتهدي؛ االهتداء؛ للنفوس من احملسوسات إىل املعقوالت،ومن اجلسماني
اهليوىل إىل اردات،؛ أي املفارقة املادة؛ وكيفية رؤية البسائط،؛ املوجودات غري املركبة؛ اليت ال تتكثر وال تزداد، وال تنفرد 

ردة املعراة من املواد باالجتاه، وال تتقدر مبقدار، وال احنصار يف األقطار،؛اجلوانب، واخلطوط اهلندسية القامسة والواصلة؛ كالصورة ا
املربأة من اهليوىل، واجلواهر احملضة الروحانية، والذوات املفردة العلوية اليت ال تدرك بالعيان، وفوق الزمان واملكان، وكيفية االتصال 

  .ا واإلطالع عليها والترقي بالنفس إليها

"النجوم"  في رسالةالثالثةالرسالة   

ألفالك، وصفة الربوج، وسري الكوكب، ومعرفة تأثرياا يف هذا العامل، وكيفية انفعال األمهات شبه املدخل، يف معرفة تركيب ا
عدم : والفساد.وجود اجلوهر عن عدم مثل وجود عمروبعد إن مل يكن: واملواليد منها بالنشوء والبلى والكون والفساد،؛ الكون
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 منها هوتشويق النفوس الصافية للصعود إىل عامل األفالك وأطباق ؛ والغرض.اجلوهر عن وجود مثل أن ميوت عمروبعد أن كان حياً
؛ العقل الفعال .السموات، منازل الروحانيني، واملالئكة املقربني، واملأل األعلى، واجلواهر العلى، والوصول إىل القدس والروح األمني

  .عند الفالسفة

. زائلة والصور املقومة واملتممة، وتلقب هذه الرسالة بسمع الكيانتعريف ماهية اجلسم وحقيقته وما خيصه من األعراض الالزمة وال

الطبيعة، قال اجلواليقي إا كلمة سريانية، وقيل مسع الكيان ألنه أول ما يسمعه املتعلمون هلذا العلم، : الكيان. الصيت: السمع
" السماء والعامل" ؛ الثانية منها رسالة يف.فلسفةويسمى أيضاً السمع الطبيعي والسماع الطبيعي، وهوما ينبغي أن يقدم قبل تعلم ال

والغرض منها هوالبيان عن . وبيان كيفية أطباق السموات وكيفية تركيب األفالك، وما هوالعرش العظيم، وما هوالكرسي الواسع
ملوكلة ا بإذن كيفية حتريك األفالك، وتسيريات الكوكب، وأن احملرك هلا كلها هوالروح القدس والنفس الكلية الفلكية، ا

والغرض منها هوالبيان عن ماهية الصور املقومة لكل واحد من األركان األربعة، أعين " الكون والفساد" الثالثة منها رسالة يف.باريها
الة األمهات اليت هي النار واهلواء واملاء واألرض، وإا هي األمهات الكلية الكائن منها املعدن والنبات واحليوان، وكيفية استح

بعضها إىل بعض باختالف كيفياا عليها، بدوران األفالك حوهلا، ومطارح شعاعات الكوكب عليها، وإن الطبيعة الفاعلة هلا، 
احملركة لكل واحد منها إىل كماهلا وغايتها، هي قوة من قوى النفس الكلية الفلكية، وملك من مجلة املالئكة املوكلة ا، وسائقة هلا 

  . هلا من غايتهاإىل متام ما أعد

"اآلثار العلوية" الرابعة منها رسالة فيالرسالة   

    

والغرض منها هوالبيان عن كيفية حوادث اجلووتغيريات اهلواء، من النور والظلمة، واحلر والربد، وتصاريف الرياح من البحار 
وق والثلوج والربد واهلاالت؛ مجع هالة، وهي واألار، وما يكون منها من الغيوم والضباب والطل والندى واألمطار والرعود والرب

  .؛ وقوس قزح والشهب وذوات األذناب وما شاكل ذلك.الدارة اليت تظهر حول القمر

كيفية تكوين المعادن" الخامسة منها رسالة فيالرسالة   

البيان بأا أول مفعوالت والغرض منها هو." وكمية اجلواهر املعدنية، وعلة اختالف جواهرها وكيفية تكوينها يف باطن األرض
الطبيعة اليت هي دون فلك القمر اليت هي قوة من قوى النفس الكلية الفلكية بإذن باريها املصور للجميع، واملوجد للكل، ال من 

من مركز موجود، إبداعاً واختراعاً وخلقاً وتكويناً، ومنها تبتدئ األنفس اجلزئية بالتهدي الباعث ا إىل الترقي من أسفل سافلني 
؛ وحمل األنبياء .األرض إىل أعلى عليني، عامل األفالك وفوق السموات، موقف األبرار املتقني، ومقر األخيار املنتجبني،؛ املختارين

وهذا أول صراط جتوز عليه األنفس اجلزئية مث النبات بوساطة الكون والنمو، مث احليوان بوساطة الكون والنموواحلس، مث . واملرسلني
ان بوساطة الكون والنموواحلس والعقل، مث التجرد والدخول يف زمرة املالئكة الذين هم سكان األفالك واملأل األعلى الذين اإلنس

  .هم أهل السموات

"ماهية الطبيعة" السادسة رسالة فيالرسالة   
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والفرق بني الفعل اإلرادي، من . املعادناحليوان والنبات و: وكيفية أفعاهلا يف األركان األربعة اليت هي األمهات ومواليدها اليت هي
والغرض منها تنبيه الغافلني على أفعال النفس وماهية جوهرها، والبيان عن .الفكري والشوقي، وبني الضروري من الطبيعي والقهري

ال صورها والتمام أجناس املالئكة، وهي اليت تسميها الفالسفة روحانيات الكواكب املوكلة بإنشاء املواليد، بتحريكها إىل استكم
  .املعد هلا

"أجناس النيات" السابعة منها رسالة فيالرسالة   

  .وأنواعها وكيفية سريان قوى النفس النامية فيه

والغرض منها هوتعديد أجناس النبات، وبيان كيفية تكوينها ونشوئها، واختالف أنواعها من األشكال واأللوان والطعوم والروائح 
ارها وحبوا وصموغها وحلائها؛ قشر الشجر؛ وعروقها وقضباا وأصوهلا وغري ذلك من املنافع؛ وأن أول يف أوراقها وأزهارها ومث

  .مرتبة النبات متصلة بآخر مرتبة املعادن، وآخر مرتبتها متصلة بأول مرتبة احليوان

"أصناف الحيوان" الثامنة منها رسالة فيالرسالة   

ض منها هوالبيان عن أجناس احليوانات وكمية أنواعها واختالف صورها وطبائعها والغر. وعجائب هياكلها وغرائب أحواهلا
وأخالقها، وكيفية تكوينها ونتاجها وتوالدها وتربيتها ألوالدها؛ وأن أول مرتبة احليوان متصلة بآخر مرتبة النبات، وآخر مرتبة 

ول مرتبة املالئكة الدين هم سكان اهلواء واألفالك وأطباق احليوان متصلة بأول مرتبة اإلنسانية، وآخر مرتبة اإلنسانية متصلة بأ
السموات، وأن نفوس بعض احليوانات مالئكة ساجدة لنفس اإلنسان اليت هي خليفة اهللا يف أرضه، ونفوس بعضها راكعة له؛ 

قالً فهو ملك كرمي خري ونفوس بعض احليوان شياطني عصاه مغلغلة يف جهنم عامل الكون والفساد؛ وأن اإلنسان إذا كان خرياً عا
  .الربية؛ وإذا كان شريراً فهو شيطان رجيم شر الربية

"تركيب الجسد" التاسعة منها رسالة فيالرسالة   

والبيان بأنه عامل صغري وأن بنية هيكله تشبه مدينة فاضلة، وأن نفسه تشبه ملكاً يف تلك املدينة، والغرض منها هومعرفة اإلنسان 
وإن انتصاب القامة أجلّ أشكال احليوانات، وإن بنية جسد اإلنسان خمتصر من العامل الذي هو يف اللوح . لهجسده وبنيته املهيأة 

احملفوظ، وأنه الصراط املمدود بني اجلنة والنار، وإنه ميزان القسط الذي وضعه اهللا بني خلقه، وإنه الكتاب الذي كتبه اهللا بيده، 
لذي أبدع اهللا بذاته؛ وأن نفس اإلنسانية هي خليفة اهللا يف أرضه حاكماً بني خلقه، سائساً وصنعته الذي صنع اهللا بنفسه، وكلمته ا

لربيته، مستعمالً لعامله السفلي مدة من الزمان، فإذا انتقل صار زينة لعامله العلوي، وحافظاً لذاته الوجودي على األبد؛ وأن اإلنسان 
  .مكنه الوصول إليه والزلفى لديه، فائزاً بنعيم األبد والدوام السرمدإذا عرف نفسه املستخلف عرف ربه الذي استخلفه وأ

"الحاس والمحسوس" العاشرة منها رسالة فيالرسالة   

    

والغرض منها هوالبيان عن كيفية إدراك احلواس حمسوساا، واتصاهلا بواسطة القوة احلاسة، واتصاهلا إىل احلاسة املشتركة الروحانية 
ا انبعثت قوى احلواس الظاهرة؛ وإا ترد كاخلطوط اخلارجة من املركز إىل احمليط، بنقط كثرية، الراجعة إليه بنقطة الواصلة، اليت منه
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واحدة، وهوأول منازل الروحانية إذ القوة احلاسة املؤدية إليه جسماين بوجه وروحاين بوجه، واحلاسة املشتركة، أعين الداخلة، 
ا حكم الكل، وإن كانت التجزئة ال تقع عليه باحلقيقة ألن تصورها الشيء بإدراكها واتصاهلا روحانية حمضة، ألن حكم اجلزء منه

إىل القوة املتخيلة اليت جمراها مقدم الدماغ لتوصلها إىل القوة املفكرة اليت جمراها وسط الدماغ، لتميزها وختلصها جبوالا فيها، 
كرة اليت جمراها مؤخر الدماغ، لتمسكها وحتفظها معتقدة أوغري معتقدة إىل وقت وتعرف حقائقها، مث توصلها إىل القوة احلافظة الذا

التذكار، مث تؤديها إىل القوة الناطقة العاقلة اليت هي ذات اإلنسان املدبرة للكل، الباقية بالذات، تنتزع مجيع املعاين والصور، مث 
، وهي القوة الناطقة أيضاً بوساطة األوىل، فتلك الصورة هي هلا تصور تلك املعاين والصور املنتزعة من مصوراا املرتسمة فيها

والقوة املعتربة أيضاً للنطق اخلارج هي القوة الناطقة أيضاً على وجه ثالث بواسطة األلسن، فإذا مهت األوىل . كاملوضوع وكاهليوىل
س الثانية، إذ مها جوهر واحد لتجردمها عن بإظهار شيء إىل خارج وهوالنطق اإلهلي على احلقيقة، من صورة النفس، تصورت النف

املواد، وتعريهما عن اهليوىل أعين اجلسمانية، فتأدت إىل القوة الناطقة اليت جمراها على اللسان، لتعرب عنها باأللفاظ الدالة للمخاطبني 
ى أوجه األلواح وصفحات الدفاتر وبطون على املعاين اليت خترج من النفس إىل القوة الصانعة، اليت جمراها اليدان، لتخط باألقالم عل

الطوامري؛ الصحائف؛ تلك األلفاظ وهي النطق اخلارج والكالم الظاهر لتبقى العلوم بصورها الذاتية أعين معانيها حمفوظة من األولني 
  .إىل اآلخرين، وخطاباً من احلاضرين للغائبني إىل يوم يبعثون

" النطفةمسقط" الحادية عشرة منها رسالة فيالرسالة   

وكيفية رباط النفس ا، أعين اهليوالنية، عند تقلب حاالا شهراً بعد شهر، وتأثريات أفعال روحانيات الكواكب يف أحكام بنية 
اجلسد من املزاج والتركيب أربعة أشهر قدر مسري الشمس ثلث الفلك، واستيفائها طبائع الربوج من النارية والترابية واهلوائية 

 كيفية تأثرياا وأفعاهلا يف أحكام النفس أربعة أشهر أخر وما ينطبع فيها من التهيؤ واالستعداد اليت هي صورة األوىل واملائية؛ مث
بالقوة لتصري صورة بالفعل عند التهيؤ لقبول األخالق واألعمال والعلوم واآلداب واحلكم واآلراء يف مقبل الزمان ومستقبل العمر، 

اسع، عند دخول الشمس من بيت التاسع، من موضعها، يوم مسقط النطفة بيت؛ قسم من منطقة الربوج؛ بعد الوالدة يف الشهر الت
والغرض منها هواإلخبار عن حال األنفس البسيطة قبل تشخصها واتصاهلا . احلركة والسفر والنقلة والتصور والعلم والفطنة

 واألشكال واألعراض األخر؛ وإن املكث اآللة وإعدادها األدوات باألجسام اجلزئية احملصورة احملدودة احملسوسة بوساطة األلوان
  .الستتمام رباط النفس باهليكل، واحتادها بقواه، وانبساطها يف البنية، ومتكنها من اجلملة

  الثانية عشرة في معنى قول الحكماءالرسالة

     " إن اإلنسان عامل صغري" 

وص بثمرته، وإن صورة هيكله مماثلة لصورة العامل الكبري اجلسماين؛ وإن أحوال وهومعىن العامل الكبري املؤدي عن مجلته واملخص
نفسه وسريان قواها يف بنية هيكله وحقيقة جوهره مماثلة ألحوال اخلالئق الروحانيني من املالئكة واجلن والشياطني، وأرواح 

يعاً، مهيأ جمبول من سوس، هو يف احلقيقة خالصة هذا فإن اإلنسان خمتصر من العاملني الروحاين واجلسماين مج. احليوانات أمجعني
اخلتارة، وهي ما رسب حتت الشيء من كدورته كخثارة الزيت واملرق : العامل ومثرته وزبدته، وكدر ذلك العامل وثفالته،؛ الثفالة

؛ وأن يكون جوهر آخر .ى قياس اخلثارةفاستعماهلا هنا عل. ومل جند الثفالة يف املعاجم اليت بني أيدينا، وإمنا وجدنا الثفل. وما أشبه
املعاين اجلسمانية، وأول املعاين الروحانية، فهو كاحلد املتاخم لكل العاملني، وكاألصل الصاحل موع الكمالني، وكاجلوهر الذي 
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جه وذوحياة من هوبإنيته؛ حتقق الوجود العيين من حيث رتبته الذاتية؛ معقول، وكيفية حمسوس، وكالشيء الذي بذاته حياة من و
وجه، وكالذات القائم بنفسه من جهة، والقائم بغريه من جهة، وكاملعىن املشري مبضمون فحواه، ويفطن، مبفهو مه، ملا سواه؛ ومن 

وجه آخر كالفرخ املتفقئ عنه البيضة الذي هوله كمال من وجه ومنتهى للكمال من وجه آخر، فهو الالزم للوكر ما دام طائراً 
 استكمل طار فصار طائراً بالفعل؛ وكالزاوية اليت يوجد ذاا متوسطة بني املتجزئ وغري املتجزئ، مث النقطة جامعة بالقوة، فإذا

حلاليهما أعين البسيط واملركب، وكالنبوة اليت هي ممتدة إىل الروحانيني خبط، وإىل اجلسمانيني خبط، مث الوحي جامع بني طرفيهما، 
والغرض من هذه الرسالة هواإلخبار عن حال .  احمليط اليت هي السطح لذي مكان وليس له مكانواإلهلام حاوحلديهما؛ وكنهاية

األنفس البسيطة قبل تشخيصها واتصاهلا باألجسام اجلزئية واألشخاص احلسية، وعلة اتصاهلا مدة، وحال مفارقتها عند بلوغ 
ته، وأنه جمموع فيه معاين املوجودات كلها، فهو كالكل، ايتها؛ وكيف يعرف اإلنسان هويته وإنيته وكيفية نفسه وحقيقة ذا

وحميط باجلميع، فينتبه كذلك، ويتأمل الصواب والفرصة مدة حياته، فيقصده؛ أي يقصد اجلواب؛ ويقتنيه وحيتويه، إذ لذلك أنشأه 
ملقيم، واهللا يهدي من يشاء إىل صراط منشيه فيعيده ويبديه ويدميه ويبقيه، وهويبليه ويشفيه ويهديه لينجيه فيفوز بالبقاء والنعيم ا

  .مستقيم

كيفية نشر األنفس"  الثالثة عشرة فيالرسالة  

، والغرض منها البيان عن كيفية بلوغ اإلنسان بدوام انتقاله، وتغري أحواله، وآخر "اجلزئية يف األجساد البشرية واألجسام الطبيعية
لروحانيني، دار القرار وحمل األخيار، عند خلع املادة، وبلوغ اإلرادة، واية معاده ومآله، وكيف يصري إىل رتبة املالئكة ومنازل ا

  .السعادة، إىل حلوله بعد املوت أوقبله بوجوده الصوري، وجوهره النوري

بيان طاقة اإلنسان"  الرابعة عشرة فيالرسالة  

 -والغرض منها هوالتنبيه على معرفة اهللا. ا يرتقيإىل أي حد هو، ومبلغه يف العلوم إىل أي غاية ينتهي، وأي شرف منه" يف املعارف

  . والقصد حنوه واستنجاز لقائه، والوقوف بني يديه، والرجوع بالكلية إليه، كما كان منه املبدأ وإليه املعاد واملنتهى-جل جالله

"ماهية الموت والحياة"  الخامسة عشرة فيالرسالة  

والغرض منها هوالبيان عن علة رباط األنفس الناطقة . الفساد وما حقيقة املعادوما احلكمة يف وجودها يف الدنيا عامل الكون و
باألجساد البشرية، واتصاهلا باألشخاص اجلزئية إىل وقت املوت، وكيفية التأهب واالستعداد قبل الفوت، واالستعجال ما دام 

ة باملوت والتجايف عنه، وإزالة اخلوف منه ببقاء النفس اخلالص ممكناً والنجاة معرضة، واألجسام موجودة، واآللة متمكنة؛ واالستهان
بعد املوت الذي هومفارقها اجلسد، وترك استعماهلا إياه، واستراحتها من أذاه، ووصوهلا إىل عاملها، ووجودها مناها، وبلوغها 

ستحيل الذي هوسبب االنتقال والزوال منتهاها، وأنه ال سبيل هلا إىل البقاء السرمدي الذي ال يتغري وال يزول إال مبفارقة اجلسد امل
  .والتغري من حال إىل حال

ماهية اللذات واآلالم"  السادسة عشرة فيالرسالة  
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وعلة كراهية احليوانات املوت وكيف أسباب اآلالم واللذة اليت تنال النفوس بسبب األجسام، وكيف تنال " اجلسمانية والروحانية
ون انفرادها بذاا، وجتردها بنفسها خلواً منها؛ أي انفراداً منها بذاا؛ وانتهاؤها إىل الفردانية مبجردها إذا فارقت اجلسد، وكيف يك

والغرض منها هوالتصور أن . واحتادها باجلواهر الصورانية والذوات الروحانية، وكيف تكون لذات أهل اجلنان وآالم أهل النريان
غللة املقيدة املنكوسة املعكوسة،وأن نعيم أهل اجلنان كيف يكون مع املالئكة عذاب أهل جهنم كيف يكون مع اجلن والشياطني امل

والروحانيني مسرورين، فيها خملدين، ال ميسهم فيها نصب وال عناء يتبوأؤن من اجلنة حيث يشاؤون؛ وإن جهنم عامل الكون 
ك وسعة السموات سعد ا من فاز بعد املمات والفساد يصالها من شقي بسوء املنقلب واملعاد؛ وإن اجلنان يف أعايل عامل األفال

  .بذخائر اخلريات والباقيات الصاحلات

"علل اختالف اللغات"  السابعة عشرة فيالرسالة  

ورسوم اخلطوط والعبارات، وكيف مبادئ املذاهب والديانات واآلراء واالعتقادات، وأول نشوئها، وابتداؤها ومناؤها وتزايدها 
والغرض منها .  بعد قرن، وكيفية انتقاهلا من قوم إىل قوم، وسبب تغيرياا والزيادة فيها والنقصان منهاحاالً بعد حال، وقرناً

هوالتنبيه على أن أفعال النفس إمنا تقع حبسب ما يف طبعها وغريزا، وإن قوة البحث عن اخلفيات موجودة يف جوهريته، أي بضمري 
لنفس، كاملادة، والعلم صورة لتلك املادة، فهي عالمة بالقوة، والعلم صورة قائمة فيها، التذكري اعتباراً لإلنسان، أي يف جوهرية ا

وإن يف قوا أن تعلم األشياء احملسوسة واملعقولة من أصناف العلوم يف األعلى واألسفل واألدق واألجل منها، بقوة النطق؛ ولذلك 
ستخرج بعلمه آراء ويستنبط بذهنه مذاهب، مث يعرب عن تلك الصورة يسنح لذاته سوانح وخيطر بباله خواطر فيعمل فيها فكره، في

املتخيلة يف ضمريه بألفاظ مؤدية عنها، مث يقيد تلك األلفاظ برسوم من الكتابة دالة على تلك األلفاظ داللة األلفاظ على تلك 
على حسب مناسبات من الطباع واتفاقات تقع وإمنا يتعاطون ذلك . اخلواطر، وداللة اخلواطر على أعيان األشياء وحقائقها ومعانيها

يف األوقات والبقاع واملنشأ واملولد واملخالطات بأقوام أصدقاء وأقارب ومعارف؛ واإلصغاء إليهم واألخذ عنهم والتخلق بأخالقهم، 
نحل والصناعات فبحسب هذه االتفاقات يقع إيثار اإلنسان الشيء على غريه من اآلراء واملذاهب، واملطالب واالعتقادات وال

واملكاسب، ألن كل إنسان وأن كان يف ظاهر أمره متمكناً من اختيار ما يقتنيه من املذاهب واآلراء، فبينه وبني كل واحد منها 
مناسبات جبلية؛ طبيعية؛ باطنة، وعادات ألفية ظاهرة، جتذا إليه وحتببها عنده وحترضه عليها وتدعوه إليها، وحبسب اجنذابه يف 

ورمبا اتفق واحد . يله وألفه، يكون تربزه فيها ومهارته ا، ولذلك برز أحدهم يف شيء وختلف آخر، واجتهادمها واحدطبعه وم
منهم أن يسمع كالماً أويرى أ مراً فريضاه لنفسه، ومييل إليه بطبعه، ويقتنيه، ويدخل يف مجلة أهله، فيتأكد ألفته وأنسه به على 

استمرت العادة، وسكنت نفسه إليه، ومتكن من قلبه، لشدة صحبته له ومعرفته به، وفرط ميله إليه، مرور الزمان، فإذا قوي األلف و
آثره على غريه حىت يصري يف آخر األمر إلفاً ملا خيتاره منه، ومعانداً ملا سواه، ويرى له الفضل على غريه من املذاهب احلقيقية، 

فبحسب ذلك تكثر االختالطات وتتباين . شرف والعلو، وإن كان مشروفاًواآلراء العقلية، وإن كان مفضوالً؛ وحيكم له بال
  .املذاهب والديانات، واحلق فيهم مع األنزر األقل، واآلخر ال حق باألول

  ومنها الرسائل النفسانية العقلية

  : تشتمل على عشر رسائل
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"المبادئ العقلية"  األولى منها فيالرسالة  

 ملا أبدع املوجودات يف املبدع األول وهوالعقل، واخترع املخترعات -جل جالله-نها أن الباري على رأي الفيثاغوريني، والغرض م
بوساطته يف النفس، وخلقها مقدرة يف الطباع، وكوا حبسب األمهات واملوالد، ورتبها ونظمها كمراتب األعداد من الواحد الذي 

ل لكل جنس منها حداً خمصوصاً، واية معلومة، مطابقة بعضها لبعض، قبل االثنني، واالثنني قبل الثالثة، وكذلك ما بعده؛ وجع
  .فاعلة ومنفعلة، هيوىل وصورة، نوعاً وجنساً، إذ رأى ذلك أحكم وأتقن وأكمل وأهدى إليه وأبني

" الثانية في معنى قول الحكماءالرسالة  

    " إن العامل إنسان كبري

 يوم خلقه، تاماً كامالً، وإن كل اخلالئق داخلون فيه وهومجلتهم، -ل ثناؤه ج-ذونفس وروح حي عامل طائع لباريه، خلقه ربه
وليس خارج العامل شيء آخر ال خالء؛ امتداد موهوم صاحل ألن يشغله اجلسم ويسمى أيضاً الفراغ املوهوم، أوهوالبعد ارد 

؛ وليس .ميأل املكان، ومد هنا كاخلالء لالزدواج؛ وال مالء؛ اجلسم يف اصطالح احلكماء، ألنه .املوجود يف اخلارج القائم بنفسه
وكل يف فلك "العامل يف مكان وكل ما فيه يف مكان موكل كل واحد من أهل العامل مبا يتأتى منه، ويقدر عليه، يفعلون ما يؤمرون، 

الصافون، وإنا لنحن وما منا إال له مقام معلوم، وإنا لنحن :" يسبحون الليل والنهار ال يفترون، كما قال تعاىل" يسبحون
  ".املسبحون

"العقل والمعقول"  الرابعة منها فيالرسالة  

وما العقل اهليوالين، وما العقل بالقوة، وما العقل بالفعل، وما العقل املستفاد، وما العقل الفعال، والغرض منها هوتعريف ذات 
ي فيها، وكيف اجتماع صور املعلومات فيها على تباينها اإلنسان، وصورة الصور، وما جوهر النفس حبقيقتها، واإلشارة إىل الباق

وتغايرها، وكيف تصورها املوجودات املنتزعة من املواد، وكيف تصري أحد موجودات العامل، بعد أن مل يكن شيء من املوجودات 
معقوالً بالفعل، والوجود إال بالقوة، وكيف خروجه بالصورة من العدم إىل الوجود، وكيف حيصل عقالً بالفعل، وعاقالً بالفعل و

وجه اهللا ذي اجلالل واإلكرام، ال إله إال هو، كل " الصوري جمرداً من سائر املواد معراة من اهليوالت، فتبقى ببقاء العقل الفعال،
  .شيء هالك إال وجهه له احلكم وإليه ترجعون

األكوار الطبائع واألدوار"  الخامسة فيالرسالة  

والغرض منها هوالبيان عن كيفية إنشاء العامل ومبدئه وترتيبه وظهوره وغايته وكيفية " والزمان والدهورواختالف القرون واإلعصار 
  .فنائه وخرابه، لوانقطعت مواد بقائه عن مبقيه لينعدم يف احلال ويضمحل بال زمان وما أمر الساعة إال كلمح البصر أوهوأقرب

"ماهية العشق"  السادسة منها فيالرسالة  

والغرض منها هوالبيان بأن السابق املشوق . لنفوس ونزوعها وتشوقها إىل االحتاد؛ واملرض اإلهلي وما حقيقته، ومن أين مبدأهوحمبة ا
إليه املعشوق املطاع املراد املطلوب احملبوب على احلقيقة هوالباري جل ثناؤه، وأن اخلالئق ومجلة العامل مشتاقة إليه مريدة متحركة 
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ام الصورية، وعاشقة إىل مصورها الذي هو فرق الصور والكمال التمام، وهوالباري املصور، له األمساء احلسىن حنو الكمال باستتم
  .واألمثال العلى

ماهية البعث والصور والنشور"  السابعة فيالرسالة  

تعرج " صوى، وإليه أشار بقولهوعلمها هوالغرض من رسائلنا كلها، وإليه املنتهى، وهوالغاية الق" والقيامة واحلساب وكيفية املعراج
  ".املالئكة والروح إليه يف يوم كان مقداره مخسني ألف سنة

كمية أجناس الحركات"  الثامنة فيالرسالة  

 وكيف حركة الطبائع -جل جالله-، والغرض منها هوالبيان عن كيفية وجود العامل عن الباري،"وكيفية اختالفها ومبادئها وغاياا
بول صورها اخلاصية يف كل واحد منها وكيفية سكوا عند استكمال كل واحد منها لصورته اخلاصية، إذ إىل استكماهلا، وق

  .بالصورة يصري الشيء هوما هو، وبه حيصل يف الوجود، ويتميز ويتحيز، ويصري شيئاً معلوماً مشاراً إليه

"العلل والمعلوالت"  التاسعة منها فيالرسالة  

ئلها، وأوائلها على أواخرها، والغرض املقصود منها هومعرفة أصول العلوم ومبادئها وأسباا وكيف رجوع أواخرها على أوا
  .وقوانينها ورسومها وكيفياا على احلقيقة

"الحدود والرسوم"  العاشرة منها فيالرسالة  

 واحد منها، ومبعرفتها الوقوف والغرض منها هومعرفة حقائق األشياء وماهياا وأجناسها وأنواعها املركبة والبسيطة مبا هي كل
  .على ذوات األشياء وكيفياا وفصوهلا

  ومنها الرسائل الناموسية اإللهية والشرعية الدينية

  : وهي تشتمل على إحدى عشرة رسالة

"اآلراء والمذاهب"  األولى منها فيالرسالة  

    

قاويلهم، وما أدى إليه اجتهادهم من البحث والنظر والكشف يف الديانات الشرعية الناموسية والفلسفية، وبيان اختالف العلماء يف أ
عن احلقائق واألصول، وكمية تلك املقاالت، وما األسباب والعلل اليت من أجلها كان اختالفهم ومن احملق ومن املبطل، وما يصلح 

انات كلها وضعت كالعقاقري والغرض من هذه كلها هوالبيان بأن املذاهب والدي. للجميع، وما يصلح للخاص، وما يصلح للعام
واألدوية واألشربة ملرض النفوس وكسب الصحة ولطف احليل خلالصها من حبر اهليوىل وأسر الطبيعة، ووصف طريق اآلخرة 

وكيفية النجاة يف املعاد من جهنم عامل الكون والفساد، والوصول إىل اجلنان والفردوس عامل األفالك والسبع السموات؛ وإن أكثر 
يانات ألقوام قد احنرفوا عن طريق النجاة، وبعدوا عن انتهاج سيب الرشاد، فاستوىل عليهم امليل والعصبية، واحلمية اجلاهلية، هذه الد

  .نار اهللا املوقدة اليت تطلع على األفئدة، فضلوا ضالالً بعيداً، وما اهللا بظالم للعبيد
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ماهية الطريق إلى اهللا"  الثانية فيالرسالة  

والغرض منها هواحلث على ذيب النفس، وإصالح األخالق، وتطهري السرائر، وترتيه الضمائر، ."  الوصول إليهعز وجل وكيفية
وتنبيه النفوس الساهية، عما بعد املوت يف املعاد من أحوال القيامة والبعث والنشر واحلساب وامليزان والصراط واجلواز على جهنم، 

  ." مث ننجي الذين اتقوا ونذر الظاملني فيها جثياً. نكم إال واردها كان على ربك حتماً مقضياًوإن م." والورود فيها، وحقائق معانيها

بيان اعتقاد إخوان الصفا"  الثالثة فيالرسالة  

ومذاهب الربانيني اإلهليني والغرض منها هووضوح احلجة على بقاء النفوس بعد مفارقتها اجلسد الذي يسمى املوت، " وخالن الوفا
كوك فيها، وكشف الشبه بطريق إقناعي ال برهاين، إذ الرسالة اجلامعة مقصورة على الرباهني، على ما أشرنا إليه يف وحل الش

  .رسائلنا اليت هي كاملدخل إليه والعنوان له

 الرأفة وتعاون بعضهم لبعض بصدق املودة وصحة احملبة، وحمض" كيفية عشرة إخوان الصفا وخالن الوفا" الرسالة الرابعة منها يف
والغرض منها تأليف القلوب والتعاضد يف . والشفقة والتحنن والرمحة، وسريهم يف صلوام ومذكرام وجمالسهم واجتماعام

  .الدين والدنيا مجيعاً، إذ هي سبب جنام واملؤدية إىل خالصهم

ماهية اإليمان"  الخامسة منها فيالرسالة  

هومعرفة اجلاللة الروحانية وما اإلهلام وما الوسوسة وما التوفيق وما اخلذالن وما اهلداية وما ، والغرض منها "وخصال املؤمنني احملقني
  .الضاللة، إذ كان هذا الباب علماً غامضاً وسراً خفياً من العلوم الروحانية واألسرار النفسانية

ماهية الناموس اإللهي"  السادسة منها فيالرسالة  

والغرض منها هوالتنبيه على . وكمية خصاهلم؛ أي خصال األنبياء؛ ومذاهب الربانيني واإلهلينيوشرائط النبوة " والوضع الشرعي
أسرار الكتب النبوية، ومرامي مرموزام املقصودة، وأوضاعهم الناموسية اإلهلية والتهدي إليها، وكيفية الكشف هلا، من املهدي 

  .املنتظر والربقليط األكرب

يفية الدعوة إلى اهللاك"  السابعة منها فيالرسالة  

والغرض منها . بصفوة األخوة وصدق الوفاء، وحمض املودة، وخطاب طبقات املدعوين، ومنازل املستجيبني إىل ذلك" عز وجل
هوالبيان بأن دولة أهل اخلري تبتدئ أوهلا من قوم أخيار فضالء أبرار جيتمعون ويتفقون على رأي واحد، ومذهب واحد، وسنة 

  .لة من غري ختاذل وال تقاعدرضية، وسرية عاد

كيفية أفعال الروحانيين"  الثامنة منها فيالرسالة  

والغرض منها هوالبيان أن يف العامل فاعلني نفسانيني روحانيني غري جسمانيني، ال " واجلن واملالئكة املقربني واملردة والشياطني
، وال يتحصلون مبشاعر احلواس ومدارك العيان، ذوام حيث يتمانعون وال يتزامحون وال يتضايق م املكان وال حيويهم الزمان

  .أفعاهلم، وصورهم معروفة بآثارهم
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"كمية أنواع السياسات"  التاسعة منها فيالرسالة  

والغرض منها هوالبيان بأن مدبر اجلميع وسائس الكل احلكيم األول . وكيفيتها ومراتب املسوسني وصفات املدبرين هلا يف العامل
ملصور جل جالله، وإن من كان أحسن سياسة وأحسن تدبرياً كان عند اهللا أعظم مرتلة، ولديه أقرب زلفة؛ ومن كان الباري ا

بقدرة اهللا أبصر، وحبكمته أعرف، كان بسياسة خلقه أعلم؛ ومن كان ا أعلم فسياسته أحسن وأعدل، ومن كان كذلك، فإليه 
  .أقرب ولديه أوجه

    

"ة نضد العالم بأسرهكيفي"  العاشرة فيالرسالة  

ويف مراتب املوجودات، ونظام الكائنات، وإن آخرها منعطف على أوهلا من أعلى الفلك احمليط إىل منتهى مركز ا ألرض؛ وإا 
  .كلها عامل واحد كمدينة واحدة، وكحيوان واحد، وكإنسان واحد

ولواحقها، علماً وبياناً شافياً مقنعاً كافياً، بال شك وال والغرض منها هوالوقوف على معرفة احلقائق ومبادئها وتواليها وسوابقها 
شبهة وال ريب وال مرية، وإن مبدأها كلها صادرة عن فعل اهللا عز وجل وحده الذي هواإلبداع احملض، ال من موجود هوأوهلا 

ملوجودات، تنبعث منه القوى متكثرة بالوجود والوحدة وأقدمها فيه، وهوالبديء؛ املخلوق واألمر املبدع؛ الذي أبرز اهللا فيه سائر ا
حنوغايتها املختلفة، وإليها تتصاعد متحدة، وإن إىل ربك املنتهى وإىل اهللا ترجع األمور؛ وجعله السبب األول الذي به يتعلق ما 

رتبة القصوى، ارتباط سواه من سائر املوجودات، تعلق املعلول بالعلة مرتبطاً بعضها ببعض فاعلة ومنفعلة، منقالً من رتبة الدنيا إىل 
معلول بعلة على حسب بواديها وتواليها، إىل أن تتالحق بأمجعها وتتوارد بأسرها إليه، فيكون هوعلة العلل ومبدأ املبادئ الفائضة مبا 

ئق  على ما دوا خبريها ووجودها، يقبل كل ذات من الذوات بقدر ما حيتمله منها من الوجود الال- جل جالله-أفاض إليه الباري
  .به يف الدوام والبقاء، نور اهللا وعنايته ورمحته وكلمته، به اهللا يهدي من يشاء ويثيب، وإليه يرجع من ينيب

ماهية السحر"  الحادية عشرة منها فيالرسالة  

ما الشياطني وماهية العني والزجر والفال والوهم والرقى وكيفية أعمال الطلسمات الباقية، وما عمارة األرض وما اجلن و" والعزائم
والغرض منها هوالبيان بأن يف العامل فاعلني غري مرئيني وال . وما املالئكة املقربون والروحانيون، وكيف تأثريات بعضهم يف بعض

حمسوسني يسمون روحانيني، أفعاهلم ظاهرة، وذوام باطنة، منها ما تظهر أفعاله بوساطة الطبيعة، ومنها بوساطة النفس، ومنها 
 جعل العقل سابقاً، والنفس الحقاً، - جل ثناؤه-عقل، وهوأجل منازل املخلوقني وأعلى رتبة الروحانيني، ألن الباريبوساطة ال

ولذلك صار . والعقل هوالبديء األول واملوجود األول، عن موجده بدئ وبه يبقى.والطبيعة سائقاً، واهليوىل شائقاً، والعدم ماحقاً
ائل واخلريات، تام األنوار والربكات، معرى من الشوائب والتغيريات، مربأ من النقص الواقع ممتد الوجود بوجوده، مستكمل الفض

من جهة اهليوليات، يرتب كل موجود مرتبة، ويرتله مرتلة، ويوفيه قسطه يف لزوم النظام والبلوغ إىل التمام، ولذلك جعل له القوة 
اا اخلاصة بواحد واحد منها، يستحقها أو يليق ا، فلذلك يشار إىل ذاا احلافظة على سائر املوجودات ووجوداا العاقلة، هلم ذو
فهذا هوالسابق البادي، مث يليه الالحق التايل، وهوالقوة املخترعة بوساطته . باسم الفعل الصادر عنها، إذ فعله ذاته وصورته تأثرياته

 الذي هواحلياة؛ وهي النفس اليت ا أعطى األجسام أفضل املبدعة ا الذوات من سائر املوجودات، أفضل أحواهلا يف الوجود
  .صورها وأمت وجودها
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وملا تصورت األجسام ا وانطبعت فيها، حصلت هلا ا قوة تتعلق ا األجسام على قدر اختالفها، فحصل صورة كل واحد منها، 
تصور والتشكل بالصورة اخلاصة لواحد واحد منها، وهي خمالفة لصورة اآلخر، وهوالطبيعة الباقية يف األجسام، حيصل ا التخلق وال

 يف اجلسم وعلق قوامه بوجودها فيه، وصريه خباصتها للتحرك به إىل متام معد له وغاية، قدر - جل جالله-قوة وضعها الباري
مث اهليوىل .  حركته اخلاصيةلبلوغه إليه، ووقوفه عنده، إال أن يعوقه عائق من خارج فيمتنع من حركته إىل أن ينقطع ذلك، فيعود إىل

األوىل اليت هي ذات بالقوة ال موجود بالفعل، خيرج إىل الوجود بالفعل بقبول الصورة اليت ا يصري الشيء هوما هو، ويفارقه كون 
ظلم، العدم، والعدم هوال موجود بالفعل، وال موجود بالذات، موجود بالعرض، فسبحان خالق الوجود والعدم، وباسط األنوار وال

  .موجد وجود كل موجود فينعدم، ومعيده فينصرم، ومنشئه فيبلى، ومبقيه ليبقى، منه املبدأ وإليه املنتهى

  .مت الكالم على الرسائل

  الجامعة لما في هذه الرسائلالرسالة" وتليها

    

هنا يف هذه الرسائل عليه، أشد والغرض منها إيضاح حقائق ما أشرنا إليه ونب." املتقدمة كلها، املشتملة على حقائقها بأسرها
اإليضاح والبيان، يأيت على ما فيها فيتبني حقائقها ومعانيها ملخصة مستوفاة مهذبة مستقصاة برباهني هندسية يقينية، ودالئل 

فلسفية حقيقية، وبينات علمية، وحجج عقلية، وقضايا منطقية، وشواهد قياسية، وطرق إقناعية، ال يقف على كنهها وال حييط 
حبقائقها، وال حيصلها وال شيئاً منها إال من ارتاض مبا قدمنا، وحذق وعرف وتدرب فيها ومتهر أومبا يشاكله، إذ هذه الرسائل 
كلها كاملقدمات هلا واملداخل إليها واألدلة عليها واألمنوذج منها، ال ينفتح غلق معتاصها، وال ينكشف مستور غامضها إال ملن 

والرسالة اجلامعة من رسائلنا هي منتهى الغرض ملا قدمناه، وأقصى . تني واخلمسني أومبا شاكلها من الكتبذب ذه الرسائل االثن
  .املدى واية القصد، وغاية املراد، وهللا احلمد واملنة، وله احلول والقوة

  هذه فهرست رسائل إخوان الصفا وخالن الوفا 

  .ة، ورسالة، يف ذيب النفوس وإصالح األخالقوأهل العدل وأبناء احلمد، وهي اثنتان ومخسون رسال

 بأن مثل صاحب هذه الرسائل مع طاليب العلم ومؤثري احلكمة ومن أحب خالصه، - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم يا أخي
واختار جناته، كمثل رجل حكيم جواد كرمي، له بستان خضر نضر ج مونق معجب طيب الثمرات، لذيذ الفواكه، عطر 

رياحني، أرجه األوراد، فائحة األزهار، ية املنظر، نزهة املرامي، خمتلفة األشكال واألصباغ، واأللوان واملذاق واملشام، من بني ال
رطب ويابس وحلووحامض، وفيها من سائر الطيور املطربة األصوات، امللهية األحلان، املستحسنة التغريد، تطرد حتت أشجارها 

ارها وخضرها جداول منسابة متوج، ويف حافات األار خضر مونقة، وأصداف مشرقة األلوان، وجواهر أار جارية، وخالل أزه
متناسبة األصباغ، رائقة املناظر، عجيبة الصور، بديعة التأليف، غريبة التنضيد، فرحة كل نفس، ونزهة كل عني، مسالة كل هم، 

كل مستحق، ويتلذذ فيها وا كل مشرف عاقل، فنادى يف الناس أن مدعاة كل أنس، فأراد لكرم نفسه وسخاء سجيته أن يدخلها 
هلموا وادخلوا هذا البستان، وكلوا من مثارها؛ على إرادة اجلمع، كما يف الكالم السابق، أوعلى تأنيث البستان، ألنه مبعىن اجلنة؛ما 

 وافرحوا واطربوا، وكلوا واشربوا، وتلذذوا اشتهيتم،ومشوا من رياحينها ما اخترمت، وتفرجوا كيف شئتم، وترتهوا أين هويتم،
وتنعموا، واستروحوا بطيبها وتنسموا بروائحها، فلم جيبه أحد، ومل يصدقه خلق، وال عبئوا به، وال التفتوا إليه، استعظاماً لوصفه، 
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يه حتفاً، وطرفاً ولطفاً؛ مجع واستنكاراً لكالمه، واستغراباً لذكره، فرأى احلكيم من الرأي أن وقف على باب البستان، وأخرج مما ف
لطفة، وهي اهلدية؛ من كل مثرة طيبة، وفاكهة لذيذة، ورحيان زكي، وورد جين، ونور أنيق، وجوهر ي، وطري غرد، وشراب 

 عذب، فكل من مر به عرضها عليه، وشهاها إليه، وذوقه منها وحياه ا، وأمشه من فوائح الرياحني، وأمسعه من بدائع التلحني، حىت

إذا ذاق وشم وفرح به، وطرب منه، وارتاح إليه واهتز، وعلم أنه قد وقف على مجيع ما يف البستان، ومالت إليه نفسه، واشتاق إىل 
ادخل البستان، وكل ما شئت، وشم ما شئت، واختر ما شئت، : دخول البستان ومتناه، وقلق إليه ومل يصرب عنه، فقال له عند ذلك

  .ن شئت، وجئ من أين شئت، وتلذذ وتنعم وتطيب وتنسموانظر كيف شئت، وترته أي

ال يضيعها بوضعها يف غري أهلها، وبذهلا ملن مل يرغب فيها، وال يظلمها . فهكذا ينبغي ملن حصلت عنده هذه الرسائل والرسالة
، من طاليب العلم مبنعها عن مستحقها وصرفها عن مستوجبها، وال يعرفها إال لكل حر، خري سديد، مبصر للقصد، جملب للرشد

ومؤثري األدب، وحميب احلكم، وليتحرز يف حفظها وإسرارها وإعالا وإظهارها كل التحرز، وحيرسها غاية احلراسة، ويصنها 
أحسن الصيانة، وليكن املؤدي فيها حق األمانة بأن ال يضعها إال يف حقها، وال مينعها عن مستحقها، فإا جالء وشفاء ونور 

اء إن مل تكن دواء، وكالفساد إن مل تكن صالحاً، وكاهلالك إن مل يكن جناة، تداوي وقد تدوي؛ مترض؛ ومتيت وضياء، بل كالد
وحتيي، فهي كالترياق الكبري الذي هو يف نفسه وحده وختتلف األحوال عنده فيفعل الشيء وضده حبسب القوابل واملنفعالت عنه، 

  .ضياء، فإن بالغذاء القوة والزيادة، وبالضياء اإلبصار واهلدايةواحلواصل واملتوالد منه، بل مثلها الغذاء وال

    

فكما أن الصيب الصغري والطفل الرضيع السليم من الداء، املستعد للزيادة والنماء، حيتاج إىل حسن التربية، ولطف التغذية، وإطعام ما 
 حاالً بعد حال إىل استكمال قوته، ومتام بنيته، لئال هوله أوفق وأصلح، وفيه أزكى وأجنع، على معرفة ومقدار، مث التدرج بغذائه

يتغذى مبا ال ينجع فيه، وال يستمرئه فيمرضه ويدويه، بل يهلكه ويرديه، فكان الذي أعد لشفائه وبقائه، هوسبب دائه وفنائه؛ 
 كان سبب هالك نفسه، وانقضاء أوكالعليل امللتبس بالداء، البعيد من الشفاء، إن غذي ال ينتفع بغذائه، بل يزيد يف دائه، ورمبا

فأما من مل . عمره، وأما الضياء فإنه ال يصلح إال ملن فتح عينه، وصح نظره، وقوي بصره، ويزيده اجلالء جالء، والنور قوة وضياء
لمة يفتح عينه، أوكان قريب العهد باخلروج من الظالم، فيضعف جداً عن مقابلة ضوء النهار، ونور الشمس، بل يكسبه الضياء ظ

البصر، حىت رمبا صار ضالالً وعمى، وكذلك من كان عليل الطرف أرمد العني، ذا عور، أويف بصره سوء وقذى، فال يفتح عينه 
فيبصر، وال يعاين الصور فيميز، بل يستريح أبداً إىل الظلمات، ويهرب من الضياء، وكلما زاد الضياء نقص إبصاره، وضعف 

  . والعناء؛ السحاب أواملظلم منه؛ وفقد النظر وذهاب البصرإدراكه، فإن جل أداه إىل الغشاء

كذلك الواجب على من حصلت عنده هذه الرسائل وهذه الرسالة أن يتقي اهللا تعاىل فيها بأن يهتم ويعتين ا غاية العناية، وال خيل 
د الصديق، والطيب الرفيق، بعد بذله ذه الوصاية، ويتلطف يف استعماهلا وإيصاهلا، تلطف األخ الشقيق، واألب الشفيق، والوا

وسعه، واستفراغ جهده يف توخي القصد وحتري الصواب يف بذله شيئاً بعد شيء ملن رآه شديد احلاجة إليه، عظيم احلرص عليه، 
فيه كثري الرغبة فيه، بعد أن اختربهم وأستربأهم؛ طلب آخرهم ليقطع الشبهة عنه؛ واستكشف حاهلم، فمن أنس منه رشداً، ورجا 
خرياً، ممن أقصى مناه خالص روحه، وجناة نفسه، وجعل سعيه فيما يرجع إىل ذاته، وإىل ما هوسبب حياته، يزهد يف أعراض 

الدنيا، ويرغب فيما هوخري وأبقى، ال يكذب نفسه؛ حيدثها باألماين البعيدة اليت ال يبلغها وسعه ومقدرته؛ وال يساحمها، بل يصدقها 
أن ليس لإلنسان إال ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، مث جيزاه اجلزاء األوىف، وإن إىل ربك " علم حقاًصدقاً، وجيد حزماً، وي

دفعها إليه رسالة رسالة على الوالء شبيه الغذاء والتربية والنماء، وكالدواء للصحة والشفاء، والكحل واجلالء؛ الكحل، ." املنتهى
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 فهمه، ويليق مبحله، من علمه، ويستصلحه ملثله، قدر ما يغذيه ويربيه ويصحه ؛ لتقوية البصر والضياء، ما يقرب من.أوكحل خاص
ويشفيه بل يبصره ويهديه ويشده ويقويه أوالً فأوالً، على الترتيب املبني يف الفهرست، حىت إذا ما متكنت احلكمة من نفسه، 

عند ذلك الكل بشدة حرص وانشراح صدر، وأنست به، وتصورت عنده، واستقر يف خلده وقوي فيه وحتقق بفكره معانيه، طلب 
وغاية رغبة، وخلوص نية، وقوة عزمية، وفضل معرفة، وزيادة يقني، وصحة بصرية، فحصلها وعمل ا، واستحق بعد النظر فيهن، 

ألن ن . عادوالوقوف على مجل معانيهن، النظر يف الرسالة اجلامعة، اليت هي اية املراد، ونزهة املرتاد، والفوز يف املعاش وامل
فمن وفته اهللا لذلك، ويسره، فقد هداه من احلرية، وأحياه بعد املوت، وأمنه من اخلوف، . التوصل إليها، وبفهمهن الوقوف عليها

وأزلفه إليه، وأسبغ جالئل نعمه عليه، فيبقى بقاء األبد، ويدوم دوام السرمد، يف السعادة التامة، والربكات العامة، والنعيم املقيم، 
  .اهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيمو

متت فهرست رسائل إخوان الصفا وخالن الوفا، وأهل العدل، وأبناء احلمد، وأرباب احلقائق، وأصحاب املعاين، يف ذيب النفوس 
ه وتأييده وتوفيقه، وإصالح األخالق، للبلوغ إىل السعادة الكربى، واجلاللة العظمى، والبقاء الدائم، والكمال األخري، حبول اهللا وقوت

  .وله احلمد وحده، وصلى اهللا على رسوله سيدنا حممد وآله األئمة الطاهرين، وسلم تسليماً عليهم أمجعني
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القسم الرياضيرسائل   

  األولى من القسم الرياضي في العددالرسالة

  .احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى

    

 النظر يف مجيع علوم املوجودات اليت يف العامل، من - أيدهم اهللا-ا كان من مذهب إخواننا الكرامأعلم أيها األخ البار الرحيم، بأنه مل
اجلواهر واألعراض والبسائط واردات واملفردات واملركبات، والبحث عن مبادئها وعن كمية أجناسها وأنواعها وخواصها، وعن 

 جل -ها ونشوئها عن علة واحدة، ومبدأ واحد، من مبدع واحدترتيبها ونظامها، على ما هي عليه اآلن، وعن كيفية حدوث
 ويستشهدون على بياا مبثاالت عددية، وبراهني هندسية، مثل ما كان يفعله احلكماء الفيثاغوريون، احتجنا أن نقدم هذه -جالله

شبه املدخل واملقدمات، لكيما " األرمثاطيقي" الرسالة قبل رسائلنا كلها، ونذكر فيها طرفاً من علم العدد وخواصه اليت تسمى
: يسهل الطريق على املتعلمني إىل طلب احلكمة اليت تسمى الفلسفة، ويقرب تناوهلا للمبتدئني بالنظر يف العلوم الرياضية فنقول

. ق العلمالفلسفة أوهلا حمبة العلوم، وأوسطها معرفة حقائق املوجودات، حبسب الطاقة اإلنسانية، وآخرها القول والعمل مبا يواف

فالرياضيات . أوهلا الرياضيات، والثاين املنطقيات، والثالث العلوم الطبيعيات، والرابع العلوم اإلهليات: والعلوم الفلسفية أربعة أنواع
ات وبه فاملوسيقى هومعرفة تأليف األصو. أوهلا األرمثاطيقي، والثاين اجلومطريا، والثالث األسطرنوميا، والرابع املوسيقى: أربعة أنواع

واألسطرنوميا هوعلم النجوم بالرباهني اليت ذكرت يف كتاب اسطي؛ كتاب يف علم الفلك لبطليموس . استخراج أصول األحلان
. العامل اليوناين، نقله احلجاج بن مطر يف العصر العباسي األول؛ واجلومطريا هوعلم اهلندسة بالرباهني اليت ذكرت يف كتاب أقليدس

فأول ما يبتدأ بالنظر به . عرفة خواص العدد وما يطايقها من معاين املوجودات اليت ذكرها فيثاغورس ونيقوماخسواألرمثاطيقي هوم
يف هذه العلوم الفلسفية الرياضيات، وأول الرياضيات معرفة خواص العدد ألنه أقرب العلوم تناوالً، مث اهلندسة، مث التأليف، مث 

األلفاظ تدل على : وهذا أول ما نقول يف علم العدد شبه املدخل واملقدمات. ، مث اإلهلياتالتنجيم، مث املنطقيات، مث الطبيعيات
والشيء إما أن يكون واحد أوأكثر من " الشيء" املعاين، واملعاين هي املسميات، واأللفاظ هي األمساء، وأعم األلفاظ واألمساء قولنا

فالواحد باحلقيقة هو الشيء الذي ال جزء له البتة وال ينقسم، وكل ما . اازواحد، فالواحد يقال على الوجهني، إما باحلقيقة وإما ب
وأما الواحد بااز . الواحد ما ليس فيه غريه، مبا هو واحد: ال ينقسم فهو واحد من تلك اجلهة اليت ا ال ينقسم، وإن شئت قلت

ف واحد، والواحد واحد بالوحدة كما أن األسود أسود فهو كل مجلة يقال هلا واحد كما يقال عشرة واحدة، ومائة واحدة، وأل
  .بالسواد، والوحدة صفة للواحد، كما أن السواد صفة لألسود

والكثرة . وأما الكثرة فهي مجلة آلحاد؛ وأول الكثرة االثنان، مث الثالثة، مث األربعة، مث اخلمسة، وما زاد على ذلك بالغاً ما بلغ
رق بينهما أن العدد إمنا هوكمية صور األشياء يف نفس العاد، وأما املعدودات فهي األشياء نفسها، نوعان إما عدد وإما معدود، والف

  .وأما احلساب فهو مجع العدد وتفريقه

والعدد نوعان صحيح وكسور، والواحد الذي قبل االثنني هوأصل العدد ومبدأه، ومنه ينشأ العدد كله، صحيحه وكسوره، وإليه 
وء الصحيح فبالتزايد، وأما الكسور فبالتجزؤ، واملثال يف ذلك ما أقول يف نشوء الصحيح، إنه إذا أضيف إىل أما نش. ينحل راجعاً
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الواحد واحد آخر يقال عند ذلك إما اثنان؛ وإذا أضيف إليهما واحد آخر يقال لتلك اجلملة ثالثة؛ وإذا أضيف إليها واحد آخر 
. وعلى هذا القياس نشوء العدد الصحيح بالتزايد واحداً واحداً، بالغاً ما بلغ.ل هلا مخسةيقال هلا أربعة؛ وإذا أضيف إليها واحد يقا

   ".9 8 7 6 5 4 3 2 1:" وهذه صورا

وأما حتليل العدد إىل الواحد، فعلى هذا املثال الذي أقول إنه إذا أخذ من العشرة واحد تبقى تسعة، وإذا ألقي من التسعة واحد تبقى 
سقط من الثمانية واحد تبقى سبعة، وعلى هذا القياس يلقى واحد واحد حىت يبقى واحد، فالواحد ال ميكن أن يلقى مثانية، وإذا أ

  .منه شيء ألنه ال جزء له البتة

    وأما نشوء العدد الكسور من . فقد تبني كيف ينشأ العدد الصحيح من الواحد وكيف ينحل إليه

ذا رتب العدد الصحيح على نظمه الطبيعي الذي هوواحد اثنان ثالثة أربعة مخسة ستة سبعة الواحد فعلى هذا املثال الذي أقول إنه إ
مثانية تسعة عشرة؛ مث أشري إىل الواحد من كل مجلة، فإنه يتبني كيف يكون نشوؤه من الواحد،وذلك أنه إذا أشري إىل الواحد من 

مجلة ثالثة فيقال له الثلث، وإذا أشري إليه من مجلة أربعة، يقال له االثنني، يقال للواحد عند ذلك نصف، وإذا أشري إىل الواحد من 
الربع، وإذا أشري إليه من مجلة اخلمسة، يقال له اخلمس، وكذلك السدس والسبع والثمن والتسع والعشر؛ وأيضاً إذا أشري إىل 

 ثالثة عشر جزؤ من ثالثة عشر، الواحد من مجلة األحد عشر فيقال له جزؤ من أحد عشر، ومن اثين عشر نصف السدس، ومن
فقد تبني كيف يكون نشوء العدد . ومن أربعة عشر نصف السبع، ومخسة عشر ثلث اخلمس، وعلى هذا املثال يعترب سائر الكسور

ب ج د ه و ز ح ط ي نصف ثلث ربع : من الواحد الصحيح منها، والكسور مجيعاً، وكيف هوأصل هلما مجيعاً وهذه صورا
نصف السبع ثلث اخلمس وأعلم يا أخي 13نصف السدس جزء من 11مثن تسع عشر يا يب يج يد يه جزء من مخس سدس سبع 

فاآلحاد من واحد إىل تسع، والعشرات من عشرة إىل . آحاد وعشرات ومئات وألوف: بأن العدد الصحيح رتب أربع مراتب
ويشتملها كلها اثنتا عشرة لفظة بسيطة، وذلك من . تسعني، واملئات من مئة إىل تسع مائة، واأللوف من ألف إىل تسعة آالف

  .واحد إلىعشرة، عشرة ألفاظ، ولفظة مائة، ولفظة ألف، فصار اجلميع اثنيت عشرة لفظة بسيطة

وأما سائر األلفاظ فمشتقة منها أومركبة أومكررة، فاملكررة كالعشرين من العشرة، والثالثني من الثالثة، واألربعني من األربعة، 
  .ل ذلكوأمثا

وأما املركبة كاملئتني وثلثمائة وأربعمائة ومخسمائة، فإا مركبة من لفظة املئة مع سائر اآلحاد، وكذلك ألفان وثالثة آالف وأربعة 
آالف، فإا مركبة من لفظة األلف مع سائر األلفاظ من اآلحاد والعشرات واملئات، كما يقال مخسة آالف وسبعة آالف وعشرون 

 40 30 20 ك ل م ن س ع ف ص ق ر 12345678910أ جبد هوز حطي : لف، وسائر ذلك وهذه صوراألفاً ومئة أ

 1000 900 800 700 600 500 400 300 ش ت ث خ ذ ض ظ غ بغ جغ 200 100 90 80 70 60 50

 20000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 دغ هغ وغ زغ حغ طغ يغ كغ لغ 3000 2000

 رغ شغ تغ ثغ 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 فغ صغ قغ  مغ نغ سغ عغ30000
     900000 800000 700000 ذغ ضغ ظغ 600000 500000 400000 300000 200000خغ 

ق ر ش ت ث خ ذ " وأما املئات فهي" ك ل م ن س ع ف ص" وأما العشرات فهي" أ ب ج د ه و ز ح ط ي" أما اآلحاد فهي
وأعلم بأن كون العدد على أربع مراتب اليت هي ".غ، بغ، جغ، دغ، هغ، وغ، زغ، حغ، طغ، يغ" فهيوأما األلوف " ض ظ

اآلحاد والعشرات واملئات والوف ليس هوأمراً ضرورياً الزماً لطبيعة العدد مثل كونه أزواجاً وأفراداً صحيحاً وكسوراً، بعضها 
وإمنا فعلوا ذلك لتكون األمور العددية مطابقة ملراتب األمور الطبيعية، حتت بعض، لكنه أمر وضعي رتبته احلكماء باختيار منهم، 
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 مربعات مثل الطبائع األربع، اليت هي احلرارة والربودة والرطوبة - جل ثناؤه-وذلك أن األمور الطبيعية أكثرها جعلها الباري
ل األخالط األربعة، اليت هي الدم والبلغم واملرتان املرة واليبوسة؛ ومثل األركان األربعة، اليت هي النار واهلواء واملاء واألرض؛ ومث

الصبا والدبور؛ : الصفراء، واملرة السوداء؛ ومثل األزمان األربعة، اليت هي الربيع والصيف واخلريف والشتاء، ومثل اجلهات األربع
ع الرئيسة، بني االثنيت عشرة مرتلة من منطقة الريح الشرقية والريح الغربية؛ واجلنوب والشمال؛ واألوتاد األربع؛ هي املنازل األرب

الربوج، مسيت أوتاداً ألا أقوى منازل منطقة الربوج، وهي اليت تقرر املصري يف التنجيم، وهلذا مسي كل منها برج السعادة وأصل 
 واملكونات األربع اليت هي املعادن الكائن، وقوهلم هنا األوتاد األربع ألا مبعىن املنازل؛ الطالع والغارب ووتد السماء ووتد األرض؛

وأعلم بأن هذه األمور الطبيعية إمنا صارت أكثرها .وعلى هذا املثال وجد أكثر األمور الطبيعية مربعات. والنبات واحليوان واإلنس
 هي فوق األمور واقتضاء حكمته، لتكون مراتب األمور الطبيعية مطابقة لألمور الروحانية اليت- جل ثناؤه-مربعات بعناية الباري

 مث دونه العقل - جل جالله-الطبيعية، وهي اليت ليست بأجسام، وذلك أن األشياء اليت فوق الطبيعية على أربع مراتب، أوهلا الباري
 - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم يا أخي. الكلي الفعال، مث دونه النفس الكلية، مث دونه اهليوىل األوىل، وكل هذه ليست بأجسام

 من املوجودات، كنسبة الواحد من العدد، ونسبة العقل منها، كنسبة االثنني من العدد، ونسبة النفس - جل ثناؤه-بأن نسبة الباري
 بأن العدد - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم يا أخي.من املوجودات، كنسبة الثالثة من العدد، ونسبة اهليوىل األوىل كنسبة األربعة

وذلك أن ".4 3 2 1" راته ومئاته وألوفه، أوما زاد بالغاً ما بلغ، فأصلها كلها من الواحد إىل األربعة، وهي هذهكله آحاده وعش
بيان ذلك أنه إذا أضيف واحد إىل أربعة، كانت مخسة، : سائر األعداد كلها من هذه يتركب، ومنها ينشأ، وهي أصل فيها كلها

 أضيف ثالثة إىل أربعة، كانت سبعة؛ وإن أضيف واحد وثالثة إىل أربعة، كانت وإن أضيف اثنني إىل أربعة، كانت ستة؛ وإن
وعلى هذا املثال . مثانية؛ وإن أضيف اثنان وثالثة إىل أربعة، كانت تسعة، وإن أضيف واحد واثنان وثالثة إىل أربعة، كانت عشرة

 وكذلك أصول اخلط أربعة، وسائر احلروف منها .حكم سائر األعداد من العشرات واملئات واأللوف، وما زاد بالغاً ما بلغ
ومن يريد أن يعرف كيف . والكالم من احلروف يتركب كما بينا فيما بعد، فاعتربها فإنك جتد ما قلنا حقاً صحيحاً. يتركب

يف هذه  األشياء يف العقل، وكيف أوجدها يف النفس، وكيف صورها يف اهليوىل، فليعترب ما ذكرنا - جل ثناؤه-اخترع الباري
 أول شيء اخترعه وأبدعه من نور وحدانيته جوهر بسيط يقال له العقل الفعال، كما - جل ثناؤه-وأعلم يا أخي أن الباري.الفصل

مث أنشأ . مث أنشأ النفس الكلية الفلكية من نور العقل، كما أنشأ الثالثة بزيادة الواحد على االثنني. أنشأ االثنني من الواحد بالتكرار
مث أنشأ سائر اخلالئق من اهليوىل ورتبها بتوسط العقل .  األوىل من حركة النفس، كما أنشأ األربعة بزيادة الواحد على الثالثةاهليوىل

بأنك إذا - أيدك اهللا بروح منه-وأعلم يا أخي.والنفس، كما أنشأ سائر العدد من األربعة، بإضافة ما قبلها إليها كما مثلنا قبل
جل -كيب العدد من الواحد الذي قبل االثنني، ونشوئه منه، وجدته من أدل الدليل على وحدانية الباريتأملت ما ذكرنا من تر

 كما -وذلك أن الواحد الذي قبل االثنني، وإن كان منه يتصور وجود العدد وتركيبه.  وكيفية اختراعه األشياء وإبداعه هلا-ثناؤه
     وإن كان هو الذي اخترع - عز وجل-؛ كذلك اهللا فهو مل يتغري عما كان عليه، ومل يتجزأ-بينا قبل

األشياء من نور وحدانيته، وأبدعها وأنشأها، وبه قوامها وبقاؤها ومتامها وكماهلا، فهو مل يتغري عما كان عليه من الوحدانية قبل 
 من املوجودات - جل ثناؤه-الباريفقد أنبأناك مبا ذكرنا من أن نسبة . اختراعه وإبداعه هلا، كما بينا يف رسالة املبادئ العقلية

 هوعلة األشياء، وخالقها - عز وجل-كنسبية الواحد من العدد، وكما أن الواحد أصل العدد ومنشأه وأوله وآخره، كذلك اهللا
ا أن  ال مثل له يف خلقه، وال شبه؛ وكم- جل ثناؤه-وأوهلا وآخرها، وكما أن الواحد ال جزء له وال مثل له يف العدد، فكذلك اهللا

وأعلم .  عامل باألشياء وماهياا، تعاىل اهللا عما يقول الظاملون علواً كبرياً- جل جالله-الواحد حميط بالعدد كله ويعده، كذلك اهللا
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يا أخي بأن مراتب العدد عند أكثر األمم على أربع مراتب، كما تقدم ذكرها، وأما عند الفيثاغوريني فعلى ست عشرة مرتبة، 
 نوعات مئات ألوف 10000 ربوات عشرات ألوف 1000 ألوف 100 مئات 10 عشرات 1حاد آ: وهذه صورا
 حلبات مئات ألوف ألوف 10000000 سورات عشرات ألوف ألوف 1000000 غايات ألوف ألوف 100000

  10000000000 هنيات عشرات ألوف ألوف ألوف 000000 1000 البطات ألوف ألوف ألوف 100000000

  جموات 1000000000000 وهوات ألوف ألوف ألوف ألوف 100000000000 ألوف ألوف دعورات مئات ألوف
 ومور مئات ألوف ألوف ألوف ألوف 10000  000000000عشرات ألوف ألوف ألوف ألوف

 أيدك اله وإيانا بروح - وأعلم يا أخي10000  00000  مارو ألوف ألوف ألوف ألوف ألوف100000000000000
ور مراتبه كثرية ألنه ما من عدد صحيح إال وله جزء أوجزآن أوعدة أجزاء، كاالثين عشر فإن له نصفاً وثلثاً  بأن العدد الكس-منه

إال أن العدد الكسور وإن كثرت مراتبه وأجزاؤه، . وربعاً وسدساً ونصف سدس؛ وكذلك الثمانية وعشرون وغريمها من األعداد
لفظة منها عامة مبهمة، وتسعة خمصوصة مفهو مة، ومن التسعة األلفاظ : فاظفهي مرتبة بعضها حتت بعض، ويشملها كلها عشرة أل

الثلث من الثالثة، والربع من األربعة، واخلمس من اخلمسة، والسدس من : لفظة موضوعة، وهي النصف، ومثانية مشتقة وهي
 وأما اللفظة العامة املبهمة فهي اجلزء ألن .الستة، والسبع من السبعة، والثمن من الثمانية، والتسع من التسعة، والعشر من العشرة

وأما باقي األلفاظ . الواحد من أحد عشر يقال له جزء من أحد عشر وكذلك من ثالثة عشر ومن سبعة عشر وما شاكل ذلك
الكسور فمضافة إىل هذه العشرة األلفاظ، كما يقال لواحد من اثين عشر نصف السدس، ولواحد من مخسة عشر مخس الثلث، 

وأعلم بأن نوعي العدد يذهبان .احد من عشرين نصف العشر، وعلى هذا املثال يتبني سائر معاين الكسور بإضافة بعضها لبعضولو
وأما الكسور فيبتدئ . يف الكثرة بال اية، غري أن العدد الصحيح يبتدئ من أقل الكمية، وهواالثنان، ويذهب يف التزايد بال اية

  .مير يف التجزؤ بال اية، فكالمها من حيث االبتداء ذواية ومن حيث االنتهاء غري ذي ايةمن أكثر الكمية وهوالنصف و

    

  فصل في خواص العدد

. مث أعلم أن ما من عدد إال وله خاصية أوعدة خواص، ومعىن اخلاصية أا الصفة املخصوصة للموصوف الذي ال يشركه فيها غريه

ومن خاصية االثنني أنه أول . األزواج واألفراد مجيعاً: ه كما بينا قبل، وهويعد العدد كلهفخاصية الواحد أنه أصل العدد ومنشأ
ومن خاصية الثالثة أا أول عدد األفراد وهي تعد ثلث األعداد تارة . األزواج دون األفراد: العدد مطلقاً، وهويعد نصف العدد

ومن خاصية . ومن خاصية اخلمسة أا أول عدد دائر ويقال كري. جمذورومن خاصية األربعة أا أول عدد . األفراد وتارة األزواج
ومن خاصية التسعة . ومن خاصية الثمانية أا أول عدد مكعب. ومن خاصية السبعة أا أول عدد كامل. الستة أا أول عدد تام

ومن خاصية األحد عشر أا أول . ة العشراتومن خاصية العشرة أا أول مرتب. أا أول عدد فرد جمذور، وأا آخر مرتبة اآلحاد
وباجلملة إن من خاصية كل عدد أنه نصف حاشيتيه جمموعتني، وإذا . ومن خاصية االثين عشر أا أول عدد زائد. عدد أصم

مجعت حاشيتاه تكونان مثله مرتني، ومثال ذلك مخسة فإن إحدى حاشيتيها أربعة واألخرى ستة، وجمموعهما عشرة، ومخسة 
 وأما الواحد فليس له إال 9 8 7 6 -5 -4 3 2 1:فها، وعلى هذا القياس يوجد سائر األعداد، إذا اعترب، وهذه صورانص

إن الواحد أصل العدد ومنشأه فهو أن الواحد إذا رفعته : وأما قولنا. حاشية واحدة وهي االثنان، والواحد نصفها، وهي مثله مرتني
إن االثنني أول العدد مطلقاً فهو أن : وأما قولنا. ، وإذا رفعت العدد من الوجود، مل يرتفع الواحدمن الوجود ارتفع العدد بارتفاعه
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إن الثالثة أول األفراد فهي كذلك، ألن االثنني أول العدد وهوالزوج، ويليه : وأما قولنا. العدد كثرة اآلحاد، وأول الكثرة اثنان
العدد تارة األفراد وتارة األزواج، فألا تتخطى العددين، وتعد الثالث منهما، وذلك إا تعد ثلث : وأما قولنا. الثالثة وهي فرد

وأما قولنا إن األربعة أول عدد جمذور، فألا من ضرب االثنني نفسه، وكل عدد إذا ضرب . الثالث يكون تارة زوجاً وتارة فرداً
 أن اخلمسة أول عدد دائر فمعناه أا إذا ضربت يف نفسها رجعت وأما ما قيل من. يف نفسه يصري جذراً، واتمع من ذلك جمذوراً

مخسة : مثال ذلك مخسة يف مخسة: إىل ذاا؛ وإن ضرب ذلك العدد اتمع من ضرا يف نفسها، رجع إىل ذاته أيضاً، وهكذا دائماً
دد أيضاً يف نفسه خرج ثلثمائة وعشرون؛ وإذا ضرب مخسة وعشرون يف مثله، صار ستمائة ومخسة وعشرون؛ وإذا ضرب هذا الع

أال ترى أن . ألف وتسعون ألفاً وستمائة ومخسة وعشرون؛ وإن ضرب هذا العدد يف نفسه خرج عدد آخر ومخسة وعشرون
 وأما السنة فإن 390625 - 625 - 25 - 5:اخلمسة كيف حتفظ نفسها وما يتولد منها دائماً، بالغاً ما بلغ، وهذه صورا

ستة وثالثون، : ستة يف ستة" 1296 36 6" سة يف هذا املعىن، لكنها ليست مالزمة كلزوم اخلمسة ودوامهافيها مشاة للخم
فالسنة راجعة إىل ذاا، وظهر ثالثون؛ وإذا ضربت ستة وثالثون يف نفسها، خرج ألف ومئتان وستة وتسعون، فظهرت الستة، ومل 

. حتفظ ما يتولد منها؛ وأما اخلمسة فإا حتفظ نفسها، وما يتولد منها دائماً أبداًفقد بان أن الستة حتفظ نفسها، وال . يظهر الثالثون

وأما ما قيل من خاصية الستة، إا أول عدد تام، فمعناه أن كل عدد إذا مجعت أجزاؤه فكانت مثله سواء مسي ذلك العدد عدداً 
. ان، وسدساً وهوواحد، فإذا مجعت هذه األجزاء كانت ستة سواًءتاماً، فالستة أوهلا، وذلك أن هلا نصفاً وهوثالثة، وثلثاً وهواثن

وليست هذه اخلاصية لعدد قبلها، ولكن ملا بعدها لثمانية وعشرين، وألربع مائة وستة وتسعني، ومثانية آالف ومائة ومثانية 
  .8128 496 28 6: وعشرين، وهذه صورا

عة قد مجعت معاين العدد كلها، وذلك أن العدد كله أزواج وأفراد، واألزواج وأما ما قيل إن السبعة أول عدد كامل فمعناه أن السب
    منها أول وثان، فاالثنان أول األزواج، واألربعة 

فإذا مجعت فرداً أوالً إىل زوج ثان، أوزوجاً أوالً إىل . زوج ثان، واألفراد منها أول وثان، والثالثة أول األفراد، واخلمسة فرد ثان
مثال ذلك أنك إذا مجعت االثنني الذي هو أول األزواج إىل اخلمسة الذي هوفرد ثان كان منهما . ت منها سبعةفرد ثان، كان

سبعة، وكذلك إذا مجعت الثالثة اليت هي فرد أول إىل األربعة اليت هي زوج ثان كانت منهما سبعة، وكذلك إذا أخذ الواحد الذي 
وهذه . 7 6 5 4 3 2 1:  منهما السبعة اليت هي عدد كامل، وهذه صوراهوأصل العدد مع الستة اليت هي عدد تام يكون

  .اخلاصية ال توجد لعدد قبل السبعة، وهلا خواص أخر سنذكرها عند ذكرنا أن املوجودات حبسب طبيعة العدد

ا جمذوراً كما بينا من وأما ما قيل أن الثمانية أول عدد مكعب، فمعناه أن كل عدد إذا ضرب يف نفسه مسي جذراً، واتمع منهم
وإذا ضرب اذور يف جذره مسي اتمع من ذلك مكعباً، وذلك أن االثنني أول العدد، فإذا ضرب يف نفسه كان اتمع منه . قبل

أربعة، وهي أول عدد جمذور، مث ضرب اذور يف جذره الذي هواثنان، فخرج من ذلك مثانية، فالثمانية أول عدد مكعب وأما ما 
 إا أول عدد جمسم، فألن اجلسم ال يكون إال من سطوح متراكمة، والسطح ال يكون إال من خطوط متجاورة؛ واخلط ال قيل

فأقل خط من جزأين وأضيق سطح من خطني، وأصغر جسم من ". اهلندسة" يكون إال من نقط منتظمة كما بينا يف رسالة
 أجزاء أحدها اخلط وهوجزآن؛ فإذا صرب اخلط يف نفسه كان منه سطحني، فينتج من هذه املقدمات أن أصغر جسم من مثانية

السطح، وهوأربعة أجزاء؛ وإذا ضرب السطح يف أحد طوليه كان منه العمق، فيصري مجلة ذلك مثانية أجزاء، طول اثنني يف عرض 
  .اثنني يف عمق اثنني

  .عة، وليس من السبعة واخلمسة والثالثة شيء جمذوروأما ما قيل إن التسعة أول عدد فرد جمذور، فألن الثالثة يف الثالثة تس
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وأما ما قيل إن العشرة أول مرتبة العشرات فهو بني، كما إن الواحد أول مرتبة اآلحاد، وهذا بني ليس حيتاج إىل شرح، وهلا 
كما بينا خاصية أخرى وهي تشبه خاصية الواحد، وذلك أنه ليس هلا من جنسها إال طرف واحد وهوالعشرون، وهي نصفها 

  .للواحد أنه نصف االثنني

وكل عدد . وأما ما قيل إن األحد عشر أول عدد أصم، فألنه ليس له جزء ينطبق به ولكن يقال واحد من أحد عشر واثنان منه
 13 11يا يج يز يط كج كط ال لز ما مج : هذا وصفه يسمى أصم مثل ثالثة عشر وسبعة عشر وما شاكل ذلك وهذه صورا

 89 83 79 73 71 67 61 59 53 47 مز نج نط سا سز عا عج عط فج فط صا 43 41 37 31 29 23 19 17

 وأما ما قيل إن االثين عشر أول عدد زائد، فألن كل عدد إذا مجعت أجزاؤه، وكانت أكثر منه مسي عدداً زائداً، واالثنا عشر 91
وإذا . ثالثة، وسدس وهواثنان، ونصف وهوسدس وهوواحدأوهلا، وذلك أن هلا نصفاً، وهوستة، وهلا ثلث وهوأربعة، وربع وهو

 سدس 3 ربع 4 ثلث 6 نصف 12: مجعت هذه األجزاء، كانت ستة عشر وهي أكثر من االثين عشر بزيادة أربعة، وهذه صورا
  .1 نصف السدس 2

  .يلوباجلملة، ما من عدد صحيح، إال وله خاصية ختتص به دون غريه، وحنن تركنا ذكرها كراهية للتطو

: صحيح وكسور كما بينا قبل، فالصحيح ينقسم قسمني:  أن العدد ينقسم قسمني- أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم يا أخي

أزواجاً وأفراداً، فالزوج هوكل عدد ينقسم بنصفني صحيحني، والفرد كل عدد يزيد على الزوج واحداً، أوينقص عن الزوج 
 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2: من االثنني بالتكرير دائماً على ما يرىفأما نشوء عدد الزوج، فيبتدئ . بواحد

 9 7 5 3: بدوحييبيديوحيك وأما نشوء األفراد فيبتدئ من الواحد، إذا أضيف إليه اثنان، وأضيف إىل ذلك اثنان دائماً بالغاً ما بلغ

فزوج . ، وزوج الفرد، وزوج الزوج والفردزوج الزوج:  جهزطياجييهيزيط والزوج ينقسم على ثالثة أنواع19 17 15 13 11
مثال ذلك أربعة . الزوج هوكل عدد ينقسم بنصفني صحيحني متساويني، ونصفه بنصفني دائماً، إىل أن تنتهي القسمة إىل الواحد

 ونصفه وستون، فإنه زوج الزوج، وذلك أن نصفه اثنان وثالثون، ونصفه ستة عشر، ونصفه مثانية، ونصفه أربعة، ونصفه اثنان،
ونشوء هذا العدد يبتدئ من االثنني، إذا ضرب يف االثنني مث ضرب اموع يف االثنني، وما جيتمع من ذلك يف االثنني، مث . واحد

  .ضرب اموع يف االثنني دائماً بال اية

    ومن أراد أن يتبني هذا مستقصى، فليضعف بيوت الشطرنج، فإنه ال خيرج إال من هذا 

إن هذا :" وج الزوج، وهلذا العدد خواص أخر ذكرها نيقوماخس يف كتابه بشرح طويل وحنن نذكر منها طرفاً قالالعدد أعين ز
العدد إذا رتب على نظمه الطبيعي، وهوواحد، اثنان، أربعة، مثانية، ستة عشر، اثنان وثالثون، أربعة وستون، وعلى هذا القياس 

طرفني أحدمها يف آخر يكون مساوياً لضرب الواسطة يف نفسها، إن كان له واسطة بالغاً ما بلغ، فإن من خاصيته إن من ضرب ال
واحدة، وإن كانت له واسطتان فمثل ضرب إحدامها يف األخرى، مثال ذلك أربعة وستون فإنه الطرف اآلخر والواحد الطرف 

ثنني وثالثني، أواألربعة يف ستة عشر، إن ضرب الواحد يف أربعة وستني، أواال:" األول، وله واسطة واحدة، هي مثانية، فأقول
 وإن زيدت فيه رتبة أخرى حىت يصري 64 32 16 8 4 2 1أ ب د ح يو لب سب : مساولضرب مثانية يف نفسها وهذه صورا

إن ضرب الطرفني أحدمها يف اآلخر، يكون مساوياً لضرب الواسطتني إحدامها يف األخرى، مثال ذلك مئة : له واسطتان فأقول
ية وعشرون إذا ضرب يف واحد، وأربع وستون يف اثنني، أواثنان وثالثون يف أربعة يكون مساءياً لضرب ستة عشر يف مثانية ومثان

 وهلذا العدد خاصية أخرى أنه إذا مجع من واحد إىل حيث 128 64 32 16 8 4 2ب د ح يو لب سد قكح : وهذه صورا
 بواحد، مثال ذلك إذا أخذ واحد واثنان وأربعة يكون مجلتها أقل من مثانية ما بلغ يكون أقل من ذلك العدد الذي انتهى إليه
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بواحد، وإن زيدت الثمانية عليها، يكون اجلملة أقل من ستة عشر بواحد، وإن زيدت الستة عشر عليها يكون اجلملة أقل من اثنني 
 4 2 1أ ب د ح يو لب سد قكح رنو : ذه صوراوثالثني بواحد، وعلى هذا القياس توجد مراتب هذا العدد، بالغاً ما بلغ، وه

 وأما زوج الفرد فهو كل عدد ينقسم بنصفني مرة واحدة، وال ينتهي يف القسمة إىل الواحد، مثل 256 128 64 32 16 8
ة ستة، عشرة، وأربعة عشر، ومثانية عشر، واثنني وعشرين، وستة وعشرين، فإن كل واحد من هذه وأمثاهلا من العدد ينقسم مر

و ي ي دي جك بك ول لو جل : واحدة وال ينتهي إىل الواحد؛ ونشوء هذا العدد من ضرب كل عدد فرد يف اثنني وهذه صورا
مب مو كل واحد من هذه األعداد نصف ملا فوقه من العدد، وأما زوج الزوج والفرد فهو كل عدد ينقسم بنصفني أكثر من مرة 

د، مثل اثين عشر، وعشرين، وأربعة وعشرين، ومثانية وعشرين، وأمثاهلا يف األعداد، وهذه واحدة، وال ينتهي يف القسمة إىل الواح
 ونشوء هذا العدد من ضرب زوج الفرد يف 68 60 52 44 36 28 24 20 12يب كك دك حل وم دن بس سح : صورا

  .اثنني مرة أومراراً كثرية، وهلا خواص تركنا ذكرها خمافة التطويل

أما الفرد األول فهو : تفصيل ذلك. فرد أول وفرد مركب، والفرد املركب نوعان مشترك ومتباين:  فيتنوع قسمنيوأما العدد الفرد
كل عدد ال يعده غري الواحد عدد آخر مثل ثالثة، مخسة، سبعة، أحد عشر، ثالثة عشر، سبعة عشر، تسعة عشر، ثالثة وعشرين، 

 له جزء سوى املسمى له، وذلك أن الثالثة ليس هلا إال الثلث، واخلمسة ليس هلا وخاصية هذا العدد أنه ليس. وأشباه ذلك من العدد
وباجلملة مجيع األعداد الصم ال . إال اخلمس، وكذلك السبعة ليس هلا إال السبع، وهكذا األحد عشر والثالثة عشر والسبعة عشر

  .يعدها إال الواحد، فإن اسم جزئها مشتق منها

 عدد يعده غري الواحد عدد آخر مثل تسعة، ومخسة وعشرين، وتسعة وأربعني، وواحد ومثانني، وأمثاهلا وأما الفرد املركب فهو كل
طلهمطفاقكاقسط وأما الفرد املشترك فهو كل عددين يعدمها غري الواحد عدد آخر مثل تسعة، ومخسة : من العدد وهذه صورا

: د وأمثاهلا تسمى مشتركة يف العدد الذي يعدها وهذه صوراعشر، وواحد وعشرين، فإن الثالثة تعدها كلها، فهذه األعدا

طيهكاكهله وأما األعداد املتباينة فهي كل عددين يعدمها عددان آخران غري الواحد، ولكن الذي يعد أحدمها ال يعد اآلخر مثل 
سة والعشرين وال تعد التسعة، فهذه واخلمسة تعد اخلم. تسعة، ومخسة وعشرين، فإن الثالثة تعد التسعة، وال تعد اخلمسة والعشرين

  .األعداد وأمثاهلا يقال هلا املتباينة

  فصل في التام والناقص والزائد

بأن من خاصية كل عدد فرد إنه إذا قسم بقسمني كيف ما كان، فأحد القسمني يكون - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم يا أخي
 إذا قسم كيف ما كان، فيكون كال قسميه إما زوجاً، وإما فرداً، وهذه زوجاً واآلخر فرداً، ومن خاصية كل عدد زوج إنه

     410411110زوجي فردي : صورا

 بأن العدد ينقسم من - أيدك اهللا وإيانا بروح منه- وأعلم يا أخي51055116 11014117 21023118 71072119
م هوكل عدد إذا مجعت أجزاؤه كانت اجلملة مثله سواء ستة ومثانية إما تاماً، وإما زائداً، وإما ناقصاً، فالتا: جهة أخرى ثالثة أنواع

وعشرين وأربعمائة وستة وتسعني ومثانية آالف ومائة ومثانية وعشرين، فإن كل واحد من هذه األعداد إذا مجعت أجزاؤه كانت 
اد، ومثانية وعشرين يف العشرات، وال يوجد من هذا العدد إال يف كل مرتبة من مراتب العدد واحد كالستة يف اآلح. مثله سواء

 وأما 8128 496 28 6: وأربعمائة وستة وتسعني يف املئات، ومثانية آالف ومائة ومثانية وعشرين يف األلوف، وهذه صورا
ثين العدد الزائد فهو كل عدد إذا مجعت أجزاؤه كانت أكثر منه مثل االثين عشر والعشرين والستني وأمثاهلا من العدد، وذلك أن اال
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عشر نصفها ستة وثلثها أربعة وربعها ثالثة وسدسها اثنان ونصف سدسها واحد، فجملة هذه األجزاء ستة عشر وهي أكثر من 
  .اثين عشر

وأما العدد الناقص فهو كل عدد إذا مجعت أجزاؤه كانت أقل منه مثل أربعة ومثانية وعشرة وأمثاهلا من العدد، وذلك أن الثمانية 
  .وعلى هذا القياس حكم سائر األعداد الناقصة. عها اثنان ومثنها واحد، ومجلتها تكون سبعة فهي أقل من الثمانيةنصفها أربعة ورب

  فصل في األعداد المتحابة

 بأن العدد من جهة أخرى ينقسم قسمني أحدمها يقال له أعداد متحابة وهي كل - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم يا أخي
واآلخر ناقص، وإذا مجعت أجزاء العدد الزائد العدد الزائد كانت مساوية جلملة العدد الناقص، وإذا مجعت عددين أحدمها زائد 

أجزاء العدد الناقص كانت مساوية جلملة العدد الزائد، مثال ذلك مائتان وعشرون وهوعدد زائد، ومائتان وأربعة ومثانون وهوعدد 
ساوية ملائتني وأربعة ومثانني، وإذا مجعت أجزاء هذا العدد يكون مجلتها مائتني ناقص، فإذا مجعت أجزاء مائتني وعشرين كانت م

عدد 20 خمرج ربع اخلمس220عدد زائد: وهي قليلة الوجود، وهذه صورا" متحابة" فهذه األعداد وأمثاهلا تسمى. وعشرين
 خمرج 4 خمرج الربع 44  مخسه71 ربعه 5 خمرج اخلمس 55 ربعه 142نصفه10خمرج نصف اخلمس 110 نصفه284ناقص 
   220 مجلته 284 مجلته 1 جزؤه 1 جزؤه 11 ربع اخلمس 2 خمرج النصف 2 خمرج النصف 22 نصف اخلمس 4الربع 

  تضعيف العدد

على النظم " فمنها: وأعلم يا أخي بأن من خاصية العدد أنه يقبل التضعيف والزيادة بال اية، ويكون ذلك على مخسة أنواع
 6 4 2: بالغاً ما بلغ مثل هذا" على نظم األزواج" ، ومنها12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1: ا بالغاً ما بلغمثل هذ" الطبيعي

كيفما اتفق " بالطرح" ، ومنها17 15 13 11 9 7 5 3 1: بالغاً ما بلغ مثل هذا" على نظم األفراد" ، ومنها14 12 10 8
  .عدكما نبني ب" بالضرب" كما يوجد يف سائر احلساب، ومنها

  فصل في خواص األنواع

 بأن لكل نوع من هذه األنواع عدة خواص وقد ذكر ذلك يف كتاب األرمثاطيقي - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم يا أخي
إن من خاصية النظم الطبيعي إنه إذا مجع من واحد إىل حيث ما بلغ : بشرح طويل، ولكن نذكر منها طرفاً يف هذا الفصل فنقول

كم من واحد إىل عشرة جمموعاً : وع مساوياً لضرب ذلك العدد األخري بزيادة واحد عليه يف نصفه، مثال ذلك إذا قيليكون ام
على النظم الطبيعي، فقياسه أن يزاد على العشرة واحد، مث يضرب يف نصف العشرة، فيكون مخسة ومخسني، أوتضرب اخلمسة يف 

اجلملة مخسة ومخسون، وذلك بأنه املطلوب : خر الذي هوستة فيكون ثالثنينفسها، فيكون مخسة وعشرين، مث يف النصف اآل
  .وقياسه

وأما نظم األزواج فهو مثل واحد، اثنني، أربعة، ستة، مثانية، عشرة، اثين عشر، وعلى هذا املثال بالغاً ما بلغ، ومن خاصية هذا 
 على نظمه الطبيعي من واحد إىل حيث ما بلغ يكون اموع النظم أن يكون اموع أبداً فرداً، ومن خاصيته أيضاً إنه إذا مجع

كم من واحد إىل : مساوياً لضرب ذلك العدد يف النصف اآلخر بزيادة واحد، مث يزاد على اجلملة واحد، مثال ذلك إذا قيل لك
النصف اآلخر، مث تزيد على العشرة جمموعاً على نظم األزواج، فقياسه أن تأخذ نصف العشرة، فتزيد عليه واحداً، مث تضربه يف 
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  .اجلملة واحداً، فذلك أحد وثالثون، وعلى هذا القياس سائر األعداد

    

فمن خاصيته إنه إذا مجع على نظمه الطبيعي . وأما نظم األفراد فمثل واحد، ثالثة، مخسة، سبعة، تسعة، أحد عشر، بالغاً ما بلغ
ومن خاصيته أيضاً أنه إذا مجع .  بعضاً، بالغاً ما بلغ، وتكون كلها جمذوراتالواحد زوج واآلخر فرد، يتلوبعضها: يكون اموعان

على نظمه الطبيعي من واحد إىل حيث ما بلغ، فإن اموع يكون مساوياً لضرب نصفه من واحد إىل حيث ما بلغ، فإن اموع 
واحد إىل أحد عشر، فبابه أن تأخذ نصف العدد، كم من : يكون مساوياً لضرب نصفه جمذوراً جمبوراً يف نفسه، مثال ذلك إذا قيل

  .وهو مخسة ونصف، فتجربه فيصري ستة، فتضربه يف نفسه، فيكون ستة وثالثني، وذلك بابه فقس عليه

 بأن معىن الضرب هو تضعيف أحد العددين بقدر ما يف اآلخر من اآلحاد، مثال ذلك - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم يا أخي
  . ثالثة يف أربعة، فمعناه كم مجله ثالثة أربع مراتكم: إذا قبل

مفرد ومركب؛ : وأعلم يا أخي بأن العدد نوعان صحيح وكسور كما بينا قبل، فصار أيضاً ضرب العدد بعضها يف بعض نوعني
 الكسور، مثل نصف الصحيح يف الصحيح مثل اثنني يف ثالثة، وثالثة يف أربعة، وما شاكله؛ ومنها الكسور يف: فاملفرد ثالثة أنواع

  .ومنها الصحيح يف الكسور، مثل اثنني يف ثلث، أوثلث يف أربعة وما شاكله. يف ثلث، وثلث يف ربع وما شاكله

ومنها الصحيح . واما املركب فهو أيضاً ثالثة أنواع، فمنها الكسور والصحيح يف الصحيح، مثل اثنني وثلث يف مخسة وما شاكلها
ومنها الصحيح والكسور يف الكسور، مثل اثنني . ر، مثل اثنني وثلث يف ثالثة وربع وما شاكلهاوالكسور يف الصحيح والكسو

  .وثلث يف سبع

  فصل في العدد الصحيح

فاآلحاد يف . آحاد وعشرات ومئات وألوف: وأعلم يا أخي بأن ضرب العدد الصحيح على أربعة أنواع ومجلتها عشرة أبواب وهي
ا مئة؛ واآلحاد يف املئات، واحدها مئة، اآلحاد، واحدها واحد، وعشرا عشرة، واآلحاد يف العشرات، واحدها عشرة، وعشر

وأما العشرات يف العشرات، . فهذه أربعة أبواب. وعشرا ألف؛ واآلحاد يف األلوف، واحدها ألف، وعشرا عشرة آالف
 عشرة آالف؛ والعشرات يف األلوف، واحدها عشرة فواحدها مئة، وعشرا ألف؛ والعشرات يف املئات، واحدها ألف، وعشرا

  .فهذه ثالثة أبواب. آالف، وعشرا مئة ألف

فهذان .وأما املئات يف املئات، فواحدها عشرة آالف، وعشرا مئة ألف؛ واملئات يف األلوف، واحدها مئة ألف، وعشرا ألف ألف
عشرة آالف ألف، وهوباب واحد، فصار مجلة اجلميع عشرة أبواب، وأما األلوف يف األلوف، فواحدها ألف ألف، وعشرا . بابان

آحاد يف آحاد؛ آحاد يف عشرات؛ وآحاد يف مئات؛ آحاد يف ألوف؛ عشرات يف عشرا؛ عشرات يف مئات؛ عشرات : وهذه صورا
  .يف ألوف؛ مئات يف مئات؛ مئات يف ألوف؛ ألوف يف ألوف

  فصل في الضرب والجذر والمكعبات

   الجبريون والمهندسون من األلفاظ ومعانيها وما يستعمله

فإن كان العددان . كل عددين، أي عددين كانا، إذا ضرب أحدمها يف اآلخر، فإن اتمع من ذلك يسمى عدداً مربعاً: فنقول
ب اثنان يف متساويني يسمى اتمع من ضربيهما عدداً مربعاً جمذوراً، أوالعددان يسميان جذري ذلك العدد، مثال ذلك إذا ضر
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فاألربعة والتسعة والستة عشر وأمثاهلا من العدد يسمى كل . اثنني يكون أربعة، وثالثة يف ثالثة تسعة، وأربعة يف أربعة ستة عشر
واحد منها مربعاً جمذوراً، واالثنان والثالثة واألربعة يسمى جذراً، ألن االثنني هوجذر األربعة، والثالثة جذر التسعة، واألربعة جذر 

 دطيوكهلومطدسفا وكل عددين 23456789: وجذورها. الستة عشر، وعلى هذا القياس يعترب سائر املربعات اذورات
خمتلفني، أي عددين كانا، إذا ضرب أحدمها يف اآلخر، فإن اتمع من ذلك يسمى عدداً مربعاً غري جمذور، والعددان املختلفان 

ربع، وهي ألفاظ املهندسني، مثال ذلك اثنان يف ثالثة، أوثالثة يف أربعة، أوأربعة يف يسميان جزأين له، ويسميان ضلعني لذلك امل
  .مخسة، وأشباه ذلك، فإن اتمع من مثل هذه األعداد املضروبة بعضها يف بعض تسمى مربعات غري جمذورات

  فصل في العدد المربع

    

دد كان، فإن اتمع من ذلك يسمى عدداً جمسماً، فإن كان كل عدد مربع، كان جمذوراً أوغري جمذور، ضرب يف عدد آخر أي ع
العدد املربع جمذوراً وضرب يف جذره، يسمى اتمع من ذلك عدداً جمسماً مكعباً، مثال ذلك أربعة، فإنه عدد مربع جمذور، ضرب 

 ضرب يف الثالثة الذي هوجذرها، يف االثنني الذي هوجذرها، فخرج منه مثانية، وكذلك أيضاً التسعة، وهوأيضاً عدد مربع جمذور
وكذلك الستة عشر فإنه عدد جمذور، ضرب يف األربعة اليت هي جذرها فخرج منه أربعة وستون، . كانت منه سبعة وعشرون

واملكعب جسم طوله وعرضه . فالثمانية، والسبعة والعشرون، وأربعة وستون، وأمثاهلا من األعداد تسمى أعداداً جمسمة مكعبة
اوية، وله ستة سطوح مربعات، متساوية األضالع، قائمة الزوايا؛ وله اثنا عشر ضلعاً متوازية، ومثاين زوايا جمسمة، وعمقه متس

  .وأربعة وعشرون زاوية مسطحة

وإن ضرب العدد املربع اذور يف عدد أقل من جذره يسمى اتمع من ضربه عدداً جمسماً لبنياً، واجلسم اللبين هوالذي طوله 
متساويان، ومسكه أقل منهما، وله ستة سطوح مربعات، متوازي األضالع، قائم الزوايا، لكن له سطحني متقابلني مربعني، وعرضه 

متساويي األضالع، قائمي الزوايا؛ وله أربعة سطوح مستطيالت، وله اثنا عشر ضلعاً كل اثنني منها متوازيان، ومثاين زوايا جمسمة، 
ن ضرب املربع اذور يف أكثر من جذره يسمى اتمع منه عدداً جمسماً بريياً، مثال ذلك أربعة وإ. وأربع وعشرون زاوية مسطحة

فإنه عدد جمذور ضرب يف الثالثة اليت هي أكثر من جذرها، فكان منه اثنا عشر، وكذلك التسعة إذا ضربت يف األربعة اليت هي 
" اسم البريي" تة والثالثون، وأمثاهلا من العدد يسمى جمسماً بريياً وأكثر من جذرها خرج منها ستة وثالثون، فاالثنا عشر، والس

اثنان منها مربعان متقابالن، متساويا األضالع، قائما الزوايا، : هوالذي مسكه أكثر من طوله وعرضه، وله ستة سطوح مربعات
 اثنني منها متوازيان متساويان، وله مثاين زوايا وله اثنا عشر ضلعاً كل. وأربعة منها مستطيلة، متوازية األضالع، قائمة الزوايا

وكل عدد مربع غري جمذور ضرب يف ضلعه األصغر، فإن اتمع منه يسمى جمسماً لبنياً؛ . جمسمة، وأربع وعشرون زاوية مسطحة
" تمع منه يسمىوإن ضرب يف ضلعه األطول فإن اتمع منه يسمى جمسماً بريياً، وإن ضرب يف عدد أقل منهما أواكثر، فإن ا

، ومثال ذلك االثنا عشر، فإنه عدد مرب غري جمذور، وأحد ضلعيه ثالثة، واآلخر أربعة، فإن ضرب اثنا عشر يف "جمسماً لوحياً
ثالثة خرج منه ستة وثالثون، وهوجمسم لبين؛ وإن ضرب يف أربعة خرج منه مثانية وأربعون، وهوجمسم بريي؛ وإن ضرب يف أقل 

واسم اللوحي هوالذي طوله أكثر من عرضه، وعرضه أكثر من مسكه، وله . كثر من األربعة يسمى جمسماً لوحياًمن الثالثة أوأ
ستة سطوح، كل اثنني منها متساويان متوازيان، وله اثنا عشر ضلعاً، كل اثنني منها متوازيان، ومثاين زوايا جمسمة، وأربع وعشرون 

  .زاوية مسطحة
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  ورفصل في خواص العدد المجذ

  .وكل عدد جمذور، إذا زيد عليه جذراه وواحد، كان اتمع من ذلك جمذوراً: فنقول

وكل عددين جمذوربن على الوالء، إذا ضرب جذر أحدمها . وكل عدد جمذور إذا انتقص منه جذراه إال واحداً يكون الباقي جمذوراً
ر أربعة وهواثنان، يف جذر تسعة وهوثالثة، فيكون ستة، جذ: يف جذر اآلخر، وزيد عليه ربع، يكون اجلملة جمذوراً، مثال ذلك

فإذا ضرب االثنان والنصف يف مثله كان ستة وربعاً، جذرها اثنان . وزيد عليه ربع، يكون ستة وربعاً، جذرها اثنان ونصف
ثتها يف وكل عددين جمذورين على الوالء إذا ضرب جذر أحذمها يف جذر اآلخر خيرج بينهما عدد وسط وتكون ثال. ونصف

ستة، فنسبة األربعة إىل : أربعة وتسعة فإما عددان جمذوران، وجذرامها اثنان وثالثة، واثنان يف ثالثة: مثال ذلك. نسبة واحدة
  .الستة كنسبة الستة إىل التسعة، وعلى هذا القياس يعترب سائرها

  فصل في مسائل من المقالة الثانية

  من كتاب أقليدس في األصول 

سم أحدمها بأقسام كم كانت، فإن ضرب أحدمها يف اآلخر مساولضرب الذي مل يقسم يف مجيع أقسام العدد املقسوم كل عددين ق
إن ضرب العشرة " أ: " سبعة وثالثة ومخسة، فنقول: عشرة ومخسة عشر، وقسم اخلمسة عشر ثالثة أقسام: مثال ذلك.قسماً قسماً

  .ة ويف مخسةيف مخسة عشر مساولضرب العشرة يف سبعة ويف ثالث

    

مثال ذلك عشرة قسمت . كل عدد قسم بأقسام كم كانت، فإن ضرب ذلك العدد يف مثله مساولضربه يف مجيع أقسامه" ب" 
  .إن ضرب العشرة يف نفسها مساو لضرا يف سبعة ويف ثالثة: سبعة وثالثة، فأقول: بقسمني

. ميه مساولضرب ذلك القسم يف نفسه ويف القسم اآلخرإن ضرب ذلك العدد يف أحد قس: كل عدد قسم بقسمني فنقول" ج" 

  .إن ضرب العشرة يف سبعة مساولضرب سبعة يف نفسها وثالثة يف سبعة: ثالثة وسبعة، فأقول: مثال ذلك عشرة قسمت بقسمني

، مثال إن ضرب ذلك العدد يف نفسه مساولضرب كل قسم يف نفسه، وأحدمها يف اآلخر مرتني: كل عدد قسم قسمني فأقول" د" 
إن ضرب العشرة يف نفسها مساولضرب سبعة يف نفسها، وثالثة يف نفسها، : سبعة وثالثة، فأقول: ذلك عشرة قسمت قسمني

  .وسبعة يف ثالثة مرتني

كل عدد قسم بنصفني مث بقسمني خمتلفني، فإن ضرب أحد املختلفني يف اآلخر، وضرب التفاوت يف نفسه مساولضرب نصف " ه" 
إن ضرب السبعة يف ثالثة والتفاوت يف : ثالثة وسبعة، فنقول: مثاله عشرة قسمت بنصفني مث بقسمني خمتلفني. نفسهذلك العدد يف 

  .نفسها وهواثنان جمموعاً مساولضرب اخلمسة يف نفسها

د يف نفسه إن ضرب ذلك العدد مع الزيادة يف تلك الزيادة ونصف العد: كل عدد قسم بنصفني مث يزاد فيه زيادة ما، فأقول" و" 
إن : جمموعاً يكون مساوياً لضرب نصف ذلك العدد مع الزيادة يف نفسه، مثاله عشرة قسمت بنصفني مث زيد عليه اثنان، فنقول

  .ضرب االثين عشر يف اثنني ومخسة يف نفسها جمموعاً مساولضرب االثنني ومخسة جمموعاً يف نفسه

 يف نفسه وضرب أحد القسمني يف نفسه جمموعاً مساولضرب ذلك إن ضرب ذلك العدد: كل عدد قسم بقسمني، فأقول" ز" 
إن ضرب : سبعة وثالثة، فأقول: مثاله عشرة قسمت بقسمني. العدد يف ذلك القسم مرتني، وضرب القسم اآلخر يف نفسه جمموعاً
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  .وعاًالعشرة يف نفسها، وسبعة يف نفسها جمموعاً مساولضرب العشرة يف سبعة مرتني، وثالثة يف نفسها جمم

إن الذي يكون من ضرب مجيع ذلك يف نفسه مساولضرب : كل عدد قسم بقسمني، مث زيد عليه مثل أحد القسمني، فنقول" ح" 
سبعة وثالثة، مث زيدت : مثاله عشرة قسمت بقسمني. ذلك العدد قبل الزيادة يف تلك الزيادة أربع مرات، والقسم اآلخر يف نفسه

  .الثة عشر يف نفسه مساولضرب عشرة يف ثالثة أربع مرات، وضرب سبعة يف نفسه مرة واحدةإن ضرب الث: عليه ثالثة، فنقول

كل عدد قسم بنصفني مث بقسمني خمتلفني، فإن الذي يكون من ضرب القسمني املختلفني كل واحد منهما يف نفسه جمموعاً، " ط" 
مثال ذلك عشرة قسمت . ن يف نفسه جمموعاًمثالً ما يكون من ضرب نصف ذلك يف نفسه، وضرب التفاوت ما بني العددي

إن الذي يكون من ضرب سبعة يف نفسها، وثالثة يف نفسها جمموعاً، مثالً ما : ثالثة وسبعة، فأقول: بنصفني مث بقسمني خمتلفني
  .يكون من ضرب اخلمسة يف نفسها، ومن ضرب االثنني الذي هوالتفاوت ما بني القسمني يف نفسه جمموعاً

 قسم بنصفني، مث زيد فيه زيادة ما، فإن الذي يكون من ضرب ذلك العدد مع الزيادة يف نفسه، وضرب الزيادة يف كل عدد" ي" 
مثال ذلك عشرة . نفسها جمموعاً، مثالً ما يكون من ضرب نصف العدد مع الزيادة يف نفسه، وضرب نصف العدد يف نفسه

ين عشر يف نفسه، واالثنني يف نفسه جمموعاً، مثالً ما يكون من ضرب إن ضرب االث: قسمت بنصفني، مث زيد عليها اثنان، فأقول
  .سبعة يف نفسها، ومخسة يف نفسها جمموعاً

  فصل علم العدد والنفس

إنه إمنا قدم احلكماء النظر يف علم العدد قبل النظر يف سائر العلوم - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم أيها األخ البار الرحيم
ن هذا العلم مركوز يف كل نفس بالقوة، وإمنا حيتاج اإلنسان إىل التأمل بالقوة الفكرية حسب، من غري أن يأخذ هلا الرياضية، أل

وأما ما أشرنا إليه من املثاالت اليت باخلطوط يف هذه الرسالة فإمنا تلك . مثاالً من على آخر، بل منه يؤخذ املثال على كل معلوم
  . أفكارهم ضعيفة، فأما من كان منهم فهيماً ذكياً فغري حمتاج إليهاللمتعلمني املبتدئني الذين قوة

    

 إن أحد أغراضنا من هذه الرسالة ما قد بينا يف أوهلا، وأما الغرض اآلخر - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم أيها األخ البار الرحيم
قل الذهني إذا نظر يف علم العدد وتفكر يف كمية أجناسه واحلث على معرفة جوهرها، وذلك أن العا" علم النفس" فهو التنبيه على

وتقاسيم أنواعه وخواص تلك األنواع، علم أا كلها أغراض، وجودها وقوامها بالنفس، فالنفس إذاً جوهر، ألن العرض ال يكون 
  .له قوام إال باجلوهر وال يوجد إال فيه

  الغرض من العلوم

 بأن غرض الفالسفة احلكماء من النظر يف العلوم الرياضية، وخترجيهم تالمذم ا، إمنا -منه أيدك اهللا وإيانا بروح -وأعلم يا أخي
هوالسلوك والتطرق منها إىل علوم الطبيعيات؛ وأما غرضهم من النظر يف الطبيعيات فهو الصعود منها والترقي إىل العلوم اإلهلية 

وملا كان أول درجة من النظر يف العلوم . إليها يرتقي باملعارف احلقيقيةالذي؛صفة للترقي؛ هوأقصى غرض احلكماء، والنهاية اليت 
اإلهلية هومعرفة جوهر النفس، والبحث عن مبدئها من أين كانت قبل تعلقها باجلسد، والفحص عن معادها إىل أين تكون بعد 

وعن جزاء املسيئني كيف يكون يف دار فراق اجلسد الذي يسمى املوت، وعن كيفية ثواب احملسنني كيف يكون يف عامل األرواح، 
اآلخرة؛ وخصلة أخرى أيضاً، ملا كان اإلنسان مندوباً إىل ربه، ومل يكن له طريق إىل معرفته إال بعد معرفة نفسه، كما قال اهللا 
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يل من عرف نفسه فقد عرف ربه؛ وقد ق: أي جهل النفس؛ وكما قيل" ومن يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسه:" تعاىل
ونفس :" أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه؛ وجب على كل عاقل طلب علم النفس ومعرفة جوهرها وذيبها، وقد قال اهللا تعاىل: أيضاً

؛ أخفاها باملعصية، وأصله دسسها، أبدلت السني "وما سواها، فأهلمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها
إن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم :" ال اهللا تعاىل حكاية عن امرأة العزيز يف قصة يوسف، عليه السالم؛ وق.الثانية ألفاً ختفيفاً

يا أيتها النفس املطمئنة :" وقال تعاىل". وأما من خاف مقام ربه وى التفس عن اهلوى فإن اجلنة هي املأوى:" وقال تعاىل." ريب
؛ وآيات كثرية يف القرآن " اهللا يتوىف األنفس حني موا واليت مل متت يف منامها:"وقال تعاىل". ارجعي إىل ربك راضية مرضية

ودالالت على وجود النفس وعلى تصرف حاالا، وهي حجة على اجلرميني؛ نسبة إىل اجلرم، وهواجلسم، وأحد األجرام 
  .؛ املنكرين أمر النفس ووجداا.السماوية، أي النجوم، واملراد م املاديون

 أولئك احلكماء الذين كانوا يتكلمون يف علم النفس قبل نزول القرآن واإلجنيل والتوراة فإم ملا حبثوا عن علم النفس بقرائح وأما
قلوم، واستخرجوا معرفة جوهرها بنتائج عقوهلم، دعاهم ذلك إىل تصنيف الكتب الفلسفية اليت تقدم ذكرها يف أول هذه الرسالة، 

ب فيها، ونقلها من لغة إىل لغة من مل يكن فهم معانيها وال عرف أغراض مؤلفيها، انغلق على الناظرين يف ولكنهم ملا طولوا اخلط
تلك الكتب فهم معانيها، وثقلت على الباحثني أغراض مصنفيها، وحنن قد أخذنا لب معانيها وأقصى أغراض واضعيها، وأوردناها 

  .لة، أوالها هذه، مث يتلوها أخواا على الوالء كترتيب العدد جتدها إن شاء اهللابأوجز ما ميكن من االختصار يف اثنتني ومخسني رسا

  . وصلى اهللا على رسوله حممد النيب وآله الطاهرين، وسلم تسليماً- واحلمد هللا رب العاملني-متت الرسالة

  الثانية من القسم الرياضي المرسومة بجومطرياالرسالة

  في الهندسة وبيان ماهيتها 

هللا الرمحن الرحيمبسم ا  
احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى، أهللا خري أم ما يشركون؟ اعلم ايها األخ البار الرحيم، أيدك اهللا وايانا بروح منه، أنا قد 

لة اليت هي فرغنا من رسالة العدد يف االرمثاطيقي وبينا من خواص العدد قدر الكفاية واجلهد، وانتقلنا من تلك الرسالة إىل هذه الرسا
     : الثانية من رسائل الرياضيات يف املدخل إىل علم اهلندسة فنقول

اعلم بأن العلوم اليت كان القدماء خيرجون أوالدهم ا، ويرضون ا تالمذم، أربعة أجناس، أوهلا العلوم الرياضيات،ال والثاين 
أوهلا األرمثاطيقي، وهومعرفة العدد : فالرياضيات أربعة أنواع. هلياتالعلوم املنطقيات، والثالث العلوم الطبيعيات، والرابع العلوم اال

وهوعلم " اجلومطريا"والثاين . ومبدأهذا العلم من الواحد الذي قبل االثنني. وكمية أجناسه وخواصه وأنواعه وخواص تلك األنواع
دأ هذا العلم من النقطة اليت هي طرف اخلط أي ومب. اهلندسة، وهي معرفة املقادير واألبعاد وكمية أنواعها وخواص تلك األنواع

والثالث األسطرنوميا، يعين علم النجوم، وهومعرفة تركيب األفالك وختطيط الربوج وعدد الكواكب وطبائعها ودالئلها على . ايته
األشياء املختلفة واجلواهر والرابع املوسيقى، وهومعرفة التأليفات والنسب بني . األشياء الكائنات يف هذا العامل، من حركة الشمس

  .ومبدأ هذا العلم من نسبة املساواة نسبة الثالثة إىل الستة كنسبة االثنني إىل األربعة. املتضادة القوى

وأما الطبيعيات فهي معرفة . ومبدأ من اجلوهر. وأما املنطقيات فهي معرفة معاين األشياء املوجودة اليت هي مصورة يف أفكار النفوس
وأما االهليات فهي معرفة الصور اردة . ومبدأ هذا العلم من احلركة والسكون. سام وما يعرض هلا من األعراضجواهر األج
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ومبدأ هذا العلم من معرفة جوهر النفس كاملالئكة والنفوس والشياطني واجلن واألرواح بال أجسام، وأن األجسام . املفارقة للهيوىل
. وقد عملنا يف كل نوع من هذه العلوم رسالة شبه املدخل واملقدمات. العلم من جوهر النفسومبدأ هذا . عندهم ذوات أبعاد ثالثة

. فأوهلا رسالة يف العدد قبل هذه، وقد بينا فيها طرفاً من خواص األعداد وكمية أنواعها وكيفية نشوئها من الواحد الذي قبل االثنني

 هي أصل املقادير الثالثة، وكمية أنواعها وخواص تلك األنواع، وكيفية ونريد أن نبني ونذكر يف هذه الرسالة أصل اهلندسة اليت
  .نشوئها من النقطة اليت هي رأس اخلط، وأا يف صناعة اهلندسة مثل الواحد يف صناعة العدد

ة هي معرفة املقادير واعلم أيها األخ البار الرحيم، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن اهلندسة، يقال على نوعني، عقلية وحسية؛ فاحلسي
والعقلي بضد ذلك، وهوما يعرف . وما يعرض فيها من املعاين، إذا أضيف بعضها إىل بعض، وهي ما يرى بالبصر، ويدرك باللمس

ويفهم، فالذي يرى بالبصر هواخلط والسطح واجلسم ذوات األبعاد وما يعرض فيها، كما أن الثقل يف الثقيل ال يعرف إال بالعقل، 
واملقادير ثالثة أنواع وهي اخلطوط والسطوح واألجسام، وهذه اهلندسة تدخل يف الصنائع كلها، وذلك أن كل .  الثقيلوالثقل عني

صانع إذا قدر يف صناعته قبل العمل، فهو ضرب من اهلندسة العقلية، فهي معرفة األبعاد، وما يعرض فيها من املعاين، إذا أضيف 
وهذه األبعاد العقلية صفات لتلك . الطول والعرض والعمق: نفس بالفكر، وهي ثالثة أنواعبعضها إىل بعض، وهي ما يتصور يف ال

وأما السطح فهو مقدار ثان، وهلما صفتان . املقادير احلسية، وذلك أن اخلط هوأحد املقادير، وله صفة واحدة، وهي الطول حسب
  .هي الطول والعرض والعمقوأما اجلسم فهو مقدار ثالث، وله ثالث صفات و. ومها الطول والعرض

واعلم أن النظر يف هذه األبعاد جمردة عن األجسام من صناعة احملققني، فنبدأ أوالً بوصف اهلندسة احلسية ألا أقرب إىل فهم 
د أصل أن اخلط احلسي الذي هوأحد املقادير أصله النقطة كما بينا قبل يف الرسالة اليت يف خواص العدد بأن الواح: املتعلمني فنقول

  :......العدد، وذلك أن النقطة احلسية إذا انتظمت ظهر اخلط حباسة النظر مثل هذا

ونقول أيضاً اخلط أصل السطح كما أن النقطة . فإنا ال نقول إن هذه النقطة شيء ال جزء له، لكن النقطة العقلية هي اليت ال جزأ هلا
دد الزوج كما بينا قبل ذلك، وذلك أن اخلطوط إذا جتاوزت ظهر أصل اخلط، وكما أن الواحد أصل الثنني؛ واالثنان أصل لع

ونقول إن السطح أصل اجلسم، كما أن اخلط أصل السطح، والنقطة أصل اخلط، كما أن الواحد : السطح حلاسة البصر مثل هذا
عضها فوق بعض ظهر أصل االثنني؛واالثنان والواحد أصالن ألول الفرد كما بينا قبل ذلك، وذلك أن السطوح إذا تراكمت ب

  : اجلسم حلاسة النظر مثل هذا

  فصل في أنواع الخط

    

والثاين املقوس : اخلطوط ثالثة أنواع، أوهلا املستقيم وهومثل الذي خيط باملسطر على ما يرى يف هذه الصورة مثل هذا: فنقول
  .فهذه أنواع اخلطوط الثالثة: ل هذاوالثالث املقوس املنحين وهواملركب منهما مث: وهومثل الذي خيط بالربكار مثل هذا

  فصل في ألقاب الخطوط المستقيمة

. إن اخلطوط املستقيمة إذا أضيف بعضها إىل بعض، إما أن تكون متساوية أومتوازنة أومتالقية أومتماسة أومتقاطعة: فنقول

أخرجت يف كلتا اجلهتني إخراجاً دائماً، ال واملتوازية هي اليت إذا كانت يف سطح واحد و: فاملتساوية هي اليت طوهلا واحد مثال هذا
واملتماسة هي اليت متاس إحدامها : واملتالقية هي ليت تلتقي يف إحدى اجلهتني، وحتيط بزاوية واحدة مثل هذا:يلتقيان أبدأ مثل هذا
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: طعهما أربع زوايا مثل هذاواملتقاطعة اليت تقطع إحدامها األخرى وحتدث من تقا: األخرى، وحتدث زاويتني أوزاوية مثل هذا املثال

  .فهذه ألقاب اخلطوط املستقيمة

  فصل في أسماء الخط المستقيم

إذا قام خط مستقيم على خط آخر قياماً مستوياً من غري ميل إىل طرف، يقال عند ذلك للخط القائم العمود، وللقائم عليه 
وإذا قام خط مستقيم على خط، : تلك الزاوية، مثل هذاوإذا أضيف اخلطان إىل زاوية يقال هلما الساقان ل: القاعدة، مثل هذا

وكل خط . وللخط والقائم ميل إىل أحد الطرفني، حيصل زاويتان إحدامها أكرب يقال هلا املنفرجة، واألخرى أصغر يقال هلا احلادة
 سطح ما، يقال للها أضالع ذلك واخلطوط إذا أضيفت إىل: مستقيم يقابل زاوية ما، يقال له وتر تلك الزاوية اليت يقابلها، مثل هذا

وكل خط خيرج من زاوية املثلث : وكل خط خيرج من زاوية وينتهي إىل أخرى يقال له قطر املربع مثل هذا: السطح، مثل هذا
ضاً، وينتهي إىل الضلع املقابل هلا، يقوم على اخلط املقابل هلا على زوايا قائمة، يقال لذلك اخلط مسقط احلجر ويقال له العمود أي

  .فهذه أمساء اخلطوط املستقيمة: ويقال للخط الذي وقع عليه مسقط احلجر القاعدة، مثل هذا

  فصل في أنواع الزوايا

واسمة هي اليت : مسطح وجمسم، واملسطحة هي اليت حييط ا خطان على غري استقامة مثل هذا: إن الزوايا على نوعني: نقول
  .ثنني زاوية على غري استقامةحتيط ا ثالثة خطوط يف زاوية، كل ا

  فصل في أنواع الزوايا المسطحة

أوأحدمها مقوس واآلخر : أوخطني مقوسني مثل هذا: تتنوع من جهة اخلطوط ثالثة أنواع، إما من خطني مستقيمني مثل هذا
وحادة، فالقائمة هي اليت إذا قائمة ومنفرجة : والزوايا اليت حتيط ا خطوط مستقيمة تتنوع من جهة الكيفية ثالثة أنواع. مستقيم

قام خط مستقيم على خط آخر مستقيم قياماً مستوياً حدث عن جنبيه زاويتان متساويتان، وكل واحدة منهما يقال هلا زاوية قائمة 
يقال وإذا قام ذلك اخلط قياماً غري مستوعلى خط مستقيم حدث عن جنبيه زاويتان خمتلفتان، إحدامها أكرب من القائمة، : مثل هذا

هلا املنفرجة، واألخرى أصغر من القائمة، يقال هلا احلادة، وجمموعهما مساولقائمتني، ألن الزاوية احلادة تنقص عن القائمة مبقدار 
  .فهذا عدد أنواع الزوايا: زيادة املنفرجة على القائمة، على هذا املثال

  فصل في أنواع الخطوط القوسية

واع، منها حميط الدائرة، ومنها نصف الدائرة، ومنها أكثر من نصف الدائرة، ومنها أقل من إن اخلطوط القوسية أربعة أن: فنقول
والوتر . ومركز الدائرة هي النقطة اليت يف وسط الدائرة، وقطر الدائرة هواخلط املستقيم الذي يقطع الدائرة بنصفني. نصف الدائرة

واخلط املستقيم الذي يفصل الوتر والقوس كل واحد منهما بنصفني، والسهم ه. اخلط املستقيم الذي يصل بني طريف اخلط املقوس
وهوإذا أضيف إىل نصف القوس يقال له عند ذلك اجليب املعكوس، وإذا أضيف نصف الوتر إىل نصف القوس، يقال له عند ذلك 

تقاطعة هي اليت مراكزها خمتلفة واخلطوط القوسية امل: واخلطوط املقوسة املتوازية هي اليت مركزها واحد مثل هذا. اجليب املستوي
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وأما اخلطوط املنحنية : واخلطوط القوسية املتماسة هي اليت متاس بعضها بعضاً إما من داخل أوخارج وال يتقاطع، مثل هذا: مثل هذا
  .فقد تركنا ذكرها ألا غري مستعملة فاعلم مجيع ذلك

  فصل في ذكر السطوح

    

ويف داخله نقطة كل اخلطوط : والدائرة هي شكل حييط به خط واحد مثل هذا. وطالسطح هوشكل حييط به خط أوخط: فنقول
ونصف الدائرة شكل حييط به خطان أحدمها مقوس واآلخر . املستقيمة اليت خترج منها، وينتهي إىل جهتني مساوبعضهما لبعض

ما أكرب من نصفه، وإما أصغر ما بينا وقطعة الدائرة هوشكل حييط به خط مستقيم وقوس من حميط الدائرة، إ: مستقيم مثل هذا
  : وأوردنا مثاهلا قبل هذا

  فصل في األشكال المستقيمة الخطوط وأنواعها

مث املسدس وهوالذي حييط به ستة خطوط، وله ست زوايا : مث املخمس وهوشكل حييط به مخسة خطوط، وله مخس زوايا مثل هذا
  .تتزايد األشكال كتزايد العددوعلى هذا القياس : وبعده املسبع مثل هذا: مثل هذا

  فصل من النقط لحاسة البصر

  :..فأقصر خط من نقطتني مثل هذا. وقد بينا أن اخلطوط يظهر حوهلا حلاسة البصر من النقطة إذا انتظمت

  :...مث من ثالث مثل هذا

  :....مث من أربع مثل هذا

  :....مث من مخس مثل هذا

مث من أربعة أجزاء مثل : وأصغر شكل املثلث من ثالثة أجزاء مثل هذا. لى النظم الطبيعيويتزايد واحداً بعد واحد كتزايد العدد ع
  :..هذا

  :..مث من عشرة أجزاء مثل هذا

  :..وأما األشكال املربعات فأوهلا تظهر يف أربعة أجزاء مثل هذا. وعلى هذا القياس يتزايد كما يتزايد مجع العدد على النظم الطبيعي

  :...اء مثل هذاوبعده من تسعة أجز

  :....وبعده من ستة عشر مثل هذا

وعلى هدا القياس تتزايد املربعات دائماُ كتزايد مجع العدد على نظم طبيعة األفراد وتكون : وبعده من مخسة وعشرين جزءاً مثل هذا
  .كلها جمذورات

  فصل في بيان المثلث

  إنه أصل لجميع األشكال 
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شكال املستقيمة اخلطوط، كما أن الواحد أصل جلميع العدد، والنقطة أصل للخطوط، إن الشكل املثلث أصل جلميع األ: فنقول
واخلط أصل للسطوح، والسطح أصل لألجسام، كما بينا قبل؛ وذلك أنه إذا أضيف شكل مثلث إىل شكل آخر مثله، حدث من 

وإن أضيف إليهما شكل آخر وإذا أضيف إليهما شكل آخر مثلث، حدث من ذلك شكل خممس، : مجلتها شكل مربع مثل هذا
وعلى هذا القياس حتدث : مثلث، حدث شكل مسدس؛ وإن أضيف إليهما شكل آخر، حدث من ذلك شكل مسبع مثل هذا

األشكال املستقيمة اخلطوط الكثرية الزوايا من الشكل املثلث إذا ضم بعضها إىل بعض، وتتزايد دائماً بال اية كتزايد العدد من 
  .ضها إىل بعض دائماً بال اية، كما بينا قبلاآلحاد، إذا ضم بع

وقد تبني أن من الشكل املثلث تتركب األشكال املستقيمة اخلطوط، وأن من السطح تتركب األجسام، وأن من اخلطوط تتركب 
 صناعة فإن النقطة يف صناعة اهلندسة كالواحد يف. السطوح، وأن من النقطة تتركب اخلطوط، كما أن من الواحد يتركب العدد

  .العدد، وكما أن الواحد ال جزء له فكذلك النقطة العقلية ال جزء هلا

  فصل في أنواع السطوح

فاملسطح كوجوه األلواح، واملقعر كقعر األواين، واملقبب . السطوح من جهة الكيفية تتنوع ثالثة أنواع مسطحاً ومقعراً ومقبباً
ومنها : ومنها املخروط الصنوبري مثل هذا: ومنها اهلاليل مثل هذا: ومن األشكال ما يسمى البيضي مثل هذا. كظهر القباب

اإلهليلجي؛ نسبة إىل اإلهليلج، وهومثر على أصناف كثرية، وينسب إليه أصحاب املساحة ما كان على شكله، أي ذا دائرة إىل 
  .الطول

  : ومنها الزيتوين مثل هذا: ومنها الطبلي مثل هذا: ومنها نيمخاجني مثل هذا

   في ذكر المساحةفصل

  .السطوح هي ايات األجسام، وايات السطوح اخلطوط، وايات اخلطوط هي النقط: فنقول

وذلك أن كل خط ال بد أن يبتدئ من نقطة وينتهي إىل أخرى، فكل سطح ينتهي إىل خط أوخطوط، وكل جسم فال بد من أن 
هي الكرة؛ ومنها ما حييط به سطحان وهونصف الكرة، وذلك فمن األجسام ما حييط به سطح واحد و. ينتهي إىل سطح أوسطوح

    أن سطحاً منه مقبب 

ومن األجسام ما حييط به ثالثة سطوح وهوربع الكرة؛ ومنها ما حييط به أربعة سطوح مثلثات ويسمى الشكل . وسطحاً مدور
 املكعب ومنها البين ومنها البئري ومنها فمنها. الناري؛ ومنها ما حييط به مخسة سطوح؛ ومنها ما حييط به ستة سطوح مربعات

فاجلسم املكعب هوالذي طوله مثل عرضه، وعرضه مثل مسكه، وله ستة سطوح مربعات متساوية األضالع، قائمة الزوايا، . اللوحي
سم البئري فهو وله مثاين زوايا جمسمة، وأربع وعشرون زاوية مسطحة، واثنا عشر ضلعاً متساوية، كل أربعة منها متوازية، وأما اجل

اثنان منها متقابالن متساويا األضالع، قائما الزوايا، وأربعة : الذي طوله مثل عرضه، ومسكه أكرب منهما، وله ستة سطوح مربعات
أربعة منها طوال متساوية متوازية، ومثانية قصار : منها ضيقات مستطيالت، متساوية األضالع، قائمة الزوايا، وله اثنا عشر ضلعاً

  .ية متوازية؛ وله مثاين زوايا جمسمة وأربع وعشرون زاوية مسطحةمتساو

اثنان منها طويالن : وأما اجلسم اللوحي فهو الذي طوله أكرب من عرضه، وعرضه أكرب من مسكه، وله ستة سطوح مربعات
ع، قائما الزوايا، وله اثنا متقابالن متسعان، ومتساويا األضالع، قائما الزوايا، وسطحان آخران قصريان ضيقان، متساويا األضال



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  32  

عشر ضلعاً، وأربعة منها طوال، وأربعة منها قصار وأربعة أقصر من ذلك، وله مثاين زوايا جمسمة وأربع وعشرون زاوية مسطحة 
 اثنان منها واسعان متقابالن،: وأما اجلسم اللبين فهو الذي طوله مثل عرضه، ومسكه أقل منهما، وله ستة سطوح مربعات: مثل هذا

متساويا األضالع، قائما الزوايا، وأربعة منها ضيقات مستطيالت، متساوية األضالع، قائمة الزوايا، طوال متساوية، كل أربعة منها 
وأما اجلسم الكروي فهو الذي حييط به سطح واحد، : متوازية، وهلا مثاين زوايا جمسمات، وأربع وعشرون زاوية مسطحة مثل هذا

طوط املستقيمة اخلارجة من تلك النقطة إىل سطح الكرة متساوية؛ يقال لتلك النقطة مركز الدائرة، وإذا ويف داخله نقطة، وكل اخل
وإذا وصل بينهما خبط مستقيم وجاز : دارت الكرة فيكون يف سطحها نقطتان متقابلتان ساكنتان يقال هلما قطب الكرة مثل هذا

  . اتصل اخلط من نقطة إىل نقطة، فهو احملورذلك اخلط على مركز الكرة يقال له حمور الكرة، وإذا

. وإذ قد ذكرنا طرفاً من أصل اهلندسة احلسية، شبه املدخل واملقدمات، وقلنا إن هذا العلم حيتاج إليه أكثر الصناع، فلنبني ذلك

كان يف أي موضع وهوالتقدير قبل العمل، ألن كل صانع يؤلف األجسام بعضها إىل بعض ويركبها فال بد له أن يقدر أوالً امل
يعملها، والزمان يف أي وقت يعملها ويبتدئ فيها، واإلمكان حمل يقدر عليه أم ال، وبأي آلة وأدوات يعملها، وكيف يؤلف 

  .فهذه هي اهلندسة اليت تدخل يف أكثر الصنائع اليت هي تأليف األجسام بعضها إىل بعض. أجزاءها، حىت تلتئم وتأتلف

نات تعمل صنعة طبيعية قد جبلت عليها بال تعليم، كالنحل يف اختاذها البيوت، وذلك إا؛ أي النحل؛ وأعلم أن كثرياً من احليوا
تبين بيوا مطبقات مستديرات الشكل كاألتراس، بعضها فوق بعض، وجتعل ثقب البيوت كلها مسدسات األضالع والزوايا، ملا يف 

سع من املربع واملخمس، وأا تكشف تلك الثقوب حىت ال يكون بينها ذلك من إتقان احلكمة، ألن من خاصية هذا الشكل أنه أو
وهكذا العنكبوت تنسج شبكتها يف زوايا البيت واحلائط : خلل، فيدخل اهلواء، فتفسد العسل، فيعفن العسل، وهذا مثال ذلك

ما مد من خيوطه طوالً خبالف : الثوبوأما كيفية نسجها فهو أن متد سداها؛ من . شفقة عليها من ختريق الرياح هلا، ومتزيق محلها
ومن الناس من يستخرج صناعة : حلمته؛ على االستقامة، وخيوط حلمتها على االستدارة، ملا فيه من سهولة العمل، وهذا مثال ذلك

  .بقرحيته وذكاء نفسه، مل يسبق إليها، وأما أكثر الصناع فإم يأخذوا توقيفاً؛ وتعليماً من األستاذين

  لمساحةفصل في ا

 أن علم اهلندسة يدخل يف الصنائع كلها، وخاصة يف املساحة، وهي صناعة حيتاج إليها - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم يا أخي
العمال والكتاب والدهاقني؛ وأصحاب الضياع والعقارات يف معامالم من جباية اخلراج وحفر األار وعمل الربيدات وما 

  .شاكلها

    

وأعلم بأن اإلصبع . ن املقادير اليت متسح ا األراضي بالعراق مخسة مقادير وهي األشل والباب والذراع والقبضة واإلصبعمث أعلم بأ
والذراع الواحد . الواحدة غلظها ست شعريات مصفوفة مضمومة ظهور بعضها إىل بطون بعض، والقبضة الواحدة أربع أصابع

. والباب طوله ستة أذرع وهي مثان وأربعون قبضة، وهومائة واثنان وتسعون إصبعاً. مثاين قبضات، وهواثنان وثالثون إصبعاً

وأعلم بأنك إذا . واألشل حبل طوله عشرة أبواب، وهوستون ذراعاً، وأربع مئة، ومثانون قبضة، وألف وتسع مئة، وعشرون إصبعاً
. عت، فيكون منها جريبات وقفيزات وعشرياتفإذا مج. ضربت هذه العقاقري بعضها يف بعض، فالذي خيرج منها يسمى تكسرياً

وأما حساا فهو أن القبضة الواحدة يف مثلها تكون ستة عشر إصبعاً، والذراع الواحدة يف مثلها تكون أربعاً وستني قبضة مكسرة، 
. ثني ذراعاً مكسرةوألفاً وأربعة وعشرين إصبعاً مكسرة، وهوتسع ربع عشر عشري اجلريب؛ والباب الواحد يف مثله يكون ستة وثال
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  . إصبعاً مكسرة، وهوعشر عشري اجلريب36864 قبضات مكسرة، وهو2304 وهو36وهذه صورا 

 قبضة 230400 ذراعاً مكسرة، وهو3600وهذه صورا . وأما األشل يف مثله فيكون جريباً وهوعشرة أقفزة، وهومائة عشري
ة أعشار وهوعشرة أبواب مكسرة، وهومن ضرب تسعة عشر وأما القفيز فهو عشر.  إصبعاً مكسرة3686400مكسرة، وهو

 ذراعاً مكسرة 36وأما العشري فهو من ضرب باب واحد يف مثله وهو . ذراعاً إال شيئاً يسرياً يف مثله وهوثالث مائة وستون ذراعاً
جربة، واألشول يف األشول، واحدها جريب وعشرا عشرة أ.  إصبعاً مكسرة36864 قبضات مكسرة، وهو2304وهو

واألشول يف األبواب واحدها قفيز وعشرا جريب، واألشول يف األذرع، واحدها عشري وثلثا عشري وست منها قفيز، واألشل يف 
واألشل يف األصابع كل .  منها قفيز36القبضات واحدها سدس عشري وربع سدس عشري، وكل ثالثة أمخاس منها عشري، وكل 

واألبواب يف األبواب . دس عشري، وكل عشرة منها ربعا عشري، وسدس مثن عشريواحد منها ربع سدس عشري وربع ربع س
واألبواب يف القبضات كل واحد منها . واألبواب يف األذرع واحدها سدس عشري، وستة منها عشري. واحدها عشري، وعشرا قفيز

 وربع سدس عشري وتسع عشري تقريباً، وكل واألبواب يف األصابع كل مخسة ومثانني منها ثلث عشري. ثالثة أرباع ربع تسع عشري
واألذرع يف األذرع واحدها ربع تسع عشري، . أربعة منها ثالثة أرباع وتسع عشري، وكل مائة مثان وعشرين منها ثلثا ثلث عشري

  .وكل أربع منها تسع عشري، وكل مائة منها عشريان وثلثا عشري وتسع عشري

حة العمق فهو أن تضرب الطول يف العرض فما اجتمع من ذلك فاضربه يف العمق، فإما مسا. فهذا شرح مساحة العرض والطول
واحلاجة إىل هذا العمل عند حفر األار واآلبار واحلفائر والربيدات واملسنيات؛ واألساسات للديار . وما جيتمع فهو تكسري اسم

  .والبنيان وما شاكل ذلك

 إنه قد تدخل الشبه يف كل صناعة علمية على من يتعاطاها وليس من أهلها، وكان - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-مث أعلم يا أخي
ناقصاً فيها أوساهياً عنها، مثال ذلك ما ذكروا أن رجالً باع من رجل آخر قطعة أرض بألف درهم على أن طوهلا مائة ذراع، 

نها طوهلا مخسون ذراعاً، وعرضها مخسون خذ مين عوضاً عنها قطعتني من أرض كل واحدة م: وعرضها مائة ذراع، مث قال له
مث حتاكما إىل حاكم من أهل الصناعة فحكم . ذراعاً، وتوهم أن ذلك حقه فتحاكما إىل قاض غري مهندس، فقضى مبثل ذلك خطأ

 يف وهكذا أيضاً ذكر أن رجالً أستأجر رجالً على أن حيفر له بركة طوهلا أربعة أذرع يف عرض أربعة أذرع. بأن ذلك نصف حقه
فحفر له ذراعني يف ذراعني طوالً وعرضاً وعمقاً، فطالبه بأربعة دراهم نصف األجرة، فتنازعا . عمق أربعة أذرع، بثمانية دراهم

وقيل لرجل يتعاطى . وحتاكما إىل مفت غري مهندس فحكم بأن ذلك حقه، مث حتاكما إىل أهل الصناعة فحكموا له بدرهم واحد
فعلى . فقال أهل الصناعة أنه عشر عشر العشر. ثلثان:  نسبة ألف ألف إىل ألف ألف ألف، فقالكم: احلساب ومل يكن من أهله

  .استعينوا على كل صنعة بأهلها: ومن أجل هذا قيل. هذا املثال تدخل الشبهة على كل من يتعاطى صناعة وليس من أهلها

  فصل في حاجة اإلنسان إلى التعاون

    

 بأن اإلنسان الواحد ال يقدر أن يعيش وحده إال عيشاً نكداً، ألنه حمتاج إىل طيب العيش - بروح منه أيدك اهللا وإيانا-أعلم يا أخي
من إحكام صنائع شىت، وال ميكن اإلنسان الواحد أن يبلغها كلها، ألن العمر قصري، والصنائع كثرية، فمن أجل هذا اجتمع يف كل 

قد أوجبت احلكمة اإلهلية والعناية الربانية بأن يشتغل مجاعة منهم بإحكام و. مدينة أوقرية أناس كثريون ملعاونة بعضهم بعضاً
الصنائع، ومجاعة يف التجارات، ومجاعة بإحكام البنيان، ومجاعة بتدبري السياسات، ومجاعة بإحكام العلوم وتعليمها، ومجاعة 
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يف مرتل واحد، متعاونني يف أمر معيشتهم، باخلدمة للجميع والسعي يف حوائجهم، ألن مثلهم يف ذلك كمثل أخوة من أب واحد 
  .كل منهم يف وجه منها

فأما ما اصطلحوا عليه من الكيل والوزن والثمن واألجرة، فإن ذلك حكمة وسياسة ليكون حثاً هلم على االجتهاد يف أعماهلم 
  .صنائعوصنائعهم ومعاونام، حىت يستحق كل إنسان من األجرة حبسب اجتهاده يف العمل ونشاطه يف ال

 أنه ينبغي لك أن تتيقن بأنك ال تقدر أن تنجو وحدك مما وقعت فيه من حمنة هذه الدنيا - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم يا أخي
 ألنك حمتاج يف جناتك وختلصك من هذه الدنيا اليت هي عامل الكون - عليه السالم-وآفاا باجلناية اليت كانت من أبينا آدم

ذاب جهنم وجوار الشياطني وجنود إبليس أمجعني والصعود إىل عاملا ألفالك وسعة السماوات ومسكن العليني والفساد، ومن ع
وجوار مالئكة الرمحن املقربني، إىل معاونة إخوان لك نصحاء وأصدقاء لك فضالء متبصرين بأمر الدين علماء حبقائق األمور 

فاعترب حبديث . ة من الورطة اليت وقعنا فيها كلنا جبناية أبينا آدم، عليه السالمليعرفوك طرائق اآلخرة وكيفية الوصول إليها، والنجا
  .وكيف جنت من الشبكة لتعلم حقيقة ما قبلنا" كليلة ودمنة" احلمامة املطوقة املذكورة يف كتاب

ضروب األمثال حبسب ما حتتمل وأعلم أن احلكماء إذا ضربوا مثالً ألمور الدنيا، فإمنا غرضهم منه أمور اآلخرة واإلشارة إليها ب
  .عقول الناس يف كل مكان وزمان

  فصل في الهندسة العقلية

وإذ قد ذكرنا طرفاً من اهلندسة العقلية احلسية شبه املدخل واملقدمات، فرتيد أن نذكر طرفاً من اهلندسة العقلية، إذ كانت هي أحد 
رياضيات الفلسفية، وذلك أن غرضهم يف تقدمي اهلندسة بعد علم العدد أغراض احلكماء الراسخني يف العلوم اإلهلية، املرتاضني بال

  .هوختريج املتعلمني من احملسوسات إىل املعقوالت، وترقيتهم لتالميذهم وأوالدهم من األمور اجلسمانية إىل األمور الروحانية

احلذق يف الصنائع العلمية كلها؛ والنظر يف  أن النظر يف اهلندسة احلسية يؤدي إىل - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-فأعلم يا أخي
ألن هذا العلم هوأحد األبواب اليت تؤدي إىل معرفة جوهر النفس اليت هي . اهلندسة العقلية يؤدي إىل احلذق يف الصنائع العلمية

  .ا قلناجذر العلوم وعنصر احلكمة، وأصل الصنائع العلمية وامللية مجيعاً، أعين معرفة جوهر النفس، فأعلم مجيع م

  فصل في توهم األبعاد

وإذا مل يكن مشس وال يفء مل تر . اخلط العقلي ال يرى جمرداً إال بني السطحني، وهومثل الفصل املشترك الذي هوبني الشمس والظل
فإذا تومهت إن قد حتركت إحدى النقطتني وسكنت األخرى، حىت رجعت إىل حيث ابتدأت باحلركة، . خطاً بنقطتني ومهيتني

  .يف فكرك السطححدث 

  .والسطح العقلي أيضاً ال يرى مبجردة إال بني اجلسمني، وهوالفصل املشترك بني املاء والدهن

  .والنقطة العقلية ال ترى أيضاً مبجردها إال حيث ينقسم اخلط بنصفني بالوهم، أي موضع وقعت لإلشارة إليها فهي تنتهي هناك

ة على مست واحد، حدث يف فكرك خط ومهي مستقيم؛ وإذا تومهت حركة هذا وأعلم يا أخي أنك إذا تومهت حركة هذه النقط
اخلط يف غري اجلهة اليت حتركت إليها النقطة، حدث يف فكرك سطح ومهي؛ وإذا تومهت حركة هذا السطح يف غري اجلهة اليت حترك 

  .ملكعبإليها اخلط والنقطة، حدث يف ومهك جسم ومهي له ستة سطوح مربعات قائمة الزوايا وهوا

وإن كانت مسافة حركة السطح أقل من مسافة حركة اخلط، حدث من ذلك جسم لبين؛ وإن كان أكثر من ذلك، حدث من 
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  .ذلك جسم بئري؛ وإن كانت متساوية حدث مكعب

    

وإذا تومهت . وأعلم يا أخي بأن كل خط مستقيم مفروض يف الوهم، فال بد له من ايتني ومها رأساه ويسميان النقطتني الومهيتني
أنه حتركت إحدى النقطتني وسكنت األخرى حىت رجعت إىل حيث ابتدأت باحلركة، حدث يف فكرك من ذلك سطح مدور 

  .ومهي وتكون النقطة الساكنة مركز الدائرة، والنقطة املتحركة اليت قد حدثت يف فكرك حبركتها حميط الدائرة

وإذا تومهت أن اخلط املقوس .  مث ربع الدائرة، مث نصف الدائرة، مث الدائرةمث أعلم بأن أول سطح حيدث من حركتها ثلث الدائرة،
الذي هونصف حميط الدائرة سكن رأساه مجيعاً، وحترك اخلط نفسه حىت يرجع إىل حيث ابتدأ باحلركة، حدث يف فكرك من 

  .حركتها جسم كري

ثة اليت هي الطول والعرض والعمق خلواً من األجسام الطبيعية، فقد بان لك مبا ذكرنا أن اهلندسة العقلية هي النظر يف األبعاد الثال
وذلك أن الناظرين يف اهلندسة احلسية اليت تقدم ذكرها إذا ارتاضوا فيها وقويت أفكارهم بالنظر فيها، انتزعوا هذه األبعاد الثالثة 

 وهي فيها كالصورة يسموا مقادير مساحية، اليت هي اخلط والسطح واجلسم، وصورها يف نفوسهم لتلك األبعاد املصورة كاهليوىل
ويستغنون عن النظر إىل املقادير احلسية، مث يتكلمون عليها وخيربون عن أجناسها وأنواعها وخواصها، وما يعرض فيها من املعاين إذا 

ذوثالثة أبعاد، اخلط هومقدار ذوبعد واحد، والسطح هومقدار ذوبعدين، واجلسم هومقدار : أضيف بعضها إىل بعض، فيقولون
واخلط املستقيم هوأقصر خط وصل بني النقطتني، والنقطة رأس اخلط، واخلط املقوس هواخلط الذي ال ميكن أن يفرض عليه ثالثة 

فقط على مست واحد، والزوايا ما بني خطني على غري استقامة، والشكل ما أحاط به خط واحد أوخطوط، والدائرة شكل حييط به 
حمليط، ويف داخله نقطة كل اخلطوط املستقيمة املخرجة منها إليه متساوية، واملثلث شكل حييط به ثالثة خطوط خط واحد يقال له ا

وثالث زوايا، واملربع شكل حييط به أربعة خطوط وله أربع زوايا قائمات، وعلى هذا القياس واملثال سائر ما يتكلمون به يف 
  .ام الطبيعيةأشكال اهلندسة من غري إشارة إىل جسم من األجس

  فصل في حقيقة األبعاد في الهندسة العقلية

وأعلم بأن كثرياً من املهندسني والناظرين يف العلوم يظنون أن هلذه األبعاد الثالثة، أعين الطول والعرض والعمق، وجوداً بذاا 
هليويل وهي فيها كالصورة إذا وقوامها، وال يدرون أن ذلك الوجود إمنا هو يف جوهر اجلسم أويف جوهر النفس، وهي هلا كا

  .انتزعتها القوة املفكرة من احملسوسات

ولوعلموا أن الغرض األقصى من النظر فيالعلوم الرياضية إمنا هوأن ترتاض أنفس املتعلمني بأن يأخذوا صور احملسوسات من طريق 
اهدة احلواس هلا، بقيت تلك الرسوم اليت أدا القوى احلساسة وتصورها يف ذاا بالقوة املفكرة، حىت إذا غابت احملسوسات عن مش

القوى احلساسة إىل القوة املتخيلة، واملتخيلة إىل القوة املفكرة، واملفكرة أدت إىل القوة احلافظة، مصورة يف جوهر النفس، فاستغنت 
ور املعلومات كلها يف عند ذلك النفس عن استخدامها القوى احلساسة يف إدراك املعلومات عند نظرها إىل ذاا، ووجدت ص

جوهرها، فعند ذلك استغنت عن اجلسد، وزهدت يف السكون معه، وانتبهت من نوم الغفلة، واستيقظت من رقدة اجلهالة، 
وضت بقوا واستقلت بذاا، وفارقت األجسام وخرجت من حبر اهليوىل وجنت من أسر الطبيعة، وأعتقت من عبودية الشهوات 

إليه يصعد :"  حرقة االشتياق إىل اللذات اجلرمانية؛ وشاهدت عامل األرواح، وارتقت إىل هناك حيث قالاجلسمانية، وختلصت من
أراد به النفس الزكية، وجوزيت بأحسن اجلزاء، وهذا هوالغرض األقصى من النظر يف العلوم " الكلم الطيب، والعمل الصاحل يرفعه
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هكذا مذهب إخواننا الكرام، وفقك اهللا وإيانا سبيل الرشاد إنه . تالمذة القدماءالرياضية اليت كانوا خيرجون ا أوالد احلكماء و
  .الرؤوف بالعباد

  فصل في خواص األشكال الهندسية

 بأن لألشكال اهلندسية خواص، وموعها خواص أيضاً، وقد بينا يف رسالة األرمثاطيقي - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-أعلم يا أخي
دد، فنريد أن نذكر يف هذا الفصل طرفاً من خواص األشكال اهلندسية، ليكون تنبيهاً للناظرين يف هذين العلمني طرفاً من خواص الع

  .على الغرض منهما، ويكون أيضاً إرشاداً لطاليب خواص األشياء وكيفية املسلك فيها

    

إن الشكل املثلث هوالذي له : الة جومطريا، فنقولونبدأ أوالً بذكر املثلثات، إذ كانت هي أول األشكال اهلندسية، كما بينا يف رس
والثاين احلاد الزوايا املتساوي الضلعني : أوهلا املتساوي األضالع احلاد الزوايا مثل هذا: ثالثة أضالع وثالث زوايا، وهوسبعة أنواع

واخلامس القائم الزاوية : الزاوية مثل هذاوالرابع املتساوي الضلعني القائم : والثالث احلاد الزوايا املختلف األضالع كهذا: مثل هذا
: والسابع املنفرج الزاوية املختلف األضالع مثل هذا: والسادس املنفرج الزاوية املتساوي الضلعني هكذا: املختلف األضالع مثل هذا

 يف كتاب أوقليدس فصل يف بيان تلك اخلواص وأعلم يا أخي بأن لكل واحد من هذه املثلثات خاصية ليست لآلخر، فقد تبني ذلك
وذلك أن من خاصية كل شكل مثلث أي . يف املقالة األوىل برباهينها، ولكن نذكر منها اخلاصية اليت تشتمل على سبعتها كلها

  .مثلث كان، أنه ال بد من أن يكون فيه زاويتان حادتان، فأما الزاوية الثالثة فيمكن أن تكون حادة أوقائمة أومنفرجة

أن ثالث زوايا كل مثلث جمموعها مساولزاويتني قائمتني، ومن خاصيتها أيضاً أن الضلع األطول من كل مثلث ومن خاصيتها أيضاً 
بوتر الزاوية العظمى، ومن خاصيتها أن كل ضلعني جمموعني من كل مثلث أطول من الضلع الثالث، ومن خاصيتها أيضاً أنه إذا 

نه حيدث زاوية خارجة من املثلث، وتكون هي أكرب من كل زاوية أخرج ضلع من أضالعه، أي ضلع كان على استقامته، فإ
  .تقابلها، ويكون مساوياً للداخلتني املقابلتني هلا

  .ومن خاصيتها أيضاً أن ضرب مسقط احلجر من كل مثلث يف نصف قاعدا هومساحة ذلك املثلث

  .وللمربعني الكائنني من الضلعنيوأما خاصية املثلث القائم الزاوية فهي أن مربع وتر الزاوية القائمة مسا

ومن خاصية املثل احلاد الزاوية أن مربع الوتر أقل من مربع الضلعني الباقيني مبقدار مربع الضلع الذي وقع عليه العمود فيما بني 
  .مسقط العمود والزاوية مرتني

ربع أحد الضلعني فيما هوخارج منه إىل مسقط ومن خاصية املثلث املنفرج الزاوية أن مربع الوتر أكثر من مربع الضلعني مبقدار م
وأما الشكل املربع فهو الذي له أربعة أضالع وأربع زوايا، وهومخسة أنواع أوهلا املتساوي األضالع القائم : العمود مرتني مثل هذا

ملعني وهواملتساوي األضالع الثالث ا: والثاين املستطيل القائم الزوايا، املتساوي كل ضلعني متقابلني مثل هذا: الزوايا مثل هذا
واخلامس املختلف األضالع والزوايا : والرابع الشبيه باملعني وهواملتساوي كل ضلعني متقابلني مثل هذا: املختلف الزوايا مثل هذا

وأعلم يا أخي بأن لكل واحد من هذه األشكال خواص يطول شرحها، ولكن نذكر اخلاصية اليت تشملها كلها وهي أن : مثل هذا
 فإن زواياه األربع جمموعة تكون مساوية ألربع زوايا قائمة، وإن كل مربع ميكن أن ينقسم مبثلثني، وإن - أي مربع كان-ل مربعك

وأما الشكل املخمس فهو الذي حييط به مخسة أضالع، وله مخس زوايا، وهوأول . زيد عليه مثلث آخر صار منها شكل جمسم
ألضالع، وإنه ميكن أن حييط بكل واحد منها دائرة، وميكن أن حييط هوأيضاً بدائرة، وأن كل األشكال الكثرية الزوايا املتساوي ا
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شكل منها الذي هوأكثر زوايا، فهو أكثر وأوسع مساحة من الذي هوأقل منه، إذا كان احمليط ا مقداراً واحداً؛ وإن ضرب عمود 
  . الكثري الزواياواحد من تلك املثلثات يف نصف قواعدها، فهو مساحة ذلك الشكل

وباجلملة ما من شكل إال . ومن خاصية املسدس املتساوي األضالع أن كل ضلع من أضالعه مساولنصف قطر الدائرة اليت حتيط به
وله خاصية أوعدة خواص تركنا ذكرها خمافة التطويل، فأما خواص الشكل املستدير فقد أفرد ها أوقليدس مقالة من كتابه، ولكن 

إن الشكل املستدير هوسطح حييط به خط واحد، وإن مركزه يف وسطه، وإن أقطاره كلها متساوية، وإنه : اً فنقولنذكر منها طرف
أوسع من كل شكل كثري الزوايا إذا كان الذي حييط به سطحاً واحداً، وهويشارك الدائرة يف خواصها، ونسبته من سائر األجسام 

  .ص هذا الشكل يف املقالة األخرية من كتاب أوقليدس بشرح وبراهنيوقد تبني خوا. كنسبة الدائرة من سائر السطوح

وباجلملة إنك لوتأملت يا أخي غرض أوقليدس من البيان وعلم ما يف سائر كتب اهلندسة، لوجدت كلها إمنا هوالبحث عن خواص 
زوايا واملناسبات اليت بني بعضها املقادير ومعرفة حقائقها اليت هي اخلطوط والسطوح واألجسام وما يعرض فيها من األبعاد وال

  .وبعض

    

وإذ قد بينا طرفاً من خواص األشكال يف هذه الرسالة، وقبلها طرفاً من خواص العدد يف رسالة األرمثاطيقي، فرتيد أن نذكر طرفاً 
 يتبني يف كل من خواص جمموعهما، وذلك إنه إذا مجع بني بعض األعداد وبني بعض األشكال اهلندسية ظهر منها خواص أخر ال

واحد منهما مبجردة، مثال ذلك إذا كتب التسعة األعداد يف الشكل املتسع على هذه الصورة فإن خاصيته يف الشكل املتسع إنه 
 وهكذا الستة عشر إذا كتب يف الشكل ذي الستة عشر بيتاً 834 159 672: كيفما عد كانت اجلملة مخسة عشر مثل هذا

 810115 12679 115144: ته أنه كيفما عد كانت اجلملة أربعة وثالثني مثل هذاعلى هذه الصورة فإن من خاصي

 وهكذا اخلمسة والعشرون إذا كتب يف الشكل ذي اخلمسة والعشرين بيتاً على هذه الصورة فإن من خاصيته أنه كيفما 133216
 52322141 11920718 162132410 81961715 25124321: عد كانت اجلملة مخسة وستني مثل هذا

وهكذا الستة والثالثون إذا كتب يف الشكل ذي الستة والثالثني بيتاً على هذه الصورة فإن من خاصيته أنه كيفما عد كانت اجلملة 
 3433213110 343635627 20133071625 18235322211: مئة وأحد عشر مثل هذا

ي التسعة واألربعني بيتاً على هذه  وهكذا التسعة واألربعون إذا كتب يف الشكل ذ21129281724 15262981914
 17 16 35 46 147 981 456 49: الصورة فإن من خاصيته أنه كيفما عد كانت اجلملة مئة ومخسة وسبعني مثل هذا

203 74 48 322 821 261 82 73 123 252 719 43 121 424 292 236 38 101 334 3330 
 يف الشكل ذي األربعة والستني بيتاً على هذه الصورة فإن من  وهكذا األربعة والستون إذا كتب391 142 444 35 1540

 54651 303 19 152 346 9201 362 45: خاصيته أنه كيفما عد كانت اجلملة مئتني وستني وهذه صورا
62314 443 728211 256053 2227 38435 459611 4239 262310 75855 242 54041 

 وهكذا األحد والثمانون إذا كتب يف الشكل ذي 64116 334849 1732 26350 311815 4734 565789
؛ :األحد والثمانني بيتاً على هذه الصورة فإن من خاصيته أنه كيفما عد كانت اجلملة ثالمثئة وتسعة وستني وهذه صورا

801719181 27646578 227440398 64947525 573373441 55064546 605337726 
17484334 3121441317 2715669 2615347966 11314229 5935772467 3693032 

 وإما منافعها والفائدة منها، فقد ذكرنا يف رسالة الطلسمات 6362612 421205581 35723854 587553281
إن من خاصية هذا : فنقول. والعزائم؛ طرفاً منها ولكن نذكر منها يف هذا الفصل مثاالً واحداً ليكون داللة على صدق ما قلنا
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منفعته تسهيل الوالدة إذا كتب على خزفني مل يصبهما املاء وعلقتهما على املرأة اليت ضرا الطلق؛ وإن اتفق أن الشكل املتسع و
  .يكون القمر يف التاسع ومتصالً برب التاسع سهل الوالدة، أوبرب بيته من التاسع وما شاكل ذلك من املتسعات

صبها، وذلك أنه ما من شيء من املوجودات الرياضية والطبيعية حجد أهط وزب وعلى هذا الطريق سلك أصحاب الطلسمات يف ن
إال وله خاصية ليست لشيء آخر، وموعاا خواص ليست ملفرداا من األعداد واألشكال والصور واملكان والزمان والعقاقري 

 على النسب التأليفية، ظهرت والطعوم واألوان والروائح واألصوات والكلمات واألفعال واحلروف واحلركات؛ فإذا مجعت بينها
والدليل على صحة ما قلنا أفعال الترياقات واملراهم والشر بات، وأحلان املوسيقى وتأثرياا يف األجساد والنفوس . خواصها وأفعاهلا

  .مجيعاً مما ال خفاء به عن كل ذي لب حكيم فيلسوف كما بينا طرفاً من ذلك يف رسالة املوسيقى

  نفصل في ثمرة هذا الف

وأعلم بأن النظر يف علم اهلندسة احلسية يعني على احلذق يف الصنائع؛ والنظر يف اهلندسة العقلية، ومعرفة خواص العدد واألشكال، 
يعني على فهم كيفية تأثريات األشخاص الفلكية وأصوات املوسيقى يف نفوس املستمعني؛ والنظر يف كيفيات تأثريات احلس يف 

  .كيفية تأثريات النفوس املفارقة؛ يف النفوس املتجسدة يف عامل الكون والفسادمنفعالا يعني على فهم 

  .ويف علم اهلندسة العقلية للناظرين طريق إىل الوصول إىل معرفتها بعون اهللا وهدايته

  .متت رسالة اجلومطريا ويتلوها رسالة يف مدخل علم النجوم وهي الثالثة من القسم األول من األربعة األقسام

  الثالثة من القسم الرياضي الموسومة باألسطرنومياسالةالر

    

  في علم النجوم وتركيب األفالك 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 أنا قد - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-أعلم أيها األخ البار الرحيم. اهللا خري أما يشركون. احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى

 علم اهلندسة، وبينا فيها اهلندسة احلسية والعقلية، واستوفينا الكالم يف اخلطوط واألشكال والزوايا اليت ال فرغنا من رسالة املدخل إىل
  .بد للمهندسني أن يعرفوها

قسم منها هومعرفة تركيب األفالك وكمية الكوكب، وأقسام الربوج وأبعادها وعظمها : إن علم النجوم ينقسم ثالثة أقسام
ومنها قسم هومعرفة حل الزجيات؛ وعمل التقاومي واستخراج " علم اهليئة"  من هذا الفن، ويسمى هذا القسموحركاا، وما يتبعها

ومنها قسم هومعرفة كيفية االستدالل بدوران الفلك وطوالع الربوج وحركات الكواكب على . التواريخ، وما شاكل ذلك
فرتيد أن نذكر يف هذه الرسالة من كل نوع طرفاً شبه " ألحكامعلم ا" الكائنات قبل كوا حتت فلك القمر، ويسمى هذا النوع

أصل علم النجوم هومعرفة ثالثة أشياء، وهي الكوكب : املدخل كما يسهل الطريق على املتعلمني ويقرب تناوله للمبتدئني، فنقول
كباراً؛ اليت أدركت فالكواكب أجسام كريات مستديرات مضيئات، وهي ألف وتسعة وعشرون كوكباً . واألفالك والربوج

بالرصد منها سبعة يقال هلا السيارة، وهي زحل واملشتري واملريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر؛ والباقية يقال هلا ثابتة، ولكل 
واألفالك هي أجسام كريات مشفات جموفات، وهي تسعة أفالك مركبة بعضها يف جوف . كوكب من السبعة السيارة فلك خيصه
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بصلة، فأدناها إلينا فلك القمر وهوحميط باهلواء من مجيع اجلهات، كإحاطة قشرة اليبضة ببياضها، واألرض يف بعض كحلقة ال
جوف اهلواء كاملح؛ يف بياضها، ومن وراء فلك القمر فلك عطارد،ومن وراء فلك عطارد فلك الزهرة، ومن وراء فلك الزهرة فلك 

راء فلك املريخ فلك املشتري، ومن وراء فلك املشتري فلك زحل، ومن وراء الشمس، ومن وراء فلك الشمس فلك املريخ، ومن و
  .فلك زحل فلك الكوكب الثابتة، ومن وراء فلك الكواكب الثابتة فلك احمليط، ومثال ذلك الرسم يف أول الصفحة التالية

من املغرب إىل املشرق حتت األرض، وذلك أن الفلك احمليط دائم الدوران كالدوالب يدور من املشرق إىل املغرب فوق األرض؛ و
وهذا الفلك ". وكل يف فلك يسبحون" يف كل يوم وليلة دورة واحدة، ويدير سائر األفالك والكوكب معه، كما قال اهللا عز وجل

 احلمل والثور واجلوزاء والسرطان: احمليط مقسوم باثين عشر قسماً كجزر؛ البطيخة؛ كل قسم منها يسمى برجاً، وهذه أمساؤها

فكل برج ثالثون درجة، مجلتها ثالمثائة وستون درجة، وكل . واألسد والسنبلة وامليزان والعقرب والقوس واجلدي والدلوواحلوت
درجة ستون جزءاً، كل جزء يسمى دقيقة، مجلتها أحد وعشرون ألفاً وستمائة دقيقة، وكل دقيقة ستون جزءاً يسمى ثانية، وكل 

وهذه : وهكذا إىل الروابع واخلوامس وما زاد، بالغاً ما بلغ، مثال ذلك الرسم يف الصفحة التاليةثانية ستون جزءاً يسمى ثالثة، 
وقبل وصفها حنتاج أن نذكر أشياء ال بد من ذكرها، منها أن الزمان أربعة أقسام . الربوج توصف بأوصاف شىت من جهات عدة

شرق واملغرب واجلنوب والشمال؛ واألركان أربعة وهي النار الربيع والصيف واخلريف والشتاء؛ واجلهات أربع وهي امل: وهي
واهلواء واملاء واألرض؛ والطبائع أربع وهي احلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة؛ واألخالط أربع وهي الصفراء والسوداء والبلغم 

  والدم؛ والرياح أربع وهي الصبا والدبور واجلربياء والتيماء 

  فصل في ذكر صفة البروج

منها ستة مشالية، وستة جنوبية، وستة مستقيمة الطلوع، وستة معوجة الطلوع، وستة ذكور، وستة إناث، وستة ارية، : قولفن
وستة ليلية، وستة فوق األرض، وستة حتت األرض، وستة تطلع بالنهار، وستة تطلع بالليل، وستة صاعدة، وستة هابطة، وستة مينة، 

  .وستة من حيز القمروستة يسرة، وستة من حيز الشمس، 

    

وإذا كانت الشمس يف واحد منها يكون . أما الستة الشمالية، فهي احلمل والثور واجلوزاء والسرطان واألسد والسنبلة: تفصيلها
وإذا كانت الشمس يف واحد . الليل أقصر، والنهار أطول، وأما الستة اجلنوبية فهي امليزان والعقرب والقوس واجلدي والدلوواحلوت

وكل . وأما املستقيمة الطلوع فهي السرطان واألسد والسنبلة وامليزان والعقرب والقوس. نها، يكون الليل أطول والنهار أقصرم
وإذا كانت الشمس يف واحد منها، تكون هابطة من الشمال إىل اجلنوب، ومن األوج إىل . واحد منها يطلع يف أكثر من ساعتني

أما املعوجة الطلوع فهي اجلدي والدلوواحلوت واحلمل والثور واجلوزاء، وكل واحد منها يطلع و. احلضيض، والليل آخذ من النهار
وإذا كانت الشمس يف واحد منها، تكون صاعدة من اجلنوب إىل الشمال، ومن احلضيض إىل األوج، والنهار . يف أقل من ساعتني

  .آخذ من الليل

وأما الستة اإلناث الليلية، فهي الثور والسرطان . واألسد وامليزان والقوس والدلووأما الستة الذكور النهارية، فهي احلمل واجلوزاء
والستة . وأما الستة اليت تطلع بالنهار، فهي من الربج الذي فيه الشمس إىل الربج السابع منها.والسنبلة والعقرب واجلدي واحلوت

وأما الستة اليت من حيز الشمس فهي من برج األسد إىل برج . ساليت تطلع بالليل، هي من الربج السابع إىل الربج الذي فيه الشم
ومن وجه آخر هذه الربوج تنقسم أربعة أقسام منها ثالثة . والستة اليت من حيز القمر هي من برج الدلوإىل برج السرطان. اجلدي
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يفية هابطة يف الشمال، آخذة الليل من ربيعية صاعدة يف الشمال، زائدة النهار على الليل، وهي احلمل والثور واجلوزاء، وثالثة ص
منها ثالثة خريفية هابطة يف اجلنوب، زائدة الليل على النهار، وهي امليزان والعقرب . النهار، وهي السرطان واألسد والسنبلة

  .ومنها ثالثة شتوية صاعدة من اجلنوب، آخذة النهار من الليل، وهي اجلدي والدلوواحلوت. والقوس

: ثالثة منها مثلثات ناريات حارات يابسات شرقيات على طبيعة واحدة وهي: وج من جهة أخرى أربعة أقساموتنقسم هذه الرب

الثور والسنبلة واجلدي، : احلمل واألسد والقوس، وثالثة منها مثلثات ترابيات باردات يابسات جنوبيات على طبيعة واحدة وهي
ومنها مثلثات مائيات . اجلوزاء وامليزان والدلو: ى طبيعة واحدة وهيوثالثة منها مثلثات هوائيات حارات رطبات غربيات عل

وكذلك من جهة أخرى تنقسم هذه الربوج ثالثة . السرطان والعقرب واحلوت: باردات رطبات مشاليات على طبيعة واحدة وهي
ة الزمان، وهي الثور واألسد والعقرب أربعة منها منقلبة الزمان، وهي احلمل والسرطان وامليزان واجلدي، وأربعة منها ثابت: أثالث

  .والدلو، وأربعة منها ذوات اجلسدين، وهي اجلوزاء والسنبلة والقوس واحلوت

فقد بان ذا الوصف يف هذا الشكل أن لوكانت الربوج أكثر من اثين عشر، أوأقل من ذلك، ملا استمرا فيه هذه األقسام على هذا 
ومن أجل هذا .  ال يفعل إال أالحكم واألتقن- جل ثناؤه-ة كانت اثين عشر، ألن الباريفإذاً بواجب احلكم. الوجه الذي ذكرنا

جعل األفالك كريات الشكل، ألن هذا الشكل أفضل األشكال، وذلك أنه أوسعها وأبعدها من اآلفات، وأسرعها حركة، ومركزه 
قطة، وال يوجد يف شكل غريه هذه األوصاف، يف وسطه، وأقطاره متساوية، وحييط به سطح واحد، وال مياس غريه إال على ن

وهذه الربوج االثنا عشر تنقسم بني هذه الكواكب السبعة السارة من عدة . وجعل أيضاً حركته مستديرة، ألا أفضل احلركات
نها فمنها البيت والبال، ومنها األوج واحلضيض، ومنها الشرف واهلبوط، وم: وجوه، وهلا فيها أقسام وخطوط من وجوه شىت

اجلوزهر، يعين الرأس والذنب، ومنها ربوبية املثلثات، ومنها ربوبية الوجوه، ومنها ربوبية احلدود، ومنها ربوبية النورات، ومنها 
  .ربوبية أال ثىن عشريات، ومنها ربوبية مواضع السهام، وغري ذلك، وإن هذه الكواكب السيارة كاألرواح، والربوج هلا كاألجساد

  بيوت والوبالفصل في ذكر ال

أعلم أن السد بيت الشمس، والسرطان بيت القمر، واجلوزاء والسنبلة بيتا عطارد، والثور وامليزان بيتا الزهرة، واحلمل : فنقول
ولكل واحد من هذه الكواكب اخلمسة بيت من . والعقرب بيتا املريخ، والقوس واحلوت بيتا املشتري، واجلدي والدلوبيتا زحل

وهذه الكواكب لبعضها يف بيوت بعض مواضع خمصوصة، . ووبال كل كوكب يف مقابله بيته. من حيز القمرحيز الشمس وبيت 
     : فمنها الشرف واهلبوط، ومنها األوج واحلضيض، ومنها اجلوز هر، مثال ذلك

لفلك، فأما الشرف فهو أعز موضع للكواكب يف الفلك، واهلبوط ضده، واألوج أعلى موضع للكواكب يف ا: تفسري ذلك
فشرف الشمس يف احلمل وهوبيت املريخ وأوجها يف اجلوزاء بيت عطارد، وشرف زحل يف امليزان بيت الزهرة، . واحلضيض ضده

ومعىن اجلوزهر تقاطع طريق الكواكب لطريق الشمس مبمرها . وأوجه يف القوس بيت املشتري، وجوزهره يف السرطان بيت القمر
رأس اجلوزهر واآلخر ذنب اجلوزهر، وذلك أن زحل إذا سار يف الربوج، يكون مسريه يف يف الربوج يف موضعني أحدمها يسمى 

ستة أبراج عن مينة طريق الشمس، مث يعرب إىل اجلانب اآلخر ويسري ستة أبراج عن يسرة طريق الشمس، فيحدث لطريقها تقاطع يف 
. ة جوزهر مثل ما لزحل مذكور ذلك يف الزجياتموضعني أحدمها يسمى الرأس واآلخر الذنب، ولكل كوكب من اخلمسة السيار

ويقال هلما أيضاً العقدتان وإمنا اختص ذكرمها يف التقاومي ألما ينتقالن يف الربوج . وأما املذكور يف التقاومي فهو الذي للقمر
  .والدرج وهلما سري كسري الكواكب، وهلما داللة كداللة الكوكب
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األوقات عند أحدمها يف برج واحد ودرجة واحدة، انكسفت الشمس، وال يكون ذلك وإذا اجتمع الشمس والقمر يف وقت من 
إال يف آخر الشهر، ألن القمر يصري حماذياً ملوضع الشمس من الربج والدرجة، فيمنع نور الشمس عن أبصارنا فنراها منكسفة مثل 

وإذا كانت الشمس عند أحدمها وبلغ القمر . الشمسما متنع قطعة غيم عن أبصارنا نور الشمس، إذا مرت حماذية ألبصارنا ولعني 
إىل اآلخر انكسف القمر، وال يكون كسوف القمر إال يف نصف الشهر، ألن القمر يف نصف الشهر يكون يف الربج املقابل للربج 

ليس له نور من الذي فيه الشمس، وتكون األرض يف الوسط فتمنع نور الشمس عن إشراقه على القمر، فريى القمر منكسفاً، ألنه 
نفسه، وإمنا يكتسي النور من الشمس، وشرف املشتري يف السرطان، وأوجه يف السنبلة، ورأس جوزهره يف اجلوزاء، وشرف املريخ 

يف اجلدي، واوجه يف األسد، وجوزهره يف احلمل، وشرف الزهرة يف احلوت، واوجها يف اجلوزاء، ورأس جوزهرها يف الثور، 
، وأوجه يف امليزان، وجوزهره يف احلمل، وشرف القمر يف الثور، وأوجه يف الربوج، متحرك يعرف وشرف عطارد يف السنبلة

ويف مقابلة شرف كل كوكب . موضعه ذلك من التقومي والزيج؛ ومجلته إذا قارن الشمس فهو عند األوج، أوقابلها فهو عند األوج
ذلك، ويف مقابلة شرف رأس اجلوزهر موضع الذنب من الربج هبوطه من الربج السابع مثله، ويف مقابلة األوج احلضيض مثل 

  .السابع مثله

  فصل في ذكر أرباب المثلثات والوجوه والحدود

وهلا فيها " الوجوه" وهلا فيها أقسام تسمى" ربوبية املثلثات" أعلم أن هذه الكواكب السيارة لبعضها يف بيوت بعض شركة تسمى
ل ثالثة أبراج على طبيعة واحدة تسمى املثلثات كما بني من قبل ذلك، وتديرها ثالثة تفصيل ذلك أن ك". احلدود" خطوط تسمى

فأرباب املثلثات الناريات بالنهار الشمس مث املشتري، وبالليل . كواكب تسمى أرباب املثلثات يستدل ا على أثالث أعمار املواليد
ثلثات الترابيات بالنهار الزهرة مث القمر، وبالليل القمر مث الزهرة، املشتري مث الشمس، وشريكهما بالليل والنهار زحل؛ وأرباب امل

وشريكهما بالليل والنهار املريخ؛ وأرباب املثلثات اهلوائيات بالنهار زحل مث عطارد، وبالليل عطارد مث زحل؛ وشريكهما بالليل 
  .ليل املريخ مث الزهرة، وشريكهما بالليل والنهار القمروالنهار املشتري؛ وأرباب املثلثات املائيات بالنهار الزهرة مث املريخ، وبال

  فصل في ذكر أرباب الوجوه

    

أعلم أن كل برج من هذه األبراج ينقسم ثالثة أثالث، كل ثلث عشر درجات يسمى وجهاً، منسوباً ذلك إىل كوكب من السيارة 
فصيل ذلك العشر درجات األوىل من برج احلمل وجه ت. يستدل به على صورة املولود، وعلى ظواهر األمور" رب الوجه" يقال له

املريخ، وعشر درجات الثانية وجه الشمس، وعشر درجات األخرية وجه الزهرة؛ وعشر درجات من الثور وجه عطارد، والعشر 
 والعشر الثانية وجه القمر، والعشر األخرية وجه زحل؛ وعشر درجات من اجلوزاء وجه املشتري، والعشر الثانية وجه املريخ،

. األخرية وجه الشمس؛ وعلى هذه القياس إىل آخر احلوت كل عشر درجات وجه لكوكب واحد على توايل أفالكها كما بينا

فأما ذكر احلدود وأرباا فإن كل برج من هذه األبراج ينقسم خبمسة أقسام خمتلفة الدرج، أقل جزء منها درجتان، وأكثرها اثنتا 
يستدل به على " رب احلد" مى حداً، منسوباً ذلك احلد إىل كوكب من اخلمسة السيارة يقال لهعشرة درجة، كل جزء منها يس

احلرف األول من اسم : وليس للشمس وال للقمر فيها نصيب، وقد صورنا حلسابه دائرة فيها مكتوب حرفان. أخالق املولود
حب الوجه حرف، والثاين كمية درج الوجه، اسم صا: صاحب احلد، والثاين كمية درج احلد؛ وكذلك حساب الوجوه حرفان
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  ".ع" عطارد" ز" زهرة" ق" قمر" ش" مشس" ب" رام؛" م" مشتري" ك" كيوان؛ : وهذه أمساؤها

  .فأما األوسع من الدائرة فهو حساب احلدود حرفان حرفان، والدائرة الوسطى حساب الوجوه

  فصل في ذكر الكواكب السيارة

ا الشمس والقمر، واثنان منها سعدان ومها املشتري والزهرة، واثنان منها حنسان ومها زحل واملريخ، اثنان منها نريان ومه: فنقول
  .وواحد ممتزج وهوعطارد، وعقدتان ومها الرأس والذنب

حار رطب ذكر اري " املشتري." بارد يابس ذكر اري حنس" زحل." ذكر حار ناري اري سعد" الشمس:" ذكر طبائعها
بارد رطب " القمر." لطيف ممتزج سعد" عطارد." باردة رطبة مؤنثة ليلية سعد" الزهرة." حار يابس أثىن ليلي حنس" خاملري." سعد

  .أنثى ليلي سعد أسود

  .مثل زحل" الذنب." مثل املشتري" الرأس" 

جات قدامه، نور زحل واملشتري كل واحد تسع در. نور الشمس مخس عشرة درجة أمامها، ومثل ذلك خلفها: ذكر أنوارها
نور الزهرة وعطارد كل واحد سبع درجات أمامه، ومثل ذلك . نور املريخ مثاين درجات أمامه، ومثل ذلك خلفه. ومثل ذلك خلفه

  .نور القمر اثنتا عشرة درجة قدامه، ومثل ذلك خلفه. خلفه

كب السيارة، فأول ساعة من يوم األحد، ومن أعلم أن الليل والنهار وساعاما مقسومة بني الكوا: ذكر ما هلا من األيام والليايل
ليلة اخلميس للشمس؛ وأول ساعة من يوم االثنني، ومن ليلة اجلمعة للقمر؛ وأول ساعة من يوم الثالثاء، ومن ليلة السبت للمريخ؛ 

ة من يوم اجلمعة وأول ساعة من األربعاء، وليلة األحد لعطارد؛ وأول ساعة من يوم اخلميس وليلة االثنني للمشتري، وأول ساع
فأما سائر ساعات الليل والنهار فمقسومة بني هذه . وليلة الثالثاء للزهرة؛ وأول ساعة من يوم السبت وليلة األربعاء لزحل

الكواكب على توايل أفالكها، مثال ذلك أن الساعة الثانية من يوم األحد للزهرة اليت فلكها دون فلك الشمس؛ والساعة الثالثة 
 فلكه دون فلك الزهرة؛ والساعة الرابعة للقمر الذي فلكه دون فلك عطارد؛ والساعة اخلامسة لزحل، والساعة لعطارد الذي

السادسة للمشتري، والساعة السابعة للمريخ، والساعة الثامنة للشمس، والتاسعة للزهرة، والعاشرة لعطارد، واحلادية عشرة للقمر، 
  .ئر ساعات األيام والليايل يبتدئ من رب الساعة األوىل على توايل أفالكها كما بيناوالثانية عشرة لزحل؛ وعلى هذا احلساب سا

ذكر ما للكواكب من األعداد إن هذه الكواكب السيارة لكل واحد منها داللة على أعداد معلومة من السنن والشهور واأليام 
زحل املشتري املريخ :  يف عامل الكون والفساد، فمنهاوالساعات يستدل ا على كمية أعمار املواليد، وعلى طول بقاء الكائنات

 عط سو قط قب عو مح 51 الكربى525 486 1151 141 264 429 165الشمس الزهرة عطارد القمر العظمى
 مه ب م بط مب مح لط الصغرى ح يب يه يب ح ك كه العداداتك يب ل ي ح صح ك الرأسحالذنب ب اجلميع 43الوسطى 

  عه 

  وقسمة أرباعهذكر دوران الفلك 

    

الفلك احمليط دائم الدوران كالدوالب يدور من املشرق إىل املغرب فوق األرض، ومن املغرب إىل املشرق حتت األرض، فيكون يف 
دائم األوقات نصف الفلك ستة أبراج مائة ومثانني درجة فوق األرض ويسمى مينة، والنصف اآلخر ستة أبراج مائة ومثانني درجة 
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وكلما طلعت درجة من أفق املشرق غابت نظرياا يف أفق املغرب من الربج السابع منه، فيكون يف دائم . مى يسرةحتت األرض يس
األوقات ستة أبراج طلوعها بالنهار، وستة طلوعها بالليل، ويكون يف دائم األوقات درجة يف أفق املشرق، وأخرى نظريا يف أفق 

مى وتد العاشر، وأخرى نظريا منحطة حتت األرض تسمى وتد الرابع؛ فيكون الفلك املغرب، ودرجة أخرى يف كبد السماء، وتس
يف دائم األوقات منقسماً بأربعة أرباع، كل ربع منها تسعون درجة؛ فمن أفق املشرق إىل وتد السماء إىل وتد املغرب تسعون 

ن درجة يقال هلا الربع الغريب اهلابط يف الظلمة؛ ومن درجة يقال هلا الربع اجلنويب اهلابط؛ ومن وتد املغرب إىل وتد األرض تسعو
  .وتد األرض إىل وتد املشرق تسعون درجة يقال هلا الربع الشمايل الصاعد

ذكر دوران الشمس يف الربوج وتغيريات أرباع السنة الشمس تدور يف الربوج االثين عشر يف كل ثلثمائة ومخسة وشتني يوماً، 
تكون بالنهار فوق األرض وبالليل .  برج ثالثني يوماً وكسراً، ويف كل درجة يوماً وليلة وكسراًوربع دورة واحدة تقيم يف كل

حتت األرض، وتكون يف الصيف يف الربوج الشمالية يف اهلواء، وتقرب من مست رؤوسنا؛ وتكون يف الشتاء يف الربوج اجلنوبية، 
  .وتنحط يف اهلواء، وتبعد من مست رؤوسنا

: يف الفلك، وتبعد من األرض، ويف احلضيض تنحط يف الفلك، وتقترب من األرض؛ والدائرة اآلتية مثاله وصورتهويف األوج ترتفع 

ذكر نزول الشمس يف أرباع الفلك وتغيريات األزمان إذا نزلت الشمس أول دقيقة من برج احلمل استوى الليل والنهار واعتدل 
ء وهب النسيم، فذابت الثلوج وسالت األدوية ومدت األار ونبعت العيون، الزمان، وانصرف الشتاء ودخل الربيع، وطاب اهلوا

ونبت العشب وطال الزرع ومنا احلشيش، وتألأل الزهر وأوراق الشجر وتفتح النور، واخضر وجه األرض، ونتجت البهائم، ودرت 
فرح الناس واستبشروا، وصارت الضروع، وتكونت احليوانات وانتشرت على وجه األرض، وأخرجت األرض زخرفها وأزينت، و

  .الدنيا كأا جارية شابة تزينت وجتلت للناظرين

ذكر دخول الصيف إذا بلغت الشمس آخر اجلوزاء وأول السرطان تناهى طول النهار، وقصر الليل، وأخذ النهار يف النقصان، 
ه، ويبس العشب، واستحكم احلب، وأدرك وانصرف الربيع، ودخل الصيف، وأشتد احلر ومحي اهلواء وهبت السموم، ونقصت امليا

احلصاد ونضجت الثمار ومسنت البهائم، واشتدت قوة األبدان، وأخصبت األرض، وكثر الريف؛ ودرت أخالف النعم؛ وبطر 
  .اإلنسان، وصارت الدنيا كأا عروس غنية منعمة، وعناء؛ ذات مجال

ن استوى الليل والنهار مرة أخرى، وأخذ الليل يف الزيادة على ذكر دخول اخلريف وإذا بلغت الشمس آخر السنبلة وأول امليزا
النهار، وانصرف الصيف ودخل اخلريف، وبرد اهلواء وهبت ريح الشمال، وتغري الزمان، وجفت األار وغارت العيون، وأصفر 

 البهائم، وماتت اهلوام؛ ورق األشجار، وصرمت الثمار،؛ وديست البيادر وأحرز احلب، وفين العشب، وأغرب وجه األرض، وهزلت
واحنجزت احلشرات، وانصرف الطري والوحش يطلب البلدان الدفئة، وأخذ الناس حيرزون القوت للشتاء، وصارت الدنيا كأا 

  .كهلة مدبرة قد تولت عنها أيام الشباب

لزيادة، وانصرف اخلريف، ذكر دخول الشتاء وإذا بلغت الشمس آخر القوس وأول اجلدي تناهى طول النهار، وأخذ الليل يف ا
ودخل الشتاء، وأشتد الربد، وخشن اهلواء، وتساقط ورق األشجار، ومات أكثر النبات، واحنجرت هوام احليوانات يف باطن 

األرض، وضعفت قوى األبدان، وعري وجه األرض من زينته، ونشأت الغيوم، وكثرت األنداء، وأظلم اهلواء، وكلح وجه األرض، 
وإذا بلغت الشمس آخر احلوت . نع الناس عن التصرف، وصارت الدنيا كأا عجوز هرمة قد دنا منها املوتوهرم الزمان، وم

  .وأول احلمل عاد الزمان كما كان يف العام األول، وهذا دأبه، ذلك تقدير العزيز العليم

    ذكر دوران زحل يف الربوج وحاالته من الشمس 
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ثالثني سنة بالتقريب دورة واحدة، يقيم يف كل برج سنتني ونصفاً، ويف كل درجة زحل يدور يف الربوج االثين عشر يف كل 
: وتقابله الشمس يف كل سنة مرة واحدة، إذا صارت الشمس يف السابع منه، وتربعه مرتني. شهراً، ويف كل دقيقة اثنيت عشرة ساعة

 ودرجة واحدة، مث جتاوزه الشمس ويظهر زحل بعد مرة مينة ومرة يسرة، وتقارنه يف كل سنة مرة، إذا صارت معه يف برج واحد
عشرين يوماً من املشرق بالغدوات قبل طلوع الشمس، ويسري زحل من وقت مفارقة الشمس إىل أن تقارنه مرة أخرى ثلثمائة 

 ومائة وأربعة وعشرون وأحداً مثانني يوماً، من ذلك مائة وثالثة وعشرون يوماً مستقيماً مشرقاً، ومائة وأربعة وثالثون يوماً راجعاً،
  .يوماً مستقيماً مغرباً، وذلك دأما يف كل سنة

ذكر دوران املشتري يف الربوج وحاالته من الشمس املشتري يدور يف الربوج االثين عشر يف اثنيت عشرة سنة بالتقريب مرة واحدة 
ة، وتقابله الشمس يف كل مرة، إذا صارت يقيم يف كل برج سنة، ويف كل درجتني ونصف شهراً، ويف كل مخس دقائق يوماً وليل

مرة ميىن ومرة يسرى، وتقارنه يف كل سنة مرة، إذا صارت معه يف برج واحد ودرجة : معه يف الربج السابع منه، وتربعه مرتني
مفارقتها واحدة، مث جتاوزه الشمس، ويظهر املشتري بعد عشرين يوماً من املشرق بالغدوات قبل طلوعها، ويسري املشتري من وقت 

إىل وقت مقارنتها دفعة أخرى ثلثمائة وتسعة وتسعني يوماً، من ذلك مائة وأربعة وأربعون يوماً مستقيماً مشرقاً، ومائة وأحد عشر 
  .يوماً راجعاً، ومائة وأربعة وأربعون يوماً مستقيماً مغرباً، وذلك دأما

 الفلك يف مدة سنتني إال شهراً واحداً بالتقريب، يقيم يف كل برج ذكر دوران املريخ يف الفلك وحاالته من الشمس املريخ يدور يف
مخسة وأربعني يوماً، يزيد وينقص، ويقيم يف كل درجة مقدار يوم وبعض يوم، فإذا رجع يف الربج أقام فيه ستة أشهر يزيد وينقص، 

 مرة ميىن ومرة يسرى، وتقارنه يف هذه املدة :وتقابله الشمس يف هذه املدة مرة واحدة عند رجوعه من لربج السابع، وتربعه مرتني
مرة، إذا صارت معه يف برج واحد ودرجة واحدة، مث جتاوزه الشمس، ويسري املريخ حتت شعاع الشمس مقدار شهرين، مث يظهر 

 858ى بالغداوات من املشرق قبل طلوع الشمس مقدار شهرين، ويسري املريخ من وقت مفارقة الشمس له إىل أن تقارنه مرة أخر

  . يوماً مستقيماً مغرباً، وهذا دأبه، ذلك تقدير العزيز العليم455 يوماً راجعاً، و88 يوماً مستقيماً مشرقاً و325يوماً من ذلك 

ذكر دوران الزهرة يف الفلك الزهرة تدور يف الربوج مثل دوران الشمس غري أا تسرع السري تارة فتسبق الشمس وتصري قدامها، 
السري فترجع وتصري خلفها، فتقارا مرة وهي راجعة، ومرة أخرى وهي مستقيمة، فإذا قارنتها وهي راجعة ظهرت وتارة تبطئ يف 

بعد مخسة أيام طالعة من املشرق بالغداوات قبل طلوع الشمس، وترى مثانية أشهر تطلع يف أواخر الليل فيقال هلا مشرقية، مث تسرع 
ا ثالثة أشهر ال ترى، مث تظهر بالعشيات يف املغرب بعد غروب الشمس فترى مثانية يف السري وتلحق بالشمس وتسري حتت شعاعه

 478أشهر، مث تغيب يف أول الليل وتسمى مغربية، فمن وقت مقارنتها الشمس وهي مستقيمة، إىل أن تقارا مرة أخرى يكون 

 درجة قدامها، ومثل ذلك خلفها، وذلك 48شمس  يوماً راجعة والباقي مستقيمة، وأكثر ما تبعد عن ال45يوماً، ومن ذلك تكون 
  .دأا

ذكر دوران عطارد يف الفلك وحاالته من الشمس حاالت عطارد من الشمس مثل حاالت الزهرة منها غري أن عطارد من وقت 
اً والباقي  يوماً راجع22 يوماً، ومن ذلك 124مفارقة الشمس وهومستقيم السري إىل أن يقارا مرة أخرى على تلك احلل يكون 

درجة قدامها، ومثل ذلك خلفها، ويرجع يف كل سنة ثالث مرات، وحيترق ست مرات، 27وأكثر ما يبعد من الشمس . مستقيما
  .ويشرق ثالث مرات، ويغرب ثالث مرات، وذلك دأبه

    ذكر دوران القمر يف الفلك وحاالته من الشمس 

رة، يف كل شهر مرة، ويقيم يف كل برج يومني وثلثاً، ويف كل مرتل يوماً القمر يدور يف الربوج يف كل سنة عربية اثنيت عشرة م
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وليلة، ويف كل درجة ساعتني بالتقريب، ويقابل الشمس يف كل شهر مرة، ويربعها مرتني، مرة مينة ومرة يسرة، ويقارا يف كل 
وره كل ليلة نصف سبع، إىل أن يستكمل شهر مرة، فال يرى يومني، مث يظهر يف املغرب بعد مغيب الشمس، ويهل مث يزيد يف ن

وميتلئ من النور ليلة البدر الرابع عشر من كل شهر، مث يأخذ يف النقصان فينقص كل ليلة نصف السبع، إىل أن ميحق يف آخر 
ويف كل ". والقمر قدرناه منازالً حىت عاد كالعرجون القدمي: " وللقمر يف الربوج مثان وعشرون مرتلة، كما قال اهللا تعاىل. الشهر

  .السرطان، البطني، الثريا، الدبران، اهلقعة، اهلنعة، الذراع: وهذه أمساؤها. ثالثة أبراج منها سبع منازل، ويف كل برج مرتلتان وثلث

الغفر، الزبانيان، اإلكليل، : وهذه منازل الصيف. النثرة، الطرف، اجلبهة، الزبرة، الصرفة، العواء، السماك: وهذه منازل الربيع
سعد الذابح، يعد بلع، سعد السعود، سعد األخبية، الفرع املقدم، الفرع : وهذه منازل اخلريف. لقلب، الشولة، انعائم، البلدةا

بيت املريخ، وشرف الشمس، وهبوط زحل، ووبال الزهرة، وهوبرج ناري " احلمل: " وهذه منازل الشتاء. املؤخر، بطن احلوت
اء، ربيعي؛ إذا نزلت الشمس أول دقيقة منه استوى الليل والنهار، وأخذ النهار يزيد، والليل شرقي ذكر منقلب طبيعته املرة الصفر

  .ينقص، ثالثة أشهر تسعني يوماً، وله ثالثة أوجه ومخسة حدود

ثة بيت الزهرة، وشرف القمر، ووبال املريخ، وهوبرج ترايب ليلي جنويب ثابت، ربيعي، وطبيعته املرة السوداء، وله ثال" الثور" 
  .وجوه ومخسة حدود

بيت عطارد، وشرف الرأس، وهبوط الذنب، ووبال املشتري، وهوبرج هوائي ذكر، اري، غريب ربيعي دموي " اجلوزاء" 
  .ذوجسدين، ويف آخره ينتهي طول النهار وقصر الليل، وله ثالثة وجوه ومخسة حدود

ل، وهوبرج مائي أنثى ليلي مشايل منقلب، صيفي بلغمي، ويف بيت القمر، وشرف املشتري، وهبوط املريخ، ووبال زح" السرطان" 
  .أوله يبتدئ الليل بالزيادة، والنهار يف النقصان، تسعون يوماً، وله ثالثة وجوه ومخسة حدود

بيت الشمس، وليس فيه شرف وال هبوط، وهووبال زحل، وهوبرج ناري، ذكر اري شرقي ثابت صيفي، طبيعته مرة " األسد" 
  .ه ثالثة وجوه ومخسة حدودصفراء، ول

بيت عطارد وشرفه، وهبوط الزهرة، ووبال املشتري، وهوبرج ترايب ليلي أنثى جنويب صيفي ذوجسدين طبيعته السوداء، " السنبلة" 
  .ويف آخره يستوي الليل والنهار مرة، وله ثالثة وجوه ومخسة حدود

يخ، وهوبرج ذكر هوائي اري غريب منقلب خريفي دموي، ويف بيت الزهرة وشرف زحل، وهبوط الشمس، ووبال املر" امليزان" 
  .أوله يبتدئ الليل بالزيادة على النهار ثالثة أشهر، تسعون يوماً، وله ثالثة وجوه ومخسة حدود

  .بيت املريخ وهبوط القمر ووبال الزهرة، وهوبرج مائي ليلي أنثى خريفي مشايل بلغمي، وله ثالثة وجوه ومخسة حدود" العقرب" 

بيت املشتري وشرف الذنب، وهبوط الرأس، ووبال عطارد وهوبرج ناري ذكر اري ذوجسدين خريفي طبيعته املرة " القوس" 
  .الصفراء، ويف آخره ينتهي طول الليل وقصر النهار، وله ثالثة وجوه ومخسة حدود

 منقلب طبيعته السوداء، شتوي جنويب، ويف بيت زحل وشرف املريخ وهبوط املشتري ووبال القمر، وهوبرج ترايب ليلي" اجلدي" 
  .أوله يأخذ النهار يف الزيادة، والليل يف النقصان، ثالثة أشهر، وله ثالثة وجوه ومخسة حدود

بيت زحل وليس فيه شرف وال هبوط بل هووبال الشمس، وهوبرج هوائي ذكر ناري غريب ثابت شتوي دموي، وله " الدلو" 
  .ثالثة وجوه ومخسة حدود

بيت املشتري وشرف الزهرة وهبوط عطارد ووباله، وهوبرج مائي أنثي ليلي مشايل بلغمي، ويف آخره يسوي الليل " وتاحل" 
  .والنهار، مث ترتل الشمس أول احلمل، ويستأنف الزمان مثل ما كان يف العام األول؛ ذلك تقدير العزيز العليم
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  فصل في قران الكواكب

ه الربوج االثين عشر حبركاا املختلفة كما بينا، فرمبا اجتمع منها اثنان يف برج واحد، وثالثة وهذه الكواكب السيارة تسري يف هذ
وأما يف أكثر األوقات فإا . أوأربعة أومخسة أوستة أوكلها، وإذا اجتمع مها اثنان يف درجة واحدة من الربج يقال إما مقترنان

  .ج والدرج كيف كانت متفرقة أوجمتمعة من التقومي أوالزيجتكون متفرقة يف الربوج، فيعرف مواضعها يف الربو

    

  ذكر البيوت االثني عشر

فمن تلك الدرجة إىل . إذا ولد مولود أوحدث أمر من األمور، فال بد من أن تكون يف تلك اللحظة درجة طالعة من أفق املشرق
الدرج من برج واحد أومن برجني؛ ومن متام ثالثني درجة متام ثالثني درجة فما يتلوها، يسمى طالع بيت احلياة، سواء كانت تلك 

إىل متام ستني درجة يسمى الثاين بيت املال؛ وإىل متام تسعني درجة يسمى الثالث بيت اإلخوة؛ وإىل متام مائة وعشرين درجة 
ومثانني درجة يسمى السادس يسمى الرابع بيت اآلباء؛ وإىل متام مائة ومخسني درجة يسمى اخلامس بيت األوالد؛ وإىل متام مائة 

بيت األمراض؛ وإىل متام مائتني وعشر درجات يسمى السابع بيت األزواج؛ وإىل متام مائتني وأربعني درجة يسمى الثامن بيت 
املوت؛ وإىل مائتني وسبعني درجة يسمى التاسع بيت األسفار؛ وإىل متام ثلثمائة درجة يسمى العاشر بيت السرطان؛ وإىل ثلثمائة 

وكل بيت من هذه . الثني درجة يسمى احلادي عشر بيت الرجاء؛ وإىل متام ثلثمائة وستني درجة يسمى الثاين عشر بيت األعدادوث
  .البيوت يدل على أشياء كثرية تركنا ذكرها ألا مذكورة يف كتب احلكام بشرحها

  فصل في تجرد النفس واشتياقها

  إلى عالم األفالك 

 أن العاقل الفهم إذا نظر يف علم النجوم، وفكر يف سعة هذه األفالك، وسرعة -أيدك اهللا وإيانا بروح منه -أعلم أيها البار الرحيم
دوراا، وعظم هذه الكواكب وعجيب حركاا، وأقسام هذه الربوج وغرائب أوصافها، كما وصفنا قبل، تشوقت نفسه إىل 

كن الصعود إىل ما هناك ذا اجلسد الثقيل الكثيف، بل النفس إذا فارقت الصعود إىل الفلك والنظر إىل ما هناك معانية، ولكن ال مي
هذه اجلثة ومل يعقها شيء من سوء أفعاهلا، أوفساد آرائها، وتراكم جهاالا، أورداءة أخالقها، فهي هناك يف أقل من طرفة عني بال 

فإذا كان عشقها هوالكون مع هذا اجلسد، . زمان، ألن كوا حيث مهتها وحمبوا، كما تكون نفس العاشق حيث معشوقه
ومعشوقها هذه اللذات احملسوسة احملرقة اجلرمانية، وشهواا هذه الزينة اجلسمانية، فهي ال تربح من هاهنا وال تشتاق الصعود إىل 

ئحة يف قعر هذه عامل األفالك، وال تفتح هلا أبواب السموات، وال تدخل اجلنة مع زمر املالئكة، بل تبقى حتت فلك القمر سا
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً :" األجسام املستحيلة املتضادة، تارة من الكون إىل الفساد، وتارة من الفساد إىل الكون

البثني فيها أحقاباً ما دامت ." البثني فيها أحقاباً ما دامت السموات واألرض ال يذوقون فيها العذاب." غريها ليذوقوا العذاب
:" األرض ال يذوقون فيها برد عامل األرواح الذي هوالروح والرحيان، وال جيدون لذة شراب اجلنان املذكور يف القرآنالسموات و

الظاملني " إن اهللا حرمها على الكافرين،: ونادى أصحاب النار أصحاب اجلنة أن أفيضوا علينا من املاء أومما رزقكم اهللا، قالوا
اجلنة يف السماء، والنار يف :  أنه قال- صلى اهللا عليه وآله وسلم-ويروي عن رسول اهللا. ءألنفسهم، الكافرين حلقائق األشيا
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  .األرض

وحيكى يف احلكمة القدمية أنه من قدر على خلع جسده ورفض حواسه وتسكني وساوسه، وصعد إىل الفلك، جوزي هناك بأحسن 
دسة سلماً صعد به إىل الفلك، فمسح األفالك وأبعادها ويقال إن بطليموس كان يعشق علم النجوم، وجعل علم اهلن. اجلزاء

وحيكى عن هرمس املثلث . والكواكب وأعظامها، مث دونه يف اسطي، وإمنا كان ذلك الصعود بالنفس ال باجلسد، وهكذا
لفلك،مث نزل إىل  إنه صعد إىل فلك زحل ودار معه ثالثني سنة، حىت شاهد مجيع أحوال ا- عليه السالم-باحلكمة، وهوإدريس النيب

  ".ورفعناه مكاناً علياً:" األرض فخرب الناس بعلم النجوم، قال اهللا تعاىل

إين رمبا خلوت بنفسي وخلعت بدين، وصرت كأين جوهر جمرد بال بدن، فأكون : وقال أرسطاليس يف كتاب الثالوجيا شبه الرمز
ن والبهاء ما أبقى له متعجباً باهتاً، فأعلم أين جزء من أجزاء العامل داخالً يف ذايت، خارجاً عن مجيع األشياء، فأرى يف ذايت من احلس

  .األعلى الفاضل الشريف

إذا فعلت ما قلت لك يا ديوجانس، وفارقت هذا البدن حىت تصري حنالً يف اجلو، فتكون حينئذ : وقال فيثاغورس يف الوصية الذهبية
  .سائحاً غري عائد إىل اإلنسانية وال قابل للموت

إذا فارقت هذا اهليكل فأنا واقف يف اهلواء عن مينة عرش ريب، وأنا معكم :  للحواريني يف وصية له- عليه السالم- املسيحوقال
  .حيثما ذهبتم، فال ختالفوين حىت تكونوا معي يف ملكوت السماء غداً

    

الصراط وإنكم ستردون على احلوض أنا واقف لكم على :  ألصحابه يف خطبة له طويلة- صلى اهللا عليه وسلم-وقال رسول اله
  .أال ال تبدلوا بعدي. أال ال تغريوا بعدي. غداً فأقربكم مين مرتالً يوم القيامة من خرج من الدنيا على هيئة ما تركته

فهذه احلكايات واألخبار كلها دليل على بقاء النفس بعد مفارقة اجلسد، وإن اإلنسان العاقل إذا استبصر نفسه يف هذه 
وصفت من درن الشهوات واملآمث، وزهدت يف الكون هاهنا فإا عند مفارقة اجلسد ال يعوقها شيء عن الصعود إىل السماء الدنيا

  شعر : ويف مثل هذه النفوس قيل بالعربية. ودخول اجلنة والكون هناك مع املالئكة

  فودعنا، جادت معاهده رهم؛  كان إال كوكباً كان بيننا وما

  " وقيل بالفارسية بيت"  ففاز وأضحى بني أشكاله جنم؛ - -ي أوىل مبثلهرأى املسكن العلو

 كزمرك بهابي أمان خواهي  تأمرك نيا بدترا خواهي

 بفلك برشوبي نرد بان بس  زير زمين خيره نهفتي بجوى

  وقيل أيضاً 

 نباشند جاودانه تباه كه  أين أفتاب وزهره وماه خنك

 دند كزازيك راهنكر كه  همه بريك نهاد خويش دوند

 افتاب شاهنشاه جشمه  راست كوئي ستار كان ملك اند

 بتديين كين وحرب وسياه يا  بخوانيد نائحة مشغول نه

 بديكر همي كنندنكاه يك  نند بيش روياروي دوستا
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قال . ا حمفوفة باملكارهفمن بلغ رتبة نفسه هذه املرتبة، كما ذكرت من قبل، صار ذه املرتلة، إال أن يف هذه السموات جنة لكنه
وإمنا ذكرنا هذه املعاين يف هذه الرسالة ألن كثر أهل زماننا الناظرين يف علم النجوم ." إخواناً على سرر متقابلني:" اهللا عز وجل

شاكون يف أمر اآلخرة، متحريون يف أحكام أمر الدين، جاهلون بأسرار النبوات، منكرون البعث واحلساب، فدللناهم على صحة 
  .أمور الدين من صناعتهم، واحتججنا عليهم من علمهم، ليكون أقرب من فهمهم وأوضح لتبيام

  فصل في علة انحصار األفالك والبروج

  والكواكب في عدد مخصوص 

يارة  أوعلة كون األفالك تسع طبقات، والربوج اثين عشر، والكواكب الس- أيدك اهللا وإيانا بروح منه-أعلم أيها األخ البار الرحيم
سبعة، ومنازل القمر مثانية وعشرين، واقتصارها على هذه األعداد فيه حكمة جليلة ال يبلغ فهم البشر كنه معرفتها، ولكن نذكر 

من ذلك من ذلك طرفاً ليكون تنبيهاً لنفوس املتعلمني املرتاضني بالنظر يف خواص العدد، ومطابقة املوجودات خلواص العدد وطبيعته 
وذلك أن هؤالء احلكماء ملا نظروا يف طبيعة العدد وجدوا لكل عدد خاصية ليست لغريه، مث .  الفيثاغورثينيعلى رأي احلكماء

مث حبثوا عن طبيعة ذلك املوجود . تأملوا أحوال املوجودات، فوجدوا كل نوع منها قد اقتصر على عدد خمصوص ال أقل وال أكثر
إن املوجودات حبسب طبيعة : فمن أجل هذا قالوا. إتقان احلكمة اإلهلية فيهاوخاصية ذلك العدد، فكانا مطابقني، واستبان هلم 

فمن عرف طبيعة العدد وأنواعه وخواص تلك األنواع، تبني له إتقان احلكمة وكون املوجودات على أعداد . العدد وخواصه
ألول عدد فرد جمذور؛ وكون فكون الكواكب السيارة سبعة مطابق ألول عدد كامل؛ وكون األفالك تسعة مطابق . خمصوصة

وملا كانت السبعة جمموعة من ثالثة . الربوج اثين عشر مطابق ألول عدد زائد؛ وكون املنازل مثانية وعشرين مطابق لعدد تام
وأربعة، وكان االثنا عشر من ضرب ثالثة يف أربعة، ومثانية وعشرون من ضرب سبعة يف أربعة، فبواجب احلكمة صارت مقصورة 

األعداد، وكانت السبعة واالثنا عشر والتسعة جمموعها مثانية وعشرون عدداً لتكون املوجودات الفاضلة مطابقة لألعداد على هذه 
  .الفاضلة

  فصل في حكمة اختالف خواص الكواكب

    

زج؛ وكون الربوج وأما احلكمة يف كون الكواكب السبعة السيارة، اثنان منها نريان، واثنان منها سعدان، واثنان حنسان، وواحد ممت
االثين عشر، أربعة منها منقلبة، وأربعة ثابتة، وأربعة ذوات جسدين؛ وكون العقدين يف خللها، فاحلكمة يف ذلك أكثر مما حيصى، 

 بواجب حكمته جعل حال املوجودات، - سبحانه وتعاىل-ولكن نذكر منها طرفاً ليكون دليالً على الباقي، وذلك أن الباري
فمن املوجودات الظاهرة اجللية جواهر األجسام وأعراضها . ياً ال خيفى، وبعضها باطناً خفياً ال تدركه احلواسبعضها ظاهراً جل

  .ومن املوجودات الباطنة اخلفية جواهر النفس. وحاالا

مث جعل ما . ر اآلخرةومن املوجودات الباطنة اخلفية عن أكثر العقول أمو. ومن املوجودات الظاهرة اجللية للحواس أيضاً أمور الدنيا
كان ظاهراً جلياً دليالً على الباطن اخلفي، فمن ذلك النريان الشمس والقمر، فإن أحدمها الذي هوالقمر دليل على أمور الدنيا 

وحاالت أهلها من الزيادة والنقصان والتغيري واحملاق؛ واألخرى اليت هي الشمس دليل على أمور اآلخرة وحاالت أهلها من التمام 
  .لكمال والنور واإلشراقوا
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ومن ذلك حال السعدين املشتري والزهرة، فإن أحدمها دليل على سعادة أبناء الدنيا وهي الزهرة، وذلك أا إذا استولت على 
ا وأم. ومن كانت هذه حاله يف الدنيا فهو من السعداء فيها. املواليد دلت هلم على نعيم الدنيا، من األكل والشرب والنكاح وامليالد

املشتري فهو دليل على سعادة أبناء اآلخرة، وذلك أنه إذا استوىل على املواليد دل هلم على صالح األخالق وصحة الدين وصدق 
  .ومن كانت هذه حاله يف الدنيا فهو من السعداء يف اآلخرة. الورع وحمض التقى

الدنيا وهوزحل، وذلك إنه إذا استوىل على املواليد دل زحل واملريخ، فإن أحدمها دليل على منحسة أبناء : ومن ذلك أيضاً النحسان
وأما املريخ فإنه . ذلك على الشقاء والبؤس والفقر واملرض والعسر يف األمور، ومن كانت هذه حاله يف الدنيا فهو من األشقياء فيها

لفسق والفجور والقتل والسرقة والفساد دليل على منحسة أبناء اآلخرة، وذلك إنه إذا استوىل على املواليد دل هلم على الشرور من ا
وأما من استوىل على مولده املشتري والزهرة فسعادما داللة . يف األرض؛ ومن كانت حاله يف الدنيا فهو من األشقياء يف اآلخرة

وأما امتزاج . رةعلى السعادة يف الدنيا واآلخرة؛ ومن استوىل على مولده زحل واملريخ فنحوستهما داللة على منحسة الدنيا واآلخ
  .عطارد بالسعادة والنحوسة فهو دليل على أمور الدنيا واآلخرة وتعلق إحدامها باألخرى

وأما كون الربوج املنقلبة فحاالا تدل على تقلب أحوال أبناء الدنيا؛ والربوج الثوابت تدل على ثبات أحوال أبناء اآلخرة؛ والربوج 
  .ا واآلخرة أحدمها باآلخرذوات اجلسدين تدل على تعلق أمور الدني

    

وأما العقدتان اللتان تسمى إحدامها رأس التنني واألخرى الذنب . وقد قيل إن طالع الدنيا السرطان، وهوبرج منقلب، وأوتاده مثله
فليسا بكوكبني وال جسمني، ولكنهما أمران خفيان، وهلما حركات يف الربج كحركات الكواكب، وهلما داللة على الكائنات 

داللة الكواكب النحوس، ومها خفيا الذات، ظاهرا األفعال؛ فخفاء ذاتيهما وظهور أفعاهلما يدل على إن يف العامل نفوساً وقبائل ك
فأجناس املالئكة هي نفوس خرية موكلة حبفظ العامل وصالح اخلليقة، وقد كانت متجسدة قبل وقتاً من . اجلن وأحزاب الشياطني

ارقت أجسادها واستقلت بذاا، وفازت وجنت وساحت يف فضاء األفالك، وسعة السموات، فهي الزمان فتهذبت واستبصرت وف
وأما عفاريت اجلن ومردة الشياطني فهي نفوس شريرة مفسدة، وقد . مغتبطة فرحانة مسرورة ملتذة ما دامت السموات واألرض

هذبة، فبقيت عمياً عن رؤية احلقائق، صماً عن كانت متجسدة قبل وقتاً من الزمان، ففارقت أجسادها غري مستبصرة وال مت
استماع الصواب، بكماً عن النطق الفكري يف املعاين اللطيفة، فهي ساحبة يف ظلمات حبر اهليوىل، غائصة يف قعر من اجلسام املظلمة، 

ك دأم ما دامت ذي ثالثة شعب، وي يف هاوية الرزخ؛ كلما نضجت جلودهم بالبالء بدلناهم جلوداً غريها بالكون، فذل
السموات واألرض البثني فيها أحقاباً ال جيدون برد نسيم عامل األرواح، وال يذوقون لذة شراب املعارف فهذه حاهلم إىل يوم 

وأما الظاهر من تأثريات الرأس والذنب فهو كسوف النريين، وذلك أما من أوكد األسباب يف كسوفهما، وإمنا اقتضت . يبعثون
لنريين، لكما تزول التهمة والريبة من قلوب املرتابني بأما إهلان، فلوكانا إهلني ما انكسفا، وإمنا صارت حمنة احلكمة كسوف ا

 - صلوات اهللا عليهم أمجعني-الشخصني النريين اجلليلني بأمرين خفيني، ليكون دليالً؛ على أن أعظم احملنة من الشياطني على األنبياء

م وأقمارهم، فمن ذلك قصة إبليس مع آدم أيب البشر وإخراجه له من اجلنة، وقصة ركوبه مع نوح يف ألن األنبياء هم مشوس بين آد
 حني وسوس - عليه السالم-السفينة، وقصته مع إبراهيم خليل الرمحن، يوم طرح يف النار، يف إصالح املنجنيق؛ وقصته مع موسى

وقصته ." لن تراين: رب أرين أنظر إليك، قال:" ، فعند ذلك قال موسىإليه أن هذا الكالم الذي تسمع لعله ليس كالم رب العاملني
وإمنا ذكرنا هذه األحرف يف هذه الرسالة ألن .  عليه السالم وغريهم من األنبياء معروفة يطول شرحها-مع املسيح وزكريا وحيىي

الدين، جاهلون بأسرار النبوات، منكرون أكثر أهل زماننا الناظرين يف علم النجوم شاكون يف أمر اآلخرة، متحريون يف أحكام 
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للحساب والبعث، فدللناهم على حتقيق ما أنكروه من صناعتهم ليكون أقرب من فهمهم وأوضح لبيام، وكذلك فعلنا يف سائر 
  .رسائلنا اليت عملناها يف فنون العلوم

  فصل في علم أحكام النجوم

شبه املدخل واملقدمات، فنريد أن نذكر أيضاً طرفاً من علم األحكام الذي وإذ قد ذكرنا طرفاً من علم اهليئة وتركيب األفالك 
    : يعرف باالستدالل

 أن العلماء خمتلفون يف تصحيح علم األحكام وحقيقته، فمنهم من يرى ويعتقد أن - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-أعلم يا أخي
ا؛ ومنهم من يرى ويعتقد أن هلا أفعاالً وتأثريات أيضاً مع دالالا؛ لألشخاص الفلكية دالالت على الكائنات يف هذا العامل قبل كو

فأما . ومنهم من يرى ويعتقد أن ليس هلا أفعال وال تأثريات وال دالالت البتة، بل ترى أن حكمها حكم اجلمادات واملوات بزعمهم
 العناية باألرصاد حلركاا وتأثرياا، والنظر فيها، الذين قالوا إن هلا دالالت فهم أصحاب األحكام، وإمنا عرفوا دالالا بكثرة

والناس لتصاريف أمورها على ممر األيام والشهور واألعوام، أمة بعد أمة وقرناً بعد قرن، كلما . واعتبار أحواهلا وشدة البحث عنها
 ذلك فهم طائفة من أهل اجلدل تركوا وأما الذين أنكروا. أدركوا شيئاً منها أثبتوه يف الكتب، كما ذكروها يف كتبهم بشرح طويل

النظر يف هذا العلم، وأعرضوا عن اعتبار أحوال الفلك وأشخاصه وحركاته ودورانه، وأغفلوا البحث عنها والتأمل لتصاريف 
وتأثريات يف وأما الذين ذكروا أن هلا مع دالالا أفعاالً . أمورها، فجهلوا ذلك وأنكروه، وعادوا أهلها وناصبوهم العداوة والبغضاء

الكائنات اليت حتت فلك القمر، فإمنا عرفوا ذلك بطريق آخر غري طريق أصحاب األحكام، وحبث أشد من حبثهم، واعتبار أكثر من 
ونريد أن نذكر من هذا الفن طرفاً ليكون . اعتبارهم، وهوطريق الفلسفة الروحانية والعلوم النفسانية، وتأييد إهلي وعناية ربانية

  .محبني للفلسفة والراغبني فيها، وداللة هلم عليها ورغبة فيها، أعين علم الفلسفةإرشاداً لل

 إن كواكب الفلك هم مالئكة اهللا وملوك مسواته، خلقهم اهللا تعاىل لعمارة عامله، وتدبري - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-فأعلم يا أخي
لوك األرض هم خلفاء اهللا يف أرضه، خلفهم وملكهم بالده، ووالهم خالئقه، وسياسة بريته، وهم خلفاء اهللا يف أفالكه، كما أن م

على عباده، ليعمروا بالده ويسوسوا عباده، وحيفظوا شرائع أنبيائه، بإنفاذ أحكامهم على عباده، وحفظ نظامهم على أحسن 
  .، إما يف الدنيا وإما يف اآلخرةحاالت ما يتأتى فيهم، وأمت غايات ما ميكنهم من البلوغ إليها، وأفضل ايات ما يصلون إليها

فعلى هذا املثال والقياس جتري أحكام هذه الكواكب يف هذه الكائنات اليت حتت فلك القمر، وهلا أفعال لطيفة وتأثريات خفية تدق 
إمنا يعرف على أكثر الناس معرفتها وكيفيتها كما تدق على الصبيان واجلهال معرفة كيفية سياسة امللوك وتدبريهم يف رعيتهم، و

ذلك منها العقالء والبالغون املتأملون لألمور، فهكذا أيضاً ال يعرف كيفية تأثريات هذه الكواكب وأفعاهلا يف هذه الكائنات إال 
هللا الراسخون يف العلوم من احلكماء والفالسفة، البالغون يف املعارف الربانية، الناظرون يف العلوم اإلهلية، املؤيدون من السماء بتأييد ا

  .وإهلامه هلم

  فصل في كيفية وصول قوى أشخاص العالم

  العلوي إلى أشخاص العالم السفلي الذي هوعالم الكون والفساد 

إمنا هوإشارة إىل مجيع األجسام املوجودة وما يتعلق ا من " العامل:"  أن معىن قول احلكماء- أيدك اهللا وإيانا بروح منه-أعلم
 واحدة أوحيوان واحد، ولكن أما كانت األجسام كلها تنقسم قسمني حسن، فمنها عامل الصفات، وهوعامل واحد كمدينة
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إن أول حد عامل :األفالك، ومنها عامل األركان األربعة اليت هي النار واهلواء واملاء واألرض، ويسمى عامل الكون والفساد، فنقول
ثري، وهوفلك القمر، مث مما يلي اهلواء؛ وحد عامل األركان األفالك هومن أعلى سطح الفلك احمليط إىل منتهى مقعر سطح فلك األ

هومن مقعر سطح فلك القمر إىل منتهى األرض، ويسمى أحدمها العامل العلوي واآلخر العامل السفلي، ألن العلوي هومما يلي 
واها يف مجيع األجسام اليت يف وأمل الذي فوق الفلك فهو رتبة النفس الكلية اليت هي سارية ق. احمليط، والسفلي مما يلي املركز

  .العاملني مجيعاً من لدن الفلك احمليط إىل منتهى مركز األرض بإذن الباري جل ثناؤه

وأعلم يا أخي أن أول قوة تسري من النفس الكلية حنوالعامل، فهي يف األشخاص الفاضلة النرية اليت هي الكواكب الثابتة، مث بعد 
  . ذلك فيما دوا من األركان األربعة، ويف األشخاص الكائنة منها من املعادن والنبات واحليوانذلك يف الكواكب السيارة، مث بعد

    

وأعلم بأن مثال سريان قوى النفس الكلية يف األجسام الكلية واجلزئية مجيعاً كمثال سريان نور الشمس والكواكب يف اهلواء 
  .ومطارح شعاعاا حنومركز األرض

كواكب السيارة ترتقي تارة حبركاا إىل أعلى ذرى أفالكها وأوجاا، وتقرب من تلك األشخاص الفاضلة وأعلم يا أخي بأن ال
اليت تسمى الكواكب الثابتة، وتستمد منها النور والفيض والقوى؛ وتارة تنحط إىل احلضيض، وتقرب من عامل الكون والفساد، 

، فتسري فيها كما تسري قوة النفس احليوانية يف الدماغ، مث بتوسط وتوصل تلك الفيضانات والقوى إىل هذه األشخاص السفلية
فإذا وصلت تلك القوى والفيضانات مع . األعصاب تصل إىل سائر أطراف البدن، كما بينا كيفيتها يف رسالة احلاس واحملسوس
ملاء واألرض، مث يكون ذلك سبباً لكون شعاعاا إىل هذا العامل فإا تسري أوالً يف األركان األربعة اليت هي النار واهلواء وا

  .الكائنات اليت هي املعادن والنبات واحليوان، ويكون اختالف أجناسها وأنواعها حبسب اختالف أشكال الفلك

 الذي هوخالقها - جل ثناؤه-واختالف األماكن واختالف األزمان ال يعلم أحد كثرا وفنون أشخاصها وتفاوت أوصافها إال اهللا
  .ومنشئها ومصورها كيف شاءوبارئها 

  فصل في بيان كيفية سعادات الكائنات ومناحسها

أعلم أن الفلك احمليط دائم الدوران كادالب من املشرق إىل املغرب، ومن املغرب إىل املشرق، والكواكب أيضاً هكذا دائمة، وإن 
كائنات دائمة يف الكون والفساد، متصلة ال تنقطع احلركات على توايل الربوج كما هوبني يف الزجيات والتقاومي، وهكذا أيضاً ال

ولكن إذا اتفق يف وقت من الزمان أن تكون الكواكب السيارة يف أوجاا أوأشرافها أوبيوا . ليالً وال اراً، وال شتاًء وال صيفاً
 والربع والثمن، سرت تلك أوحدودها؛ أويكون من بعض على النسبة الفضلى اليت تسمى النسبة املوسيقية، وهي النصف والثلث

القوى عند ذلك من النفس الكلية، ووصلت بتوسط تلك الكواكب إىل هذا العامل السفلي الذي هودون فلك القمر، وحدث بذلك 
السبب الكائنات على أعدل مزاج وأصح طبائع وأجود نظام، ونشأت ومنت ومتت وكملت وبلغت إىل أقصى مدى غاياا، ومتام 

وإذا اتفق أن يكون شكل . ي قاصدة حنوها، وتسمى تلك األحوال واألوصاف وما يتكون عنها سعادة وخرياتاياا اليت ه
الفلك ومواضع الكواكب على ضد ذلك، كان أمر الكائنات بالضد أيضاً، وتناقصت من بلوغ غاياا ومتام اياا، ومسيت تلك 

، ولكن بأسباب عارضة، كما بينا يف رسالة اآلراء واملذاهب يف باب مناحس الفلك وسبب الشرور، وال يكون ذلك بالقصد األول
  .علل الشرور وأسباا، فأعرفها من هناك، إن شاء اهللا وحده

  فصل في علة اختالف تأثيرات الكواكب
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واء مطارح  أن إشراق الكواكب على اهل- أيدك اهللا وإيانا بروح منه-يف الكائنات الفاسدات اليت دون فلك القمر أعلم يا أخي
  .شعاعاا إىل مركز األرض على سنن واحد، ولكن قبول القابالت هلا ليس بواحد، بل خمتلف حبسب اختالف جواهرها

مثال ذلك أن الشمس، إذا أشرقت من األفق أضاءت اهلواء من نورها، وسخن وجه األرض من انعكاس شعاعاا، كما بينا يف 
 الثلج والن الشمع، ونضج الثمر، وننت اللحم، وابيضت ثياب القصارين، واسودت رسالة اآلثار العلوية، وجف الطني وذاب

وجوههم، وانعكس الشعاع من السطوح الصقيلة الوجوه كوجه ملرايا، وسرى الضوء يف األجسام الشفافة كالزجاج والبلور واملياه 
ش، وبنات وردان؛ وما شاكلها من احليوانات، الصافية، وقويت أبصار أكثر احليوانات، وضعفت أبصار بعضها كالبوم واخلفافي

وعلى . فيكون اختالف تلك التأثريات يف هذه األشياء حبسب اختالف جواهرها وتركيبها ومزاجها وقبوهلا، وإال فاإلشراق واحد
  .هذا املثال اختالف قبوهلا لتأثريات سائر الكواكب يف املواليد وحتاويل السنني

    

ك شكل حممود من سعادة أحوال الكواكب يف وقت من أوقات األزمان، ويولد يف ذلك الوقت عدة ومثال آخر، إذا اتفق للفل
مواليد من أجناس احليوانات ومواليد الناس، ولكن يكون بعضهم من أوالد امللوك والرؤساء، وبعضهم من أوالد التجار والدهاقني؛ 

؛ فال يكون قبوهلم لسعادة الفلك على سنن واحد، بل كل واحد وأرباب النعم، وبعضهم من أوالد الفقراء واملساكني واملكدين
منهم حبسب مرتبته، وذلك أن أوالد املكدين إذا حسنت أحواهلم من السعادة، فهو أن يبلغوا مرتبة أوالد التجار وأرباب النعم 

إذا قبلوا سعادة الفلك، ارتقوا وبلغوا وأوساط الناس، وإذا حسن أوالد التجار، فهو أن يبلغوا مرتبة أوالد امللوك، وأوالد امللوك 
سرير امللك والسلطان، وإن حنسوا قصر م عن ذلك؛ وكذلك كل واحد من أولئك الذين ذكرهم ينحط من درجة إىل ما دوا 

  .يف املرتبة

شعراء خطباء، ومثال آخر إنه اتفق عدة مواليد يف طالع واحد ووقت واحد يف بلدان خمتلفة، وشكل الفلك يدل على أن يكونوا 
غري أن بعضهم يف بالد العرب، وبعضهم يف بالد النبط، وبعضهم يف بالد األرمن، فقبوهلم خيتلف ألن العريب أسرع قبوالً خلاصية 

بلده، والنبطي دون ذلك، واألرمين دونه، وعلى هذا املثال والقياس ختتلف تأثريات الكواكب يف الكائنات، وقد ذكرت علل ذلك 
  .ام بشرح طويل، فأعرفه من هناكيف كتب األحك

  . بأن هلذه الكواكب السيارة يف أفالكها املختصة ا حاالت خمتلفة- أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم يا أخي

فمن ذلك السرعة يف السري، واإلبطاء يف احلركة،والوقوف واالستقامة والرجوع واالرتفاع يف األوجات، واالحنطاط إىل احلضيض، 
وهلا أيضاً يف هذه الربوج .  امليل، والذهاب يف العرض، والبلوغ إىل اجلوزهر وما يشاكل ذلك من األوصاف املختلفةوالكون يف

  .أقسام وأنصبة كالبيوت والوبال والشرف واهلبوط واملثلثات واحلدود والنورات وما شاكل ذلك

واحترافات وتشريق وتغريب، والكون يف األوتاد أوما وهلا أيضاً مناظرات بعضها إىل بعض، واتصاالت ومقارنات وانصرافات 
وقد ذكرنا طرفاً من هذه األوصاف فيما . يليها، أوالزوال عنها وما شاكل هذه األوصاف املذكورة يف كتب األحكام بشرح طويل

  .تقدم من هذه الرسالة

ختلفة، فرمبا اجتمع اثنان منها يف برج واحد وأعلم يا أخي أن هذه الكواكب السيارة تسري يف موازاة هذه الربوج حبركاا امل
أوثالثة أوأربعة أومخسة أوستة أوكلها، وذلك يف الندرة يف األزمان الطوال، وأما يف أكثر األوقات فتكون يف الربوج ودرجاا، 

  .ويعرف مواضعها من الربوج والدرج والدقائق، ومن التقاومي والزجيات يف أي وقت وأي زمان شئت
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يا أخي أن الشمس من بني الكواكب كامللك، وسائرها كاألعوان واجلنود يف التمثيل؛ والقمر كالوزير وويل العهد، وعطارد وأعلم 
كالكاتب، واملريخ كصاحب اجليش، واملشتري كالقاضي، وزحل كصاحب اخلزائن، والزهرة كاجلواري واخلدم؛ واألفالك هلا 

احلدود؛ والوجوه كاملدن، والدرجات كالقرى، والدقائق كاحملال واألسواق يف املدن؛ كاألقاليم، والربوج كالبلدان والسوادات؛ و
والثواين يف الدقائق كاملنازل يف احملال والدكاكني يف األسواق؛ والكواكب يف الربوج كاألرواح يف األجساد، والكوكب يف بيته 

 والكوكب يف مثلثه كالرجل يف مرتله أودكانه أوضيعته، كالرجل يف بلده وعشريته، والكوكب يف شرفه كالرجل يف عزه وسلطانه،
والكوكب يف وجهه كالرجل يف زيه ولباسه، والكوكب يف حده كالرجل يف خلقه وسجيته، والكوكب يف أوجه كالرجل يف أعلى 

تلف؛ املدبر، مرتبته، والكوكب يف حيزه كالرجل يف حاله الالئقة به ويف أصحابه ورفقائه، والكوكب يف وباله كالرجل املخ
والكوكب يف غري حيزه كالرجل يف حال منكر، والكوكب يف برج ال حظ له فيه كالرجل الغريب يف بلدة غريبة، والكوكب يف 

هبوطه كالرجل الذليل املهني، والكوكب يف حضيضه كالرجل الوضيع احلال الساقط عن مرتبته، والكوكب حتت الشعاع كالبطل 
 والواقف كاملتحري يف أمره، والراجع كالعاصي املخالف، والسريع السري كاملقبل الصحيح، والبطيء احملبوس، واحملترق كاملريض،

السري كالضعيف الذاهب القوة؛ والكوكب يف التشريق كالرجل النشيط، والكوكب يف التغريب كاهلرم، والناظر كالطالع الذاهب 
القرينني من الناس، والكوكب يف الوتد كالرجل احلاضر للشيء حنوحاجته، واملنصرف كقاضي وطره، واملقترنان من الكواكب ك

احلاصل فيه، ومائل الوتد كاجلاين املنتظر، والزائل كالذاهب أوالفائت، والكوكب يف الطالع كاملولود يف الظهور أوالشيء يف 
ع كالرجل يف دار آبائه أوالشيء يف الكون، ويف الثاين كاملنتظر الذي سيكون، ويف الثالث كالذاهب إىل لقاء اإلخوان، ويف الراب

معدنه، ويف اخلامس كالرجل املستعد للتجارة أوالفرحان مبا يرجو، ويف السادس كاهلارب املنهزم املتعوب؛ ويف السابع كالرجل 
من سلطانه، ويف املبارز املنازع احملارب، ويف الثامن كالرجل اخلائف الوجل، ويف التاسع كالرجل املسافر البعيد من الوطن، والزائل 

العاشر كالرجل يف عمله وسلطانه املعروف املشهور به، ويف احلادي عشر كالرجل الواد املوافق احملب، ويف الثاين عشر كاحملبوس 
  .الكاره لوضعه املبغض ملا هو فيه

 انصرف، وإذا حلق باآلخر وإذا توارى كوكبان منها يف درجة من الفلك فيقال إما مقترنان، وإذا جاوز أحدمها اآلخر فيقال قد
وهوأن يكون بينهما ستون درجة سدس الفلك، أوتسعون . واالتصال قد يكون باملقارنة، وقد يكون بالنظر. فيقال قد اتصل به

درجة ربع الفلك، أومائة وعشرون درجة ثلث الفلك، أومائة ومثانون درجة نصف الفلك، فإذا تناظرا يف التسديس فهما كالرجلني 
ن بسبب من األسباب؛ وإذا تناظرا يف التثليث فهما كالرجلني املتفقني يف الطبع واخللق؛ وإذا تناظرا يف التربيع فكالرجلني املتوادي

املتعاملني اللذين يدعي كل واحد منهما األمر لنفسه؛ وإذا تناظرا يف املقابلة فهما كالرجلني املتنازعني أوكالشريكني املتغارمني؛ 
  ".انظر الصفحة التالية " :وهذا مثاله وصورته

فقد تبني ذه الصورة أن مناظرة الكواكب بعضها إىل بعض من سبعة مواضع من درجات الفلك ومعىن مناظراا ومطارح 
  .شعاعاا

العامل وأعلم أن الكواكب تطرح شعاعاا إىل مجيع درجات الفلك فتضيئها ومتألها نوراً وضياء، كما أفعاهلا وبيان تأثرياا يف هذا 
من تلك الدرجات املعلومة ملناسبات بعضها بعضاً، ألن أفعال الكواكب وتأثرياا يف هذا العامل إمنا هي حبسب مناسباا من 

األرض، أعين نسب أجرامها إىل جرم األرض، وأبعادها من مركز األرض، أوحبسب تناسب حركاا بعضها إىل بعض، وقد بينا 
  .رسالة املوسيقىطرفاً من علم هذا النسب يف 

  فصل في أن المنجم ال يدعي علم الغيب
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  فيما يخبر به من الكائنات 

 ألن علم الغيب هوأن يعلم ما - وليس األمر كما ظنوا-وأعلم أن كثرياً من الناس يظنون أن علم أحكام النجوم هوإدعاء الغيب
 اخللق؛ كذلك ال منجم وال كاهن وال نيب من األنبياء، يكون بال استدالل وال علل وال سبب من األسباب، وهذا ال يعلمه أحد من

  .وال ملك من املالئكة، إال اهللا، عز وجل

    

وأعلم يا أخي أن معلومات اإلنسان ثالثة أنواع، فمنها ما قد كان وانقضى ومضى مع الزمان املاضي، ومنها ما هوموجود يف 
أحدها السماع :  إىل هذه األنواع الثالثة من املعلومات ثالثة طرقوله. الوقت احلاضر، ومنها ما سيكون يف الزمان املستقبل

فمنها . واإلخبار ملا كان ومضى، واآلخر هواإلحساس ملا هوحاضر موجود، والثالث االستدالل على ما هوكائن يف املستقبل
ملنامات، ومنها باخلواطر والوحي واإلهلام، بالنجوم، ومنها بالزجر والفال والكهانة، ومنها بالفكر والروية واالعتبار، ومنها بتأويل ا

فأما علم النجوم فهو .  ملن شاء أن جيتبيه من عباده- عز امسه-وهذا أجلها وأشرفها، وليس ذلك باكتساب، ولكن موهبة من اهللا
صى، اكتساب من اإلنسان وتكلف وجهد واجتهاد يف تعلم العلم وطلبه، وهكذا الزجر والفال، والنظر يف الكف وضرب احل

وهذا . والكهانة والقيافة والعرافة وتأويل املنامات وما شاكلها، كلها حيتاج اإلنسان فيها إىل التعلم والنظر والفكر والروية واالعتبار
  .الفن من العلم يتفاضل فيه الناس بعضهم على بعض، وكل واحد خيتص بشيء منه

عة أنواع، فمنها امللل والدول اليت يستدل عليها من القرانات الكبار اليت وأعلم يا أخي أن الكائنات اليت يستدل عليها املنجمون سب
تكون يف كل ألف سنة بالتقريب مرة واحدة؛ ومنها أن تنتقل اململكة من أمري إىل أمري، ومن أمة إىل أمة، ومن بلد إىل بلد، ومن 

ت اليت تكون يف كل مئتني وأربعني سنة مرة واحدة؛ أهل بيت إىل أهل بيت آخر، وهي اليت يستدل عليها وعلى حدوثها من القرانا
ومنها تبدل األشخاص على سرير امللك، وما حيدث بأسباب ذلك من احلروب والفنت اليت يستدل عليها من القرانات اليت تكون يف 

صب واحلدثان كل عشرين سنة مرة واحدة؛ ومنها احلوادث والكائنات اليت حتدث يف كل سنة من الرخص والغالء واجلدب واخل
والبالء والوباء واملوتان؛ والقحط واألمراض واألعالل؛ والسالمة منها، ويستدل على حدوثها من حتاويل سين العامل اليت تؤرخ ا 
 التقاومي، ومنها حوادث األيام شهراً شهراً ويوماً يوماً اليت يستدل عليها من األوقات واالجتماعات واالستقباالت اليت يؤرخ ا يف

التقاومي؛ ومنها أحكام املواليد لواحد واحد من الناس يف حتاويل سنيهم حبسب ما يوجبه هلم تشكل الفلك ومواضيع الكواكب يف 
أصول مواليدهم وحتاويل سنيهم؛ ومنها االستدالل على اخلفيات من األمور كاخلرب والسرقة واستخراج الضمري واملسائل اليت 

  .ألة والسؤال عنهايستدل عليها من طالع وقت املس

وأعلم يا أخي أنه ليس يف معرفة الكائنات قبل كوا صالح لكل واحد من الناس، ألن يف ذلك تنغيصاً للعيش واستجالباً هلم، 
واستشعاراً للخوف واحلزن واملصائب قبل حلوهلا، وإمنا نظر احلكماء يف هذا العلم وحبثهم عن هذه السرائر لريضوا بذلك نفوسهم 

وذلك أن اإلنسان العاقل احملصل املستيقظ القلب إذا نظر يف هذا .. وا ذا العلم على الترقي إىل ما هوأشرف منه وأجلويستعين
العلم وحبث عن هذا السر وعن أسبابه وعلله واعتربها بقلب سليم من حب الدنيا انتبهت نفسه من نوم الغفلة واستيقظت من رقدة 

 اخلطيئة، وانفتحت هلا عني البصرية، فأبصرت عند ذلك تصاريف األمور، وعرفت حقائق اجلهالة، وانتعشت وانبعثت من موت
املوجودات، ورأت بعني اليقني الدار اآلخرة، وحتققت أمر املاد، وعلمت عند ذلك ا ومن أجلها، وتشوفت إليها، وزهدت يف 

ع وال حتزن إذا علمت موجبات أحكام الفلك من املخاوف الكون يف الدنيا، فعند ذلك ون عليها مصائب الدنيا، فال تغتم وال جتز
وتصديق ذلك قول ". من زهد يف الدنيا هانت عليه املصائب:"  أنه قال- صلى اهللا عليه وسلم-واملصائب، كما ذكر عن رسول اهللا
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  ".لكيال تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا مبا آتاكم: " اهللا تعاىل

    

م النجوم فوائد كثرية، فمنها أن اإلنسان إذا علم ما يكون من حادث يف املستقبل أوكائن بعد األيام وأعلم يا أخي أن يف معرفة عل
أمكنه أن يدفع عن نفسه بعضها، ال بأن مينع كوا، ولكن يتحرز منها أويستعد هلا كما يفعل سائر الناس ويستعدون لدفع برد 

لغالء باالدخار، وملواضع الفنت باهلرب منها والبعد عنها، وترك األسفار عند الشتاء جبمع الدثار؛ وحلر الصيف بأخذ الكن، ولسين ا
وخصلة أخرى أيضاً وهي أنه مىت علم . املخاوف وما شاكل ذلك، مع علمهم بأم ال يصيبهم منها إال ما كتب اهللا هلم وعليهم

 اهللا تعاىل، والتوبة واإلنابة إليه، وبالصوم والصالة الناس احلوادث قبل كوا أمكنهم أن يدفعوها قبل نزوهلا بالدعاء والتضرع إىل
  .والقربان، والسؤال إياه أن يصرف ما خيافون نزوله، ويرفع ويدفع عنهم ما حيذرون منه

وأعلم يا أخي أنك أن نظرت يف أسرار النواميس، وتأملت سنن الشرائع وأحكام الديانات، علمت وتبني لك أن أجل أغراض 
احفظوا شرائع :"  أوصى بين إسرائيل، فقال هلم- عليه السالم-ان هذا الذي ذكرت لك، وذلك أن موسىواضعي النواميس ك

التوراة اليت أنزل اهللا علي، وأعملوا وصاياها، فإن اهللا تعاىل يسمع دعائكم، ويرخص أسعاركم، وخيصب بالدكم، ويكثر أموالكم 
يام ومصائب الزمان، فتوبوا إىل اهللا مجيعاً توبة نصوحاً، واستغفروا، ومىت خفتم حوادث األ. وأوالدكم، ويكف عنكم شر أعدائكم

وصلوا له وصوموا، وتصدقوا يف السر والعالنية، وأدعوه خوفاً وتضرعاً حىت يصرف عنكم شر ما ختافون، ويدفع عنكم ما 
 عليه -ال كانت وصية املسيحوعلى هذا املث. حتذرون، ويكشف عنكم ما يرتل بكم من حمن الدنيا ومصائبها وحوادث أيامها

  . ألمته- صلى اهللا علية وسلم- ألصحابه احلواريني، وال حاجة بنا أن نكرر وصية حممد-السالم

وأعلم أن الفقهاء وأصحاب احلديث وأهل الورع واملتنسكني قد وا عن النظر يف علم النجوم، وإمنا وا عنه ألن علم النجوم جزء 
ظر يف علوم الفلسفة لألحداث والصبيان وكل من مل يتعلم علم الدين، وال يعرف من أحكام الشريعة من علم الفلسفة، ويكره الن

فأما من قد تعلم علم الشريعة، وعرف أحكام الدين، وحتقق أمر . قدر ما حيتاج إليه، وما هوفرض عليه، وال يسعه جهله وتركه
لم الدين حتققاً، ويف أمر املعاد استبصاراً وبثواب اآلخرة وبالعقاب الناموس، فإن نظره يف علم الفلسفة ال يضره بل يزيده يف ع

الشديد يقيناً، وإليها اشتياقاً، ويف اآلخرة رغبة، وإىل اهللا تعاىل قربه، وفقك اهللا وإيانا ومجيع إخواننا طريق السداد، وهداك وإيانا 
  .ومجيع إخواننا سبيل الرشاد

ن رسائل إخوان الصفاء واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على رسوله حممد وآله متت الرسالة الثالثة يف األسطرنوميا م
  .الطيبني الطاهرين

  الرابعة من القسم الرياضي في الجغرافياالرسالة

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .قدارهم الرسالة الرابعة يف جغرافيا، يعين صورة األرض واألقاليم من رسائل إخوان الصفاء، صان اهللا أ

ما هللا سر إال وهوظاهر على ألسنة خلقه، وال له ستر أثخن من جهلهم به، ألنه ال يعلم ما هوإال هو، وإىل بك املنتهى، منه بدأ 
وكل كثرة . وحده بعد كل كثرة. وحده قبل كثرة كل إنسان. وإليه يعود، مث إليه ترجعون، فوجد اهللا عنده، فوقاه حسابه الباري

يا ابن آدم أنا اهللا حي ال ميوت، إن أطعتين وقبلت .  وإليه تعود، وكل املوجودات فمن الباري بدأت وإليه تعودفعن الواحد بدئت
  .كن فيكون، أطعين أجعلك تقول للشيء كن فيكون: يا ابن آدم أنا اهللا أقول للشيء. وصييت، جعلتك حياً ال متوت
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 هوالنظر يف مجيع املوجودات والبحث عن مبادئها وعن علة وجداا، - أيدهم اهللا وإيانا بروح منه-من أجل أن مذهب إخواننا 
 احتجنا إىل أن نذكر حال األرض - جل ثناؤه-وعن مراتب نظامها، والكشف عن كيفية ارتباط معلوالا بعللها بإذن باريها

 اهلواء، من العلوم الشريفة، ألن عليها وكيفية صورا، وسبب وقوفها يف مركز العامل، وذلك أن املعرفة حباهلا وبكيفية وقوفها يف
  .وقوف أجسادنا ونشوؤها ومادة بقائها، وإليها عودها عند مفارقتها نفوسها

    

وأيضاً، فإن النظر يف هذا العامل يكون سبباً لترقي مهم نفوسنا إىل عامل األفالك مسكن العليني، ويكثر جوالن أفكارنا يف حمل 
 عامل األفالك تكون سبباً النتباه نفوسنا من نوم الغفلة ورقدة اجلهالة، ويدعوها ذلك إىل االنبعاث من وكثرة أفكارنا يف. الروحانيني

عامل الكون والفساد إىل عامل البقاء والدوام، ويرغبها يف الرحلة من عامل األجساد وجوار الشياطني إىل عامل األرواح وجوار املالئكة 
 طرفاً من كيفية صورة األرض وصفه الربع املسكون منها، وما فيه من األقاليم السبعة، ومن وقد ذكرنا يف هذه الرسالة. املقربني

البحار واجلبال والرباري واألار واملدن، ليكون طريقاً للمبتدئني بالنظر يف علم اهليئة وتركيب األفالك، وطوالع الربوج، ودوران 
ربنا ما :" أملها للمتفكرين يف ملكوت السموات واألرض الذين يقولونالكواكب، ويقرب تصورها يف أفكار املتعلمني، ويسهل ت

  ".ويف األرض آيات للموقنني:" وقال اهللا تعاىل". خلقت هذا باطالً، سبحانك فقنا عذاب النار

  ".وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات واألرض وليكون من املؤمنني:" وقال

  فصل في صفة األقاليم

   من األرض وما في الربع المسكون

مع ما فيها من اجلبال والبحار والرباري واألار واملدن وما فيها يف البحار من اجلزائر واملدن وقبل وصفها حنتاج أن نذكر ثفة 
فالشرق . أما اجلهات فهي الشرق والغرب واجلنوب والشمال والفوق واألسفل. األرض وجهاا الست وكيفية وقوفها يف اهلواء

شمس، والغرب من حيث تغرب الشمس، واجلنوب من حيث مدار سهيل، والشمال من حيث مدار اجلدي من حيث تطلع ال
واألرض جسم مدور مثل الكرة وهي واقفة يف اهلواء بأن اهللا . والفرقدين، والفوق مما يلي السماء، واألسفل مما يلي مركز األرض

حميط ا من مجيع جهاا شرقها وغرا وجنوا ومشاهلا، ومن ذا اجلانب، جيمع جباهلا وحبارها وبراريها وعماراا وخراا، واهلواء 
 6855 ميالً 25455وأعظم دائرة يف بسيط األرض . وبعد األرض من السماء من مجيع جهاا متساو. ومن ذلك اجلانب

 عمقها على نصف القطر  فرسخاً، ومركزها هي نقطة متومهة يف2167 ميالً 6551فرسخاً، وقطر هذه الدائرة هوقطر األرض 
وبعدها من ظاهر سطح األرض ومن سطح البحر من مجيع اجلهات متساو، ألن األرض جبميع البحار اليت على ظهرها كرة واحدة، 

وليس شيء ظاهر سطح األرض من مجيع جهاا هوأسفل األرض كما يتوهم كثري من الناس، ممن ليس له رياضة بالنظر يف علم 
 وذلك أم يتومهون ويظنون بأن سطح األرض من اجلانب املقابل ملوضعنا هوأسفل األرض، وأن اهلواء احمليط بذلك اهلندسة واهليئة،

اجلانب هوأيضاً أسفل من األرض، وأن النصف من فلك القمر احمليط باهلواء هوأيضاً أسفل من اهلواء، وهكذا سائر طبقات األفالك 
وليس األمر . فل السافلني هونصف الفلك احمليط الذي هوأعلى عليني يف دائم األوقاتكل واحد أسفل من اآلخر حىت يلزم أن أس

كما تومهوا ألن هذا رأي يتعقله اإلنسان من الصبا بالتوهم بغري روية وال برهان، فإذا ارتاض اإلنسان يف علم اهليئة واهلندسة تبني له 
قة هونقطة ومهية يف عمق األرض علة نصف قطرها وهو الذي يسمى وذلك أن أسفل األرض باحلقي. أن األمر خبالف ما توهم قبل

مركز العامل، وهوعمق باطنها مما يلي مركزها من أي جانب كان من األرض، ألن مركز األرض هوأسفل السافلني، فأما سطحها 
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  .هاتالظاهر املماس للهواء، وسطح البحار من مجيع اجلهات فهو فوق، واهلواء احمليط أيضاً من مجيع اجل

وفلك القمر هوفوق فلك اهلواء، وفلك عطارد هوفوق فلك القمر، وعلى هذا القياس سائر األفالك، واحد فوق اآلخر إىل الفلك 
  .التاسع الذي هوفوق كل فوق وهوأعلى عليني، ومقابلة مركز األرض أسفل السافلني

ا أومشاهلا، أومن هذا اجلانب أومن ذلك وأعلم يا أخي أن اإلنسان أي موضع وقف على سطح األرض من شرقها أوغرا أوجنو
اجلانب، وقوفه حيث كان، فقدمه أبداً يكون فوق األرض،ورأسه إىل فوق، مما يلي السماء، ورجاله أسفل، مما يلي مركز األرض، 

 املوضع اآلخر، ظهر وهويرى من السماء نصفها، والنصف اآلخر يستره عنه حدبه األرض، فإذا انتقل اإلنسان من ذلك املوضع إىل
له من السماء مقدار ما خفي عنه من اجلهة األخرى، وذلك املقدار كل تسعة عشر فرسخاً درجة، وكل فرسخ ثالثة أميال، كل 

  .ميل أربعة آالف ذراع، كل ذراع ست قبضات، كل قبضة أربع أصابع، كل إصبع ست شعريات

    ذكر وقوف األرض يف وسط اهلواء وسببه 

وف األرض يف وسط اهلواء ففيه أربعة أقاويل، منها ما قيل إن سبب وقوفها هوجذب القلب هلا ممن مجيع جهاا وأما سبب وق
بالسوية، فوجب هلا الوقوف يف الوسط ملا تساوت قوة اجلذب من مجيع اجلهات، ومنها ما قيل إنه الدفع مبثل ذلك، فوجب هلا 

اجلهات، ومنها ما قيل أن سبب وقوفها يف الوسط هوجذب املركز جلميع الوقوف يف الوسط ملا تساوت قوة الدفع من مجيع 
أجزائها من مجيع اجلهات إىل الوسط، ألنه ملا كان مركز األرض مركز الفلك أيضاً، وهومغناطيس األثقال يعين مركز األرض 

وقف باقي األجزاء حوهلا يعين حول وأجزاء األرض ملا كانت كلها ثقيلة اجنذبت إىل املركز وسبق جزء واحد وحصل يف املركز، و
وملا كانت أجزاء املاء أخف من . النقط، يطلب كل جزء منها املركز، فصارت األرض جبميع أجزائها كرة واحدة بذلك السبب

جزاؤها وملا كانت أجزاء اهلواء أخف من أجزاء املاء، صار اهلواء فوق املاء والنار ملا كانت أ. أجزاء األرض، وقف املاء فوق األرض
والوجه الرابع ما قبل يف سبب وقوف األرض يف وسط اهلواء . أخف من أجزاء اهلواء صارت يف العلومما يلي فلك القمر

 جعل لكل جسم من األجسام الكليات يعين النار واهلواء واملاء - عز وجل-هوخصوصية املوضع الالئق ا، وذلك أن الباري
ع به، وهكذا القمر وعطارد والزهرة والشمس واملريخ واملشتري وزحل، جعل لكل واحد واألرض موضعاً خمصوصاً هوأليق املواض

وهذا القول أشبه األقاويل باحلق، ألن هذه العلة مستمرة يف ترتيب . منها موضعاً خمصوصاً يف فلكه هوثابت فيه والفلك يديره معه
 جعل - تبارك وتعاىل-ين النار واهلواء واملاء واألرض، وذلك أن اهللاألفالك السبعة والكواكب الثابتة والسيارة، واألركان األربعة أع

  .لكل موجود من املوجودات موضعاً خيتص به دون سائر املواضع أورتبة معلومة هي أليق به من سائر املراتب

ضة غائصة يف املاء صفة األرض وقسمة أرباعها األرض نصفها مغطى بالبحر األعظم احمليط، والنصف اآلخر مكشوف؛ مثلها مثل بي
وهذا النصف املكشوف نصف منه خراب مما يلي اجلنوب من خط االستواء، والنصف اآلخر الذي . والنصف اآلخر ناتئ من املاء

وخط االستواء هوخط متوهم ابتداءه من املشرق إىل املغرب حتت مدار رأس . هوالربع املسكون مما يلي الشمال من خط االستواء
ل والنهار أبداً على ذلك اخلط متساويان، والقطبان هنالك مالزمان لألفق، أحدمها مما يلي مدار سهيل يف برج احلمل، واللي

  .اجلنوب، واآلخر يف الشمال مما يلي اجلدي

    صفة الربع املسكون من األرض 

ل جزيرة منها عشرون ويف هذا الربع الشمايل املسكون من األرض سبعة أحبر كبار، ويف كل حبر منها عدة جزائر؛ تكسري ك
فمنها حبر الروم وفيه حنومخسني جزيرة، ومنها حبر الصقاليبة وفيه حنوثالثني جزيرة؛ ومنها . فرسخاً، إىل مائة فرسخ، إىل ألف فرسخ

حبر جرجان وفيه مخس جزائر؛ ومنها حبر القلزم؛ وفيه حنومن مخس عشر جزيرة؛ ومنها حبر فارس وفيه سبع جزائر؛ ومنها حبر 
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ويف هذا الربع أيضاً مخس عشرة حبرية صغاراً؛ . د واهلند وفيه حنومن ألف جزيرة؛ ومنها حبر الصني وفيه حنومن مائيت جزيرةالسن
وأما حبر الغرب وحبر يأجوج . تكسري كل واحدة من عشرين فرسخاً إىل مائة فرسخ، إىل ألف فرسخ، منها ماحل ومنها عذب

لبحر األخضر، والبحر احمليط فخارج عن هذا الربع املسكون، وكل واحد من هذه األحبر ومأجوج، وحبر الزنج، وحبر الزانج، وا
ويف هذا الربع أيضاً مقدار مئيت جبل طوال، منها ما طوله من عشرين فرسخاً إىل مائة . شعبة وخليج من البحر احمليط، وكلها ماحل

شرق إىل املغرب، أومن اجلنوب إىل الشمال، ومنها ما يتنكب؛ فرسخ، إىل ألف فرسخ، خمتلف األلوان، ومنها ما ميتد طوله من امل
ما بني املشرق واملغرب، ومنها ما يتنكب ما بني املشرق والشمال، ومنها ما هوبني العمران واملدن والقرى؛ ومنها ما هو يف 

عني راً، طول كل ر منها من عشرين ويف هذا الربع أيضاً مقدار مئتني وأرب. الرباري والقفار؛ ومنها ما هو يف اجلزائر والبحار
فمنها ما جريانه من املشرق إىل املغرب، ومنها ما جريانه من الغرب إىل الشرق، ومنها من . فرسخاً إىل مائة فرسخ، إىل ألف فرسخ

 اجلبال وتنتهي وكل هذه األار تبتدئ من. الشمال إىل اجلنوب، ومنها من اجلنوب إىل الشمال؛ ومنها ما يتنكب من هذه اجلهات
بالبحار يف جرياا، وإىل البطائح والبحريات، وتسقي يف ممرها املدن والقرى والسوادات؛ وما يفضل من مائها ينصب إىل البحار، 

وخيتلط مباء البحر، مث يصري خباراً ويصعد يف اهلواء، وتتراكم منه الغيوم وتسوقه الرياح إىل رؤوس اجلبال والرباري، وميطر هناك 
  .سقي البالد، وجتري األودية واألار، ويرجع إىل البحار من الرأس، وذلك دأا يف الشتاء والصيف؛ ذلك تقدير العزيز العليموي

ويف هذا الربع سبعة أقاليم حتتوي على سبعة عشر ألف مدينة كبرية، ميلكها حنومن ألف ملك، كل هذه يف ربع واحد من بسيط 
  .باقية فحكمها غري هذااألرض، وأما ثالثة أرباعها ال

  صفة األقاليم السبعة

األقاليم هي سبعة أقسام، خطت يف الربع املسكون من األرض، كل إقليم منها كأنه بساط مفروش قد مد طوله من املشرق إىل 
 من املشرق املغرب، وعرضه من اجلنوب إىل الشمال، وهي خمتلفة الطول والعرض، فأطوهلا وأعرضها اإلقليم األول، وذلك أن طوله

إىل املغرب حنومن ثالثة آالف فرسخ، وعرضه من اجلنوب إىل الشمال حنومئة ومخسني فرسخاً، وأقصرها طوالً وعرضاً اإلقليم 
وأما سائر . السابع، وذلك أن طوله من املشرق إىل املغرب حنوألف ومخسمائة فرسخ، وعرضه من اجلنوب حنومن سبعني فرسخاً

  : ن الطول والعرض، وهذا مثال ذلك، واهللا أعلم بالصواب وإليه املرجع واملآباألقاليم ففيما بينهما م

 إن هذه األقاليم السبعة ليست هي أقساماً - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-فصل وأعلم أيها األخ البار الرحيم
  طبيعية، 

    

رض لتعلم حدود البلدان واملمالك واملسالك، مثل وكأا خطوط ومهية وضعتها امللوك األولون الذين طافوا الربع املسكون من األ
 واإلسكندر اليوناين وأزدشري بن بابك الفارسي، - عليهما السالم-أفريذون النبطي وتبع احلمريي وسليمان بن داود اإلسرائيلي

الشاخمة واملسالك الوعرة، وأما ثالثة ٍأرباعها الباقية فمنعهم من سلوكها اجلبال . ليعلموا ا حدود البلدان واملسالك واملمالك
والبحار الزاخرة واألهوية املتغرية املفرطة التغري من احلر والربد والظلمة؛ مثل ما يف ناحية الشمال حتت مدار اجلدي، فإن هناك برداً 

ة، ويتلف احليوان مفرطاً جداً، ألنه ستة أشهر يكون الشتاء هناك ليالً كله، فيظلم اهلواء ظلمة شديدة، وجتمد املياه بشدة الربود
والنبات؛ ويف مقابل هذا املوضع يف ناحية اجلنوب حيث مدار سهيل يكون اراً كله، ستة أشهر صيفاً، فيحمى اهلواء ويصري ناراً 
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وأما ناحية املغرب فيمنع السلوك فيها البحر . مسوماً وحيترق احليوان والنبات من شدة احلر، فال ميكن السكىن وال السلوك هناك
فإذا تأملت وجدت الناس حمصورين يف . يط لتالطم أمواجه وشدة ظلماته؛ وأما ناحية املشرق فيمنع السلوك هناك اجلبال الشاخمةاحمل

  .الربع املسكون من األرض، وليس هلم علم بالثالثة أرباع الباقية

ال كالنقطة يف الدائرة، وذلك أن يف الفلك ألفاً وأعلم أن األرض جبميع ما عليها من اجلبال والبحار بالنسبة إىل سعة األفالك ما هي إ
وتسعة وعشرين كوكباً، أصغر كوكب منها مثل األرض مثاين عشرة مرة، وأكربها مائة وسبع مرات، فلشدة البعد وسعة األفالك 

ظمته، فينتبه من نوم تراها كأا الدر املنثور على بساط أخضر، فإذا فكر اإلنسان يف هذه العظمة تبني له حكمة الصانع وجاللة ع
ما خلقنا السموات واألرض وما بينهما إال :" الغفلة ورقدة اجلهالة، ويعلم أنه ما خلق هذه األشياء إال ألمر عظيم، وذلك قوله تعاىل

  ".باحلق

  فصل في الحث على النظر في األرض لالعتبار

كل والشرب والنكاح، دائباً يف طلب الشهوات واحلرص على أعلم يا أخي بأن من دخل الدنيا وعاش فيها زماناً طويالً مشغوالً باأل
مجع املال واألثاث، واختاذ البنيان وعمارة األرض و العقارات، وطلب الرياسة متمنيا اخللود فيها، تاركاً لطلب العلم، غافالً عن 

آلخرة، حىت إذا فين العمر وقرب األجل، معرفة حقائق األشياء، مهمالً لرياضة النفس، متوانياً يف االستعداد للرحلة إىل الدار ا
وجاءت سكرة املوت اليت هي مفارقة النفس اجلسد، مث خرج من هذه الدار جاهالً مل يعرف صورا، ومل يفكر يف اآليات اليت يف 

ة ملك عظيم حكيم آفاقها، وال اعترب أحوال جموداا، وال تأمل األمور احملسوسة اليت شاهد فيها، فمثلهم مثل قوم دخلوا إىل مدين
عادل رحيم قد بناها حبكمته، وأعد فيها من طرائف صنعته ما يقصر الوصف عنها إال باملشاهدة هلا، ووضع فيها مائدة قوتاً 

للواردين إليها وزاداً للراحلني عنها، مث دعا عباداً له إىل حضرته ليمنحهم بالكرامة، وأمرهم بالورود إىل تلك املدينة يف طريقهم، 
روا إليها ويبصروا ما فيها، ويتفكروا يف عجائب مصنوعاته ويعتربوا غرائب مصوراته، لريوض ا نفوسهم، فيصريون برؤيتها لينظ

ومعرفتها حكماء أخياراً، فضالء، فيصلون إىل حضرته، ويستحقون كرامته، فوردها قوم ليالً فباتوا طول ليلتهم مشغولني باألكل 
وا منها سحراً ال يدرون من أي باب دخلوا، وال من أيها خرجوا، وال رأوا مما فيها شيئاً من آثار والشرب واللعب واللهو، مث خرج

  .حكمته وغرائب صنعته، وال انتفعوا بشيء منها أكثر من متتعهم تلك الليلة بالكل والشرب وحسب

    

 املنكرين أمر الدار اآلخرة، الراحلني عنها كما قال فهكذا حكم أبناء الدنيا الواردين إليها جاهلني، املاكثني فيها متحريين مكرهني،
" صم بكم عمي فهم ال يعقلون:" وقال ذماً هلم." ومن كان يف هذه أعمى، فهو يف اآلخرة أعمى وأضل سبيال:" - جل ثناؤه-اهللا

تلك الدار :" - ثناؤه جل-بأمر اآلخرة، فأعيذك أيها األخ البار الرحيم أن تكون منهم، بل كن من الذين مدحهم عز وجل فقال
يا ليت :" وحكى قوهلم ملا متنوا عرض الدنيا حني قال" اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علواً يف األرض وال فساداً، والعاقبة للمتقني

مل صاحلاً، ويلكم، ثواب اهللا خري ملن آمن وع:" وقال الذين أوتوا العلم حبقيقة أمر اآلخرة" لنا مثل ما أويت قارون إنه لذوحظ عظيم
وفقك اهللا أيها األخ البار الرحيم للسداد، " وما يلقاها إال الذين صربوا، وما يلقاها إال ذوحظ عظيم" " وال يلقاها إال الصابرون

وإذ قد فرغنا من ذكر األرض ووصفنا الربع املسكون، نريد أن نذكر األقاليم . وهداك للرشاد ومجيع إخواننا حيث كانوا يف البالد
  .ة ونبني حدودها طوالً وعرضاً، وما يف كل إقليم من املدن الكبار واجلبال واألار الطوالالسبع

 بأن حدود األقاليم معتربة بساعات النهار وتفاوت الزيادة فيها، وبيان - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-فأعلم أيها األخ البار الرحيم
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فإذا سارت .  الليل والنهار وساعاما تتساوى يف هذه األقاليم كلهاذلك إنه إذا كانت الشمس يف أول برج احلمل كان طول
الشمس يف درجات برج احلمل والثور واجلوزاء اختلفت ساعات ار كل إقليم، حىت إذا بلغت آخر اجلوزاء الذي هوأول 

ث عشرة ساعة ونصفاً، ويف السرطان، صار طول النهار يف وسط اإلقليم األول ثالث عشرة ساعة، ويف وسط اإلقليم الثاين ثال
وسط اإلقليمالثالث أربع عشرة ساعة، ويف وسط اإلقليم الرابع أربع عشرة ساعة ونصفاً، ويف وسط اإلقليم اخلامس مخس عشرة 

سواء، ويف وسط اإلقليم السادس مخس عشرة ونصفاً، ويف وسط اإلقليم السابع ست عشرة سواء، ويف املواضع اليت عرضها ست 
  .وما زاد إىل تسعني درجة يصري اراً كله، وشرح كيفيتها طويل مذكور يف اسطيوستون درجة 

وأعلم أن معىن كل طول بلدة ومدينة هوبعدها من أقصى املغرب؛ ومعىن عرضها هوبعدها من خط االستواء، وخط االستواء 
ط فال عرض هلا؛ وكل مدينة يف أقصى املغرب فكل مدينة على ذلك اخل. هواملوضع الذي يكون الليل والنهار هناك أبداً متساويني

ومن أقصى املغرب إىل أقصى املشرق مائة ومثانون درجة، مقدار كل درجة تسعة عشر فرسخاً، وكل مدينة . فال طول هلا أيضاً
غرب طوهلا تسعون درجة فهي يف وسط من املشرق واملغرب، وما كان أكثر فهي إىل املشرق أقرب، وما كان أقل فهي إىل امل

أقرب، وكل مدينتني إحدامها أكرب طوالً وعرضاً فهي إىل املشرق والشمال أقرب من األخرى، والتفاوت الذي يكون بينهما يف 
العرض كل درجة تسعة عشر فرسخاً بالتقريب؛ وأما تفاوما يف الطول فمختلف، فما كان منها على خط االستواء، فكل درجة 

كان يف اإلقليم األول فكل درجة سبعة عشر فرسخاً، وما كان يف الثاين فكل درجة مخسة عشر يف الطول تسعة عشر فرسخاً، وما 
فرسخاً، ويف الثالث كل درجة ثالثة عشر فرسخاً، ويف الرابع كل درجة عشرة فراسخ، ويف اخلامس كل درجة سبعة فراسخ، ويف 

  .السادس كل درجة مخسة فراسخ، ويف السابع كل درجة ثالثة فراسخ

  اء المدن الكبارأسم

  .اليت ليست يف األقاليم السبعة، وهي كل مدينة عرضها أقل من اثنيت عشرة درجة مما يلي خط االستواء أوهلا مما يلي الشرق

أمساء املدن الطول العرض بشمري من اهلند قكب با جزيرة كوك من اهلند قب ط مدينة الطيب من السند عب ه حضرموت من 
    حلبشة سيب كوكو من احلبشة ع يا  رعاه من ا3اليمن عبا 

 ميالً، 445 فرسخاً، وعرضه من اجلنوب إىل الشمال 3185 ميالً، 9555اإلقليم األول لزحل، وطوله من املشرق إىل املغرب 
 فرسخاً، وحده األول مما يلي خط االستواء، حيث يكون ارتفاع القطب الشمايل ثالث عشرة درجة غري ربع، وساعات 146

طول اثنتا عشرة ساعة ونصف وربع، ووسطه حيث يكون ارتفاع القطب عن األفق ست عشرة درجة وثلثي درجة، اره األ
وساعات اره األطول ثالث عشرة ساعة، وحده الثاين حيث يكون ارتفاع القطب عشرين درجوونصفاً، وطول اره األطول 

من عشرين جبالً، منها ما طوله من عشرين فرسخاً إىل مائة فرسخ، ويف هذا اإلقليم من اجلبال الطوال حنو. ثالثعشرة ساعة وربع
إىل ألف فرسخ، وفيه أيضاً مقدار ثالثني راً طواالً، منها ما طوله من عشرين فرسخاً إىل مائة فرسخ، إىل ألف فرسخ، وفيه من 

ل جزيرة الياقوت، فيمر على بالد الصني مما يلي وابتداء هذا اإلقليم من املشرق على مشا. املدن املعروفة الكبار حنومن مخسني مدينة
اجلنوب، مث مير على مشال بلد سرنديب، مث مير على وسط بالد اهلند، مث مير على وسط بالد السند، مث يقطع حبر فارس مما يلي 

 ومير على وسط بالد اجلنوب بالد عمان، مث مير على وسط بالد الشحر، مث مير على وسط بالد اليمن، مث يقطع حبر القلزم هناك،
احلبشة، ويقطع نيل مصر هناك، مث مير على بالد النوبة، مث مير على وسط بالد الرببر وبالد البواي، مث مير على جنوب بالد مرطانة، 

  .وينتهي إىل حبر املغرب، وعامة أهل هذه البلدان سود
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: ث عشرة درجة إىل عشرين درجة، فأوهلا ما يلي املشرقأمساء املدن الكبار اليت يف هذه األقاليم، وهي كل مدينة عرضها من ثال

أمساء املدن الطول العرض مدينة يف أقصى الصي نسدط ظ مدينة يف جزيرة من الصني قليب اسقريار وهي من الصني فكهبو 
د سدود مدينة ماسيوفا من اهلند فيبو حارون من اهلند قدلبط سقلي من السند مهيح عمان من بالد الغرب سديح امليد من السن

أخرى على البحر ميالحبحه عدن من اليمنلبز دنقلة من بالد نوبة يبك كوص وواعلة من هلبك مملكة احلبشة كيط حرمى الكربى 
 ميل، وحده 600 ميالً، وعرضه من اجلنوب إىل الشمال 7655كويط اإلقليم الثاين للمشتري، وطوله من املشرق إىل املغرب 

 حيث يكون ارتفاع القطب عشرين درجة ونصفاً، فطول اره األطول ثالث عشرة ساعة وربع، 40 األول مما يلي إقليم زحل
ووسطه حيث يكون ارتفاع القطب أربعاً وعشرين درجة وست دقائق، واره األطول ثالث عشرة ساعة ونصف، وحده الثاين 

ويف هذا . ول ثالث عشرة ساعة ونصف وربعحيث يكون ارتفاع القطب من األفق سبعاً وعشرين درجة ونصفاً واره األط
. اإلقليم من اجلبال الطوال حنومن سبعة عشر ميالً، ومن النهار الطوال من ذلك، ومن املدن املعروفة الكبار حنومن مخسني مدينة

هلند مما يلي الشمال، وابتداء هذا اإلقليم من املشرق ومير على وسط بالد الصني، مث مير على مشال بالد سرنديب، مث مير على بالد ا
مث مير على بالد قندهار، مث مير على وسط كابل ومشال بالد السند وجنوب بالد مكران، مث يقطع حبر فارس ومير على بالد عمان، 
مث مير على وسط بالد العرب، مث يقطع حبر القلزم ومير على مشال بالد احلبشة وجنوب بالد صعيد مصر، فيقطع نيل مصر هناك، مث 

ر على وسط بالد الزقة وإفريقية، مث مير على مشال بالد الرببر وجنوب بالد القريوان، مث مير على وسط بالد مرطانة، وينتهي إىل مي
  .وأكثر أهل هذه البلدان ألوام من بني السمرة إىل السواد. حبر املغرب

د الصني، وهوكل مدينة عرضها من ك إىل كرك وأوهلا مما فمن املدن الكبار اليت يف هذا اإلقليم أوهلا مما يلي املشرق يف أقصى بال
أمساء املدن الطول العرض ط ما من الصني فمدك طفوال من الصني حملمه طوانيا من الصني فمكد قرى من اهلند فدأكد : يلي املشرق

كدك ديار تلي منه عرمه مدينة يف سفح جبل منهف باكد الغمرة من السند حبكب الربور منه على البحر مزكع ل الدميل منهك ب
كدم اليمامة من احلجازعامهكاد طائف من اليمن جيكب مكة من امة مركا يثرب مدينة الرسول سهكه إمخيم من صعيد مصر به 

    لكوب إفريقية من الغرب هله بالد السوانيك كا 

 ميالً، وحده من سبع 355إىل الشمال  ميالً، وعرضه من اجلنوب 8255اإلقليم الثالث للمريخ، وطوله من املشرق إىل املغرب 
وعشرين درجة ونصف إىل ثالث وثالثني درجة وثالثني دقيقة، ووسطه حيث يكون ارتفاع القطب عن األفق ثالثني درجة ونصفاً 

وال اثنان ويف هذا اإلقليم من اجلبال الطوال ثالثة وثالثون جبالً، ومن األار الط. ومخساً، واره األطول أربع عشرة ساعة سواء
وعشرون راً، ومن املدن املعروفة الكبار مئة ومثان وعشرون مدينة، وابتداء هذا اإلقليم من املشرق، فيمر على مشال بالد الصني 

وجنوب بالد يأجوج، مث مير على مشال بالد اهلند وجنوب بالد الترك، مث مير على وسط كابل، مث على بالد قندهار، مث على بالد 
على جنوب بالد سجستان، مث مير على وسط بالد كرمان، مث مير على بالد فارس مما يلي البحر، مث مير على بالد العراق مكران، مث 

مما يلي اجلنوب، مث مير على جنوب بالد ديار بكر ومشال بالد العرب، مث مير على وسط الشام، مث مير على بالد مصر، ومير على 
بالد مرماريق، مث مير على وسط بالد القادسية، وعلى وسط بالد القريوان، مث مير عن بالد بالد اإلسكندرية، مث مير على وسط 

  .طنجة، وينتهي إىل حبر املغرب؛ وأكثر أهل هذه البلدان مسر

 اراندا أمساء املدن الطواللعرض: أوهلا مما يلي املشرق" كرك إىل احلرم" أمساء املدن اليت يف اإلقليم الثالث وهي كل مدينة عرضها من
من الصينمحكج القندهار من اهلندفك لب كابل من بالد اهلند صديهطل رويح من سجستان صبل برمكرانلحلو السرحان من 

كرمانعجال شرياز من فارسعهال األهواز من خوزستانعدلب البصرة من العراقسطلخ الكوفة من العراقسهله دمشق من الشاملولب 
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 من مصرسال اإلسكندرية بطليموسالال القريوان من املغرب كله طنجة من املغربصهلح بيت املقدس من فلسطينلزمكط الفسطاس
 ميالً، وحده من ثالث 355 ميالً، وعرضه من اجلنوب إىل الشمال 7855اإلقليم الرابع للشمس، طوله من الشمرق إىل املغرب 

فاع القطب عن األفق ستاً وثالثني درجة ومخسني وثالثني درجة وثالثني دقيقة إىل تسع وثالثني درجة، ووسطه حيث يكون ارت
ويف هذا اإلقليم من اجلبال الطوال مخسة وعشرون جبالً، ومن األار الطوال اثنان . دقيقة، واره األطول أربع عشرة ساعة ونصف

ن املشرق فيمر على مشال بالد وابتداء هذا اإلقليم م. وعشرون راً، ومن املدن املعروفة الكبار حنومن مائتني واثنيت عشرة مدينة
الصني وجنوب بالد يأجوج ومأجوج، مث مير على الترك مما يلي اجلنوب ومشال بالد اهلند وطخارستان مث مير على مشال بالد بلخ 

مير باسيان، مث مير على مشال بالد مكران، مث مير على وسط بالد سجستان، مث بالد كرمان، مث بالد فارس، مث بالد خوزستان، مث 
على وسط بالد العرق، مث مير على وسط ديار ربيعة وديار بكر، مث مير على جنوب بالد الثغر ومشال بالد الشام، ومير على وسط 
حبر الروم وجزيرة قربص، ومير يف البحر على مشال بالد مصر واإلسكندرية، مث مير على جزيرة صقلية ومشال بالد مرماريقي وبالد 

وهذا اإلقليم . وأكثر أهل هذه البلدان ألوام ما بني السمرة والبياض. وان وبالد طنجة، وينتهي إىل حبر املغربالقادسية وبالد القري
وأهل هذا . هوإقليم األنبياء واحلكماء ألنه وسط األقاليم، ثالثة منها جنوبية وثالثة مشالية، وهوأيضاً قسمة الشمس النري األعظم

فأما األقاليم الباقية فأهلها ناقصون . مث بعده اإلقليمان اللذان عن جنبيه اعين الثالث واخلامس. قاًاإلقليم أعدل الناس طباعاً وأخال
وأكثر األمم الذين هم يف اإلقليم األول والثاين، . عن طبيعة األفضل، ألن صورهم مسجة وأخالقهم وحشية مثل الزنج واحلبشة

 مثل يأجوج ومأجوج والبلغار والصقالبة وأمثاهلم، وهي كل مدينة عرضها من وكذلك األمم الذين هم يف اإلقليم السادس والسابع
  .حل م إىل لط

أمساء املدن العرض الطول كاشغر من بالد الصني كطقف نفت من بالد الترك لطص مسرقند من وراء النهر لورصدك بلخ من 
 حل رلو جرجان من اجلبل لزمهعدك آمل من خراسان نورمه هراة من خراسان حلقد مرومن خراسان لووح نيسابور من خراسان

طربستان يل عد الري من فارس لدمهعه الديلم وجيالنع حلعدم اصفهان من فارس لدكعح لو مهذان من بالد ماهان مرمي سط 
    بغداد من العراق له كماله الوصل من ديار ربيعة حلسو حلب من الشام لدنبلح 

 ميالً، وحده من تسع 255 ميالً، وعرضه من اجلنوب إىل الشمال 7455إىل الغرب اإلقليم اخلامس للزهرة، وطوله من الشرق 
وثالثني درجة إىل ثالث وأربعني درجة ونصف، ووسطه من حيث يكون ارتفاع القطب إحدى وأربعني درجة وثلثاً، واره 

  . ساعة سواء15األطول 

ألار الطوال حنومن مخسة عشر راً، ومن املدن املعروفة الكبار حنومن ويف هذا اإلقليم من اجلبال الطوال حنومن ثالثني جبالً، ومن ا
وابتداؤه من املشرق فيمر على وسط بالد يأجوج ومأجوج، ومير على وسط بالد الترك وعلى بالد فرغانة وبالد . مائيت مدينة

ال سجستان وكرمان وعلى مشال اسبيجاب وعلى وسط بالد ما وراء النهر، ويقطع جيحون، وعلى وسط بالد خراسان وعلى مش
بالد فارس ووسط بالد الري واملهان، وعلى مشال بالد العراق وجنوب بالد أذربيجان، وعلى وسط بالد أرمينية ومشال بالد الثغر، 

ومير على وسط بالد الروم ويقطع خليج قسطنطينية هناك، ومير على مشال حبر الروم ووسط بالد رومية ومير على جنوب هيكل 
وأكثر أهل هذه البلدان بيض، وهي كل مدينة عرضها من لط إىل مج . لزهرة، وعلى وسط بالد األندلس، وينتهي إىل حبر املغربا

  .ك

أمساء املدن الطول العرض بالد يأجوج ومأجوج معاسح بالد خاقان من الترك فرمت الطراز من بالد التركي ومل كه سبيجاب من 
ر فيهمو أردبيل من أذربيجان عحم أخالط من أرمينية سرلط له ملطية من أرمينية سالط السند صحم خوارزم من وراء النه
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 ميالً، وعرضه 7555ماقارونية هلكد طر رومية الكربى من الروم كحمح اإلقليم السادس لعطارد، وطوله من املشرق إىل املغرب 
 سبع وأربعني درجة وربع، ووسطه حيث يكون  ميالً، وحده من ثالث وأربعني درجة ونصف إىل255من اجلنوب إىل الشمال 

  .ارتفاع القطب مخساً وأربعني درجة ومخسني دقيقة، واره األطول مخس عشرة ساعة ونصف

ويف هذه اإلقليم من اجلبال الطوال حنومن اثنني وعشرين جبالً، ومن األار الطوال حنواثنني وثالثني راً، ومن املدن املعروفة الكبار 
وابتداؤه من املشرق فيمر على مشال بالد يأجوج ومأجوج، ومير على جنوب بالد سجستان، وعلى جنوب بالد .  مدينةحنوتسعني

الثغر، وعلى وسط بالد خاقان وجنوب بالد كيماك، وعلى مشال بالد اسبيجاب، وعلى مشال بالد السغد وما وراء النهر، وعلى 
ستان والديلم وكيالن ويقطع حبر طربستان، وعلى وسط بالد أذربيجان، وسط بالد خوارزم، و على مشال بالد جرجان وطرب

وعلى وسط بالد أرمينية وملطية على مشال حبر سطس وعلى مشال قسطنطينية، وعلى وسط بالد مقدونية، وعلى وسط إفريقية مما 
وأكثر أهل هذه البلدان ألوام ما . ربيلي الشمال؛ ومير على جنوب حبر الصقالبة، وعلى مشال هيكل الزهرة، وينتهي إىل حبر املغ

  .بني الشقرة والبياض، وكل مدينة عرضها من مح مد إىل مز به أوهلا مما يلي املشرق، واهللا أعلم

 ميالً، وحده من سبع 185 ميالً، وعرضه من اجلنوب إىل الشمال 6655اإلقليم السابع للقمر، طوله من املشرق إىل املغرب 
 مخسني درجة ونصف، ووسطه حيث يكون ارتفاع القطب عن األفق مثانياً وأربعني درجووثلثني، وطول وأربعني درجة وربع إىل

  .اره األطول ست عشرة ساعة سواء

ويف هذا اإلقليم من اجلبال الطوال حنومن عشرة جبال، ومن األار الطوال حنومن أربعني راً، ومن املدن املعروفة الكبار حنومن 
وابتداؤه من املشرق فيمر على جنوب بالد يأجوج ومأجوج و بالد سجستان وبالد غرغر، وعلى بالد . مدينةاثنتني وعشرين 

كيماك، وعلى جنوب الألن، وعلى مشال حبر جرجان وبالد خنخ، وعلى جبل باب األبواب، وعلى وسط حبر سطس، وعلى 
وأكثر أهل . نوب جزيرة الري، وينتهي إىل حبر املغربجنوب بالد جرجان ومشال بالد مقدونية، وعلى جنوب حبر الصقالبة، وج

أمساء املدن الطول العرض : هذه البلدان ألوام مائلة إىل الشقرة، وهي كل مدينة عرضها من مز به إىل مط، أوهلا مما يلي املشرق
 حبر جرجان متمب مراغة من بالد يأجوج له كمع ب بالد كيماك من الترك ما كهعاال بالد اجلزائر من الترك لط معح جزيرة من

  أذربيجان موهلكوكه جبل باب األبوامب ال مط د بالد بيحرمبكوكه بالد هقطه من الروم ما س 

  فصل في خواص األقاليم

    

وأعلم يا أخي بأن يف كل إقليم من هذه األقاليم السبعة ألوفاً من املدن تزيد وتنقص، ويف كل مدينة أمم من الناس خمتلفة ألسنتهم 
وهكذا حكم حيواا ومعادا، خمتلفة . لوام وطباعهم وآدام ومذاهبهم وأعماهلم وصنائعهم وعادام، ال يشبه بعضهم بعضاًوأ

وسبب ذلك اختالف أهوية البالد وتربة البقاع وعذوبة املياه وملوحتها، ولك هذا االختالف . الشكل والطعم واللون والرائحة
على آفاق تلك البالد، حبسب ممرات الكواكب على مسامتات تلك البقاع، ومطارح شعاعاا من حبسب طوالع الربوج ودرجاا 

وذكر أن ملكاً من األولني أمر وقتاً من الزمان بأن تعد املدن املسكونة من . وهذه مجلة يطول شرحها. اآلفاق على تلك املواضع
  .ىالربع املسكون من األرض، فوجد سبعة عشر ألف مدينة سوى القر

وأعلم بأنه رمبا يزيد عدد مدن األرض وينقص، وذلك حبسب موجبات أحكام القرانات وأدوار األفالك األلوف، وذلك أن 
بالقرانات الدالة على قوة السعود، واعتدال الزمان، واستواء طبيعة األركان، وجميء األنبياء، وتواتر الوحي، وكثرة العلماء، وعدل 
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 ونزول بركات السماء بالغيث، تزكواألرض والنبات، ويكثر توالد احليوان، وتعمر البالد ويكثر امللوك، وصالح أحوال الناس،
بالقرانات الدالة على قوة النحوس وفساد الزمان، وخروج املزاج عن االعتدال، وانقطاع الوحي، وقلة العلماء، وموت . بنيان املدن

م واختالف آرائهم، مينع نزول الربكات من السماء بالغيث فال األخيار، وجور امللوك، وفساد أخالق الناس وسوء أعماهل
  .تزكواألرض، وجيف النبات، ويهلك احليوان، وخترب املدن يف البالد

  .وأعلم يا أخي بأن أمور هذه الدنيا دول ونوب تدور بني أهلها قرناً بعد قرن، ومن أمة إىل أمة، ومن بلد إىل بلد

  فصل

منه تبتدي، وغاية إليها ترتقي، وحد إليه تنتهي؛ فإذا بلغت إىل أقصى غاياا ومدى اياا تسارع وأعلم بأن كل دولة هلا وقت 
إليها االحنطاط والنقصان، وبدا يف أهلها الشؤم واخلذالن، واستأنف يف اآلخرين من القوة والنشاط والظهور واالنبساط، وجعل كل 

واملثال يف ذلك جماري أحكام . ضمحل األول املقدم ويستمكن اآليت املتأخريوم يقوى هذا ويزيد، ويضعف ذاك وينقص، إىل أن ي
الزمان، وذلك أن الزمان كله نصفان، نصفه ار مضيء، ونصفه ليل مظلم، وأيضاً نصفه صيف حار، ونصفه شتاء بارد، ومها 

 وكلما نقص من أحدمها، زاد يف اآلخر يتداوالن يف جميئهما وذهاما، كلما ذهب هذا، رجع هذا، وتارة يزيد هذا، وينقص هذا،
بذلك املقدار، حىت إذا تناهيا إىل غايتهما يف الزيادة والنقصان، ابتدأ النقص يف الذي تناهى يف الزيادة، وابتدأت الزيادة يف الذي 

ناهيا يف غايتيهما من الزيادة يناهى يف النقصان، فال يزاالن هكذا إىل أن يتساويا يف مقداريهما، مث يتجاوزان على حالتيهما إىل أن يت
فهكذا حكم . والنقصان، وكلما تناهى أحدمها يف الزيادة ظهرت قوته وكثرت أفعاله يف العامل، وخفيت قوة ضده وقلت أفعاله

لة تارة تكون الدولة والقوة وظهور األفعال يف العامل ألهل اخلري؛ وتارة تكون الدو: الزمان يف دولة أهل اخلري ودولة أهل الشر
وما يعقلها إال " ، "وتلك األيام نداوهلا بني الناس:"  وقال- عز وجل-والقوة وظهور األفعال يف العامل ألهل الشر، كما ذكر اهللا

  ".العاملون

  فصل 

عامل  إنه قد تناهت دولة أهل الشر وظهرت قوم وكثرت أفعاهلم يف ال- أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وقد نرى أيها األخ البار الرحيم
وأعلم بأن الدولة وامللك ينتقالن يف كل دهر وزمان ودور . يف هذا الزمان، وليس بعد التناهي يف الزيادة إال االحنطاط والنقصان

  .وقران من أمة إىل أمة، ومن أهل بيت إىل أهل بيت، ومن بلد إىل بلد

    

ر فضالء جيتمعون على رأي واحد، ويتفقون على مذهب وأعلم يا أخي أن دولة أهل اخلري يبدأ أوهلا من قوم علماء حكماء وخيا
واحد ودين واحد، ويعقدون بينهم عهداً وميثاقاً أن ال يتجادلوا وال يتقاعدوا عن نصرة بعضهم بعضاً، ويكونون كرجل واحد يف 

وجه اهللا ورضوانه مجيع أمورهم، وكنفس واحدة يف مجيع تدبريهم فيما يقصدون من نصرة الدين وطلب اآلخرة، ال يبتغون سوى 
 بأن ترغب يف صحبة إخوان لك نصحاء، وأصدقاء - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-جزاء وال شكوراً، فهل لك أيها األخ البار احلكيم

 بأن تقصد مقصدهم، وتتخلق بأخالقهم، وتنظر يف علومهم لتعرف مناهجهم، وتكون معهم، - هذه صفتهم-لك أخيار فضالء
حسبنا اهللا ونعم الوكيل، .ميسهم السوء وال هم حيزنون، وفقك اهللا أيها األخ ومجيع إخواننا للصواب بفضله ومنهوتنجومبفازام، ال 

  .نعم املوىل، ونعم النصري، واحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبيه حممد وآله
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  الخامسة من القسم الرياضي في الموسيقىالرسالة

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
وإذا قد فرغنا من ذكر الصنائع العلمية الروحانية اليت هي أجناس العلوم، ومن ذكر الصنائع العلمية اجلسمانية اليت هي أجناس 

الصنائع، وبينا ماهية كل واحد منهما، وكمية أنواعهما، وما األغراض املطلوبة منهما يف رسالتني لنا، فنريد ألن نذكر يف هذه 
يقى الصناعة املركبة من اجلسمانية والروحانية اليت هي صناعة التأليف يف معرفة النسب، وليس غرضنا من هذه الرسالة امللقبة باملوس

الرسالة تعليم الغناء وصنعة املالهي، وإن كان ال بد من ذكرها، بل غرضنا هومعرفة النسب وكيفية التأليف اللذين ما ومبعرفتهما 
  .يكون احلذق يف الصنائع كلها

 بأن كل صناعة تعمل باليدين، فإن اهليوىل املوضوعة فيها إمنا هي أجسام طبيعية، - أيدك اهللا وإيانا بروح منه- أخيأعلم يا
ومصنوعاا كلها أشكال جسمانية، إال الصناعة املوسيقية فإن اهليوىل املوضوعة فيها، كلها جواهر روحانية، وهي نفوس 

وذلك أن أحلان املوسيقى أصوات ونغمات، وهلا يف النفوس تأثريات . وحانية أيضاًاملستمعني، وتأثرياا فيها مظاهر كلها ر
كتأثريات صناعات الصناع يف اهليوليات املوضوعة يف صناعام، فمن تلك النغمات واألصوات ما حيرك النفوس حنواألعمال 

ة لألبدان، اليت تبذل فيها مهج النفوس وذخائر األموال، الشاقة، والصنائع املتعبة، وينشطها ويقوي عزماا على األفعال الصعبة املتعب
وهي األحلان املشجعة اليت تستعمل يف احلروب، وعند القتال يف اهليجاء، وال سيما إذا غين معها بأبيات موزونة يف وصف احلروب 

  : ومديح الشجعان مثل قول القائل

 امن ذهل بن شيبان بنواللقيطة  لوكنت من مازن لم تستبح إبلي

  : ومثل قول البسوس بنت منقذ

 ضيم سعد وهوجار ألبياتي لما  لعمري لوأصبحت في دار منقذ

  متى يعد فيها الذئب يعد على شاتي  أصبحي في دار غربة ولكنني

 في قوم عن الجار أموات فإنك  سعد ال تغرر بنفسك وارتحل، فيا

ومن .  أقوام إىل احلرب والقتال بني قبيلتني من قبائل العرب سنني متواترةفإن هذه األبيات وأخواا يقال إا كانت سبباً إلثارة
  : األبيات املوزونة أيضاً ما يثري األحقاد الكامنة، وحيرك النفوس الساكنة، ويلهب نريان الغضب مثل قول القائل

 بجانب المهراس وقتيالً  واذكروا مصرع الحسين وزيد

ثارت أحقاداً بني أقوام وحركت نفوسهم، والتهبت فيها نريان الغضب، وحثتهم على قتل أبناء فإن هذه األبيات وأخواا أيضاً أ
ومن األحلان والنغمات أيضاً ما . األعمام واألقرباء والعشائر، حىت قتلوهم بذنوب آبائهم ووزر أجدادهم، ومل يرمحوا منهم أحداً

ة واحملبة، فمن ذلك ما حيكى يف بعض جمالس الشراب اجتمع يسكن سورة الغضب وحيل األحقاد ويوقع الصلح، ويكسب األلف
رجالن متغاضبان، وكان بينهما ضغن قدمي وحقد كامن، فلما دار الشراب بينهما ثار احلقد والتهبت نريان الغضب، وهم كل 

، وضرب اللحن امللني فلما أحس املوسيقار بذلك منهما، وكان ماهراً يف صناعته، غري نغمات األوتار. واحد منهما بقتل صاحبه
  .املسكن وأمسعهما؛ وداوم حىت سكن سورة الغضب عنهما، وقاما فتعانقا وتصاحلا
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 -ومن األحلان والنغمات ما ينقل النفوس من حال إىل حال ويغري أخالقها من ضد إىل ضد، ومن ذلك ما حيكى أن مجاعة كانت

رتب مراتبهم يف جملسه، حبسب حذقهم يف صناعتهم، إذ دخل عليهم  جمتمعة يف دعوة رجل رئيس كبري، ف-من أهل هذه الصناعة
إنسان رث احلال، عليه ثياب رثة، فرفعه صاحب الس عليهم كلهم، وتبني إنكار ذلك يف وجوههم، فأراد أن يبني فضله، 

عليها أوتاره ويسكن عنهم غضبهم، فسأله أن يسمعهم شيئاً من صناعته، فأخرج الرجل خشبات كانت معه فركبها، ومد 
وحركها حتريكاً، فأضحك كل من كان يف الس من اللذة والفرح والسرور الذي حل داخل نفوسهم، مث قلبها وحركها حتريكاً 

  .آخر أبكاهم كلهم من رقة النغمة وحزن القلوب، مث قلبها وحركها حتريكاً نومهم كلهم، وقام وخرج، فلم يعرف له خرب

اعة املوسيقى تأثريات يف نفوس املستمعني خمتلفة كاختالف تأثريات صناعات الصناع يف اهليوليات فقد تبني مبا ذكرنا أن لصن
ومن الدليل على أن هلا تأثريات يف . املوضوعة يف صناعام، فمن أجلها يستعملها كل األمم من بين آدم وكثري من احليوانات أيضاً

ر يف األعراس والوالئم والدعوات، وتارة عند احلزن والغم واملصائب ويف املآمت؛ النفوس استعمال الناس هلا، تارة عند الفرح والسرو
وتارة يف بيوت العبادات ويف األعياد، وتارة يف األسواق واملنازل، ويف األسفار ويف احلضر، وعند الراحة والتعب، ويف جمالس امللوك 

  .والعلماء واجلهال والصناع والتجار ومجيع طبقات الناسومنازل السوقة، ويستعملها الرجال والنساء والصبيان واملشايخ 

  فصل في أن أصل صناعة الموسيقى للحكماء

 بأن الصنائع كلها استخرجتها احلكماء حبكمتها، مث تعلمها الناس منهم، وبعضهم من - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-أعلم يا أخي
فصناعة املوسيقى استخرجتها احلكماء .تعلمني، ومن األساتذة للتالمذةبعض، وصارت وراثة من احلكماء للعامة، ومن العلماء للم

حبكمتها، وتعلمها الناس منهم، واستعملوها كسائر الصنائع يف أعماهلم حبكمتها، وتعلمها الناس منهم، واستعملوها كسائر الصنائع 
اإلهلية هلا يف اهلياكل وبيوت العبادات، وعند فأما استعمال أصحاب النواميس . يف أعماهلم ومتصرفام حبسب أغراضهم املختلفة

 عند قراءة مزامريه، وكما - عيه السالم-القراءة يف الصلوات، وعند القرابني والدعاء والتضرع والبكاء، كما كان يفعل داود النيب
قلوب، وخلضوع يفعل النصارى يف كنائسهم، واملسلمون يف مساجدهم من طيب النغمة وحلن القراءة، فإن كل ذلك لرقة ال

 باستعمال - سبحانه وتعاىل-النفوس وخلشوعها، واالنقياد ألوامر اهللا تعاىل ونواهيه، والتوبة إليه من الذنوب، والرجوع إىل اهللا
  .سنن النواميس كما رمست

سننها، هوما قد  أن أحد األسباب اليت دعت احلكماء إىل وضع النواميس، واستعمال - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم يا أخي
الح هلم من موجبات أحكام النجوم من السعادات واملناحس، عند ابتداء القرانات وحتاويل السنني من الغالء أوالرخص، أواجلدب 

فلما تبني هلم . أواخلصب، أوالقحط أوالطاعون والوباء، أوتسلط األشرار والظاملني، وما شاكلها من تغريات الزمان وحوادث األيام
وا حيلة تنجيهم منها إن كانت شراً، وتوفر حظهم فيها إن كانت خرياً، فلم جيدوا حيلة أجنى وال شيئاً أنفع من استعمال ذلك طلب

 باخلضوع واخلشوع - جل ثناؤه-سنن النواميس اإلهلية اليت هي الصوم والصالة والقرابني والدعاء عند ذلك بالتضرع إىل اهللا تعاىل
رف عنهم ذلك، ويكشف ما قد أوجبته أحكام النجوم من املناحس والبالء، وكانوا ال يشكون أم إذا والبكاء والسؤال إياه أن يص

دعوا اهللا بالنية واإلخالص ورقة القلب والبكاء والتضرع والتوبة واإلنابة؛ أن يصرف عنهم ما خيافون، ويكشف عنهم ما هم 
وكانوا يستعملون عند الدعاء والتسبيح والقراءة أحلاناً . يهم سؤاهلممبتلون به، ويتوب عليهم؛ ويغفر هلم، وجييب دعاءهم، ز يعط

وهي اليت ترقق القلوب إذا مسعت، وتبكي العيون، وتكسب النفوس الندامة على سالف الذنوب، " احملزن" من املوسيقى تسمى
واستعماهلا يف اهلياكل وعند فهذا كان أحد أسباب استخراج احلكماء صناعة املوسيقى، . وإخالص السرائر وإصالح الضمائر
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  .القرابني والدعاء والصلوات

    

كانت تستعمله قادة اجليوش يف احلروب واهليجاء، يكسب النفس شجاعة " املشجع" وكانوا أيضاً قد استخرجوا ملناً آخر يقال له
 أمل األسقام واألمراض عن املريض، واستخرجوا أيضاً حلناً آخر كانوا يستعملونه يف املارستانات؛ وقت األسحار، خيفف. وإقداماً

واستخرجوا أيضاً حلن آخر يستعمل عند املصائب واألحزان والغموم يف . ويكسر سورا، ويشفي من كثري من األمراض واألعالل
عمال واستخرجوا أيضاً حلناً آخر يستعمل عند األ. املآمت، يعزي النفوس وخيفف أمل املصائب، ويسلي عن االشتياق، ويسكن احلزن

الشاقة والصنائع املتعبة مثل ما يستعمله احلمالون والبناؤون ومالح الزواريق وأصحاب املراكب، خيفف عنهم كد األبدان وتعب 
  .النفوس

وقد تستعمل . واستخرجوا أيضاً أحلاناً أخر تستعمل عند الفرح واللذة والسرور يف األعراس والوالئم وهي املستعملة يف زماننا هذا
اعة للحيوانات أيضاً مثل ما يستعمله اجلمالون من احلداء يف السفار ويف ظلم الليل، لينشط اجلمال يف السري، وخيفف هذه الصن

عليها ثقل األمحال، ويستعملها رعاة الغنم والبقر واخليل عند ورودها املاء من الصفري ترغيباً هلا يف شرب املاء؛ ويستعملون هلا أيضاً 
ا لتدر؛ ويستعمل صياد الغزالن والدراج؛ والقطا وغريها من أحلاناً أخر عند هيجاا للرت والفساد، وأحلاناً أخر عند حلب ألبا

فقد تبني مبا . الطيور أحلاناً يف ظلم الليل، يوقعها ا حىت تؤخذ باليد؛ وتستعمل النساء لألطفال أحلاناً تسكن البكاء، وجتلب النوم
ا كل أحد من األمم، ويستلذها مجيع احليوانات اليت هلا حاسة السمع، وإن للنغمات تأثريات يف ذكرنا أن صناعة املوسيقى يستعمله

إن املوسيقى هي الغناء، واملوسيقار : النفوس الروحانية، كما أن لسائر الصنائع تأثريات يف اهليوليات اجلسمانية، فنقول اآلن
ؤلفة، واللحن هونغمات متواترة، والنغمات هي أصوات متزنة، والصوت هواملغين، واملوسيقات هوآلة الغناء، والغناء هوأحلان م

ولكن حنتاج أن نذكر من ذلك " احلاس واحملسوس" هوقرع حيدث يف اهلواء من تصادم األجسام بعضها ببعض، كما بينا يف رسالة
  .يف هذه الرسالة ما ال بد منه

  فصل في كيفية إدراك القوة السامعة لألصوات

: حيوانية وغري حيوانية؛ وغري احليوانية أيضاً نوعان: راك القوة السامعة لألصوات، فأعلم يا أخي أن األصوات نوعانفأما كيفية إد

  .طبيعية وآلية

فالطبيعية هي كصوت احلجر واحلديد واخلشب والرعد والريح وسائر األجسام اليت ال روح فيها من اجلمادات، واآللية كصوت 
منطقية وغري منطقية، فغري املنطقية هي أصوات سائر احليوانات الغري : واحليوانية نوعان. وتاد وما شاكلهاالطبل والبوق والزمر واأل

فغري الدالة كالضحك والبكاء والصياح، وباجلملة كل . دالة وغري دالة: الناطقة، وأما املنطقية فهي أصوات الناس، وهي نوعان
وكل هذه األصوات إمنا هي قرع حيدث يف اهلواء من تصادم .قاويل اليت هلا هجاءصوت ال هجاء له؛ وأما الدالة فهي اكالم واأل

األجرام، وذلك أن اهلواء لشدة لطافته وخفة جوهره وسرعة حركة أجزائه، خيلل األجسام كلها، فإذا صدم جسم جسماً آخر، 
كروي، واتسع كما تتسع القارورة من انسل ذلك اهلواء من بينهما، وتدافع ومتوج إىل مجيع اجلهات، وحدث من حركته شكل 

فمن كان حاضراً من الناس وسائر . نفخ الزجاج فيها، وكلما اتسع ذلك الشكل ضعفت حركته ومتوجه، إىل أن يسكن ويضمحل
 احليوانات الذي له أذن بالقرب من ذلك املكان، فبتموج ذلك اهلواء حبركته يدخل يف أذنيه إىل صماخيه؛ يف مؤخر الدماغ، ويتوج

  .أيضاً ذلك اهلواء الذي هناك، فتحس عند ذلك القوة السامعة بتلك احلركة وذلك التغيري
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وأعلم أن كل صوت له نغمة وصفية وهيئة روحانية، خالف صوت آخر، وإن اهلواء من شرف جوهره ولطافة عنصره حيمل كل 
أن يبلغها إىل أقصى مدى غاياا عند القوة السامعة، صوت يأته وصفته، وحيفظها لئال خيتلط بعضها ببعض، فيفسد هيأا، إىل 

لتؤديها إىل القوة املتخيلة اليت مسكنها مقدم الدماغ، وذلك تقدير العزيز احلكيم الذي جعل لكم السمع واألبصار والفئدة، قليالً ما 
امعة هلا، فنذكر اآلن كيفية حدوث وإذ قد فرغنا من ذكر ماهية األصوات وكيفية حل اهلواء، وكيفية إدراك القوة الس. تشكرون

إن كل جسمني تصادما برفق ولني ال تسمع هلما صوتاً، ألن اهلواء ينسل من : أنواعها من تصادم األجسام بعضاً ببعض، فنقول
د ذلك بينهما قليالً قليالً، فال حيدث صوتاً، وإمنا حيدث الصوت من تصادم األجسام، مىت كان صدمها بشدة وسرعة، ألن اهلواء عن

واألجسام . يندفع مفاجأة، ويتموج حبركته إىل اجلهات الست بسرعة، فيحدث الصوت، ويسمع كما بينا يف فصل قبل هذا
وكل جسمني من جوهر واحد، مقدارمها واحد، وشكلهما . العظيمة، إذا تصادمت كان صوا أعظم، ألا متوج هواء أكثر

كونان متساويني، فإن كان أحدمها أجوف، كان صوته أعظم، ألنه يصدم هواء كثرياً واحد، نقرا نقرة واحدة معاً، فإن صوتيهما ي
  .واألجسام امللس أصواا ملساء، ألن السطوح املشتركة اليت بينها وبني اهلواء ملساء. داخالً وخارجاً

م الصلبة اوفة كاألواين واألجسا. واألجسام اخلشنة تكون أصواا خشنة، ألن الشطوح املشتركة بينها وبني اهلواء خشنة
والطرجهارات؛ واجلرار، إذا نقرت طنت زماناً طويالً، ألن اهلواء يف جوفها يتردد ويصدمها مرة بعد مرة، وتاروبعد أخرى، إىل أن 

ألن والبوقات الطوال كان صوا أعظم، . يسكن، فما كان منها أوسع، كان صوا أعظم، ألنه يصدم هواء كثرياً داخالً وخارجاً
واحليوانات الكبرية الرئات، الطويلة احلالقيم، الواسعة املناخر واألشداق، تكون . اهلواء املتموج فيها يصدمها يف مروره مسافة بعيدة

  .جهرية األصوات، ألا تستنشق هواء كثرياً وترسله بشدة

صدمها وكثرة متوج اهلواء يف اجلهات عنها فقد تبني مبا ذكرنا أن علة عظم الصوت إمنا هي حبسب عظم األجسام املصوتة وشدة 
أما علة حدوثه . إن أعظم األصوات صوت الرعد وقد بينا علة حدوثه يف رسالة اآلثار العلوية، ولكن نذكر هنا ما ال بد منه:فنقول

طب اليابس الذي فهو أن البخارين الصاعدين يف اجلومن البحار والرباري إذا ارتفعا يف اهلواء، واختلطا، واحتوى البخار الر
هوالدخان، واحتوى الزمهرير على البخارين الرطب واليابس، وحصرمها انضغط البخار اليابس يف جوف البخار الرطب والتهب، 
وطلب اخلروج، فدفع البخار الرطب وخرقه، فيقرقع البخار الرطب من حرارة ذلك الدخان اليابس، كما تفرقع األشياء الرطبة إذا 

ة النار دفعة واحدة، وحيدث من ذلك قرع يف اهلواء، ويندفع إىل مجيع اجلهات، وينقدح من خروج ذلك احتوت عليها حرار
الدخان اليابس يف جوف السحاب ضوء يسمى الربق، كما حيدث من دخان السراج املنطفئ إذا أدين من سراج مشتعل، مث ينطفئ 

رحياً، ويدور يف خلل السحاب، وجوف الغيوم، ويطلب ورمبا يذوب من ذلك البخار الرطب شيء من جوف السحاب، ويصري 
اخلروج، ويسمع له دوي وتقرقر، كما يسمع اإلنسان من جوفه، إذا كان يعرض له ريح وانتفاخ، ورمبا ينشق السحاب دفعة 

صوات فأما أ. فهذه علة صوت الرعد وكيفية حدوثه. واحدة مفاجأة، فتخرج تلك الريح، ويكون منها صوت هائل يسمى صاعقة
الرياح وعلة حدوثها فهي أن الرياح ليست شيئاً سوى متوج اهلواء شرقاً وغرباً ومشاالً وجنوباً وفوقاً وحتتاً، فإذا صدم يف حركته 
وجريانه اجلبال واحليطان واألشجار والنبات، وختللها حدث من ذلك فنون األصوات والدوي والطنني خمتلفة األنواع، كل ذلك 

  .املصدومة وصغرها، وأشكاهلا وجتويفها، ويطول شرحهاحبسب كرب األجسام 

    

وأما أصوات املياه يف جرياا ومتوجها وتصادمها مع اجلسام، فإن اهلواء، للطافة جوهره وسيالن عنصره، يتخللها كلها، ويكون 
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حليوانات ذوات الرئة، وأما أصوات ا. حدوث تلك األصوات وفنون أنواعها حبسب تلك األسباب اليت ذكرناها يف أمر الرياح
واختالف أنواعها وفنون نغماا، فهي حبسب طول أعناقها وقصرها، وسعة حالقيمها وتركيب حناجرها، وشدة استنشاقها اهلواء 

وأما أصوات احليوانات اليت ليست هلا رئة كالزنابري واجلراد والصرصر؛ . وقوة إرسال أنفاسها من أفواهها ومناخرها، يطول شرحها
اكلها، فإا حترك اهلواء جبناحني هلما سرعة وخفة، فيحدث من ذلك أصوات خمتلفة كما حيدث من حتريك أوتار العيدان، وما ش

وأما احليوانات اخلرس . وتكون فنوا واختالف أنواعها حبسب لطافة أجنحتها وغلظها وطوهلا وقصرها وسرعة حتريكها هلا
  .ي خرس ألن ليس هلا رئة وال جناحانكالسمك والسرطان والسالحف وما شاكلها، فه

وإن اختالف تلك األصوات يكون حبسب شدة يبسها وصالبتها، وكمية مقاديرها من الكرب والصغر والطول والقصر والسعة 
  .والضيق؛ وفنون أشكاهلا من التجويف والتقبيب والثقب وقوة الصدمة وما يعرض فيها من األسباب كما سنبني ذلك يف موضعه

ون أصوات اآللت املتخذة للتصويب كالطبول والبوقات والدبادب والدفوف والسرناي واملزامري والعيدان وما شاكلها، فهي وأما فن
حبسب أشكاهلا وجواهرها اليت هي متخذة منها، وكربها وصغرها وطوهلا وقصرها وسعة أجوافها وضيق ثقبها ورقة أوتارها 

  .وغلظها، وحبسب فنون حتريك احملركني هلا

حنتاج أن نذكر من هذا الفن طرفاً إذ كان أحد أغراضنا من هذه الرسالة تبيان ماهية املوسيقى الذي هوأحلان مؤتلفة ونغمات و
متزنة، وهواملسمى الغناء، وملا تبني، مبا ذكرنا، أن الغناء إمنا هوأحلان مؤتلفة، واللحن هونغمات متزنة، والنغمات املتزنة ال حتدث 

إن احلركة هي النقلة من : ترة بينها سكنات متتالية، احتجنا أن نذكر أوالً ما احلركة وما السكون، فنقولإال من حركات متوا
  .مكان إىل مكان يف زمان ثان، وضدها السكون وهوالوقوف يف املكان األول يف الزمان الثاين

ة بعيدة يف زمان قصري، و البطيئة هي اليت يقطع سريعة وبطيئة، واحلركة السريعة هي اليت يقطع املتحرك ا مساف: واحلركة نوعان
واحلركتان ال تعدان اثنتني إال أن يكون بينهما زمان سكون، والسكون هووقوف . املتحرك ا مسافة أقل منها يف ذلك الزمان بعينه

: ما احتجنا أن نبينه فنقول اآلنوإذ قد فرغنا من ذكر . املتحرك يف مكانه األول زماناً ما كان ميكنه أن يكون متحركاً فيه حركة ما

إن األصوات تنقسم من جهة الكيفية مثانية أنواع، كل نوعني منها متقابالن من جنس املضاف، فمنها العظيم والصغري والسريع 
ات فأما العظيم والصغري من األصوات فبإضافة بعضها إىل بعض، واملثال يف ذلك أصو. والبطيء واحلاد والغليظ واجلهري واخلفيف

الطبول، وذلك أن أصوات طبول املواكب، إذا أضيف إىل أصوات طبول املخانيث، كانت عظيمة، وإذا أضيفت إىل أصوات 
وأصوات الكوس إذا أضيفت إىل أصوات الرعد والصواعق كانت صغرية، والكوس هوطبل عظيم يضرب يف . الكوس كانت صغرية

  .ثغور خراسان عند النفري يسمع صوته من فراسخ

    

وأما السريع والبطيء من األصوات بإضافة بعضها إىل .فعلى هذا املثال يعترب عظم األصوات وصغرها بإضافة بعضها إىل بعض
بعض، فهي اليت تكون أزمان سكونات ما بني نقراا قصرية باإلضافة إىل غريها، واملثال يف ذلك أصوات كوذينات؛ القصارين 

فة إىل أصوات دق الرزازين؛ واجلصاصني؛ وهي بطيئة باإلضافة إليها، وأما باإلضافة إىل ومطارق احلدادين فغنها سريعة باإلضا
وأما احلاد والغليظ . وعلى هذا املثال يعترب سرعة األصوات وبطؤها بإضافة بعضها إىل بعض. أصوات جماذيف املالحني فهي سريعة

ضافة إىل نقرات املثىن؛ واملثىن إىل املثلث؛ واملثلث إىل البم؛ من األصوات بعضها إىل بعض فهي كأصوات نقرات الزير؛ وحدته، باإل
ومن وجه آخر . فأما بالعكس فإن صوت البم باإلضافة إىل املثلث، واملثلث إىل املثىن، واملثىن إىل الزير فغليظة. فإا تكون حادة

ذا القياس تعترب حدة األصوات وغلظها بإضافة فعلى ه. أيضاً فإن صوت كل وتر مطلقاً غليظ باإلضافة إىل مزمومه أي مزموم كان
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واألصوات تنقسم . وأما اخلفيف واجلهري من األصوات فقد تقدمت إبانتهما عند ذكر علتهما يف الفصل األول. بعضها إىل بعض
األوتار فاملتصلة هي اليت بني أزمان حركة نقراا زمان سكون حمسوس، مثل نقرات . من جهة الكمية نوعني، متصلة ومنفصلة

  .وأما املتصلة من األصوات فهي مثل أصوات املزامري والنايات والدبادب والدواليب والنواعري وما شاكلها. وإيقاعات القضبان

حادة وغليظة، فما كان من النايات واملزامري أوسع جتويفاً وثقباً، كان صوته أغلظ؛ وما كان : واألصوات املتصلة تنقسم نوعني
ومن جهة اخرى أيضاً ما كان من الثقب إىل موضع النفخ أقرب، كانت نغمته أحد، وما . اً، كان صوته أحدأضيق جتويفاً وثقب

  .كان أبعد، كان أغلظ

 أن أصوات األوتار املتساوية الغلظ والطول واخلرق - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-فصل يف امتزاج األصوات وتنافرها أعلم يا أخي
 متساوية؛ وإن كانت متساوية يف الطول، خمتلفة يف الغليظ، كانت أصوات الغليظ أغلظ وأصوات إذا نقرت نقرة واحدة كانت

الدقيق أحد؛ وإن كانت متساوية يف الطول والغلظ، خمتلفة يف اخلرق، كانت أصوات املخروقة حادة، وأصوات املسترخية غليظة؛ 
  .كان أشدها نقراً أعالها صوتاًوإن كانت متساوية يف الغلظ والطول واخلرق، خمتلفة يف النقر، 

وأعلم بأن األصوات احلادة والغليظة متضادان، ولكن إذا كانت على نسبة تأليفية ائتلفت وامتزجت واحتدت، وصارت حلناً 
 موزوناً، واستلذا املسامع، وفرحت ا األرواح، وسرت ا النفوس؛ وإن كانت على غري النسبة تنافرت وتباينت، ومل تأتلف ومل

واألصوات احلادة حارة تسخن مزاج أخالط . تستلذها املسامع، بل تنفر عنها وتشمئز منها النفوس، وتكرهها األرواح
والصوات املعتدلة بني . واألصوات الغليظة باردة ترطب مزاج أخالط الكيموسات احلارة اليابسة. الكيموسات؛ الغليظة وتلطفها

واألصوات العظيمة اهلائلة الغري . وسات املعتدل على حالته كيال خيرج عن االعتدالاحلادة والغليظة حتفظ مزاج أخالط الكيم
املتناسبة إذ وردت على املسامع دفعة واحدة مفاجأة، أفسدت املزاج وأخرجت عن االعتدال، وحتدث موت الفجأة، وهلا آلة 

.  ويسد النافخون فيها آذام عند استعماهلا وحتريكهاصناعية كان اليونانيون يستعملوا عند احلروب، ويفزعون ا نفوس األعداء،

  .واألصوات املعتدلة املتزنة املتناسبة تعدل مزاج األخالط، وتفرح الطباع، وتستلذ ا األرواح، وتسر ا النفوس

، وطباع احليوانات  بأن أمزجة األبدان كثرية الفنون- أيدك اهللا وإيانا بروح منه-فصل يف تأثر األمزجة باألصوات أعلم يا أخي
والدليل على حقيقة ما . كثرية األنواع، ولكل مزاج وكل طبيعة نغمة تشاكلها، وحلن يالئمها ال حيصي عددها إال اهللا عز وجل

قلنا، وصحة ما وصفنا، أنك جتد إذا تأملت لكا أمة من الناس أحلاناً ونغمات يستلذوا ويفرجون ا، ال يستلذها غريهم وال يفرح 
سواهم، مثل غناء الديلم واألتراك واألعراب واألرمن والزنج والفرس والروم وغريهم من األمم املختلفة األسن والطباع ا 

وهكذا أيضاً أنك جتد يف األمة الواحدة من هذه أقواماً يستلذون أحلاناً ونغمات، وتفرح نفوسهم ا، وال . واألخالق والعادات
  .يسر ا من سواهم

    

وهكذا جتد حكمهم . اً رمبا جتد إنساناً واحداً يستلذ وقتاً ما حلناً ويسره، ووقتاً آخر ال يستلذه بل رمبا يكرهه ويتأمل منهوهكذا ايض
يف مأكوالم ومشروبام ويف مشمومام وملبوسام وسائر املالذ والزينة واحملاسن، كل ذلك حبسب تغريات أمزجة األخالط، 

  .األبدان، واألماكن واألزمان، كما بينا طرفاً من ذلك يف رسالة األخالقواختالف الطبائع، وتركيب 

  فصل في أصول األلحان وقوانينها
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 أن لكل أمة من الناس أحلاناً من الغناء وأصواتاً ونغمات ال يشبه بعضها بعضاً وال حيصي - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-أعلم يا أخي
م وصورهم وطبعهم على اختالف أخالقهم وألسنتهم وألوام، ولكن نريد أن نذكر أصول عددها كثرة إال اهللا تعاىل الذي خلقه

الغناء وقوانني األحلان اليت منها يتركب سائرها، وذلك أن الغناء مركب من األحلان، واللحن مركب من النغمات والنغمات مركبة 
مركبة من املصاريع، واملصاريع مركبة من املفاعيل، من النقرات واإليقاعات، وأصلها كلها حركات وسكون كما أن األشعار 

. واملفاعيل مركبة من األسباب واألوتاد والفواصل، وأصلها كلها حروف متحركات وسواكن، كما بينا ذلك يف كتاب العروض

تحركات وكذلك األقاويل كلها مركبة من الكلمات، والكلمات من األمساء والفعال واألدوات، وكلها مركبة من احلروف امل
ومن يريد أن ينظر يف هذا العلم، فيحتاج أن يرتاض أوالً يف علم النحووالعروض مما ال بد . والسواكن، كما بينا يف كتاب املنطق

منه، وقد ذكرنا يف رسالة املنطق ما حيتاج إليه املتعلم واملبتدئ، وحنتاج أن نذكر ها هنا أصل العروض وهوميزان الشعر وقوانينه، إذ 
إن العروض هوميزان الشعر يعرف به املستوي واملزحف؛ وهي مثانية مقاطع : وانني املوسيقى مماثلة لقوانني العروض، فنقولكانت ق

وهذه الثمانية مركبة من . فعولن، مفاعيل، متفاعلن، مستفعلن، فاع التن، فاعلني، مفعوالت، مفاعلنت: يف الشعار العربية وهي هذه
هل مل وما : واحد متحرك، وآخر ساكن أومتحرك، مثل قولك: فالسبب حرفان. وتد، والفاصلةالسبب، وال: ثالثة أصول وهي

: والفاصلة أربعة أحرف. نعم وبلى وأجل وما شاكلها: والوتد ثالثة أحرف، اثنان متحركان، وواحد ساكن، مثل قولك. شاكلها

ه الثالثة حرف ساكن وحرف متحرك، فهذه وأصل هذ. غلبت فعلت وما شاكلها: ثالثة متحركة، وواحد ساكن، مثل قولك
  .قوانني العروض وأصوله

فأما السبب فنقرة متحركة يتلوها سكون، مثل . وأما قوانني الغناء واألحلان فهي أيضاً ثالثة أصول وهي السبب والوتد والفاصلة
والفاصلة . نن تنن تنن تنن، يكرر دائماًت: والوتد نقرتان متحركتان يتلومها سكون، مثل قولك. تن تن تن تن، ويكرر دائماً: قولك

فهذه الثالثة هي األصل والقانون يف مجيع ما يركب منها من . تننن تننن تننن تننن: ثالث نقرات متحركة يتلوها سكون، مثل قولك
 ركبت من هذه فإذا. النغمات، وما يركب من النغمات يف مجيع اللغات من األحلان، وما يتركب منها من الغناء يف مجيع اللغات

ومنها . تن تنن، وتكرر دائماً: نقرة ونقرتان مثل قولك: الثالثة األصول اثنني اثنني كانت منها تسع نغمات ثنائية، وهي هكذا
ومنها نقرتان . تن تننن، ويكرر دائماً: ومنها نقرة وثالث نقرات مثل قولك. نقرتان ونقرة مثل قولك تنن تن، وتكرر دائماً

ومنها ثالث نقرات ونقرتان . تننن تننن: ومنها ثالث نقرات وثالث نقرات مثل قولك. تنن تنن، ويكرر دائماً: لكونقرتان مثل قو
ومنها نقرة وسكون قدر نقرة، . تننن تن، ويكرر دائماً: ومنها ثالث نقرات ونقرة مثل قولك. تننن تنن، ويكرر دائماً: مثل قولك

  .فهذه مجلة النغمات الثنائية.  تن، ويكرر دائماًتن تن تن: وهي األصل والعمود، مثل قولك

نقرة ونقرتان، وثالث نقرات، ونقرتان ونقرة وثالث نقرات، ونقرة وثالث نقرات ونقرتان، : وأما الثالثية فهي عشرة تركيبات
ات ونقرة، ونقرتان وثالث نقرات ونقرة ونقرتان، ونقرتان وثالث نقرات ونقرة، وثالث نقرات ونقرتان ونقرة، ونقرة وثالث نقر

فهذه مجيع أنواع اإليقاع . وثالث نقرات ونقرتان، وثالث نقرات ونقرة وثالث نقرات، وثالث نقرات ونقرتان وثالث نقرات
  .ثالثة منها مفردة، وتسعة ثنائية، وعشرة ثالثية، فذلك اثنا وعشرون تركيباً: املركبة من النقرات

    

الثقيل األول وخفيفه، والثقيل الثاين وخفيفه، والرمل وخفيفه، واهلزج : مثانية أنواع وهيوالذي تركب من هذه يف غناء العربية 
وخفيفه، وهذه الثمانية األجناس هي األصل ومنها يتفرع سائر أنواع األحلان، وإليها تنسب، كما أن الثمانية مقاطع يتفرع سائر ما 

رياضيات أربعة أصول، منها يتركب سائرها، وتلك األربعة أصلها واحد، فقد تبني مبا ذكرنا إن كل صناعة من ال. يف دوائر العرض
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كما بينا يف رسالة األرمثاطيقي كيفية تركيب العدد من الواحد الذي قبل االثنني؛ ويف رسالة جومطريا بينا بأن النقطة يف صناعة 
 وأحواهلا من بني الكواكب كالواحد يف العدد اهلندسة مماثلة للواحد يف صناعة العدد؛ ويف رسالة االسطرنوميا بينا إن الشمس

والنقطة يف صناعة اهلندسة؛ ويف رسالة النسب العددية بينا أن نسبة املساواة أصل وقانون يف علم النسب كالواحد يف صناعة العدد؛ 
، وسائر نغمات األحلان ويف هذه الرسالة قد بينا أن احلركة كالواحد، والسبب كاالثنني، والوتد كالثالثة، والفاصلة كاألربعة

والغناء مركبة منها، كما ان سائر األعداد من اآلحاد والعشرات واملاين واأللوف مركبة من األربعة والثالثة واالثنني والواحد؛ ويف 
وهي اجلوهر أربعة منها متقدمة على باقيها، : رسالة املنطققد بينا أيضاً أن اجلوهر كالواحد، والتسع املقوالت األخر كتسعة اآلحاد

ويف رسالة اهليوىل بينا أن اجلسم مركب من اجلوهر والطول والعرض والعمق، . والكم والكيف واملضاف، وسائرها مركبة منها
 نسبته من املوجودات كنسبة الواحد من - جل ثناؤه-ويف رسالة املبادئ بينا أن الباري. وسائر األجسام مركبة من اجلسم املطلق

ثنني، والنفس كالثالثة، واهليوىل كاألربعة، وسائر اخلالئق مركبة من اهليوىل والصورة املخترعني من النفس العدد، والعقل كاال
الكلية، والنفس الكلية منبعثة من العقل الكلي، والعقل مبدع بأمر الباري جل ثناؤه، أبدعه اهللا ال من شيء، وصور فيه مجيع األشياء 

 من صناعتهم، لتكون أقرب - جل ثناؤه-ائل كلها أن نبني ألهل كل صناعة وحدانية الباريوغرضنا من هذه الرس. بالقوة والفعل
ونبني أيضاً كيفية حدوث املوجودات بعضها من . إىل فهمهم، وأبني حلجتهم، وأوضح لربهام، وهكذا فعلنا يف سائر الرسائل

 فتبارك اهللا رب العاملني وأحسن اخلالقني وأرحم  وحسن عنايته، وإتقان حكمته، ودقة صنعته،- جل ثناؤه-بعض، بإذن اهللا
إن كا نقرتني من نقرات األوتار وإيقاعات القضبان فال بد من أن : ونرجع اآلن إىل ما كنا فيه فنقول. الرامحني وأكرم األكرمني

ضبان، تواترت أيضاً يكون بينهما زمان سكون طويالً كان أوقصرياً؛ وإنه إذا تواترت نقرات تلك األتار وإيقاعات تلك الق
سكونات بينهما، مث ال ختلوأزمان تلك السكونات من أن تكون مساوية ألزمان تلك احلركات، أوتكون أطول منها؛ وإذا كانت 

أقصر منها فاملتفق عليه بني أهل هذه الصناعة أن زمان احلركة ال ميكن أن يكون أطول من زمان السكون الذي هومن جنسه، فإن 
سكونات مساوية ألزمان احلركات يف الطول، وال ميكن أن يقع يف تلك األزمان حركة أخرى، مسيت تلك النغمات كانت أزمان ال

عند العمود األول، وهواخلفيف الذي ال ميكن أن يكون أخف منه، ألنه أن وقعت يف تلك األزمان حركة أخرى صارت نغمتها 
ميع صوتاً متصالً؛ وإن كانت أزمان السكزنات طوهلا مبقدار ما ميكن أن يقع متصلة بنغمة النقرة اليت قبلها واليت بعدها، وصار اجل

فيها حركة أخرى مسيت تلك النغمات العمود الثاين واخلفيف الثاين، وإن كانت أزمان تلك السكونات أطول من هذه مبقدار ما 
مان أطول من هذه مبقدار ما ميكن أن يقع فيها ميكن أن يقع فيها حركتان، مسيت تلك النغمات الثقيل األول، وإن كانت تلك األز

وهذا الذي ذكرناه ووصفناه على ما يوجبه القياس والقانون، فأما على ما يعرفه . ثالث حركات مسيت تلك النغمات الثقيل الثاين
وأصحاب املالهي من أهل هذا الزمان ووصفناه على ما يوجبه القياس والقانون، فأما على ما يعرفه أهل هذا الزمان من املغنني 

  .اخلفيف والثقيل فهو غري هذا وسنذكره بعد هذا الفصل

    

وأعلم يا أخي بأنه إذا زادت أزمان السكونات اليت بني النقرات واإليقاعات على هذا املقدار من الطول، خرج من األصل والقانون 
ذلك أن األصوات ال متكث يف اهلواء زماناً طويالً إال ريثما والقياس أعين من أن تدركها ومتيزها القوة الذائقة السمعية، والعلة يف 

. تأخذ املسامع حظها من الطنني، مث تضمحل تلك األصوات من اهلواء احلامل هلا املؤدي إىل املسامع، كما بينا يف فصل قبل هذا

  .ومهاوهكذا أيضاً طنني األصوات ال ميكث يف املسامع زماناً إال ريثما تأخذ القوة املتخيلة رس

وإذا طالت أزمان السكونات بني النقرات واإليقاعات وزادت على املقدار الذي تقدم . مث تضمحل من املسامع تلك الطنينات
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ذكره، اضمحلت النغمة األوىل وطنينها من املسامع قبل أن ترد النغمة األخرى، فال تقدر القوة املفكرة أن تعرف مقدار الزمان 
عرف التناسب الذي بينهما، ألن جودة الذوق يف املسامع هي معرفة كمية األزمان اليت بني النغمتني، وما الذي بينهما، فتميزمها وت

وعلى هذا املثال جيري حكم سائر احملسوسات والقوى احلاسة . بني أزمان السكونات وبني أزمان احلركات من التناسب واملقدار
 أن تعرف مقدار أبعاد ما بني املرئيات إال إذا كانت متقاربة يف األماكن، وأما إذا ولك أن القوة الباصرة أيضاً ال تقدر. املدركة هلا

بعد ما بينها من األماكن كما بعد ما بني املسموعاعت باألزمان، فال تقدر القوة الباصرة أن تدركها ومتيز البعد ما بينها إال بآالت 
وهكذا إذا بعد ما بني أزمان احلركات بطول . ا يف رسالة اجلومطرياهندسية كالذراع والشل والباب والقبضة واألصابع، كما بين

أزمان السكونات، فال تقدر القوة الذائقة السامعة أن تدركها وتعرف بعد ما بينها إال بآالت رصدية كالطرجهارات؛ والشياهني؛ 
. لذوق، كما هومعروف يف العروضفأما إن كانت قريبة أدركها السمع وميزها ا. واالصطرالب؛ وما شاكلها من آالت الرصد

فقد تبني مبا ذكرناه من العلة يف أزمان السكونات اليت بني النقرات، أنه إذا زاد طوهلا على املقدار املذكور خرج من األصل 
مبقدار وعلة أخرى أيضاً وهي أن النغمة الواحدة إذا وردت على القوة السامعة ال ميكث فيها صوا إىل أن يضمحل إال . والقانون

: فتكون مجلتها مثانية أزمان فحسب، مثل هذا الشكل. زمان ثالث نقرات أخرى من أخواا، بني كل واحدة زمان سكون أحدمها

وإذ فرغنا من ذكر مقادير أزمان احلركات والسكونات وما بينهما من . اه اه اه اه األلف عالمة السكون، واهلاء عالمة املتحرك
  .أن نذكر أيضاً طرفاً من أمر اآلالت املصونة وكيفية صناعتها وإصالحها، وما التام الكامل منهاالبعد والتناسب، فنريد 

  فصل في كيفية صنناعة اآلالت وإصالحها

 بأن احلكماء قد صنعوا آالت وأدوات كثرية لنغمات املوسيقى وأحلان الغناء، مفننة - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-أعلم يا أخي
 األنواع، مثل الطبول والدفوف والنايات والصنوج واملزامري والسرنايات والصفارات والسلباب والشواشل األشكال، كثرية

ولكن أمت آلة . والعيدان والطنابري واجلنك والرباب واملعازف واألراغن واألرمونيقي وما شاكلها من اآلالت والدوات املصوتة
وحنتاج أن نذكر من كيفية وصنعها وإصالحها واستعماهلا،وكمية . اة بالعوداستخرجتها احلكماء، وأحسن ما صنعوها اآللة املسم

نسب ما بني نغمات أوتارها و طوهلا وغلظها ورقتها نقراا، طرفاً شبه املدخل واملقدمات ليكون تنبيهاً لنفوس الطالبني للعلوم 
 الصنائع اليت هي كلها داللة على الصانع احلكيم الذي الفلسفية، والناظرين يف اآلداب الرياضية؛ ونبني هلم دقائق احلكمة وأسرار

وهوالذي خلق الصناع وأهلمهم الصنائع األول واحلكم والعلوم واملعارف، واهللا أحسن اخلالقني - تبارك وجل ثناؤه-هوالباري
  .وأحكم احلاكمني

    

: إن أهل هذه الصناعة قالوا: ناعة بأهلها، فنقولاستعينوا يف كل ص: ولكن نبدأ أوالً بذكر ما قال أهل هذه الصناعة، فإنه قد قيل

ينبغي أن تتخذ اآللة اليت تسمى العود خشباً طوله وعرضه وعمقه يكون على النسبة الشريفة، وهي أن طوله مثل عرضه ومثل 
ون نصفه، ويكون عمقه مثل نصف العرض، وعنق العود مثل ربع الطول، وتكون ألواحه رقاقاً متخذة من خشب خفيف، ويك

مث يتخذ أربعة أوتار بعضها أغلظ من بعض على النسبة األفضل، وهوأن يكون . الوجه رقيقاً من خشب صلب خفيف يطن إذا نقر
غلظ البم مثل غلظ املثلث ومثل ثلثه، وغلظ املثلث مثل غلظ املثىن ومثل ثلثه، وغلظ املثىن مثل غلظ الزير ومثل ثلثه، وهوأن يكون 

مث متد .  إبريسم؛ واملثلث مثانياً وأربعني طاقة، واملثىن ستاً وثالثني طاقة، والزير سبعاً وعشرين طاقة إبريسمالبم أربعاً وستني طاقة
هذه األوتار األربعة على وجه العود مشدودة أسفاهلا يف املشط، ورؤوسها يف املالوي فوق عنق العود، فعند ذلك تكون أطواهلا 
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مث يقسم طول الوتر الواحد بأربعة أقسام متساوية، ويشد " سد مح لوكز:"  على هذه النسبةمتساوية، وهي يف دقتها وغلظها خمتلفة
دستان؛ اخلنصر عند الثالثة األرباع مما يلي عنق العود، مث يقسم طول الوتر من الرأس بتسعة أقسام متساوية، ويشد دستان السبابة 

ان السبابة إىل املشط بتسعة أقسام متساوية، ويشد دستان البنصر على على التسع مما يلي عنق العود؛ مث يقسم طول الوتر عند دست
  .التسع منه، فإنه يقع فوق دستان اخلنصر مما يلي دستان السبابة

مث يقسم طول الوتر عند دستان اخلنصر مما يلي املشط بثمانية أقسام، ويزاد عليها هذا الدستان أعين دستان الوسطى يشد حبيال 
نها وبني دستان اخلنصر مثن ما بني اخلنصر إىل املشط، فيصري نسبة نغممة الوسطى هذه إىل نغمة اخلنصر مثلها، فما نقطة من الوتر بي

فهذا هوإصالح العود ونسب . ويشد عند ذلك دستان الوسطى، فإنه يقع فيما بني دستان السبابة والبنصر. بقي من الوتر فوق
  .األوتار ومواضع الدساتني

    

صالح النغم ومعرفة ما يكون بينها من النسب، فهو أن ميد الزير وحيزق؛ حبسب ما حيتمل أن ال ينقطع؛ مث ميد املثىن فأما كيفية إ
فوق الزير وحيزق مث يزم باخلنصر وينقر مع مطلق الزير، فإذا مسعت نغمتامها متساويتني فقد استويا، وإال يزاد يف حزق املثىن 

ث وحيزق ويزم باخلنصر، وينقر مع مطلق املثىن حىت تسمع نغمتامها متساويتني، وإال يزاد يف احلزق مث ميد املثل. وإرخائه حىت يستويا
مث ميد املثلث وحيزق ويزم باخلنصر، وينقر مع مطلق املثىن حىت يسمع . واإلرخاء حىت يستويا ويسمع نغمتامها كأما نغمة واحدة

بم وحيزق ويزم باخلنصر، وينقر مع مطلق املثلث، فإذا مسعت نغمتامها متساويتني مث ميد ال. نغمتامها متساويتني كاما نغمة واحدة
وإذا استوت هذه األوتار على هذا الوصف وجدت نغمة مطلق كل وتر باإلضافة إىل نغمة . كأما نغمة واحدة، فقد استويا

وم باخلنصر مثل نغمة الوتر الذي حتته مطبقاً مزمومة باخلنصر مثله ومثل ثلثه يف الغلظ والثقل؛ ويوجد أيضاً نغمة كل وتر مزم
بالسواء، وأيضاً نغمة مطلق كل وتر مثل نغمة مزمومة بالسبابة ومثل ثلثه سواء؛ ويوجد أيضاً نغمة مطلق كل وتر ضعف نغمة 

 مثنه سواء؛ ويوجد الوتر الذي حتته وهوالثالث منه مزموماً بالسبابة؛ ويوجد أيضاً نغمة سبابة كل وتر منه مثل نغمة بنصره ومثل
وباجلملة ما من وتر وال دستان من هذه األوتار والدساتني إال . أيضاً نغمة وسطى كل وتر مثل نغمة خنصره ومثل مثنه سواء

فمن النسب الفاضلة الشريفة أن تكون . ولكن منها ما هي فاضلة شريفة، ومنها ما دون ذلك. ولنغماا نسبة بعضها إىل بعض
فإذا . رى سواء، وتكون النغمة الغليظة مثل احلادة ومثل ثلثها ومثل نصفها، أومثلها ومثل ربعها، اومثلها ومثل مثنهاالنغمة مثل األخ

استوت هذه األوتار على هذه النسب الفاضلة وحركت حركات كتواترة متناسبة حدث عند ذلك منها نغمات متواترة متناسبة، 
 ضروباً من التأليفات كما تقدم ذكرها يف فصل قبل هذا، وصارت النغمات فإذا ألفت. حادات خفيفات، وثقيالت غليظات

الغليظات الثقال للنغمات احلادات اخلفاف كاألجساد وهي هلا كاألرواح، واحتد بعضها ببعض، وامتزجت وصارت أحلاناً وغناًء، 
احلروف، واحلان مبرتلة الكلمات، والغناء مبرتلة كانت نقرات تلك األوتار عند ذلك مبرتلة األقالم، والنغمات احلادات منها مبرتلة 

فإذا . األقاويل، واهلواء احلامل هلا مبرتلة القراطيس، واملعاين املتضمنة يف تلك النغمات واألحلان مبرتلة األرواح املستودعة يف األجساد
رحت فيها األرواح، وسرت ا النفوس؛ ألن وصلت املعاين املتضمنة يف تلك النغمات واألحلان إىل املسامع، استلذت ا الطباع، وف

تلك احلركات والسكونات اليت تكون بينها تصري عند ذلك مكياالً لألزمان وأذرعاً هلا، وحماكية حلركات األشخاص الفلكية، كما 
الً متساوياً متناسباً فإذا كيل ا الزمان كي. أن حركات الكواكب واألفالك املتصالت املتناسبات هي أيضاً مكيال للدهور وأذرع هلا

معتدالً، كانت نغماا مماثلة لنغمات حركات األفالك والكواكب، ومناسبة هلا؛ فعند ذلك تذكرت النفوس اجلزئية اليت يف عامل 
الكون والفساد سرور عامل الفالك ولذات النفوس اليت هناك، وعلمت وتبني هلا بأا يف أحسن األحوال وأطيب اللذات وأدوم 
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، ألن تلك النغمات هي أصفى، وتلك األحلان أطيب، ألن تلك األجسام أحسن تركيباً، وأجود هنداماً، واصفى جوهراً، السرور
فإذا علمت النفس اجلزئية اليت يف عامل الكون والفساد أحوال عامل األفالك، . وحركاا أحسن نظاماً، ومناسباا أجود تأليفاً

ذلك إىل الصعود إىل هناك، واللحوق بأبناء جنسها من النفوس الناجية يف األزمان املاضية، وتيقنت حقيقة ما وصفنا، تشوقت عند 
فإن قال قائل إن الفلك طبيعة خامسة ال جيوز أن يكون ألجسامه نغمات وأصوات، فليعلم هذا القائل إن الفلك . من األمم اخلالية

لصفات، وذلك أن منها ما هومضيء مثل النار، وهي الكواكب، وإن كانت طبيعته خامسة، فليس مبخالف هلذه األجسام يف كل ا
ومنها ما هومشف كالبلور، وهي األفالك، ومنها ما هوصقيل كوجه املرآة، وهوجرم القمر؛ ومنها ما هويقبل النور والظلمة مثل 

لها أوصاف لألجسام وبيان ذلك أن ظل األرض يبلغ خمروطه إىل فلك عطارد؛ وهذه ك. اهلواء، وهوفلك القمر وفلك عطارد
فقد تبني أن الفلك، وإن كانت طبيعته خامسة، فليس مبخالف لألجسام الطبيعية يف كل . الطبيعية، واألجسام الفلكية تشاركها فيها

    الصفات، بل يف بعضها 

واء، واشف من دون بعض، وذلك أا ليست حبارة وال باردة وال رطبة بل يابسة صلبة أشد صالبة من الياقوت، وأصفى من اهل
البلور، وأصقل من وجه املرآة، وأا مياس بعضها بعضاً، وتصطك وحتتك، وتطن كما يطن احلديد والنحاس، وتكون نغماا 

  .متناسبات مؤتلفات، وأحلاا موزونات، كما بينا مثاهلا يف نغمات أوتار العيدان ومناسباا

  فصل في أن لحركات األفالك نغمات كنغمات العيدان

 أنه لومل يكن حلركات أشخاص األفالك أصوات وال نغمات، مل يكن ألهلها فائدة من - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-علم يا أخيأ
وقد . فإن مل يكن هلم مسع فهم صم بكم عمي، وهذه حال اجلمادات اجلامدات الناقصات الوجود. القوة السامعة املوجودة فيهم

نطق الفلسفي أن أهل السموات وسكان األفالك هم مالئكة اهللا وخالص عباده، يسمعون قام الدليل وصح الربهان بطريق امل
وتسبيحهم أحلان أطيب من قراءة داود للزبور يف احملراب، ونغمات . ويبصرون ويعقلون ويقرأون ويسبحون الليل والنهار ال يفترون

فإم ينبغي أن يكون هلم أيضاً شم وذوق وملس، فليعلم هذا : قائلألذ من نغمات أوتار العيدان الفصيحة يف اإليوان العايل؛ فإن قال 
القائل بأن الشم والذوق واللمس إمنا جعل للحيوان اآلكل للطعام، والشارب للشراب، ليميز ا النافع من الضار، وحيرز جثته عن 

هذه األشياء، وهم غري حمتاجني إىل أكل الطعام احلر والربد املفرطني املهلكني جلثته، فأما أهل السموات وسكان األفالك فقد كفوا 
والشراب بل غذاؤهم التسبيح، وشرام التهليل، وفاكهتهم الفكر والروية والعلم والشعور واملعرفة واإلحساس واللذة والفرح 

وس أهلها، وإن تلك فقد تبني مبا ذكرنا أن حلركات األفالك والكواكب نغمات وأحلاناً طيبة لذيذة مفرحة لنف. والسرور والراحة
النغمات واألحلان تذكر النفوس البسيطة اليت هناك سرور عامل األرواح اليت فوق الفلك اليت جواهرها أشرف من جواهر عامل 

والدليل . األفالك، وهوعامل النفوس، ودار احلياة اليت نعيمها كلها روح ورحيان يف درجات اجلنان، كما ذكر اهللا تعاىل يف القرآن
ة ما قلنا، والربهان على حقيقة ما وصفنا، أن النغمات حركات املوسيقار تذكر النفوس اجلزئية اليت يف عامل الكون على صح

والفساد سرور عامل األفالك، كما تذكر نغمات حركات األفالك والكواكب النفوس اليت هي هناك سرور عامل األرواح؛ وهي 
عند احلكماء، وهي قوهلم إن املوجودات املعلوالت الثواين حتاكي أحواهلا أحوال النتيجة اليت أنتجت من املقدمات املقرر ا 

املوجودات األوىل اليت هي علل هلا، فهذه مقدمة واحدة؛ واألخرى قوهلم إن األشخاص الفلكية علل أوائل هلذه األشخاص اليت يف 
ركاا، فوجب أن تكون نغمات هذه حتاكي عامل الكون والفساد، وإن حركاا علة حلركات هذه، وحركات هذه حتاكي ح

واملثال يف ذلك حركات الصبيان يف لعبهم، فإم حياكون أفعال اآلباء واألمهات، وهكذا التالمذة واملتعلمون حياكون يف . نغماا
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ركاا املنتظمة متقدمة وإن أكثر العقالء يعلمون بأن األشخاص الفلكية وح. أفعاهلم وصنائعهم أفعال األستاذين واملعلمني وأحواهلم
الوجود على احليوانات اليت حتت فلك القمر، وحركاا علة حلركات هذه؛ وعامل النفوس متقدم الوجود على عامل األجسام، كما 

  .بينا يف رسالة اهليوىل ورسالة املبادئ العقلية

 األفالك، لتلك احلركات املنتظمة املتصلة، فلما وجد يف عامل الكون حركات منتظمة، هلا نغمات متناسبة، دلت على أن يف عامل
نغمات متناسبة مفرحة لنفوسها، ومشوقة هلا إىل ما فوقها، كما يوجد يف طباع الصبيان اشتياق إىل أحوال اآلباء واألمهات، ويف 

 طباع العقالء اشتياق إىل طباع التالمذة واملتعلمني اشتياق إىل أحوال األستاذين، ويف طباع العامة اشتياق إىل أحوال امللوك، ويف
  .أحوال املالئكة والتشبه م، كما ذكر يف حد الفلسفة إا التشبه باإلله حبسب الطاقة اإلنسية

    

ويقال إن فيثاغورس احلكيم مسع بصفاء جوهر نفسه وذكاء قلبه نغمات حركات األفالك والكواكب، فاستخرج جبودة فطرية 
وأول من تكلم يف هذا العلم، وأخرب عن هذا السر من احلكماء؛ مث بعده نيقوماخس أصول املوسيقى ونغمات األحلان، وه

وهذا كان غرض احلكماء من استعماهلم األحلان املوسيقية ونغم األوتار يف اهلياكل . وبطليموس وأقليدس وغريهم من احلكماء
زنة املرققة للقلوب القاسية، املذكرة للنفوس الساهية وبيوت العبادات، عند القرابني يف سنن النواميس اإلهلية، وخاصة األحلان احمل

وكانوا يلحنون مع نقرات تلك األوتار . واألرواح الالهية الغافلة عن سرور عاملها الروحاين وحملها النوراين، ودارها احليوانية
سرورهم، كما يقرأ غزاة املسلمني عند كلمات وأبياتاً موزونة قد ألفت يف هذا املعىن ووصف فيها نعيم عامل األرواح ولذات أهله و

إن اهللا :" النفري آيات من القرآن أنزلت يف هذا املعىن لترقق القلوب، وتشوق النفوس إىل عامل األرواح ونعيم اجلنان، مثل قوله تعاىل
حقاً يف التوراة واإلجنيل اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم بأن هلم اجلنة يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلون ويقتلون وعداً عليه 

وأخوات هذه اآليات من القرآن؛ وكما ينشد غزاة املسلمني ." والقرآن، ومن اوىف بعهده من اهللا، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به
 هناك، عند اللقاء أيضاً أواحلملة على اهليجاء ما قيل من أبيات الشعر يف وصف احلور العني ونعيم اجلنان مما يشوق النفوس إىل

  : أويشجع على اإلقدام، بالعربية والفارسية، حنوقول الشاعر

 الحمد بالثمن الربيح وأخذي  لي عفتي وأبى بالئي أبت

 هامة البطل المشيح؛ وضربي  على المكروه نفسي، وإقدامي

 تحمدي أوتستريحي مكانك  :كلما جشأت وجاشت وقولي

  يحوأحمي بعد عن عرض صح  عن مآثر صالحات، ألدفع

  : وقول الشارعر الفارسي

 أندوه درم وغم دينارنه داريم  تادل وجان بخد أوند سباريم بيا

  وأين عمر فنار ابره غزوكذاريم  دين وديانت بفروشيم جانرازبي

لوب القاسية، فأما األشعار اليت كان احلكماء اإلهليون يلحنوا عند استعماهلم املوسيقى يف اهلياكل وبيوت العبادات، لترقيق الق
وتنبيه النفوس الساهية من نومة الغفلة، واألرواح الالهية يف رقدة اجلهالة، ولتشويقها إىل عاملها الروحاين وحملها النوراين، ودارها 

يا " : احليوانية؛ وإلخراجها من عامل الكون والفساد،ولتخليصها من غرق حبر اهليوىل، وجناا من أسر الطبيعة، فهي ما هذه معانيها
أيتها النفوس الغائصة يف حبر األجسام املدهلمة، ويا أيتها األرواح الغريقة يف ظلمات األجرام ذوات الثالثة األبعاد، الساهية عن ذكر 
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أن تقولوا يوم القيامة إنا " ألست بربكم، قلتم بلى شهدنا:" املعاد، املنحرفة عن سبيل الرشاد، اذكروا عهد امليثاقإذ قال لكم احلق
  .إمنارأشرك آباؤنا اجلسمانيون من قبل، وكنا ذرية من بعدهم جرمانيني يف دار الغرور:" أوتقولوا." ا عن هذا غافلنيكن

اذكروا عاملكم الروحاين وداركم احليوانية وحملكم النوراين، وتشوقوا إىل آبائكم وأمهاتكم وإخوانكم الروحانيني، . وضنك القبور
بادروا وارحلوا من دار .  هم من أوساخ األجرام مربؤون، وعن مالبسة األجسام الطبيعية مرتهونالذين هم يف أعلى عليني، الذين

  ".الفناء إىل دار البقاء قبل أن يبادر بكم إىل هناك مكرهني جمبورين، غري مستعدين، نادمني خاسرين

فقد تبني . ى يف اهلياكل وبيوت العباداتففي مثل هذه األوصاف وما شاكل هذه املعاين، كانت احلكماء تلحن مع نغمات املوسيق
وأما علة حترمي املوسيقى . إذاً مبا ذكرنا طرف من غرض احلكماء يف استعماهلم املوسيقى واستخراجام أصول أحلاوتركيب نغماته

ماء، بل على سبيل  فهو من أجل استعمال الناس هلا على غري السبيل اليت استعملها احلك- عليهم السالم-يف بعض شرائع األنبياء
  : واألبيات اليت تنشد مشاكلة هلا مثل قول قائل. اللهوواللعب، والترغيب يف شهوات لذات الدنيا، والغرور بأمانيها

  فكل، وإن طال المدى يتصرم  بنصيب من نعيم ولذة، خذوا

  : وقول القائل

  في جنة مذ مات، أوفي نار  جاءنا أحد يخبر إنه ما

    

 هذه األبيات إذا مسعها أكثر الناس ظنوا وتومهوا أنه ليست لذة وال نعيم وال فرح وال سرور غري هذه احملسوسات وأعلم بأن مثل
 من نعيم اجلنات ولذات أهلها باطل؛ والذي أخربت به احلكماء من - عليهم السالم-اليت يشاهدوا، وإن الذي أخربت به األنبياء
 أيدك اهللا وإيانا بروح -وأعلم يا أخي. زور ليست له حقيقة، فيقعون يف شكوك وحريةسرور عامل األرواح وفضله وشرفه كذب و

 مبا أخربوك عنه من نعيم اجلنان ولذات أهلها، ومل تصدق احلكماء مبا عرفوك من - عليهم السالم- إنك إنلم تؤمن لألنبياء-منه
  .لفاسدة، بقيت متحرياً شاكاً ضاالً مضالًسرور عامل األرواح، ورضيت مبا ختيل ملك األوهام الكاذبة والظنون ا

 يف وضعهم النواميس والشرائع، وغرض احلكماء - عليهم السالم- بأن غرض األنبياء- أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم يا أخي
غرضهم فأما . يف وضع السياسات ليس هوإصالح أمور الدنيا فحسب، بل غرضهم مجيعاً يف ذلك إصالح الدين والدنيا مجيعاً

  .األقصى فهو جناة النفوس من حمن الدنيا وشقاوة أهلها، وإيصاهلا إىل ميعاد اآلخرة ونعيم أهلها

إنه إذا وصلت معاين النغمات واألحلان إىل أفكار النفوس، بطريق السمع، وتصورت فيها رسوم : ونرجع اآلن إىل ما كنا فيه فنقول
ن والنغمات، استغين عن وجودها يف اهلواء كما يستغين عن املكتوب يف األلواح إذا تلك املعاين اليت كانت مستودعة يف تلك األحلا

فهم وحفظ ما كان فيها مكتوباً من املعاين، وهكذا يكون حكم النفوس اجلزئية إذا ما هي متت وكملت، وبلغت إىل أقصى مدى 
أوبقربان يف سبيل اهللا تعاىل، واستخرجت تلك غاياا مع هذه األجسام، فعند ذلك هدمت أجسامها إما مبوت طبيعي أوعرضي، 

النفوس من األجسام كما يستخرج الدر من الصدف، واجلنني من الرحم، واحلب من األكمام، والثمرة من القشرة، واستؤنف ا 
س أمر آخر، كما يستأنف بالدر أمر آخر إذا رمي بالصدف وحصل الدر، وهكذا حكم الثمار واحلب إذا أدركت ونضجت، فلي

وهذا حكم النفوس بعد مفارقة األجسام يراد ا . إال الصرام؛ واحلصاد والرمي بقشورها، وحتصيل لبها، ويستأنف ا حكم آخر
أفرأيتم ما متنون، أأنتم ختلقونه، أم حنن اخلالقون، حنن قدرنا بينكم املوت، وما حنن مبسبوقني على :" أمر آخر، كما ذكر اهللا تعاىل

هكذا أيضاً حكم نفوس احليوانات بعد الذبح يستأنف ا أمر آخر، فال تقدر يا أخي ". وننشئكم فيما ال تعلمونأن نبدل أمثالكم 
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بأن غرض واضعي النواميس يف حتليل ذبح البهائم يف اهلياكل عند القرابني إمنا هوألكل حلومها حسب، بل غرضهم ختليص نفوسها 
من حال النقص إىل حال التمام والكمال يف الصورة اإلنسانية اليت هي أمت وأكمل من دركات جهنم عامل الكون والفساد، ونقلها 

فانظر اآلن . صورة حتت فلك القمر؛ وهذه الصورة هي آخر باب يف جهنم عامل الكون والفساد، كما بينا يف رسالة حكمة املوت
مثينة، ال تغفل عنها فإن هلا قيمة عظيمة عند  وتفكر وأعلم بأن جسمك صدف ونفسك درة - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-يا أخي

بارئها وخالقها، وقد بلغت آخر باب يف جهنم، فإن بادرت وتزودت وسعيت وخرجت من هذا الباب الذي ظاهره من قلبه 
  .العذاب، ودخلت من الباب الذي باطنه فيه الرمحة، ساجداً يف صورة املالئكة، فقد أفلحت وفزت وجنوت

:" أن صورة املالئكة هي اليت تويف نفسك عند مفارقة اجلسد، كما ذكر اهللا تعاىل بقوله-ك اهللا وإيانا بروح منه أيد-وأعلم يا أخي

 بأن ملك املوت - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم يا أخي." قل يتوفاكم ملك املوت الذي وكل بكم، مث إىل ربكم ترجعون
  .ة لألجسام هي قابلة األطفالهوقابلة األرواح وداية النفوس، كما أن الداي

وأعلم يا أخي بأن لكل نفس من املؤمنني أبوين يف عامل األرواح، كما أن ألجسادهم أبوين يف عامل األجساد، كما قال رسول 
اكم ملة أبيكم إبراهيم، هومس:" قال اهللا تعاىل. أنا وأنت يا علي أبوا هذه األمة:  لعي، رضي اهللا عنه- صلى اهللا عليه وسلم-اهللا

إن احلكماء املوسيقاريني إمنا اقتصروا من أوتار العود : فنرجع إىل ما كنا فيه فنقول. وهذه األبوة روحانية ال جسمانية." املسلمني
 كما - جل ثناؤه-على أربعة ال أقل وال أكثر، لتكون مصنوعام مماثلة لألمور الطبيعية اليت دون فلك القمر، اقتداء حبكمة الباري

     رسالة األرمثاطيقي، فوتر الزير مماثل لركن النار، بينا يف

ونغمته مناسبة حلرارا وحدا؛ واملثىن مماثل لركن اهلواء، ونغمته مناسبة لرطوبة اهلواء ولينه؛ واملثلث مماثل لركن املاء، ونغمته 
وهذه األوصاف هلا حبسب مناسبة . وغلظهامناسبة لرطوبة املاء وبرودته؛ والبم مماثل لركن األرض، ونغمته مماثلة لثقل األرض 

بعضها إىل بعض، وحبسب تأثريات نغماا يف أمزجة طباع املستمعني هلا، وذلك أن نغمة الزير تقوي خلط الصفراء، وتزيد يف قوا 
ء وترققه وتلسنه؛ وتأثريها، وتضاد خلط البلغموتلطفه؛ ونغمة املثىن تقوي خلط الدم، وتزيد يف قوته وتأثريه، وتضاد خلط السودا

ونغمة املثلث تقوي خلط البلغم، وتزيد يف قوته وتأثريه، وتضاد خلط الصفراء، وتكسر حدا؛ ونغمة البم تقوي خلط السوداء، و 
فإذا ألفت هذه النغمات يف األحلان املشاكلة هلا، و استعملت تلك . تزيد يف قوا وتأثريها، وتضاد خلط الدم، وتسكن فورانه

يف أوقات الليل والنهار املضادة طبيعتها طبيعة األمراض الغالبة والعلل العارضة، سكنتها وكسرتسورا، وخففت على األحلان 
املرضى آالمها، ألن األشياء املتشاكلة يف الطباع إذا كثرت واجتمعت، قويت أفعاهلا وظهرت تأثرياا، وغلبت أضدادها، كما 

  .ماتيعرف الناس مثل ذلك يف احلروب واخلصو

فقد تبني مبا ذكرنا طرف من محة احلكماء املوسيقيني املستعملني هلا يف املارستانات يف األوقات املضادة لطبيعة األمراض واألغراض 
فأما العلة اليت من أجلها جعلوا غلظ كل وتر مثل غلظ الذي حتته ومثل . وهم اقتصروا على أربعة أوتار ال أكثر وال أقل. واألعالل
 وأتباع آلثار صنعه يف املصنوعات الطبيعية، وذلك أن احلكماء الطبيعيني - جل ثناؤه-ك منهم أيضاً اقتداء حبكمة الباريثلثه، فذل

ذكروا أن أقطار أكر األركان األربعة اليت هي النار واهلواء واملاء واألرض، كل واحد منها مثل الذي حتته ومثل ثلثه يف الكيفية، 
فقالوا أن قطر كرة األثري، أعين كرة النار اليت دون فلك القمر، مثل قطر كرة الزمهرير ومثل ثلثها؛ وقطر أعين يف اللطافة والغلظ، 

كرة الزمهرير مثل قطر كرة النسيم ومثل ثلثها؛ وقطر كرة النسيم مثل قطر كرة املاء ومثل ثلثها؛ وقطر كرة املاء مثل قطر كرة 
هر النار يف اللطافة مثل جوهر اهلواء ومثل ثلثه؛ وجوهر املاء يف اللطافة مثل جوهر املاء ومعىن هذه النسبة أن جو. األرض ومثل ثلثها

وأما علة شدهم الزير الذي هومماثل لركن النار ونغمته مماثلة . ومثل ثلثه؛ وجوهر املاء يف اللطافة مثل جوهر األرض ومثل ثلثها
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ماثل لركن األرض فوقها كلها، واملثىن مما يلي الزير، واملثلث مما يلي البم، حلرارة النار وحدا، حتت األوتار كلها؛ وشدهم البم امل
فهي أيضاً لعلتني اثنتني، إحدامها أن نغمة الزير حادة خفيفة تتحرك علواً، ونغمة البم غليظة ثقيلة تتحرك إىل أسفل، فيكون ذلك 

  .وكذلك حال املثىن واملثلث. أمكن ملزاجهما واحتادمها

رى أن نسبة غلظ الزير إىل غلظ املثىن، واملثىن إىل املثلث، واملثلث إىل البم كنسبة قطر األرض إىل قطر كرة النسيم، والعلة األخ
وأما استعماهلم نسبة الثمن يف . وكرة النسيم إىل كرة الزمهرير، والزمهرير إىل األثري؛ فهذا كان سبب شدهم هلا على هذا الترتيب

والثمانية هي أول عدد مكعب؛ . سدس والسبع، وتفضيلهم إياها، فمن أجل إا مشتقة من الثمانيةنغمة األوتار دون اخلمس وال
وأيضاً فإن الستة ملا كانت أول عدد تام، وكانت األشكال ذوات السطوح الستة أفضلها، واملقدم عليها هواملكعب، ملا فيه من 

لشكل وعرضه وعمقه كلها متساوية، وله ستة سطوح مربعات كلها التساوي، كما بينا يف رسالة اجلومطريا، وذلك أن طول هذا ا
متساويات؛ وله مثاين زوايا جمسمة كلها متساوية؛ وله اثنا عشر ضلعاً متوازية متساوية؛ وله أربع وعشرون زاوية قائمة متساوية، 

ليس بعد الشكل الكري شكل أكثر وقد قلنا إن كل مصنوع كان التساوي فيه أكثر فهو أفضل، و. وهي من ضرب ثالثة يف مثانية
تساوياً من الشكل املكعب، فمن أجل هذا قيل يف كتاب أقليدس يف املقالة األخرية إن شكل األرض باملكعب أشبه؛ وشكل الفلك 

  .بذي اثنيت عشرة قاعدة خممسات أشبه

    

لثمانية ما ذكره احلكماء الرياضيون بأن بني ومن فضله ا. وقد بينا يف رسالة االسطرنوميا فضيلة الشكل الكري والعدد االثين عشر
أقطار أكر األفالك وبني قطر األرض واهلواء نسبة موسيقية؛ وبيان ذلك أنه إذا كان نصف قطر األرض مثانية، وكان نصف قطر 

طر فلك كرة اهلواء تسعة، فإن قطر كرة فلك القمر اثنا عشر؛ وقطر فلك عطارد ثالثة عشر؛ وقطر فلك الزهرة ستة عشر؛ وق
الشمس مثانية عشر؛ وقطر فلك املريخ واحد وعشرون ونصف؛ وقطر فلك املشتري أربعة وعشرون؛ وقطر فلك زحل سبعة 

فنسبة قطر فلك القمر من قطر األرض مثله وثلث، ومن قطر . وعشرون وأربعة أسباع؛ وقطر فلك الكواكب الثابتة اثنان وثالثون
هرة من قطر األرض نسبة الضعف، ومن قطر القمر املثل والثلث؛ ونسبة قطر الشمس من قطر اهلواء املثل و الربع؛ ونسبة قطر الز

اهلواء الضعف، ومن قطر األرض الضعفان والربع، ومن قطر القمر املثل والنصف؛ ونسبة قطر املشتري من قطر القمر الضعف؛ 
فلك الكواكب الثابتة من قطر املشتري املثل والربع، ومن قطر األرض الثالثة األضعاف، ومن الزهرة املثل والنصف؛ ونسبة قطر 

وأما . ومن الزهرة الضعف، ومن الشمس املثل والثالثة األرباع، ومن القمر الضعفان والثالثة األرباع، ومن األرض أربعة أضعاف
بني عظم أجرام هذه وذكر هؤالء احلكماء أيضاً أن . عطارد واملريخ وزحل فغري هذه النسبة، فمن أجل هذا قيل إا حنوس

الكواكب بعضها لبعض نسباً شىت، إما هندسية وإما موسيقية، وهكذا بينها وبني جرم األرض هذه النسب أيضاً موجودة، ولكن 
  .منها شريفة فاضلة، ومنها دون ذلك يطول شرحها

    

ة وتركيب بعضها جوف بعض، مركبة فقد تبني مبا ذكرنا أن مجلة جسم العامل جبميع أفالكه وأشخاص كواكبه وأركاا األربع
ومؤلفة ومصنوعة وموضوعة بعضها من بعض على هذه النسب املذكورة املقدم ذكرها؛ وأن مجلة جسم العامل جيري جمرى جسم 

حيوان واحد، وإنسان واحد، ومدينة واحدة، وأن مدبرها ومصورها ومركبها ومؤلفها ومبدعها وخمترعها واحد ال شريك له؛ 
 وتصفحت - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-ومن فضيلة الثمانية أيضاً أنك إذا تأملت يا أخي. د أغراضنا يف هذه الرسالةوهذا كان أح

احلار الرطب والبارد الرطب واحلار : املوجودات وعنصر الكائنات الفاسدات، وجدت موجودات كثرية مثمنات كطبائع األركان
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وأيضاً من فضيلة الثمانية أنك جتد مناظرات الكواكب . ية، وعنصر الكائنات الفاسداتاليابس مثانية، وهي أصل املوجودات الطبيع
إىل مثانية مواضع يف الفلك خمصوصة دون غريها، وهي املركز واملقابلة والتثليثات و التربيعات والتسديسات؛ وهذه الثمانية هي 

ملت أيضاً واعتربت وجدت الثمانية والعشرين حرفاً اليت يف وإذا تأ. أيضاً أحد أسباب الكائنات الفاسدات اليت دون فلك القمر
؛ ومفاعيل أشعار "ا ل ف ي م ن د و" اللغة العربية املماثلة لثمان وعشرين مرتلة من منازل القمر، هجاؤها مثانية أحرف، وهي

وقد قيل إن للجنان .ني يف فصل آخرالعرب ايضاً مثانية أجزاء، و هي أجزاء العروض؛ وأجناس أحلان غنائهم أيضاً مثانية، كما سنب
وعلى هذا القياس يا أخي، إذا . مثاين مراتب، ومحلة العرش مثانية، والنريان سبعة أبواب، وقد بينا يف رسالة البعث والقيامة حقيقتها

 تأملت املوجودات، وتصفحت أحوال الكائنات، وجدت أشياء كثرية ثنائيات وثالثيات ورباعيات ومخاسيات وسداسيات

وإمنا أردنا بذكر املثمنات أن ننبهك من نوم الغفلة . وسباعيات ومثانيات ومتسعات ومعشرات، وما زاد على ذلك بالغاً ما بلغ
ورقدة اجلهالة، ولتعلم أن املسبعة الذين قد شغفوا بذكر املسبعات وتفضيلها على غريها إمنا كان نظرهم جزئياً وكالمهم غري كلي؛ 

 املثنويات، والنصارى يف تثليثهم، والطبيعيني يف مربعام، واحلزمية يف خممسام،واهلند يف مسدسام، وكذلك حكم الثنوية يف
 حيث كانوا يف البالد، بل نظرهم كلي -والكيالية يف متسعام، وليس هذا مذهب إخواننا الكرامذ أيدهم اهللا وإيانا بروح منه

قد تبني إذاً مبا ذكرنا طرف من صفة العود و : عد اآلن إىل ما كنا فيه فنقولوحبثهم عمومي وعلمهم جامع ومعرفتهم شاملة ولن
كمية أوتاره، وتناسب ما بني غالظها ودقاقها، وكمية دساتينها، وكيفي شدها، وما بينها من التناسب، و كمية نغمات نقرات 

املركبات وأحسن املؤلفات ما كان تأليف أجزائه فإن أحكمك املصنوعات وأتقن . أوتاره مطلقاً ومزموماً، وما بينها من التناسب
وهيئة تركيبه على النسبة األفضل، ومن أجل هذا صارت األحلان تستلذها اكثر املسامع، وتستحسن صفتها واستعماهلا أكثر 

  .العقول، ويغىن ا يف جمالس امللوك والرؤوساء

  فصل في أن إحكام الكالم صنعة من الصنائع

مة املتقنة أيضاً صنعة الكالم واألقاويل، وذلك أم أحكم الكالم ما كان أبني و أبلغ؛ وأتقن البالغات ما كان ومن املصنوعات احملك
أفصح؛ وأحسن الفصاحة ما كان موزوناً مقفى؛ وألذ املوزونات من الشعار ما كان غري مرتحف، والذي غري مرتحف من األشعار 

متحركاا وأزماا، واملثال يف ذلك الطويل واملديد والبسيط؛ فإن كل واحد منها هوالذي حروفه الساكنة وأزماا مناسبة حلروف 
وهذه الثمانية مركبة من اثين . فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن: مركب من مثانية مقاطع، وهي هذه

واملصراع منه أربعة .  سواكن، ومثانية وعشرون حرفاً متحركاتعشر سبباً ومثانية أوتاد، مجلتها مثانية وأربعون حرفاً، عشرون منها
ونصف املصراع الذي هوربع البيت اثنا عشر حرفاً، مخسومنها سواكن، . وعشرون حرفاً، عشرة سواكن وأربعة عشر متحركات

سواكن ونسبة سواكن حروف ربعه إىل متحركاته كنسبة سواكن حروف نصفه إىل متحركاته وكنسبة . وسبعة متحركات
  .حروفه كلها إىل متحركاته كلها

    

مفاعلنت مفاعلنت مفاعلنت مفاعلنت : وهكذا جتد حكم الوافر والكامل، فإن كل واحد منهما مركب من ستة مقاطع، وهي هذه
ونسبة سواكن حروف ثلث البيت إىل حروف متحركاته كنسبة حروف سواكن نصفه إىل . مفاعلنت مفاعلنت ست مرات

سبة سواكن كله إىل متحركات كله، وعلى هذا املثال واحلكم يوجد كل بيت من األشعار إذا سلم من الزحاف متحركاته، وكن
اهلاءات " ه ه ا ه ا ه ه ا ه اه ا" فعولن مفاعيلن : منصفاً كان أومربعاً أومسدساً، وكذلك حكم األزمان اليت بينها، وهذه صورا



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  81  

  .عالمة املتحركات واأللفات عالمة السواكن

ومن أمثال . فقد تبني ذا املثال أيضاً أن أحكم املصنوعات وأتقن املركبات ما كان تأليف أجزائه وأساس بنيته على النسبة األفضل
ذلك أيضاً صناعة الكتابة اليت هي أشرف الصنائع، وا يفتخر الوزراء والكتاب وأهل األدب يف جمالس امللوك، مع كثرة أنواعها 

 أن لكل أمة من األمم كتابة غري ما لألخرى، كالعربية والفارسية والسريانية والقبطية والعربانية واليونانية وفنون فروعها، وذلك
 الذي خلقهم مع اختالف ألسنتهم وألوام وأخالقهم وطبائعهم - عز وجل-واهلندية وما شاكلها، ال حيصي عددها إال اهللا

  .، ونفاذ مشيئته، وإتقان حكمته، سبحانه وتعاىلوصناعام وعلومهم ومعارفهم؛ كل ذلك لسعة علمه

إن أصل : ونريد أن نذكر يف هذا الفصل أصل احلروف، وكيفية ترتيبها، وكمية مقاديرها، ونسب تأليفها الفاضلة بينها فنقول
إن حروف الكتابات كلها يف أي لغة وضعت، وألي أمة كانت، وبأي أقالم كتبت وخطت، أوبأي نقش صورت، وإن كثرت، ف

أصلها كلها هواخلط املستقيم الذي هوقطر الدائرة، واخلط املقوس الذي هوحميط الدائرة، فأما سائر احلروف فمركبة منهما، 
ونبني مثاالً ملا ذكرنا من احلروف اليت يف الكتابة العربية . ومؤلفة كما بينا يف رسالة اجلومطريا شبه املدخل إىل صناعة اهلندسة

ة ما قلنا وحقيقة ما وصفنا، من أن أصل احلروف كلها هواخلط املستقيم واخلط املقوس اللذان أحدمها قطر ليكون دليالً على صح
  .أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه وال ي: الدائرة واآلخر حميطها، وهي هذه

    

أ ب ت ث، : د هذه احلروف بعضها خطاً مستقيماً مثل هذا فإنك جت- أيدك اهللا وإيانا بروح منه-فانظر اآلن واعترب وتأمل يا أخي
وعلى هذا املثال والقياس توجد حروف كتابات . د ذ ر ز، وبعضها مركباً منهما مثل سائر احلروف: وبعضها مقوساً مثل هذا

لرومية، فإن لكل منها ، وكذلك السريانية والعربانية واليونانية وا9 8 7 6 5 4 3 2 1: سائر األمم مثل اهلندية، فإا هكذا
وإذ قد تبني مبا ذكرنا أن أصل احلروف والكتابات كلها هواخلط . اصطالحاً يف أشكال احلروف وصورها ال خيرج عما قلنا

فنريد أن نبني أيضاً أن أجود اخلطوط وأصح الكتابات وأحسن . املستقيم الذي هوقطر الدائرة، واخلط املقوس الذي هوحميطها
 مقادير حروفها بعضها من بعض على النسبة األفضل، فلنذكر أوالً ما قاله أهل هذه الصناعة اعين صناعة الكتابة، املؤلفات ما كان

ينبغي ملن يريد أن يكون : ليكون أقوى و أصح للحجة، وأوضح للبيان، وأرشد إىل القياس والقانون، قال احملرر احلاذق املهندس
صالً يبين عليه حروفه، وقانوناً يقيس عليه خطوطه، واملثال يف ذلك يف كتابة العربية هوأن خطه جيداً وكتابته صحيحة أن جيعل هلا أ

خيط األلف أوالً بأي قدر شاء وجيعل غلظه مناسباً لطوله، وهوالثمن، وأسفله أدق من أعاله؛ مث جيعل األلف قطر الدائرة، مث يبين 
األلف مساولقطرها، وهوأن جيعل الباء والتاء والثاء كل واحد منها طوله سائر احلروف مناسباً لطول األلف وحمليط الدائرة اليت 

أ ب ت ث؛ مث جيعل اجليم واحلاء واخلاء كل واحد منها مدته من : مساولطول األلف، وتكون رؤوسها إىل فوق الثمن مثل هذا
ج ح خ؛ مث جيعل الدال والذال كل : افوق نصف األلف، وتقويسه إىل األسفل نصف حميط الدائرة اليت األلف مساولقطرها مثل هذ

د ذ؛ مث جيعل الراء والزاي كل واحد منهما كمثل ربع حميط الدائرة اليت األلف : واحد منهما مثل طول األلف إذا قوس مثل هذا
س : اقطرها؛ مث جيعل السني والشني كل واحد منهما رؤوسها إىل فوق مثن األلف، ومدا إىل أسفل نصف حميط الدائرة مثل هذ

ش؛ مث جيعل الصاد والضاد مدة طول كل واحد منهما إىل قدام مثل طول األلف، وفتحتها مثل مثن األلف، ومدا إىل أسفل مثل 
ص ض؛ وجيعل الطاء والظاء كل واحد منهما طوله مثل طول األلفوفتحتها مثل مثن األلف، : نصف الدائرة املقدم ذكرها مثل هذا

ط ظ؛ مث جيعل العني والغني كل واحد منهما تقويسه من فوق ربع حميط تلك الدائرة، : ف مثل هذاورؤوسها إىل فوق بطول األل
ع غ؛ مث جيعل مدة الفاء إىل قدام كمثل طول األلف، وفتحته مثن األلف، وحلقته : وتقويسه من أسفل نصف حميطها، مثل هذا
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ف ق وم ه؛ وجيعل مدة القاف إىل أسفل مثل : إذا دور مثل هذاوحلقة القاف والواووامليم واهلاء كلها متساوية مثل ثلث األلف 
ق؛ مث جيعل مدة الكاف إىل قدام مثل طول األلف، وفتحته مثل مثن األلف، وكسرته إىل فوق : نصف حميط تلك الدائرة مثل هذا

 مث جيعل مدة امليم والواوكل ل؛: ك؛ مث جيعل طول الالم مثل األلف، ومدته إىل قدام نصف األلف، مثل هذا: ربع األلف مثل هذا
م و؛ مث جيعل تقويس النون مثل نصف حميط تلك الدائرة اليت األلف : واحد منهما إىل أسفل مثل تقويس الراء والزاي مثل هذا

ن؛ مث جيعل الياء مثل الدال ومدته إىل خلف مثل طول األلف، أوتقويسه إىل أسفل مثل نصف حميط الدائرة : مساولقطرها مثل هذا
وهذا الذي ذكرناه من نسب هذه احلروف وكمية مقاديرها طوالً وعرضاً بعضها عند بعض، فهو شيء توجبه قوانني . ي: مثل هذا

وأما ما يتعارفه الناس ويستحسنه الكتاب فعلى غري ما ذكرنا من املقادير والنسب، وذلك حبسب . اهلندسة والنسب الفاضلة
وإذ قد تبني مبا ذكرنا ماهية النسب .  غريها؛ وحبسب طول الدربة وجريان العادة فيهاموضوعام ومرضيام واختيارام دون

الفاضلة ومقادير احلروف وكمية أطواهلا، فنريد أن نذكر ها هنا أيضاً طرفاً من كيفية صورها وختطيط أشكاهلا، وكيفية تركيبها 
  .بعضها مع بعض على ما يوجبه القياس والقانون بطريق اهلندسة

 بأن صور حروف الكتابات كثرية الفنون خمتلفة األنواع، كما تقدم ذكرها، وهي حبسب - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-م يا أخيأعل
    موضوعات احلكماء من الكتاب، واختيارام هلا، 

به قوانني اهلندسة ولكن نذكر قوالً جممالً خمتصراً يف ثالث كلمان حبسب ما توج. وتواطئهم عليها، يطول ذكر علة ذلك وشرحه
ينبغي أن تكون صور احلروف كلها ألي أمة كانت، يف أي لغة : والقياسات الفلسفية، كما أوصى احملرر احلاذق املهندس فقال

كانت، وبأي أقالم خطت، إىل التقويس واالحنناء ما هواأللف اليت يف كتابة العربية، وإن يكون غلظ احلروف إىل االخنراط ما هو؛ 
فهذا ما قاله أهل الصناعة يف تقدير هذه احلروف ومناسباا مفردة . عند التركيب الزوايا كلها حادة وإىل التدوير ما هووأن يكون 

فأما عند التركيب والتأليف فرمبا ختتلف وتتغري لعلل يطول شرحها، ولكن جيب على احملرر عند تعليمه للخط التوقيف؛ . مفردة
  .عليها

 أن أحكم املصنوعات، وأتقن املركبات، وأحسن املؤلفات ما كان تركيب بنيته وتأليف أجزائه على النسبة فقد تبني إذاً مبا ذكرنا
ومن أمثال . والنسب الفاضلة هي املثل، واملثل والنصف، واملثل والثلث، واملثل والربع، واملثل والثمن، كما قد بينا قبل. األفضل

 جعل طول قامته مناسباً لعرض جثته، وعرض جثته مناسباً - جل جالله-أن الباريذلك أيضاً صورة اإلنسان وبنية هيكله، وذلك 
لعنق جتويفه، وطول ذراعيه مناسباً لطول ساقيه، وطول عضديه مناسباً لطول فخذيه، وطول رقبته مناسباً لطول عمود ظهره، وكرب 

ناسباً لشكل فمه، وطول أنفه مناسباً لعرض جبينه، رأسه مناسباً لكرب جثته، واستدارة وجهه مناسبة لسعة صدره، وشكل عينيه م
وقدر أذنيه مناسباً ملقدار خديه، وطول أصابع يديه مناسباً ألصابع رجليه، وطول أمعائه مناسباً لطول أوردته؛ وجتويف معدته 

ناسبة لكرب رئته، وطول مناسباً لكرب كبده، ومقدار قلبه مناسباً لكرب رئته، وشكل طحاله مناسباً لشكل كبده، وسعة حلقومه م
أعضائه وغلظها مناسباً لكرب عظامه، وطول أضالعه وتقويسها مناسباً لصندوق صدره، و طول عروقه وسعتها مناسباً لبعد مسافة 

وعلى هذا املثال إذا تأملت واعتربت كل عضومن أعضاء بدن اإلنسان وجدته مناسباً جلملة جثته نسبة ما ومناسباً . أقطار جسده
 الذي خلقها وصورها كما شاء، كما ذكر - جل ثناؤه-ضومن أعضاء اجلسد نسبة أخرى، ال يعلم كنه معرفتها إال اهللالعضوع

  ".خلقك فسواك فعدلك يف أي صورة ما شاء ركبك:" وقال." لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي:"  جل ثناؤه-بقوله

  فصل في تناسب األعضاء على األصول الموسيقية
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 أن النطفة إذا سلمت يف الرحم من اآلفات العارضة هناك، و من فساد األخالط وتغري - أيدك اهللا وإيانا بروح منه- أخيأعلم يا
املزاج ومناحس أشكال الفلك، عند مسقط النقطة، وعند املبادئ شهراً بشهر، ومتت بنية البدن وكملت صورة اجلسد، كما بينا يف 

فمن رأس ركبتيه إىل أسفل . يح البنية تام الصورة، فكان طول قامته مثانية أشبار بشربه سواءرسالة لنا، خرج الطفل من الرحم صح
. قدميه شربان، ومن رأس ركبتيه إىل حقويه؛ شربان، ومن حقويه إىل رأس فؤاده شربان، ومن رأس فؤاده إىل مفرق رأسه شربان

د ما بني رأس أصابع يده اليمىن إىل رأس أصابع يده اليسرى مثانية وإذا فتح يديه ومدمها مينة ويسرة كما يفتح الطائر جناحيه، وج
النصف من ذلك عند ترقوته؛ و الربع عند مرفقيه؛ وإذا مد يديه إىل فوق رأسه، ووضع رأس الربكار على سرته، وفتح إىل : أشبار

ويوجد طول . بار بزيادة ربع طول قامتهرؤوس أصابع يديه، مث أدير إىل رؤوس أصابع رجليه، كان البعد بينهما مساوياً عشرة أش
وجهه من رأس ذقنه إىل منبت الشعر فوق جبينه شرباً ومثناً؛ ويوجد البعد ما بني أذنه شرباً وربعاً، ويوجد طول أنفه ربع شربه؛ 

 لطول ويوجد طول شق عينيه كل واحد ربع مثن شربه، وطول جبينه ثلث طول وجهه؛ ويوجد شق فمه وشفتيه كل واحد مساوياً
أنفه، وطول قدميه كل واحد شرباً وربع شرب، وطول كفيه من رأس الكرسوع؛ إىل رأس اإلصبع الوسطى شرباً؛ ويوجد طول 

إامه وطول خنصره متساويني، ورأس البنصر زائداً على رأس اخلنصر مثن شربه، وكذلك زيادة الوسطى على البنصر، وكذلك 
، وبعد ما بني ثدييه شرباً، وما بني سرته إىل عانته شرباً، ومن رأس فؤاده إىل رأس ترقوته السبابة؛ ويوجد عرض صدره شرباً ونصفاً
وعلى هذا املثال والقياس يوجد إذاً اعترب طول أمعائه، ومصارين جوفه، وعروق جسده، . شرباً؛ ويوجد البعد ما بني منكبيه؛ شربين

عضها إىل بعض طوالً وعرضاً وعمقاً مثل ما ذكرنا ممن مناسبات مقادير والعصبات املمسكات لعظامه، وأوتار مفاصله متناسبات ب
وعلى هذا القياس واملثال يوجد بنية أبدان سائر احليوانات مناسبة أعضاء صورة كل نوع منها جلملة بدنه، . أعضائه الظاهرة

شيئاً إذا سلمت من اآلفات العارضة عند االبتداء، اوبعضها إىل بعض، مناسبة، إما بالكيفية، وإما بالكمية، وإما ما مجيعاً، ال ختل 
وعلى هذا املثال والقياس يعمل الصناع احلذاق . وعند النشوء، من فساد األخالط، وتغيري املزاج، ومناحس أشكال الفلك

ء بصنعة مصنوعام، من األشكال والتماثيل والصور، مناسبات بعضها لبعض يف التركيب والتأليف واهلندام، كل ذلك اقتدا
  . وتشبه حبكمته، كما قيل يف حد الفلسفة إا هي التشبه باإلله حبسب الطاقة اإلنسانية- تعالت قدرته-الباري

  فصل في حقيقة نغمات األفالك

 أن يف اعتبار هذه املقاالت اليت تقدم ذكرها يف هذه الفصول الدالة على أن أحكم - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-أعلم يا أخي
نوعات، وأتقن املركبات، وأحسن التأليفات هوما كان تركيب بنيته على النسبة األفضل، وتأليف أجزائه على مثل ذلك وقياس املص

لكل عاقل متفكر معترب، على أن تركيب األفالك، وكواكبها ومقادير أجرامها ومقادير األركان ومولداا موضوعة بعضها على 
وإن لتلك احلركات . د هذه األفالك وكواكبها وحركاا متناسبات على النسبة األفضلوهكذا أبعا. بعض على النسبة األفضل

فإذا تفكر ذواللب واعترب تبني . املتناسبة نغمات متناسبات مطربات متوازنات لذيذات، كما بينا يف حركات أوتار العيدان ونغماا
 ركبها، ومؤلفاً لطيفاً ألفها؛ وتيقن بذلك، فتزول الشبهة املموهة له عند ذلك وعلم بأن هلا صانعاً حكيماً صنعها، ومركباً حاذقاً

    اليت دخلت على قلوب كثري من املرتابني، وترتفع الشكوك، ويتضح احلق؛ ويعلم أيضاً 

ويتبني له أن يف حركات تلك األشخاص ونغمات تلك احلركات لذة وسروراً ألهلها، مثل ما يف نغمات أوتار العيدان لذة وسرور 
فعند ذلك تشوقت نفسه إىل الصعود إىل هناك واالستماع هلا والنظر إليها، كما صعدت نفس هرمس؛ الثالث . ألهلها يف هذا العامل
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؛ وكما مسعته نفس "ورفعناه مكاناً علياً:"  وإليه أشار بقوله تعاىل- عليه السالم-باحلكمة، ملا صفت ورأت ذلك، وهوإدريس النيب
. فت من درن الشهوات اجلسمانية، ولطفت باألفكار الدائمة، وبالرياضات العددية واهلندسية واملوسيقيةفيثاغورس احلكيم ملا ص

 يف تصفية نفسك وختليصها من حبر اهليوىل، وأسر الطبيعة، وعبودية الشهوات - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-فاجتهد يا أخي
وأعمل كما وصفنا يف كتاب . فإن جوهر نفسك من جوهر نفوسهماجلسمانية، و أفعل كما فعلت احلكماء ووضعت يف كتبها، 

 وصف نفسك من األخالق الرديئة واآلراء الفاسدة واجلهاالت املتراكمة و األفعال السيئة، فإن هذه - عليهم السالم-األنبياء
م أبواب السماء، وال يدخلون اجلنة، ال تفتح هل:" اخلصال هي املانعة هلا عن الصعود إىل هناك بعد املوت، كما ذكر اهللا تعاىل بقوله

 أن جوهر نفسك من األفالك نزل يوم مسقط النطفة - ايدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم يا أخي" حىت يلج اجلمل يف سم اخلياط؛
إىل كما بينا يف رسالة لنا، وإىل السماء يكون مصريها بعد املوت الذي هومفارقة اجلسد، كما أن من التراب يكون جسدك، و

  .التراب يكون جسدك بعد املوت

 بأن هذه احلياة الدنيا للنفوس املتجسدة إىل وقت املفارقة اليت هي املوت مماثلة ملدة كون - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم يا أخي
  .اجلنني يف الرحم من يوم مسقط النطفة إىل يوم الوالدة

وقال . نفس اجلسد، كما أن الوالدة ليست شيئاً سوى مفارقة اجلنني الرحموأعلم يا أخي، إن املوت ليس شيئاً سوى مفارقة ال
ال يذوقون :"  يف صفة أهل اجلنة- جل ثناؤه-وقال". من مل يولد والدتني مل يصعد إىل ملكوت السماء:" - عليه السالم-املسيح

ليت تقدم ذكرها، وهم السعداء الذين أشار إليهم وهومفارقة النفس اجلسد مرة واحدة على الشريطة ا" فيها املوت إال املوتة األوىل
فأما األشقياء فهم ."وقالوا احلمد هللا الذي هدانا هلذا، وما كنا لنهتدي، لوال أن هدانا اهللا، لقد جاءت رسل ربنا باحلق:" بقوله

قالوا :" هللا تعاىل حكاية عنهمالذين يتمنون العود إىل الدنيا والتعلق باألجساد مرة أخرى، ويذوقون املوت مرة أخرى، كما ذكر ا
أعاذك اهللا أيها األخ من حال هذه الطائفة، وإيانا ." ربنا أمتنا اثنتني وأحييتنا اثنتني، فاعترفنا بذنوبنا، فهل إىل خروج من سبيل

  .ومجيع إخواننا حيث كانوا يف البالد، إنه لطيف بالعباد

إن اللغة العربية وأحلاا مثانية قوانني، هي كاألجناس هلا، : للحان العربية فنقولفلنرجع إىل ما كنا فيه وقد وعدنا به من ذكر قوانني ا
ومنها يتفرع سائرها، وإليها ينسب باقيها، كما أن ألشعارها مثانية مقاطع منها يتركب سائر دوائر العروض وأنواعها، وإليها 

  .ينسب، وعليها يقاس باقيها، كما هومذكور يف كتب العروض برحها

    

وأما الثمانية اليت هي قوانني غناء العربية، فأوهلا الثقيل األول، مث خفيف الثقيل، مث الثقيل الثاين، مث خفيفه، مث الرمل، مث خفيف 
فأما الثقيل . الرمل، مث خفيف اخلفيف، مث اهلزج، فهذه الثمانية هي كاألجناس، وسائرها كاألنواع املتفرعة منها، املنسوبة إليها

: تسع نقرات، ثالث منها متواليات، وواحدة مفردة ثقيلة ساكنة، مث مخس نقرات، واحدة مطوية يف أوهلا، مثل قولكاألول فهو 

وأما الثقيل الثاين . مفعولن مف مفاعيلن، مف تن تن تن تن تن تن تن تن؛ مث يعود اإليقاع ويكرر دائماً إىل أن يسكت املوسيقار
ليات، مث واحدة ساكنة، مث واحدة ثقيلة، مث ست نقرات يف أوهلا واحدة مطوية، مثل فهو إحدى عشرة نقرة، ثالث نقرات متوا

وأما خفيف الثقيل األول فهو . مفعولن مفعومفاعيلن مفعوتن تن تن تن تن تن تن تن تن تن؛ مث يعود اإليقاع ثانياً دائماً: قولك
 نقرة مفردة ثقيلة، مث أربع نقرات، واحدة مطوية يف أوهلا، مثل سبع نقرات، نقرتان منها متواليتان، ال يكون بينهما زمان نقرة، مث

مفاعل مفاعيلن تنن تن تنن تن؛ مث يعود اإليقاع ويكرر إىل أن يسكت املغين، وأهل زماننا يسمون هذا احلن املاخوري، : قولك
ت ال يكون بينها زمان نقرة، وأما خفيف الثقيل الثاين فهو ثالث نقرات متواليا. وهومثال صياح الفاختات؛ ككوكوكككوكو
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وأما . فعلن فعلن تكرر دائماً تننن تننن إىل أن يسكت املغين: ولكن بني كل ثالث نقرات وثالث نقرات زمان نقرة، مثل قولك
 الرمل فهو عكس املاخوري، وذلك أنه سبع نقرات مثله، ولكن أوله نقرة مفردة ثقيلة، مث نقرتان متواليتان ال يكون بينهما زمان

فاعلن مفاعلن مثل صياح القباج؛ تن تنن : نقرة، مث أربع نقرات، كل اثنتني منها متواليتان، ال يكون بينهما زمان نقرة مثل قولك
وأما . متفاعلنت تننن تننن: وأما خفيف الرمل فهو ثالث نقرات متواليات متحركات مثل قولك. تنن كي ككي ككي ككي

مفاعلن : ال يكون بينهما زمان نقرة، ولكن بني كل نقرتني ونقرتني زمان نقرة مثل قولكخفيف اخلفيف فهو نقرتان متواليتان 
وأما اهلزج فهو نقرة مسكنة ونقرة أخرى أخف منها، بينهما زمان نقرة، وبني كل اثنتني زمان نقرتني . مفاعلن تنن تنن تنن تنن

  .فاعل فاعل: مثل قولك

وأما غري العربية كالفارسية والرومية واليونانية فألحلاا . ل وقوانني لغناء العرب وأحلاافهذه الثمانية األجناس اليت قلنا أا أص
وغنائها قوانني أخر غري هذه، ولكنها كلها مع كثرة أجناسها وفنون أنواعها ليست خترج من األصل والقانون الذي ذكرناه قبل 

  .صحة ما قلنا، وعرفت حقيقة ما وصفنا وجدت - أيدك اهللا وإيانا-وإذا تأملت يا أخي. هذا الفصل

  فصل في ذكر المربعات

 أن اهللا تعاىل جعل بواجب حكمته األشياء الطبيعية اليت حتت الكون والفساد، وأسباا - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-أعلم يا أخي
إحكام الصنعة وإتقان احلكمة، ال يعلم وعللها املوجبة، لكوا أكثرها مربعات، بعضها متضادات وبعضها متشاكالت، ملا فيها من 

  .أحد من خلقه كنه معرفتها إال هوالذي أبدعها واخترعها وأوجدها وركبها وألفها كما شاء كيف شاء

    

ونريد أن نذكر طرفاً من تلك األشياء املربعات املتضادات واملتشاكالت ليكون تنبيهاً لنفوس الغافلني عن النظر فيها، وحثاً هلم على 
فمن األمور املربعات الظاهرات . فكر ا واالعتبار هلا، وتسهيالً لنفوس الباحثني عن معرفة عللها، والطالبني ما احلكمة فيهاالت

البينات األزمان األربعة اليت هي فصول السنة، وهي الربيع والصيف واخلريف والستاء، والذي يشاكل الربيع من الربوج من أول 
والذي يشاكلها من أرباع الفلك الربع الشرقي الصاعد إىل وتد السماء، والذي يشاكلها من الشهر الربع احلمل إىل آخر اجلوزاء، 

األول، سبعة أيام من أول الشهر، والذي يشاكلها من اتصاالت الكواكب التربيع األيسر، ومن األركان األربعة ركن اهلواء، ومن 
من الرياح التيمي؛ ومن أرباع اليوم الست ساعات األوىل، ومن أخالط املزاج الطبائع احلرارة والرطوبة، ومن اجلهات اجلنوب، و

الدم، ومن أرباع العمر أيام الصبا، ومن القوى الطبيعية القوة اهلاضمة، ومن القوى احليوانية القوة املتخيلة، ومن األفعال الظاهرة 
سوسات املشاكالت هلذه أيضاً وتر املثىن ونغماته، ومن الفرح والسرور والطرب، ومن األخالق اجلود والكرم والعدل، ومن احمل

األحلان الترمن، ومن الكالم واألشعار املديح، ومن الطعوم احلالوات، ومن األلوان ما اعتدلت أصباغه كاملنثور؛ ومن الروائح الغالية 
  .ولون معتدلوباجلملة كل طعم ورائحة . البنفسج واملرزجنوش؛ وما شاكلها من الروائح احلارة اللينة

والذي شاكل زمان الصيف من أرباع الفلك الربع اهلابط من وتد السماء إىل وتد املغرب، ومن الربوج من أول السرطان إىل آخر 
السنبلة، ومن أرباع الشهر الربع الثاين سبعة أيام، ومن االتصاالت ما جاوز التربيع األيسر إىل املقابلة، ومن األركان ركن النار، 

بائع احلرارة واليبس، ومن اجلهات الشرق، ومن الرياح الصبا، ومن أرباع اليوم ست ساعات إىل آخر النهار، ومن ومن الط
األخالط املرة الصفراء، ومن أرباع العمر أيام الشباب، ومن القوى الطبيعية القوة اجلاذبة، ومن القوى احليوانية القوة املفكرة، ومن 

اء، ومن األفعال الظاهرة سرعة احلركة والقوة واجللد، ومن احملسوسات املقوية هلا مثل نغمات وتر األخالق الباطنة الشجاعة والسخ
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الزير، ومن األحلان املاخوري وما شاكله، ومن الكالم األشعار وما شاكلها من مديح الفرسان والشجعان، ومن الطعوم احلريفات؛ 
  .وباجلملة كل طعم ولون ورائحة حارة يابسة. يامسني وما شاكلهماومن األلوان الصفرة واحلمرة، ومن الروائح املسك وال

والذي شاكل زمان اخلريف من أرباع الفلك الربع اهلابط من وتد املغرب إىل وتد األرض، ومن الربوج من أول امليزان إىل آخر 
قابلة إىل التربيع األمين، ومن األركان القوس، ومن أرباع الشهر الربع الثالث السبعة األيام بعد النصف، ومن االتصاالت بعد امل

ركن األرض، ومن الطبائع الربودة واليبوسة، ومن اجلهات املغرب، ومن الرياح الدبور؛ ومن أرباع اليوم ست ساعات من أول 
 احليوانية القوة الليل، ومن األخالط املرة السوداء، ومن أرباع العمر أيام الكهولة، ومن القوى الطبيعية القوة املاسكة، ومن القوى

احلافظة، ومن األخالق العفة، ومن األفعال الظاهرة التأين والتثبت، ومن احملسوسات املشاكلة هلا نغمات املثلث، ومن األحلان الثقيل 
وما شاكله، ومن الكالم املديح وما كان يف وصف العقل والرزانة والزكانة؛ واحلصافة؛ ومن الطعوم احلموضات، ومن األلوان 

  .واد الغربة وما شاكلهما، ومن الروائح رائحة الورد والعود وما شاكلهما من الروائح الباردة اليابسةالس

    

والذي شاكل زمان الشتاء من أرباع الفلك الربع الصاعد من وتد األرض إىل أفق املشرق، ومنالربوج من أول اجلدي إىل آخر 
ومن االتصاالت التربيع األمين، ومن األركان ركن املاء، ومن الطبائع الربودة احلوت، ومن أرباع الشهر الربع األخري سبعة أيام، 

والرطوبة، ومن اجلهات الشمال، ومن الرياح اجلربياء؛ ومن أرباع اليوم النصف األخري من الليل، ومن أخالط املزاج البلغم، ومن 
ومن األخالق احللم والتجاوز، ومن األفعال الظاهرة السهولة يف القوى الطبيعية القوة الدافعة، ومن القوى احليوانية القوة املذكرة، 

املعاملة وحسن املعاشرة، ومن احملسوسات املشاكلة له أيضاً نغمات وتر البم، ومن األحلان اهلزج والرمل، ومن الكالم واألشعار ما 
 ومن األلوان اخلضرة، ومن الروائح كان مدحياً يف اجلود والكرم والعدل وحسن اخللق، ومن الطعوم الدسومات والعذوبات،

  .النرجس والنيلوفر؛ وما شاكلهما، وباجلملة كل لون أوطعم أورائحة باردة رطبة

 أحوال ملوجودات الطبيعيات، واعتربت أنواع الكائنات - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وعلى هذا املثال والقياس إذا تصفحت يا أخي
ه األقسام األربعة، مشاكالت بعضها لبعض، أومضادات بعضها لبعض، كما ذكر اهللا بقوله احملسوسات، وجدت كلها داخلة يف هذ

خلق األزواج كلها مما تنبت األرض ومن أنفسهم ومما ال :" وقوله عز وجل" ومن كل شيء خلقنا زوجني اثنني:" جل ثناؤه
  ".يعلمون

بة التأليفية، ائتلفت وتضاعفت قواها وظهرت أفعاهلا وغلبت وأعلم يا أخي بأن هذه األشياء املتشاكلة إذا مجع بينها على النس
أضدادها، وقهرت ما خيالفها؛ ومبعرفتها استخرجت احلكماء األدوية املربئة من األمراض، الشافية لألسقام مثل الترياقات واملراهم 

 بعد معرفتهم بطبائع األشياء، والشرابات املعروفة بني األطباء، الوصوفة يف كتبهم؛ وعلى مثل ذلك عمل أصحاب الطلسمات
واملثال يف ذلك الشكل املتسع يف تسهيل الوالدة، إذا كتب فيه األعداد . وخواصها، ومشاكلتها، وكيفية تركيبها، ونسب تأليفها

أويكون التسعة يف الشهر التاسع من احلمل، يف الساعة التاسعة من الطلق، ويكون رب الطالع يف التاسع، أورب التاسع يف الطالع، 
  .القمر التاسع، أومتصالً بكوكب منه يف التاسع، وما شاكل ذلك من املتسعات

  فصل في االنتقال من طبقات األلحان

 جعل بواجبحكمته لكل جنس من املوجودات حاسة خمتصة - جل جالله- إن اهللا- أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم يا أخي
وتعرفها بطريقها، ال تنال بطريقة أخرى، وجعل أيضاً يف جبلة كل حاسة دراكة، أوقوة بإدراكها، وقوة من قوى النفس تناهلا ا 
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عالمة، أن تستلذ من إدراك حمسوساا، وتتشوق إليها إذا فقدا وملت منها إذا دامت عليها، وتستروح؛ إىل غريها من أبناء 
م، ومشمومام، ومبصرام، ومسموعام؛ فاملوسيقار جنسها، مثل ما هومعروف بني الناس يف مأكوالم ومشروبام، وملبوسا

  .احلاذق الفاره؛ هوالذي إذا علم بأن املستمعني قد ملوا من حلن، غىن هلم حلناً آخر، إما مضاداً له أومشاكالً له

ويسكت ويصلح وأعلم يا أخي أن اخلروج من حلن إىل حلن، واالنتقال منه ليس له طريق إال على أحد الوجهني، إما أن يقطع 
الدساتني واألوتار باحلزق؛ واإلرخاء، ويبتدئ ويستأنف حلناً آخر، أويترك األمر حباله، وخيرج من ذلك اللحن إىل حلن آخر قريب 

واملثال يف ذلك إنه إذا أراد أن ينتقل . منه مشاكل له وهوأن ينتقل من الثقيل إىل خفيفه، أومن اخلفيف إىل ثقيله أوإىل ما قارب منه
 خفيف الرمل إىل املاخوري أن يقف عند النقرتني األخريتني من ثقيل الرمل مث يتلومها بنقرة، مث يقف وقفة خفيفة، مث يبتدئ من

باملاخوري؛ ومن حذق املوسيقار أيضاً أن يكسواألشعار املفرحة األحلان املشاكلة هلا، مثل األرمال واألهزاج، وما كان منها من 
اجلود والكرم أن يكسوها من األحلان املشاكلة هلا مثل الثقيل األول والثاين؛ وما كان يف املديح من معاين املديح يف معاين اد و

  .الشجاعة واإلقدام والنشاط واحلركة أن يكسوها من األحلان مثل املاخوري واخلفيف وما يشاكلها

    

حوال املشاكلة بعضها لبعض، وهوان يبتدئ يف جمالس ومن حذق املوسيقار أيضاً أن يستعمل األحلان املشاكلة لألزمان، يف األ
الدعوات والوالئم والشرب باألحلان اليت تقوم األخالق واجلود والكرم والسخاء، مثل ثقيل األول وما شاكلها، مث يتبعها باألحلان 

لس أن خاف من السكارى املفرحة املطربة، مثل اهلزج والرمل، وعند الرقص والدستبند؛ املاخوري وما شاكله، ويف آخر ا
  .الشغب والعربدة واخلصومة أن تستعمل األحلان امللينة املنومة احلزينة

  فصل في نوادر الفالسفة في الموسيقى

يقال أنه اجتمعت مجاعة من احلكماء والفالسفة يف دعوة ملك من امللوك، فأمر أن يكتب كل ما يتكلمون به من احلكمة، فلما غىن 
إن للغناء فضيلة يتعذر على املنطق إظهارها، ومل يقدر على إخراجها بالعبارة، فأخرجها : طرباً، قال أحد احلكماءاملوسيقار حلناً م

النفس حلناً موزوناً، فلما مسعتها الطبيعة استلذا وفرحت وسرت ا، فامسعوا من النفس حديثها ومناجاا، ودعوا الطبيعة والتأمل 
 احذروا عند استماع املوسيقى أن تثور بكم شهوات النفس البهيمية حنوزينة الطبيعة، فتميل بكم عن :وقال آخر. لزينتها ال تغرنكم

حرك النفس حنوقواها الشريفة من احللم واجلود والشجاعة : وقال آخر للموسيقار. سنن؛ اهلدى، وتصدكم عن مناجاة النفس العليا
املوسيقار إذا كان حاذقاً بصنعته حرك النفوس : وقال آخر.  البهيميةوالعدل والكرم والرأفة، ودع الطبيعة ال حترك شهواا

امض بنا حنوهذا املوسيقار لعله يفيدنا : إنه مسع فيلسوف نغمة القينات، فقال لتلميذه: وقال آخر. حنوالفضائل ونفى عنها الرذائل
زعم أهل الكهانة أن صوت البوم يدل على : هصورة شريفة، فلما قرب منه مسع حلناً غري موزون ونغمة غري طيبة، فقال لتلميذ

املوسيقار وإن كان ليس حبيوان فهو : وقال آخر. موت إنسان، فإن كان ماقالوا صدقاً، فصوت هذا املوسيقار يدل على موت البوم
 ليس هلا ناطق فصيح خيرب عن أسرار النفوس وضمائرالقلوب، ولكن كل كالمه اعجمي حيتاج إىل الترمجان، ألن ألفاظه بسيطة

  : وقد أنشدت أبيات بالفارسية تدل على تصديق قول هذا الفيلسوف، وهي هذه.حروف معجمة

 أيد بكوشم ازتكير خوشتر  شب كيرنانك ناله زير وقت

 اندراورد نخجير كرزوشت  زاري زير واين مدار شكفت
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 اندرهمي كذازد شير بدل  اوتيرنه زمان بزمان تن

 أن وروزتا شبكير امدادب  كريان وكه تبالدزار كان

 عاشقان كند تفسير خبر  زبان أوري زباتش نه ان

 بهشيار برنهد زنجير كه  ديوانه راكند هشيار كان

أصوات املوسيقار ونغماته، وأن كانت بسيطة ليس هلا حروف معجم، فإن النفوس إليها أشد ميالً، وهلا أسرع قبوالً : وقال آخر
النفوس أيضاً جواهر بسيطة روحانية غري مركبة، ونغمات املوسيقار كذلك، واألشياء إىل أشكاهلا ملشاكلة ما بينهما، وذلك أن 

إن املوسيقار هوالترمجان عن املوسيقى، واملعرب عنه، فإن كان جيد العبارة عن املعاين، أفهم أسرار النفوس، وأخرب : وقال آخر. اميل
  .عن ضمائر القلوب، وإال فالتقصري منه يكون

    

ال يفهم معاين املوسيقار، ولطيف عبارته عن أسرار الغيوب إال النفوس الشريفة الصافية من الشوائب الطبيعية، والربيئة : قال آخرو
 ملا ربط النفوس اجلزئية باألجساد احليوانية، ركب يف جبلتها الشهوات - جل ثناؤه-إن الباري: وقال آخر. من الشهوات البهيمية
تناول اللذات اجلرمانية يف أيام الصبا، مث سلبها عنها يف أيام الشيخوخة، وزهدها فيها، كما يدهلا على املالذ اجلسمية، ومكنها من 

: وقال آخر. والسرور والنعيم الذي يف عاملها الروحاين، ويرغبها فيها؛ فإذا مسعتم نغمات املوسيقار، فتأملوا إشاراته حنوعامل النفوس

ن الشهوات اجلسمانية، وزهدت يف املالذ الطبيعية، واجنلت عنها األصدية هليوالنية، تومنت باألحلان إن النفوس الناطقة إذا صفت ع
احلزينة، وتذكرت عاملها الروحاين الشريف العايل، وتشوقت حنوه، فإذا مسعت الطبيعة ذلك اللحن تعرضت للنفس بزينة أشكاهلا، 

إن السمع والبصر مها من أفضل : وقال آخر. طبيعة أن ال تقعوا يف شبكتهاورونق أصباغها، كيما ترد إليها؛ فاحذروا من مكر ال
 للحيوان، ولكن أرى البصر أفضل، ألنه كالنهار، والسمع كالليل، وقال - جل ثناؤه-احلواس اخلمس وأشرفها اليت وهب الباري

دركها مثل العبيد؛ والسمع حيمل إليه ال بل السمع أفضل من البصر، ألن البصر يذهب يف طلب حمسوساته، وخيدمها حىت ي: آخر
إن البصر ال يدرك احملسوسات إال على خطوط مستقيمة، والسمع يدركها من حميط : وقال آخر. حمسوساته حىت ختدمه مثل امللوك

ل النفس بطريق السمع تنا: وقال آخر. حمسوسات البصر أكثرها جسمانية، وحمسوسات السمع كلها روحانية: وقال آخر. الدائرة
السمع أدق متييزاً من : وقال آخر. خرب من هوغائب عنها باملكان والزمان، وبطريق البصر ال ينال إال ما كان حاضراً يف الوقت

البصر، إذ كان يعرف جبودة الذوق الكالم املوزون، والنغمات املتناسبة، والفرق بني الصحيح واملرتحف، واخلروج من اإليقاع، 
طئ يف أكثر مدركاته، فإنه رمبا يرىالكبري صغرياً والصغري كبرياً، والقريب بعيداً والبعيد قريباً، واملتحرك واستواء اللحن، والبصر خي

  .ساكناً الساكن متحركاً، واملستوي معوجاً واملوج مستوياً

وزونة، وأزمان حركات إن جوهر النفس ملا كان جمانساً ومشاكالً لألعداد التأليفية، وكانت نغمات أحلان املوسيقار م: وقال آخر
نقراا وسكونات ما بينها متناسبة، استلذ ا الطباع، وفرحت ا األرواح، وسرت ا النفوس، ملا بينها من املشاكلة والتناسب 
واانسة، وهكذا حكمها يف استحسان الوجوه، وزينة الطبيعيات، ألن حماسن املوجودات الطبيعية هي من أجل تناسب صنعتها 

  .أليف أجزائهاوحسن ت

إمنا تشخص أبصار الناظرين إىل الوجوه احلسان، ألا أثر من عامل النفس، وألن عامة املرئيات يف هذا العامل غري : وقال آخر
حسان، ملا يعرض هلا من اآلفات املشينة؛ املشوهة، إما يف أصل التركيب أوبعده، وبيان ذلك أن الصغار من املواليد يكونون ألطف 
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رف شكالً وصورة لقرب عهدها من فراغ الصانع منها، وهكذا حكم ما يرى من حسن الثياب ورونقها يف مبدأ كوا بنية وأظ
  .قبل اآلفات العارضة هلا من اهلوام؛ والبلى والفساد

لعامل من آثار النفس إمنا تشخص أبصار النفوس اجلزئية حنواحملاسن اشتياقاً إليها، ملا بينها من اانسة، ألن حماسن هذا ا: وقال آخر
  .الكلية الفلكية

إن وزن نقرات وتر املوسيقار، وتناسب ما بينها، ولذلذ نغماا تنبئ النفوس اجلزئية بأن حلركات األفالك والكواكب : وقال آخر
  .نغمات متناسبة مؤتلفة لذيذة

ة ومناسبة للنفس الكلية، ومشتاقة إذا تصورت رسوم احملسوسات احلسان يف األنفس اجلزئية، صارت هذه مشاكل: وقال آخر
حنوها، ومتمنية للحوق ا، فإذا فارقت اهليكل اجلسداين ارتقت إىل ملكوت السماء وحلقتباملأل األعلى؛ وعند ذلك أيقنت بالبقاء، 

أىن : ك، فقالأهل السموات وسكان األفال: وما املأل األعلى، فقال: فقال قائل منهم. وأمنت من الفناء، ووجدت لذة العيش صفواً
إن مل يكن يف عامل األفالك وسعة السموات من يرى تلك احلركات املنظمة، وينظر إىل تلك األشخاص : هلم السمع والبصر، فقال

الفاضلة، ويسمع تلك النغمات اللذيذة املوزونة، فقد فعلت احلكمة إذاً شيئاً باطالً، ومن املقدمات املتفق عليها بني احلكماء أن 
  . تفعل شيئاً باطالً ال فائدة فيهالطبيعة مل

    

 جل -إن مل يكن يف فضاء األفالك وسعة السموات خالئق وسكان، فهي إذاً قفر خاوية، وكيف جيوز يف حكمة الباري: وقال آخر
املاحلة املرة  أن يترك فضاء تلك األفالك، مع شرف جواهرها، فارغاً خاوياً قفراً بال خالئق هناك، وهومل يترك قعور البحار -ثناؤه

املظلمة فارغاً، حىت خلق يف قعرها أجناس احليوانات من أنواع األمساك واحليتان وغريها؛ ومل يترك جوهذا اهلواء الرقيق، حىت خلق 
حىت له أجناس الطيور تسبح فيه كما تسبح األمساك واحليتان يف املياه؛ ومل يترك الرباري اليابسة، واآلجام الوحلة، واجلبال الراسية، 

خلق فيها أجناس السباع والوحوش، ومل يترك ظلمات التراب وأجناس النبات واحلب والثمر، حىت خلق فيها أجناس اهلوام 
  .واحلشرات

إن أجناس هذه احليوانات اليت يف هذا العامل إمنا هي أشباح ومثاالت لتلك الصور واخلالئق اليت يف عامل األفالك وسعة : وقال آخر
 النقوش والصور اليت على وجوه احليطان والسقوف أشباح ومثاالت لصور هذه احليوانات اللحمية، وإن نسبة السموات، كما أن

  .اخلالئق اللحمية إىل تلك اخلالئق اليت جواهرها صافية كنسبة هذه الصور املنقشة املزخرفة إىل هذه احليوانات اللحمية الدموية

  .، وال بصر، وال عقل، وال فهم، وال نطق، وال متييز، فهم إذاً صم بكم عميإن كانت هناك خالئق وليس هلم مسع: وقال آخر

فإن كان هلم مسع وبصر، وليس هناك أصوات تسمع، وال نغمات تلذ، فسمعهم وبصرهم إذاً باطل ال فائدة فيه؛ فإن مل : وقال آخر
تلك اجلواهر هي أصفى وأنور وأشف وأمت يكن هلم مسع وبصر وهم يسمعون ويبصرون، فهم إذاً أشرف وأفضل مما هاهنا، ألن 

  .وأكمل

إمنا استخرجت هذه األحلان املوسيقية اليت هاهنا مماثلة ملا هناك، كما عملت اآلالت الرصدية مثل األسطرالب والرباب : وقال آخر
  .والبنكان؛ وذوات مماثلة ملا هناك

هنا، ومل يكن للنفوس إليها وصول، فترغيب الفالسفة يف إن مل تكن تلك احملسوسات اليت هناك أشرف وأفضل مما ها: وقال آخر
 وتشويقهم إىل نعيم اجلنان إذاً باطل وزور وتان، ومعاذ اهللا من - عليهم السالم-الرجوع إىل عامل األرواح، وترغيب األنبياء

ة السموات، قيل له وكيف ذلك، فإن توهم متوهم أوظن ظان أوقال جمادل إن اجلنان هي من وراء هذه األفالك،وخارجة من فسح
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تطمع يف الوصول إليها إن مل تصعد أوالً إىل ملكوت السموات، وجتاوز سع األفالك، ويقال إنه هبت نسيم اجلنان باألسحار 
حتركت أشجارها، واهتزت أغصاا، وختشخشت أوراقها، وتناثرت مثارها، وتألألت أزهارها، وفاحت روائحها؛ فلوعاين أهل 

فلمثل هذا فليعمل العاملون، ويف ذلك فليتنافس املتنافسون، . رة واحدة ملا تلذذوا باحلياة يف الدنيا بعد ذلك أبداًالدنيا منها نظ
  ".عامل األرواح" وبذلك فليفرحوا، هوخري مما جيمعون؛ والفالسفة تسمى اجلنة

  فصل في تلون تأثيرات األنغام

ات نغمات املوسيقار يف نفوس املستمعني خمتلفة األنواع، ولذة النفوس منها  بأن تاثري- أيدك اهللا وإيانا بروح منه-أعلم يا أخي
وسرورها ا متفننة متباينة، كل ذلك حبسب مراتبها يف املعارف، وحبسب معشوقاا املألوفة من احملاسن، فكل نفس إذا مسعت من 

والتذت، حبسب ما تصورت من رسوم معشوقها، األوصاف ما يشاكل معشوقاا، ومن النغمات ما يالئم حمبوا، فرحت وسرت 
واملثال يف ذلك ما حيكى أن رجالً . واعتقدت يف حمبوا، حىت رمبا وقع النكري من اآلخرين، إذا مل يعرفوا مذهبه، وال ما قصد حنوه

ستعادها من القارئ مراراً، فا" يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية" من أهل الوجد من املتصوفة مسع قارئاً يقرأ
فما جزاؤه إن : ومسع آخر يقرأ. كم أقول هلا ارجعي، فليس ترجع، وتواجد؛ وزعق وصعق صعقة فخرجت روحه: وجعل يقول

إمنا : فقال أهل الوجد. فاستعادها وزعق وصعق، فخرجت روحه" جزاؤه" جزاؤه من وجد يف رحله فهو : كنتم كاذبني، قالوا
أال . إن احملبوب مصورة يف نفس احلبيب، ورسوم شكله منقوشة يف قلبه، فذلك جزاؤه" اؤه من وجد يف رحلهجز:" محل معىن قوله

    : ترى يا أخي كيف محل معىن القول على مذهبه ومقصده مع شهرة معىن اآلية يف الظاهر، وآخر مسع قول القائل وهويغين

:  القول واللحن، وتواجد وجعل يكرره وجيعل مكان التاء نوناً، ويقولتدري ما تقول، فاستفزه:  ر، فقلت-غداً تزو: قال الرسول

 -ذكرت قول الرسول: فلما أفاق سئل عن وجده مم كان، فقال. غداً نزور، حىت غشي عليه من شدة الفرح واللذة والسرور

  . إن أهل اجلنة يزورون رم يف كل يوم مجعة مرة-صلى اهللا عليه وسلم

حتيتهم يوم :"  وذلك قوله تعاىل- جا ثناؤه- نغمة جيدها أهل اجلنة، وأطيب نغمة يسمعوا مناجاة الباريويروى يف اخلرب أن ألذ
 ملا مسع مناجاة ربه، داخله من الفرح - عليه السالم-ويقال إن موسى." سالم، وآخر دعواهم أن احلمد هللا رب العاملني: يلقونه

  .رمن وصغر عنده بعد ذلك كل النغمات واألحلان واألصواتوالسرور واللذة ما مل يتمالك نفسه حىت طرب وت

وفقك اهللا أيها األخ لفهم معاين هذه اإلشارات اللطيفة واألسرار اخلفية، وبلغك بالغها وإيانا ومجيع إخواننا حيث كانوا وأين 
  .كانوا من البالد، إنه رؤوف بالعباد

  .كرين، وصلى اهللا على سدنا حممد خامت النبيني وعلى آله وصحبه أمجعنيمتت الرسالة اخلامسة يف املوسيقى، احلمد هللا محد الشا

  السادسة من القسم الرياضيالرسالة

  في النسبة العددية والهندسية في تهذيب النفس وإصالح األخالق 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 أنا قد فرغنا من - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-احلمد هللا، وسالم على عباده الذين اصطفى، اهللا خري أما يشركون، أعلم أيها األخ

أعلم بأن النسبة هي قدر أحد : الرسالة اليت تقدم ذكرها، ونريد أن نذكر يف هذه الرسالة نسبة العدد بعضها إىل بعض، فنقول
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، فإن كانا متساويني، املقدارين عند اآلخر، وكل عددين إذا أضضيف أحدمها إىل اآلخر، فال خيلومن أن يكونا متساويني أوخمتلفني
فيقال إلضافة أحدمها إىل اآلخر نسبة التساوي؛ وإن كانا خمتلفني، فال بد من أن يكون أحدمها أكثر واآلخر أقل؛ فإن أضيف األقل 

إىل األكثر، يقال له االختالف األصغر، ويعرب عنه بأحد تسعة األلفاظ اليت ذكرنا قبل، وهي النصف والثلث والربع واخلمس 
دس والسبع والثمن والتسع والعشر، وما تركب من هذه األلفاظ؛ ويضاف إليها مثل ما يقال نصف السدس وثلث اخلمس، والس

وأما إن أضيف العدد األكثر إىل . وهذه النسبة معروفة بني احلساب مثل نسبة الستة إىل الستني وغريه من األعداد. وما شاكل ذلك
  .لنظر والكالم يف مثل هذه النسبة للمتفلسفني ال حلساب الدواويناألقل، فيقال له االختالف األعظم، وا

وهذه النسبة معروفة تتنوع خبمسة أنواع، ويعرب عنها خبمسة ألفاظ، أوهلا نسبة النصف، والثاين نسبة املثل الزائد جزاءاً، والثالث 
وال ميكن أن يضاف عدد أكثر . ف والزائد جزءنسبة املثل والزائد جزء، والرابع نسبة الضعف والزائد جزء، واخلامس نسبة الضع

  .إىل عدد أقل، فيكون خارجاً من هذه النسب اخلمس

فإن االثنني . أما نسبة الضعف فهو مثل إضافة سائر األعداد املبتدأة من االثنني على النظم الطبيعي، باإلضافة إىل الواحد بالغاً ما بلغ
وعلى هذا القياس سائر األعداد بالغاً . عة أربعة أضعافه، وكذلك اخلمسة مخسة أضعافهضعف الواحد، والثالثة ثالثة أضعافه، واألرب

 وأما نسبة املثل والزائد جزء، 9 8 7 6 5 4 3 2 1: وإذا أضيف إىل الواحد يقال له نسبة ذي األضعاف، وهذه صورا. ما بلغ
ظم الطبيعي، كل واحدة إىل نظريا، كالثالثة إىل االثنني، واألربعة فهو مثل نسبة سائر األعداد املبتدأة من االثنني، املنتظمة على الن

إىل الثالثة، واخلمسة إىل األربعة، والستة إىل اخلمسة، وعلى هذا القياس سائر األعداد بالغاً ما بلغ، إذا أضيف إىل الذي قبله بواحد، 
 وأما نسبة املثل 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3: فغنه ال خيرج من هذه النسبة اليت هي مثل وجزء منه، وهذه صورا

والزائد أجزاء، فهو مثل نسبة سائر األعداد املبتدأة من الثالثة، املنتظمة على النظم الطبيعي، إذا أضيف إليها سائر األعداد املبتدأة من 
بعة، والتسعة إىل اخلمسة، واألحد عشر اخلمسة، املنتظمة على نظم األفراد، دون األزواج، كاخلمسة إىل الثالثة، والسبعة إىل األر

 6 5 4 3 15 13 11 9 7 5: إىل الستة، والثالثة عشر إىل السبعة، وعلى هذا القياس سائر األعداد بالغاً ما بلغ، وهذه صورا

7 8     

، إذا أضيف إليها سائر وأما نسبة الضعف والزائد جزء، فهو مثل سائر األعداد املبتدأة من االثنني، املنتظمة على النظم الطبيعي
األعداد املبتدأة من اخلمسة على نظم األفراد دون األزواج، كاخلمسة إىل االثنني، والسبعة إىل الثالثة، والتسعة إىل األربعة، واألحد 

لزائد  وأما نسبة الضعف وا5 4 3 2 11 9 7 5: عشر إىل اخلمسة، وعلى هذا القياس سائر األعداد بالغاً ما بلغ، وهذه صورا
أجزاء، فهو مثل نسبة سائر األعداد املبتدأة من الثالثة على النظم الطبيعي إذا أضيف إليها سائر األعداد املبتدأة من الثمانية بزيادة 

ر الثالثة، كالثمانية إىل الثالثة، واألحد عشر إىل األربعة، واألربعة عشر إىل اخلمسة، والسبعة عشر إىل الستة، وعلى هذا القياس سائ
 فقد تبني أن كل عددين 6 5 4 3 17 14 11 8: األعداد بالغاً ما بلغ يتخطى ثالثة ثالثة على هذا املثال، وهذه صورا

خمتلفني إذا أضيف األكثر إىل األقل، فال خيلومن هذه اخلمس النسب اليت ذكرناها، وهي نسبة الضعف واملثل وجزء، واملثل وأجزاء، 
وأما إذا أضيف األقل إىل األكثر، على هذا الترتيب الذي بيناه، فيزاد يف هذه اخلمسة األلفاظ . والضعف وجزء، والضعف وأجزاء

إذا أضيف الواحد إىل سائراألعداد، فهي حتت ذي األضعاف، واالثنان إذا أضيفت للثالثة : لفظة أخرى، هي لفظة حتت، فيقال
إىل األربعة، واألربعة إىل اخلمسة، وعلى هذا القياس وبالعكس مما حتت املثل والزائد جزءاً، وكذلك إذا أضيف الثالثة : فيقال

ذكرناه يف الباب األول من نسبة األكثر إىل األقل كل واحد بالنسبة إىل نظريه، كالثالثة إذا أضيف إىل اخلمسة، واألربعة إىل 
خلمسة، والثالثة إىل السبعة، واألربعة إىل التسعة، وأما االثنان إىل ا. السبعة، واخلمسة إىل التسعة، فيقال حتت املثل والزائد أجزاء
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وأما الثالثة إىل الثمانية، واألربعة إىل األحد عشر، واخلمسة إىل األربعة عشر، والستة إىل السبعة . فيقال حتت الضعف والزائد جزءاً
ه اخلمسة املعاين اليت حتت ذي األضعاف فقد تبني أن نسبة األقل إىل األكثر ال ختلومن هذ. عشر، فيقال حتت الضعف والزائد أجزاء

  .وحتت املثل والزائد جزءاً، وحتت املثل والزائد أجزاء، وحتت ذي األضعاف والزائد جزءاً، وحتت ذي األضعاف والزائد أجزاء

  فصل في النسب

يقال هلا نسبة عددية، واليت بالكيفية أعلم أن النسبة على ثالثة أنواع، إما بالكمية، وإما بالكيفية، وإما ما مجيعاً، فاليت بالكمية 
وأما النسبة العددية فهي تفاوت ما بني عددين خمتلفني . يقال هلا نسبة هندسية، واليت ما مجيعاً يقال هلا نسبة تأليفية وموسيقية

بني كل عددين من هذه واحد، اثنان، ثالثة، أربعة، مخسة، ستة، سبعة، مثانية، تسعة، عشرة، فإن تفاوت ما : بالتساوي، مثال ذلك
اثنان، أربعة، ستة، مثانية، عشرة، اثنا عشر، أربعة عشر، ستة عشر، مثانية عشر، وما زاد فإن : األعداد واحد واحد، وكذلك

واحد، ثالثة، مخسة، سبعة، تسعة، أحد عشر، وما زاد على ذلك : وكذلك. التفاوت بني كل عددين من هذه األعداد اثنان اثنان
. وعلى هذا القياس تبىن سائر النسب العددية، وإمنا يعترب مساواة تفاوت ما بينهما.  بني كل عددين منها اثنان اثنانفإن التفاوت

 إذا أخذ نصف كل واحد منهما، ومجع يكون منهما عدد آخر متوسط - أي عددين كانا-ومن خاصية هذه النسبة أن كل عددين
 ما بينهما واحد، فإن أخذ نصف الثالثة وهو واحد، ونصف األربعة وهواثنان، ومجع ثالثة وأربعة تفاوت: بني العددين؛ مثال ذلك

بينهما يكون ثالثة ونصفاً، وثالثة ونصف أكثر من ثالثة بنصف، وينقص عن األربعة بنصف، وعلى هذا القياس يعترب سائر النسب 
  .العددية

أربعة، ستة، تسعة، فإمنا هي يف نسبة هندسية، : دد اآلخر، مثال ذلكوأما النسبة اهلندسية فهي قدر أحد العددين املختلفني عند الع
     وذلك أن نسبة األربعة إىل الستة كنسبة الستة إىل التسعة، 

وذلك أن األربعة ثلثا الستة، والستة ثلثا التسعة، وكذلك بالعككس، فإن نسبة التسعة إىل الستة كنسبة الستة إىل األربعة، وذلك أن 
مثانية واثنا عشر، ومثانية عشر وسبعة وعشرون، فإا : ستة ومثل نصفها، والستة مثل األربعة ومثل نصفها، وهكذاالتسعة مثل ال

كلها يف نسبة هندسية، وذلك أن الثمانية ثلثا االثين عشر، والثين عشر ثلثا الثمانية عشر، والثمانية عشر ثلثا السبعة والعشرين، 
  .انية عشر ومثل نصفها، وعلى هذا املثال يعترب سائر النسب اهلندسيةوكذلك بالعكس سبعة وعشرون مثل مث

وهي تنقسم نوعني متصلة ومنفصلة، فاملتصلة مثل هذه اليت قدمنا ذكرها، ومن خاصية هذه النسبة، إذا كانت ثالثة أعداد، فإن 
مثل ضرب الستة يف نفسها، وإن كانت ضرب األول يف الثالث مثل ضرب الثاين يف نفسه، مثال ذلك أن ضرب األربعة يف التسعة 

  .أربعة أعداد، فإن ضرب األول يف الرابع مثل ضرب الثاين يف الثالث، مثال ذلك مثانية واثنا عشر، ومثانية عشر وسبعة وعشرون

ر، ألن الثمانية ثلثا وأما املنفصلة فهي مثل أربعة وستة ومثانية واثين عشر، فإن نسبة األربعة إىل الستة كنسبة الثمانية إىل االثين عش
ومن خاصية هذه النسبة إن . االثين عشر، وليست الستة ثلثي الثمانية، لكن األربعة ثلثا الستة، فهذه النسبة وأمثاهلا يقال هلا منفصلة

نفصلة ومن خاصية النسبة املتصلة إن احلد األوسط مشترك يف النسبة، وأما امل. ضرب األول يف الرابع مثل ضرب الثاين يف الثالث
وأما النسبة التأليفية فهي املركبة من اهلندسية والعددية، مثال ذلك واحد واثنان وثالثة وأربعة . فاحلد الوسط غري مشترك يف النسبة

ومخسة وستة، فالستة تسمى احلد األعظم، والثالثة احلد األصغر، واألربعة احلد األوسط، وواحد واثنان مها التفاضل بني احلدود، 
 فضل ما بني الستة واألربعة اثنان، وفضل ما بيناألربعة والثالثة واحد؛ فنسبة االثنني الذي هوالتفاضل بني الستة واألربعة وذلك أن

. والثالثة إىل الواحد الذي هوالتفاضل بني األربعة والثالثة، كنسبة احلد األعظم الذي هوالستة إىل احلد األصغر الذي هوالثالثة
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ثالثة الذي هواحلد األصغر إىل الستة الذي هواحلد األعظم، كنسبة الواحد إىل االثنني الذي هوتفاوت ما وكذلك بالعكس نسبة ال
ومن وجه آخر نسبة الواحد إىل االثنني كنسبة االثنني إىل األربعة، وكنسبة الثالثة إىل الستة؛ وعكس ذلك . بني األربعة والستة

ومن وجه آخر نسبة الستة إىل األربعة إىل االثنني، . الثنني، ونسبة االثنني إىل الواحدنسبة الستة إىل الثالثة كنسبة األربعة إىل ا
فإن هذه النسبة مؤلفة من العددية واهلندسية . الثالثة إىل االثنني، وعكس ذلك نسبة االثنني إىل الثالثة كنسبة األربعة إىل الستة

  .حلان كما بينا يف رسالة املوسيقىومن هذه النسبة استخراج تأليف النغم واأل. ومركبة منهما

  فصل في استخراج النسب المتصلة

كل عدد، أي عدد كان، أضيف إىل عدد آخر أكثر منه، فله إليه نسبة ما، وقد جيد عدد آخر أقل منهه يف تلك النسبة، مثال ذلك 
واحد عشر العشر، كما أن العشرة عشر املئة؛ عشرة إذا نسبت إىل مئة، فإا يف نسبة العشر، ودوا الواحد يف تلك النسبة، ألن ال

وكذلك نسبة العشرة إىل التسعني كنسبة الواحد والتسع إىل العشرة؛ وكذلك نسبة العشرة إىل الثمانني كنسبة الواحد والربع إىل 
الستني كنسبة الواحد العشرة؛ وكذلك نسبة العشرة إىل السبعني كنسبة الواحد وثالثة أسباع إىل العشرة؛ وكذلك نسبة العشرة إىل 

والثلثني إىل العشرة، وكذلك نسبة العشرة من اخلمسني كنسبة االثنني من العشرة، ونسبة العشرة من األربعني كنسبة االثنني 
ونصف إىل العشرة، ونسبة العشرة من الثالثني كنسبة الثالثة والثلث من العشرة، ونسبة العشرة من العشرين كنسبة اخلمسة من 

  .وعلى هذا القياس تعترب سائر النسب املتصلةالعشرة؛ 

    

والقياس يف استخراج هذه النسبة أن يضرب ذلك العدد يف نفسه، ويقسم العدد احلاصل منه على العدد األكثر، فما خرج فهو 
أجدين : ا قيل لكالعدد األقل يف تلك النسبة؛ وإن قسم املبلغ على العدد األقل خرج العدد األكثر يف تلك النسبة، مثال ذلك إذ

عدداً يكون نسبته إىل العشرة كنسبة العشرة إىل األحد عشر، فباأن تضرب العشرة يف نفسها، ويقسم املبلغ على أحد عشر، 
وإن . فيخرج تسعة وجزء من أحد عشر؛ فيكون نسبة التسعة وجزء من أحد عشر إىل العشرة كنسبة العشرة إىل األحد عشر

ومن خاصية هذه . حد عشر وتسع، فنسبة العشرة إىل التسعة كنسبة األحد عشر والتسع إىل العشرةقسمت ذلك على تسعة خرج أ
النسبة إنه مىت كان اثنان منها معلومني والثالث جمهوالً، ميكن أن يعلم ذلك اهول من املعلومني، فبابه أن يضرب أحد املعلومني يف 

أوجدين عدداً يكون نسبته إىل : مثال ذلك إذا قيل لك.  اهول املطلوبنفسه، ويقسم املبلغ على اآلخر، فما خرج فهو ذلك
فالقياس فيهما واحد وهوأن تضرب األربعة يف . نسبة األربعة إليه كنسبة الستة إىل األربعة: االثنني كنسبة األربعة إىل الستة، أوقال

نسبة االثنني وثلثني إىل األربعة كنسبة األربعة إىل : نفسها، فيكون ستة عشر، فنقسمها على الستة فيكون اثنني وثلثني، فنقول
فإن ذكر الستة فافعل ا مثل ما فعلت باألربعة، فإن . الستة، وعكس ذلك نسبة األربعة إىل االثنني والثلثني كنسبة الستة إىل األربعة

 تسعة، فنقول نسبة التسعة إىل الستة الباب فيهما واحد، وذلك أن الستة، إذا ضربت يف نفسها، وقسم املبلغ على أربعة، كانت
ومن . كنسبة الستة إىل األربعة، وعكس ذلك نسبة الستة إىل التسعة كنسبة األربعة إىل الستة، وعلى هذا املثال فقس نظائر ذلك

:  مثاله إذا قيلهذه النسبة يستخرج اهوالت اهلندسية باملعلومات، وكذلك اهوالت اليت يف املعامالت إن كان مثناً أومثمناً،

  .عشرة نسبة إىل أربعة بكم، فاضرب األربعة يف ستة، واقسم املبلغ على العشرة، فما خرج فهو املطلوب

وأعلم بأنه تارة يكون اهول هوالثمن، وتارة هواملثمن، فاجتهد يف القياس أن ال يضرب الثمن واملثمن يف املثمن، ولكن الثمن يف 
  .املثمن، واملثمن يف الثمن



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  94  

  فصل في التناسب

أقل النسبة من ثالثة أعداد، وأقل األعداد املتناسبة . أعلم أن التناسب هواتفاق أقدار األعداد بعضها من بعض، والعددان ال يتناسبان
ناسبة، بثالثة أعداد املتناسبة إذا كانت ثالثة، فإن قدر أوهلا من ثانيها كقدر ثانيها من ثالثها، وكذلك بالعكس، كل ثالثة أعداد مت

، كل ثالثة أعداد متناسبة إذا كانت حاشيتاها 964فإن مضروب أوهلا يف ثالثها كمضروب ثانيها يف نفسه، وهذا مثال ذلك 
معلومتني والواسطة جمهولة، أعين باحلاشيتني األول والثالث، فإذا ضربت إحدى احلاشيتني يف األخرى، وأخذ جذر اتمع، كان 

إن كانت إحدى احلاشيتني معلومة والواسطة معلومة، ضربت الواسطة يف مثلها، وقسم املبلغ على ف. ذلك هوالواسطة اهولة
احلاشية املعلومة، فما خرج من القسمة فهو احلاشية اهولة األعداد املتناسبة، إذا كانت أربعة فإن نسبتها على نوعني، إحدمها نسبة 

تناسبة املتوالية على نسبتها إذا كانت أربعة، فإن قدر أوهلا من ثانيها كقدر ثانيها من فأما األعداد امل. التوايل، واآلخر غري التوايل
إذا كانت أعداداً متناسبة غري متوالية، كان قدر أوهلا من ثانيها كقدر " ب د ح يو:" ثالثها، وثانيها من ثالثها من رابعها، مثال ذلك

ح وج يو، كل أربعة أعداد متناسبة : قدر ثالثها من رابعها، مثل هذه الصورةثالثها من رابعها، ومل يكن قدر ثانيها من ثالثها ك
وإذا ضربت إحدى الواسطتني يف األخرى، . متوالية كانت أوغري متوالية، فإن مضروب أوهلا يف رأبعها مثل مضروب ثانيها يف ثالثها

كانت إحدى الواسطتني جمهولة وسائرها معلومة، ضربت وقسم املبلغ على احلاشية املعلومة، فما خرج فهو احلاشية اهولة، فإن 
إحدى احلاشيتني يف األخرى، وقسمت املبلغ على الواسطة املعلومة، فما خرج فهو الواسطة اهولة األعداد املتناسبة املتوالية على 

  .نسبتها

    

ني باملعلومني، فإن كان األول والثاين معلومني إذا كانت أربعة وكان عددان منها معلومني والباقيان جمهولني أمكن إخراج اهول
ضربت الثاين يف مثله وقسمت املبلغ على األول، فما خرج فهو الثالث؛ فإن كان األول والثالث معلومني ضربت األول يف الثالث 

  .هو الرابعواخذت جذر املبلغ، فما كان فهو الثاين، مث ضربت الثالث يف نفسه، وقسمت املبلغ على الثاين، فما خرج ف

فأما إذا كانت أربعة أعداد متناسبة غري متوالية، وكان املعلوم منها عددين، مل ميكن استخراج . وكذلك العمل يف سائر األعداد
اهولني باملعلومني، غري أنه إذا كان األول والثاين معلومني، وكان الثاين أكثر من األول، قسم الثاين على األول، فما خرج من 

ألول ونسبته، فإن يف الرابع مثل ذلك من أضعاف الثالث؛ وإذا كان األول أكثر من الثاين قسم األول على الثاين، فما أضعاف ا
  .خرج من القسمة، ففي الثالث مثل ذلك من اضعاف الرابع

 ترتيب النسبة، فأن جتعل وأما. وأما قلب النسبة فأن جتعل نسبة األول إىل الثالث، كنسبة الثاين إىل الرابع على االستواء والعكس
وأما تفضيل النسبة فهو . نسبة األول إىل األول والثاين معاً، كنسبة الثالث إىل الثالث والرابع معاً، وكذلك هو يف العكس والتبديل

ة فأن جتعل نسبة وأما تنقيص النسب. نسبة زيادة األول على الثاين، إىل الثاين، كذلك يكون نسبة زيادة الثالث على الرابع، إىل الرابع
  .ما بقي من الثاين، بعد ما نقص منه األول، إىل األول، كنسبة الرابع، بعد ما نقص منه الثالث، وكذلك يف العكس وتبديل النسبة

  فصل في فضيلة علم النسب العددية والهندسية

  والموسيقية 
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 عز - والفالسفة بأن اهللا- صلوات اهللا عليهم-األنبياء أنه قد اتفقت - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-أعلم أيها األخ البار الرحيم
 الذي ال شريك له وال شبه له، واحد باحلقيقة من مجيع الوجوه، وأن كل ما سواه من مجيع املوجودات مثنوية مؤلفة -وجل

 خلق منهما اجلسم املطلق، وذلك أن اهللا ملا أراد إجياد العامل اجلسماين اخترع أوالً األصلني ومها اهليوىل والصورة، مث. ومركبة
وجعل بعض األجسام يعين األركان على الطبائع األربع اليت هي احلرارة والربودة واليبوسة والرطوبة، واألركان هي النار واهلواء 

  .مث خلق من هذه األركان مجيع ما على وجه األرض من احليوان والنبات واملعادن. واملاء واألرض

اوتات القوى، متضادات الطبائع، خمتلفات الصور، متباينات األماكن، متعاديات متنافرات، ال جتتمع إال وأعلم أن هذه األركان متف
والتأليف مىت ال يكون على النسبة مل ميتزج ومل يتحد، ومن أمثال ذلك أصوات النغم املوسيقية، وذلك أن نغمة . بتأليف املؤلف هلا

لرقيق ضد الغليظ واخلفيف ضد الثقيل، ومها متباينان متنافران ال جيتمعان وال يلتقيان الزير رقيق خفيف، ونغمة البم غليظ ثقيل، وا
ومىت ال يكون التأليف على النسبة ال ميتزجان وال يتحدان وال يستلذمها السمع، فمىت ألفا على النسبة . إال مبركب ومؤلف يؤلفهما

ا الطبيعة، وتسر ما النفوس، وهكذا أيضاً الكالم املوزون إذا كان ائتلفا وصارا كنغمة واحدة، ال مييز السمع بينهما، وتستلذمه
على النسبة، يكون يف السمع ألذ من النثر الذي ليس مبوزون، ملا يف املوزون من النسب ومن أمثال ذلك عروض الطويل، فإنه مثانية 

ه إىل متحركاته كنسبة مخسة أسباع، وهكذا مثانية وعشرون حرفاً متحركة وعشرون حرفاً ساكنة؛ فنسبة سواكن: وأبعون حرفاً
نسبة نصف البيت، وهوأربعة عشر حرفاً متحركة، وعشرة أحرف ساكنة؛ وهكذا نسبة الربع سبعة أحرف متحركة، ومخسة 

ية مثان: وأيضاً فهو مؤلف من اثين عشر سبباً، واألسباب اثنا عشر حرفاً متحركة، واثنا عشر ساكنة، ومثانية أوتاد. أحرف سواكن
  .أحرف منها سواكن، وستة عشر حرفاً متحركة

ومن أمثال ذلك أيضاً حروف الكتابة، فغنها خمتلفة األشكال، متباينة الصور، وإذا جعل تقديرها ووضع بعضها من بعض على 
نبغي أن تكون وقد بينا نسبة احلروف بعضها من بعض كيف ي. النسبة، كان اخلط جيداً، وإن كان على غري النسبة كان اخلط رديئاً

  .يف رسالة أخرى

    

ومن أمثال ذلك أيضاً أصباغ املصورين، فإا خمتلفة األلوان، متضادة الشعاع، كالسواد والبياض واحلمرة واخلضرة والصفرة، وما 
مىت شاكلها من سائر األلوان؛ فمىت وضعت هذه األصباغ بعضها من بعض على النسبة، كانت تلك التصاوير براقة حسنة تلمع، و

وقد بينا يف رسالة أخرى كيف ينبغي أن يكون وضع تلك األصباغ . كان وضعها على غري النسبة، كانت مظلمة كدرة غري حسنة
  .على النسبة بعضها من بعض حىت تكون حسنة

 من بعض على ومن أمثال ذلك أيضاً أعضاء الصور ومفاصلها، فإا خمتلفة األشكال، متباينة املقادير، فمىت كانت مقادير بعضها
النسبة ووضع بعضها من بعض على النسبة، كانت الصورة صحيحة حمققة مقبولة، ومىت كانت على غري ما وصفنا، كانت مسجة 

وقد بينا من ذلك طرفاً كيف ينبغي تقدير الصور ووضع أعضائها بعضها من بعض يف الرسالة . مضطربة غري مقبولة يف النفس
  .املتقدم ذكرها

 أيضاً عقاقري الطب وأدويتها، فغنها متضادات الطباع، خمتلفات الطعوم والروائح واللوان، فإذا ركبت على النسبة، ومن أمثال ذلك
صارت أدوية ذات منافع كثرية؛ مثل الترياقات واملراهم وما شاكل ذلك، ومىت ركبت على غري نسبة يف أوزاا ومقاديرها، صارت 

  .مسوماً ضارة قاتلة

ضاً حوائج الطبيخ، فإا خمتلفة الطعم واللون والروائح واملقادير، فمىت جعلت مقاديرها يف القدر عند الطبخ هلا ومن أمثال ذلك أي
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ومن أجل هذا . على النسبة، كان الطبيخ طيب الرائحة، لذيذ الطعم، جيد الصنعة؛ ومىت كان على غري النسبة كان خبالف ذلك
العقاقري مىت ركبت على النسبة ودبرت على تلك النسبة؛ صحت؛ ومىت كانت ذكر يف كتاب الطب ويف كتب الصنعة أن تلك 

وعلى هذا القياس تركيب جواهر املعادن كلها من الزئبق والكربيت، وذلك أن الزئبق والكربيت . على غري ذلك فسدت ومل تصح
عقد من ذلك على طول الزمان الذهب مىت امتزجا وكان مقدارمها على النسبة، وطبختهما حرارة املعدن على ترتيب واعتدال ان

اإلبريز؛ ومىت مل تكن أجزاؤمها على تلك النسبة وقصرت حرارة املعدن عن طبخهما صارت فضة بيضاء؛ ومىت كانت أجزاء 
الكربيت زائدة احلرارة نشفت رطوبة الزئبق، وغلب اليبس عليها، وصارت حناساً أمحر، ومىت كان الزئبق والكربيت غليظني غري 

ني صار منهما احلديد؛ ومىت كان الزئبق أكثر والكربيت أقل، واحلرارة ناقصة، غلب الربد عليها وصارت أسرباً؛ وعلى هذا صافي
القياس ختتلف جواهر املعادن حبسب مقادير الزئبق والكربيت، وامتزاجهما على النسبة، واخلروج إىل الزيادة والنقصان، واعتدال 

  .ا باإلفراط والتقصريطبخ احلرارة هلا، واخلروج منه

وعلى هذا القياس ختتلف أشكال احليوان والنبات، وهيئاا وألواا وطعومها وروائحها على حسب تركيب أجزاء األركان األربعة 
ومن أمثال ذلك أن املولودين من البشر مىت . اليت هي النار واهلواء واملاء واألرض، ونسبة مقادير أجزائها، وقوى بعضها من بعض

انت كمية األخالط اليت ركبت منها أجسامهم أعين الدم والبلغم واملرتني يف أصل تركيبهم على النسبة األفضل، ومل يعرض هلا ك
عارض، كانت أجسادهم صحيحة املزاج، وبنية أبدام قوية، وألوام صافية، وهكذا مىت كان تقدير أعضائهم ووضع بعضها من 

م حسنة، وهيئام مقبولة، وأخالقهم حممودة؛ ومىت كانت على خالف ذلك كانت بعض على النسبة األفضل كانت صوره
أجسادهم مضطربة، وصورهم وحشة، وأخالقهم غري حممودة؛ واملثال يف ذلك املولودون الذين غلبت على أمزجة أبدام احلرارة، 

ين يف الشجاعة إىل التهور، ومن السخاء إىل فإن أجسادهم تكون حنيفة، وألوام مسراً، ويكونون سريعي احلركة والغضب، زائد
وأما الذين الغالب على أبدام الربودة، فغنهم يكونون بطيئي احلركة عبل؛ األجساد، بيض األلوان، قليلي الغضب، زائدين . التبذير

كل جنس من يف اجلنب والبخل، وقد تبني هذا يف كتب الطب، وكتب الفراسة بشرح طويل، وإمنا أردنا حنن أن نذكر من 
املوجودات مثاالً، ليكون داالً عى شرف علم النسب الذي يعرف باملوسيقى، وإن هذا العلم حمتاج إليه يف الصنائع كلها، وإمنا 

خص هذا العلم باسم املوسيقى الذي هوتآلف األحلان والنغم، ألن املثال فيه أبني، وذلك أن القدماء من احلكماء إمنا استخرجوا 
والنغم من املعرفة بالنسبة العددية واهلندسية، ملا مجعوا بينهما، خرجت النسبة املوسيقية كما بينا يف الفصل الذي يف أصول األحلان 

  .استخراج النسب

    

وذكر أصحاب النجوم واملتفلسفون أن للسعود من الكواكب، ألفالكها وألعظام أجرامها، ولسرعة حركاا إىل األركان األربعة، 
 وإن لتلك احلركات نغمات لذيذة، وإن النحوس من الكواكب ليست هلا تلك النسبة، وكذلك لبيوت الفلك اليت نسبة موسيقية،

يناظر بعضها بعضاً نسبة شريفة، وإن البيوت اليت ال تتناظر ليست هلا تلك النسبة؛ وإن لبيوت النحوس وأفالكها بعضها إىل بعض 
 بعض نسبة شريفة، ليست بينها وبني النحوس تلك النسبة، وال بني النحوس بعضها نسبة، وإن لبيوت السعود وأفالكلها بعضها إىل

وباجلملة . ومن أجل شرف علم النسبة ولطيف معانيها أفرد يف كتاب أقليدس مقالتان يف علم النسب مبثاالت وبراهني. من بعض
 أحكمها وأتقنها ما كان تركيب أجزائه وتأليف إن كل مصنوع من أشياء متضادة الطبائع، متعادية القوى، خمتلفة األشكال، فإن

  .أعضائه على النسبة األفضل

من ذلك ما يظهر يف القرسطون أعين القبان، وذلك أن أحد . ومن عجائب خاصية النسبة ما يظهر يف البعاد واألثقال من املنافع
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لى رأسه الطويل ثقل قليل، وعلى رأسه رأسي عمود القرسطون طويل بعيد من املعالق، واآلخر قصري قريب منه؛ فإذا علق ع
القصري ثقل كثري، تساويا وتوازنا، مىت كانت نسبة الثقل القليل إىل الثقل الكثري كنسبة بعد رأس القصري إىل بعد رأس الطويل من 

م، فإن ومن أمثال ذلك ما يظهر يف ظل األشخاص من التناسب بينها، وذلك أمن كل شخص مستوي القد منتصب القوا. املعالق
له ظالً ما، وإن نسبة طول ظل ذلك الشخص إىل طول قامته يف مجيع األوقات، كنسبة جيب االرتفاع، يف ذلك الوقت، إىل جيب 

وهكذا توجد هذه النسبة يف جر الثقيل باخلفيف، ويف حتريك . متام االرتفاع سواء، وهذا ال يعرفه إال املهندسون أومن حيل الزيج
ومن ذلك ما يظهر أيضاً يف األجسام الطافية فوق املاء، وما بني أثقاهلا ومقعر أجرامها يف املاء من .  بال ثقل ثقيلاحملرك زماناً طويالً

التناسب، وذلك أن كل جسم يطفوفوق املاء، فإن مكانه املقعر يسع من املاء مبقدار وزنه سواء، فإن كان ذلك اجلسم ال يسع 
وإن كان ذلك املقعر يسع بوزنه من املاء سواء، فإن ذلك اجلسم ال . يرسب يف املاء وال يطفومقعره بوزنه من املاء، فإن ذلك اجلسم

يرسب يف املاء، وال يبقى منه شيء ناتئ عن املاء، بل يبقى سطحه منطفحاً مع سطح املاء سواء، وكا جسمني طافيني فوق املاء، 
وهذه األشياء اليت ذكرناها يعرفها من كان يتعاطى .  اآلخر سواءفإن نسبة سعة مقعر أحدمها إىل اآلخر، كنسبة ثقل أحدمها إىل

  .صناعة احلركات، أوكان عاملاً مبراكز األثقال واألفالك واألجرام واألبعاد

ومن الفوائد ما يظهر من اهوالت علمها مبعرفة النسب، من ذلك ما يتبني من التناسب بني األشياء املثمنة، وبني أمثاا املفروضة 
ا، وذلك أن كل شيء يقدر بقدر كما من الوزن والكيل والذرع والعدد، مث يفرض له مثن، فإن بني ذلك الشيء املقدر وبني مثنه هل

عشرة بستة، فالعشرة هي الشيء املقدر، والستة : إذا قيل: املفروض له، نسبتني، إحدامها مستوية واألخرى معكوسة؛ مثال ذلك
تان، إحدامها مستوية، واألخرى معكوسة، وذلك أن الستة نصف العشرة وعشرها، وعكس ذلك هي الثمن املفروض، وبينهما نسب

ثالثة منها معلومة وواحدة : وكل سائل إذا سأل عن مثن شيء ما، فال بد له أن يلفظ بأربعة مقادير. العشرة، فإا مثل الستة وثلثيها
عشرة هي قدر : عشرة بستة بأربعة كم، فقوله: ل ذلك إذا قيلمستوية ومعكوسة، مثا: جمهولة؛ وبني كل قدرين منها نسبتان
إن بني الستة والعشرة نسبتني، كما بينا، وكذلك بني األربعة وبني : فنقول. كم، فقدر جمهول: معلوم، وكذا ستة وأربعة؛ وأما قوله

بيان ذلك أن : ني الستة وبينه نسبتانالكم، الذي هوالقدر اهول، نسبتان، وكذلك بني العشرة وبني اهول نسبتان، وكذلك ب
إن الكم ثلثا العشرة، كما أن األربعة ثلثا الستة، وإن العشرة مثل الكم ومثل نصفه، كما أن : القدر اهول هوالستة وثلثان، فنقول

ثيها، وعكس ذلك أن وأيضاً الكم مثل األربعة ومثل ثلثيها، كما إن العشرة مثل الستة ومثل ثل. الستة مثل األربعة ومثل نصفها
  .األربعة نصف الكم وعشره، كما أن الستة نصف العشرة وعشرها

    

وإن ضرب أحد املعلومني . مستوية ومعكوسة، وعرف اهول باملعلوم: فإذا قيس هذا املثال وجد بني كل مثمن وبني مثنه نسبتان
عشرة بستة كم بأربعة، فاضرب األربعة : ثال ذلك إذا قيليف اآلخر، وقسم املبلغ على الثالث، فما خرج فهو اهول املطلوب؛ م

  .يف عشرة، وأقسمها على ستة، فما خرج فهو اهول املطلوب، وهوستة وثلثان

وعلى هذا املثال فقد بان أن على نسبة العدد على شريف جليل، وإن احلكماء، مجيع ما وضعوه من تأليف حكمتهم فعلى هذا 
 هلذا العلم بالفضل على سائر العلوم، إذ كانت كلها حمتاجة إىل أن تكون مبنية عليه، ولوال ذلك األصل أسسوه وأحكموه وقضوا

فأعلم ذلك أيها األخ، وتفكر فيه غاية التفكر، فإنه . مل يصح عمل وال صناعة، وال ثبت شيء من املوجودات على احلال األفضل
  .ومجيع إخواننا مبنه ورمحتهعلم يهدي إىل سواء الصراط، نفعك اهللا، وأرشدنا وإياك، 
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  السابعة في الصنائع العلمية والغرض منهاالرسالة

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى، آهللا خري أما يشركون

ة أجناسها وأنواع تلك  إنا قد فرغنا من ذكر النسب العددية، وأخربنا مباهياا وكمي- أيدك اله وإيانا بروح منه-أعلم أيها األخ
األجناس، ووصفنا كيفية إظهارها من القوة إىل الفعل، وبينا أن املوضوع فيها كلها أجسام طبيعية، وإن مصنوعاا كلها جواهر 
 هي جسمانية، وإن أغراضها كلها عمارة األرض لتتميم أمر معيشة احلياة الدنيا؛ فنريد أن نذكر يف هذه الرسالة الصنائع العلمية اليت

املوضوع فيها جواهر روحانية، اليت هي أنفس املتعلمني، ونبني أن تأثرياا يف املتعلمني كلها روحانية، كما ذكرنا يف رسالة املنطق، 
ونبني أيضاً ماهية العلوم، ونذكر كمية أجناسها وأنواع تلك األجناس، ونصف أيضاً كيفية إخراج ما يف قوة النفس من العلوم إىل 

ي هوالغرض األقصى يف التعاليم، وهوإصالح جواهر النفوس، وذيب أخالقها وتتميمها وتكميلها للبقاء يف دار اآلخرة الفعل الذ
  .اليت هي دار احليوان، لوكانوا يعلمون، والذين يريدون اخللود يف الدنيا هم الغافلون عن أمر اآلخرة

  فصل في مثنوية اإلنسان

 بأن اإلنسان ملا كان هومجلة جمموعة من جسد جسماين ونفس روحانية، ومها جوهران -وح منه أيدك اهللا وإيانا بر-أعلم يا أخي
متباينان يف الصفات، متضادان يف األحوال، ومشتركان يف األفعال العارضة والصفات الزائلة، صار اإلنسان من أجل جسده 

سه الروحانية صار طالباً للدار اآلخرة، متمنياً للبلوغ إليها، اجلسماين مريداً للبقاء يف الدنيا، متمنياً للخلود فيها، ومن أجل نف
وهكذا أكثر أمور اإلنسان وتصرف أحواله مثنوية، متضادة كاحلياة واملمات والنوم واليقظة والعلم واجلهالة والتذكر والغفلة والعقل 

 واللذة، وهومتردد بني الصداقة والعداوة واحلماقة واملرض والصحة والفجور والعفة والبخل والسخاء واجلنب والشجاعة واألمل
والفقر والغىن والشبيبة واهلرم واخلوف والرجاء والصدق والكذب واحلق والباطل والصواب واخلطأ واخلري والشر والقبح واحلسن 

ن جسد جسماين وما شاكلها من األخالق واألفعال واألقاويل املتضادة املتباينة اليت تظهر من اإلنسان الذي هومجلة جمموعة م
  .ونفس روحانية

وأعلم يا أخي بأن هذه اخلصال اليت عددنا ال تنسب إىل اجلسد مبجرده وال إىل النفس مبجردها، ولكن إىل اإلنسان الذي هومجلتها 
واموع منهما الذي هوحي ناطق مائت، قحياته ونطقه من قبل نفسه وموته من قبل جسده، وهكذا نومه من قبل جسده ويقظته 

وعلى هذا القياس سائر أموره وأحواله املتباينات املتضادات، بعضها من قبل النفس، وبعضها من قبل اجلسد، مثال . ن قبل نفسهم
ذلك عقله وعلمه وحلمه وتفكريه وسخاؤه وشجاعته وعفته وعدله وحكمته وصدقه وصوابه وخريه وما شاكلها من اخلصال 

  .ها، وأضدادها من قبل أخالط جسده ومزاج أخالطهاحملمودة، فكلها من قبل نفسه وصفاء جوهر

    فصل يف الصفات املختصة باجلسد والنفس 

وأعلم يا أخي بأن الصفات املختصة باجلسد مبجرده هي أن اجلسد جوهر جسماين طبيعي ذوطعم ولون ورائحة وثقل وخفة 
 الدم والبلغم واملرتان املتولدة من الغذاء الكائن وسكون ولني وخشونة وصالبة ورخاوة، وهومتكون من األخالط األربعة اليت هي

من األركان األربعة اليت هي النار واهلواء واملاء واألرض ذوات الطبائع األربع اليت هي احلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة؛ 
 النفس اجلسد وتركها وهومنفسد أعين اجلسد ومتغري ومستحيل وراجع إىل هذه األركان األربعة بعد املوت الذي هومفارقة
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  .استعماله

وأما الصفات املختصة بالنفس مبجردها فهي أا جوهرة روحانية مساوية نورانية حية بذاا عالمة بالقوة، فعالة بالطبع، قابلة 
ذهه األجسام للتعاليم، فعالة يف األجسام، ومستعملة هلا، ومتممة لألجسام احليوانية والنباتية إىل وقت معلوم، مث إا تاركة هل

 عز -ومفارقة هلا، وراجعة إىل عنصرها ومعدا ومبدئها كما كانت، إما بربح وغبطة أوندامة وحزن وخسران، كما ذكر اهللا
كما بدأنا أول خلق نعيده، وعداً :" وقال عز وجل." فريقاً هدى، وفريقاً حق عليهم الضاللة: كما بدأنا تعودون:" بقوله-وجل

فكفى ذا يا أخي زجراً ووعيداً وديداً ." أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا ال ترجعون:" وقال تعاىل." علينا إنا كنا فاعلني
  .وتوبيخاً ومذكراً ونذيراً، إن كنت منتبهاً من نوم الغفلة ومستيقظاً من رقدة اجلهالة

هلم قلوب ال يفقهون ا، وهلم أعني ال يبصرون ا، :" لهوأعيذك أيها األخ البار الرحيم أن تكون من الذين ذمهم رب العاملني بقو
أفترى ذمهم من أجل أم مل يكونوا يعقلون أمر ." وهلم آذان ال يسمعون ا، أؤلئك كاألنعام، بل هم أضل؛ أؤلئك هم الغافلون

ال هلم من معاين أمر اآلخرة وطريق املعاد معيشة الدنيا، إمنا ذمهم ألم مل يكونوا يتفكرون يف أمر اآلخرة واملعاد وال يفقهون ما يق
فالذين ال يؤمنون باآلخرة قلوم منكرة :" وقال عز وجل." يعلمون ظاهراً من احلياة الدنيا وهم عن اآلخرة هم غافلون:" فقال

ه مثنوية متضادة، فصل يف مثنوية قنية اإلنسان ومثنوية األعمال وملا تبني أن أكثر أمور اإلنسان وتصرف أحوال." وهم مستكربون
: من أجل أنه مجلة جمموعة من جوهرين متباينني، جسد جسماين ونفس روحانية، كما بينا قبل، صارت قنيته أيضاً نوعني

وكما أن . جسمانية، كاملال ومتاع الدنيا، وروحانية، كالعلم والدين، وذلك أن العلم قنية للنفس، كما أن املال قنية للجسد
ل من تناول اللذات من األكل والشرب يف احلياة الدنيا، فهكذا بالعلم ينال اإلنسان طريق اآلخرة، وبالدين اإلنسان يتمكن باملا

فلما كان هكذا . يصل إليها، وبالعلم تضيء النفس وتشرق وتصح، كما أن األكل والشرب ينمي اجلسد ويزيد ويربوويسمن
للعب واللذات اجلسمانية، من حلوم احليوان ونبات األرض، لصالح هذا جملس لألكل والشرب واللهووا: صارت االس أيضاً اثنني

اجلسد املستحيل الفاسد الفاين؛ وجملس للعلم واحلكمة ومساع روحاين من لذة النفوس اليت ال تبيد جواهرها، وال ينقطع سرورها يف 
فلما كانت االس ." األعني وأنتم فيها خالدونوفيها ما تشتهيه األنفس وتلذ :"  بقوله- جل ثناؤه-الدار اآلخرة، كما ذكر اهللا

اثنني صار أيضاً السائلون اثنني، واحد يسأل حاجة من عرض الدنيا، لصالح هذا اجلسد وجلر املنفعة إليه، أولدفع املضرة عنه؛ 
ريق اآلخرة، واجتهاداً وواحد يسأل مسألة من العلم، لصالح أمر النفس وخالصها من ظلمات اجلهالة، أوللتفقه يف الدين طلباً لط

يف الوصول إليها، وفراراً من نار جهنم، وجناة من عاملالكون والفساد، وفوزاً بالوصول إىل عامل األفالك وسعة السموات، والسيحان 
  .يف درجات اجلنان، والتنفس من ذلك الروح والرحيان املذكور يف القرآن

  فصل في العلم والمعلوم والتعلم والتعليم

  سؤال وأوجه ال

وينبغي لطاليب العلم والباحثني عن حقائق األشياء أن يعرفوا أوالً ما العلم وما املعلوم، وعلى كم وجه يكون السؤال، وما جواب 
كل سؤال، حىت يدروا ما الذي يسألون وما الذي جييبون إذا سئلوا، ألن الذي يسأل وال يدري أي شيء سأل، فإذا أجيب ال 

  .يدري بأي شيء أجيب

    

وأعلم بأن أنفس . وأعلم يا أخي بأن العلم إمنا هوصورة املعلوم يف نفس العامل، وضده اجلهل وهوعدم تلك الصورة من النفس
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العلماء عالمة بالفعل، وأنفس املتعلمني عالمة بالقوة، وأن التعلم والتعليم ليسا شيئاً سوى إخراج ما يف القوة، يعين اإلمكان، إىل 
  .فإذا نسب ذلك إىل العامل مسي تعليماً، وإن نسب إىل املتعلم مسي تعلماً. الفعل، يعين الوجود

أوهلا، هل هو، والثاين، ما هو والثالث، كم هو، والرابع، كيف هو، : وأعلم بأن السؤاالت الفلسفية تسعة أنواع مثل تسعة آحاد
سؤال يبحث : هل هو: التاسع، من هو، تفسريهاواخلامس، أي شيء هو، والسادس، أين هو، والسابع، مىت هو، والثامن، مل هو، و

سؤال يبحث : عن وجدان شيء أوعن عدمه، واجلواب نعم أوال، وقد بينا معىن الوجود والعدم يف رسالة العقل واملعقول، وما هو
سم، عن حقيقة الشيء؛ وحقيقة الشيء تعرف باحلد اوبالرسم، ذلك أن األشياء كها نوعان، مركب وبسيط، فاملركب مثل اجل

واألشياء املركبة تعرف حقيقتها إذا عرفت األشياء اليت هي . والبسيط ممثل اهليوىل والصورة، وقد بينا معنامها يف رسالة اهلهيوىل
خل : ما حقيقة السكنجبني، فيقال: تراب وماء خمتلطان؛ وهكذا إذا قيل: ما حقيقة الطني، فقال: مركبة منها، مثال ذلك إذا قيل

وعلى هذا القياس كل مركب إذا سئل عنه، فيحتاج أن يذكر األشياء اليت هي مركب منها وموصوف ا؛ . وعسل ممزوجان
الشيء، : واحلكماء يسمون مثل هذا الوصف احلد، ومن أجل هذا قالوا يف حد اجلسم إنه الشيء الطويل العريض العميق؛ فقوهلم

رة إىل الصورة، ألن حقيقة اجلسم ليست بشيء غري هذه اليت ذكرت يف الطويل والعريض والعميق، إشا: إشارة إلة اهليوىل، وقوهلم
حي ناطق، يعنون به النفس، ومائت، يعنون به اجلسد، ألن : وهكذا قوهلم يف حد اإلنسان إنه حي ناطق مائت، فقوهلم. حده

  . حقائق األشياء املركبة من شيءوعلى هذا القياس تعرف. اإلنسان هومجلة جمموعة منهما، أعين جسداً جسمانياً ونفساً روحانية

وأما األشياء اليت ليست مركبة من شيء، بل خمترعة مبدعة كما شاء باريها وخالقها تعاىل، فحقيقتها تعرف من الصفات املختصة 
هي : ، فيقالما الصورة: وإذا قيل. جوهر بسيط قابل للصورة، ال كيفية فيه البتة: ما حقيقة اهليوىل، فيقال: ا، مثال ذلك إذا قيل

والفرق بني احلد والرسم أن احلد مأخوذ من الشياء اليت . فمثل هذا الوصف تسمية احلكماء الرسم. اليت يكون الشيء ا ما هو
احملدود مركب منها، كما بينا، والرسم مأخوذ من الصفات املختصة بالرسوم، وفرق آخر أن احلد خيربك عن جوهر الشيء احملدود، 

 إذا - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-فينبغي لك أيها األخ البار الرحيم. ه، والرسم مييز لك املرسوم عما سواه حسبومييزه عما سوا
سئلت عن حقيقة شيء من األشياء أن ال تستعجل باجلواب بل تنظر هل ذلك الشيء املسؤول عنه مركب أم بسيط حىت جتيب 

:  واألشياء ذوات املقادير نوعان، متصل ومنفصل؛ فاملتصل مخسة أنواعوأما كم هوفسؤال يبحث عن مقدار الشيء،. حبسب ذلك

كم هو، وقد بينا ماهية : وهذه األشياء كلها يقال فيها. اخلط والسطح واجلسم واملكان والزمان، واملنفصل نوعان، العدد واحلركة
. اهليوىل، وماهية اخلط والسطح يف راسلة اهلندسةالعدد يف رسالة األرمثاطيقي، وماهية احلركة والزمان واملكان واجلسم يف رسالة 

والصفات كثرية األنواع، وقد بيناها يف رسالة شرح املقوالت العشر اليت كل واحدة . وأما كيف هوفسؤال يبحث عن صفة الشيء
لع ط: وأما أي شيء هوفسؤال يبحث عن واحد من اجلملة أوعن بعض من الكل، مثال ذلك إذا قيل. منها جنس األجناس

أي مشس هي، إذ ليس من : وأما إذا قيل طلعت الشمس، فال يقال. أي كوكب هو، ألن الكواكب كثرية: الكوكب، فيقال
والفرق بينهما أن املكان صفة لبعض . جنسها كثرة، وكذلك القمر، وأما أين هوفسؤال يبحث عن مكان الشيء أوعن رتبته

وأما احملل فهو صفة . يف البيت أويف املسجد أويف السوق أويف موضع آخر: فيقالأين زيد، : األجسام ال لكلها، مثال ذلك إذا قيل
حال : أين السواد، فيقال: جسماين وروحاين؛ فاألعراض اجلسمانية حالة يف األجسام، مثال ذلك إذا قيل: للعرض، والعرض نوعان

ذات الطعم واللون والرائحة؛ وهكذا حكم مجيع وهكذا األلوان كلها والطعوم والروائح حالة يف األجسام . يف اجلسم األسود
  .األعراض اجلسمانية
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حال يف نفس العامل؛ وكذلك السخاء :أين العلم، فيقال: وأما األعراض الروحانية فحالة يف اجلواهر الروحانية، مثال ذلك إذا قيل
 ظن كثري من أهل العلم ممن ليست له وقد. والشجاعة والعدل وما شاكلها من الصفات حالة يف النفس، وهكذا حكم أضدادها

خربة بأمر النفس، وال معرفة جبوهرها، أن هذه األعراض حالة يف اجلسم، كل واحد يف حمل خمتص، مثال ذلك ما قالوا إن العلم يف 
وقد بينا . عراضالقلب، والشهوة يف الكبد، والعقل يف الدماغ، والشجاعة يف املرارة، واجلنب يف الطحال، وعلى هذا القياس سائر األ

  .حنن أن هذه األعضاء آالت وأدوات للنفس تظهر ا ومنها يف اجلسد هذه األفعال واألخالق، يف رسالة تركيب اجلسد

وهكذا إذا . هي دون العقل وفوق الطبيعة: أين النفس، فيقال: وأما الرتبة فهي من صفات اجلواهر الروحانية، مثال ذلك إذا قيل
  .بعد األربعة وقبل الستة: لعدد، فيقالأين اخلمسة من ا: يل

  .وعلى هذا القياس حكم اجلواهر الروحانية اليت ال توصف باملكان وال باحملل، ولكن بالرتبة كما بينا يف رسالة املبادئ العقلية

يوم، وهكذا ماض مثا أمس، ومستقبل مثل غد، وحماضر مثل ال: واألزمان ثالثة. وأما مىت هوفسؤال يبحث عن زمان مكزن الشيء
وأما مل هوفسؤال . وقد بينا ماهية الزمنت واختالف أقاويل العلماء يف ماهيته يف رسالة اهليوىل. حكم السنني والشهور والساعات

  .يبحث عن علة الشيء املعلول

لية، والرابعة علة وأعلم يا أخي بأن لكل معلول صناعي أربع علل، إحداها علة هيوالنية، والثانية علة صورية، والثالثة علة فاع
متامية، مثال ذلك الكرسي والباب والسرير، فإن العلة اهليوالنية فيها اخلشب، والعلة الصورية الشكل والتربيع، والعلة الفاعلية 

 له وعلى هذا القياس كل معلول ال بد. النجار، والعلة التمامية للكرسي القعود عليه، وللسرير النوم عليه، وللباب ليغلق على الدار
  .فإذا سئلت عن علة شيء، فأعرف أوالً عن أيها تسأل، حىت يكون اجلواب حبسب ذلك. من هذه األربع العلل

إن هذا السؤال ال يتوجه إال إىل كل ذي عقل، ويقول قوم :وأما من هوفسؤال يبحث عن التعريف للشيء، ويقول علماء النحو
السؤال بأحد ثالثة أشياء، أما أن ينسب إىل بلده، أوإىل أصله، أوإىل إىل كل ذي علم ومتييز واجلواب فيه أن يعرف : آخرون

  .البصري، ينسب إىل بلده، واهلامشي إىل أصله، والنجار إىل صناعته: من زيد، فيقال: صناعته، مثال ذلك إذا قيل

ملدخل واملقدمات، ليقرب من فهذه مجلة خمتصرة يف كمية السؤاالت وأجوبتها، ومباحث العلوم والنظر يف حقائق األشياء، شبه ا
  .فهم املتعلمني النظر يف املنطق الفلسفي، وليوافقوا عليها قبل النظر يف إياغوجي؛ الذي هواملدخل إىل املنطق الفلسفي

فصل يف أجناس العلوم وإذ قد فرغنا من ذكر ماهية العلوم وأنواع السؤاالت، وما يقتضي كل واحد من األجوبة، فنريد أن نذكر 
 العلوم، وأنواع تلك األجناس، ليكون دليالً لطاليب العلم إىل أغراضهم، وليهتدوا إىل مطلوبام، ألن رغبة النفوس يف العلوم أجناس

  .املختلفة وفنون اآلداب، كشهوات األجسام لألطعمة املختلفة الطعم واللون والرائحة

. ها الرياضية، ومنها الشرعية الوضعية، ومنها الفلسفية احلقيقيةفأعلم يا أخي بأن العلوم اليت يتعاطاها البشر ثالثة أجناس، فمن

فالرياضية هي علم اآلداب اليت وضع أكثرها لطلب املعاش وصالح أمر احلياة الدنيا؛ وهي تسعة أنواع، أوهلا علم الكتاب والقراءة، 
ض، ومنها علم الزجر والفأل؛ وما يشاكله، ومنها علم اللغة والنحو، ومنها علم احلساب واملعامالت، ومنها علم الشعر والعرو

ومنها علم السحر والعزائم؛ والكيمياء واحليل؛ وما شاكلها، ومنها علم احلرف والصنائع، ومنها علم البيع والشراء والتجارات 
  .واحلرث والنسل، ومنها علم السري واألخبار

أوهلا علم الترتيل، وثانيها علم التأويل، : هي ستة أنواعفأما أنواع العلوم الشرعية اليت وضعت لطب النفوس وطلب اآلخرة ف
والثالث علم الروايات واألخبار، والرابع علم الفقه والسنن واألحكام، واخلامس علم التذكار واملواعظ والزهد والتصوف، 

  .والسادس علم تأويل املنامات
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اء األنبياء، وعلماء الروايات هم أصحاب احلديث، وعلماء فعلماء الترتيل هم القراء واحلفظة، وعلماء التأويل هم األئمة وخلف
األحكام والسنن هم الفقهاء، وعلماء التذكار واملواعظ هم العباد والزهاد والرهبان ومن شاكلهم، وعلماء تأويل املنامات هم 

  .املعربون

    

فالرياضيات أربعة . ا الطبيعيات، ومنها اإلهلياتمنها الرياضيات، ومنها املنطقيات، ومنه: وأما العلوم الفلسفية فهي أربعة أنواع
أوهلا االرمثاطيقي وهومعرفة ماهية العدد، وكمية أنواعه، وخواص تلك األنواع، وكيفية نشوئها من الواحد الذي قبل : أنواع

 ماهية املقادير ذوات االثنني، وما يعرض فيها من املعاين إذا أضيف بعضها إىل بعض؛ والثاين اجلومطريا وهواهلندسة، وهي معرفة
األبعاد، وكمية أنواعها، وخواص تلك األنواع، وما يعرض فيها من املعاين إذا أضيف بعضها إىل بعض، وكيفية مبدئها من النقطة 

اليت هي رأس اخلط، وهي يف صناعة اهلندسة كالواحد يف صناعة العدد؛ والثالث األسطرنوميا وهي النجوم، وهي معرفة كمية 
الكواكب والربوج، وكمية أبعادها ومقادير أجرامها، وكيفية تركيبها وسرعة حركاا، وكيفية دوراا، وماهية طبائعها، األفالك و

وكيفية دالئلها على الكائنات قبل كوا؛ والرابع املوسيقى الذي هوعلم التأليف، وهومعرفة ماهية النسب، وكيفية تأليف األشياء 
 الصور، املتضادة القوى، املتنافرة الطبائع كيف جتمع ويؤلف بينها، كيما ال تتنافر وتأتلف وتتحد وتصري املختلفة اجلواهر، املتباينة

  .وقد عملنا يف كل صناعة من هذه الصناعات رسالة شبه املدخل واملقدمات. شيئاً واحداً، وتفعل فعالً واحداً أوعدة أفعال

وهي معرفة صناعة الشعر؛ والثاين ريطوريقا وهي معرفة صناعة اخلطب، والثالث أوهلا أنولوطيقا : والعلوم املنطقيات مخسة أنواع
والرابع بولوطيقا وهي معرفة صناعة الربهان؛ واخلامس سوفسطيقا وهي معرفة صناعة املغالطني . طوبيقا وهي معرفة صناعة اجلدل

 والعلوم وصنفوا فيها كتباً كثرية، وهي موجودة يف وقد تكلم احلكماء األولون واملتأخرون يف هذه الصنائع. يف املناظرة واجلدل
وقد عمل أرسطاطاليس ثالثة كتب أخر، وجعلها مقدمات لكتاب الربهان اوهلا قاطيغورياس؛ والثاين بارمييناس؛ . أيدي الناس

به الصدق من الكذب يف وإمنا جعل عنايته أكثرها بكتاب الربهان ألن الربهان ميزان احلكماء يعرفون . والثالث أنولوطيقا األوىل
األقوال، والصواب من اخلطأ يف اآلراء، واحلق من الباطل يف االعتقادات، واخلري من الشر يف األفعال، كما يعرف مجهور الناس 

رفون باملوازين واملكاييل واألذرع تقدير األشياء املوزونة واملكيلة واملذروعة إذا اختلفوا يف حزرها وختمينها؛ فهكذا العلماء العا
بصناعة الربهان يعرفون ا حقائق األشياء إذا اختلف فيها حزر العقول وختمني الرأي، كما يعرف الشعراء العروضيون استواء 

وقد عمل فرفوريوس الصوري كتاباً ومساه ايساغوجي، . القوايف وانزحافها إذا اختلف فيه، بصناعة العروض الذي هوميزان الشعر
نطق الفلسفي، ولكن من أجل إم طولوا اخلطب فيها، ونقلها من لغة إىل لغة من مل يكن عارفاً ا وهواملدخل إىل صناعة امل

وقد عملنا يف كل واحدة من هذه الصنائع . ومبعانيها، انغلق على الناظرين يف هذه الكتب فهم معانيها وعسر على املتعلمني أخذها
  .يلرسالة ذكرنا فيها نكت ما حيتاج إليه وتركنا التطو

لكن نريد أن نذكر غرض ما يف رسالة منها هاهنا، ليكون من ينظر فيها قد عرف غرض كل صناعة من هذه قبل النظر فيها، 
الشخص والنوع : أما غرض ما يف ايساغوجي فهو معرفة معاين الستة األلفاظ اليت تستعملها الفالسفة يف أقاويلها، وهوقوهلم: فنقول

رض، وماهية كل واحد منها وكيفية اشتراكها، وماهية رسومها اليت متيز بعضها من بعض، وكيفية واجلنس والفصل واخلاصة والع
وأما غرض قاطيغورياس فهو معرفة معاين العشرة ألفاظ اليت كل واحد منها يقال له . دالالا على املعاين اليت يف أفكار النفوس

ية كل واحد منها وكمية أنواعها، ورسم كل واحد منها املميز هلا جنس األجناس، وإن واحداً منها جوهر، وتسعة أعراض؛ وماه
وأما غرض ما يف بارمينياس فهو معرفة تلك العشرة . بعضها من بعض، وكيفية داللتها على مجيع املعاين اليت يف أفكار النفوس
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 وقضايا، ويكون منها الصدق األلفاظ اليت هي يف قاطيغورياس، وما تدل عليه من املعاين عند التركيب، حىت تصري كلمات
وأما غرض ما يف انولوطيقا األوىل فهو معرفة كيفية تركيب تلك األلفاظ مرة أخرى، حىت يكون منها مقدمات، وكمية . والكذب

وأما غرض ما يف انولوطيقا الثانية فهو معرفة . أنواعها وكيف تستعمل حىت يكون منها شيء حمسوس، واقتران القضايا ونتائجها
  .ة استعمال القياس احلق والربهان الصحيح الذي ال خطأ فيه وال زللكيفي

    

اهليوىل والصورة والزمان واملكان : أوهلا علم املبادئ اجلسمانية، وهي معرفة مخسة أشياء: وأما العلوم الطبيعية فهي سبعة أنواع
السماء والعامل، وهومعرفة جواهر األفالك والكواكب واحلركة، وما يعرض فيها من املعاين إذا أضيف بعضها إىل بعض؛ والثاين علم 

وكميتها وكيفية تركيبها وعلة دوراا، وهل تقبل الكون والفساد، كما تقبل األركان األربعة اليت هي دون فلك القمر أم ال، وما 
يف وسط الفلك يف املركز، علة حركات الكواكب واختالفها يف السرعة واإلبطاء، وما علة حركة األفالك، وما علة سكون األرض 

  .وهل خارج العامل جسم آخر أم ال، وهل يف العامل موضع فارغ ال شيء فيه، وما شاكل ذلك من املباحث

والثالث علم الكون والفساد، وهومعرفة ماهية جواهر األركان األربعة اليت هي النار واهلواء واملاء واألرض، وكيف يستحيل بعضها 
خاص العالية، ويكون منها احلوادث والكائنات من املعادن والنبات واحليوان، وكيف تستحيل إليها راجعة إىل بعض بتأثريات األش

  .عند الفساد

والرابع علم حوادث اجلو، وهومعرفة كيفية تغيريات اهلواء بتأثريات الكواكب، حبركاا ومطارح شعاعاا على هذه األركان، 
ه كثري التلون والتغري من النور والظلمة واحلر والربد وتصاريف الرياح والضباب والغيوم وانفعاالا منها، وخاصة اهلواء، فإن

واألمطار والثلوج والربد والربوق والرعود والشهب والصواعق وكواكب األذناب وقوس قزح والزوابع واهلاالت وما شاكلها مما 
  .حيدث فوق رؤوسنا من التغيريات واحلوادث

وهومعرفة اجلواهر املعدنية اليت تنعقد من البخارات املختقنة يف باطن األرض، والعصارات؛ املنعقدة يف واخلامس علم املعادن، 
األهوية، وكهوف اجلبال، وقعور البحار، من العقاقري واجلواهر، من الكباريت والزوابيق؛ والشبوب؛ واألمالح والنوشادر والذهب 

كحل والزرنيخ والبلور والياقوت والبازهرات؛ وما شاكلها، ومعرفة خواصها والفضة والنحاس واحلديد والرصاص واألسرب؛ وال
  .ومنافعها ومضارها

والسادس علم النبات، وهومعرفة كل نبت يغرس أويبذر أوينبت على وجه األرض، أويف رؤوس اجلبال، أوقعر املياه، أوشطوط 
ومعرفة كمية أنواعها، وخواص تلك األنواع، ومواضع األار، من األشجار والزروع والبقول واحلشائش والعشب والكالء؛ 

منابتها من البقاع، وكيفية امتداد عروقها يف األرض، وارتفاع فروعها وأصوهلا يف اهلواء، وانبساطها على وجه األرض وتفرق 
شكال أوراقها من فروعها يف اجلهات، وأشكال أغصاا من الطول والقصر، والدقة والغلظ، واالستقامة واالعوجاج؛ وكيفية أ

السعة والضيق، واللني واخلشونة، وألوان أزهارها، وأصباغ أنوارها؛ وكيفية صور مثارها وحبوا، وبذورها، وصموغها، وطعومها، 
  .وروائحها، وخواصها، ومنافعها ومضارها، واحداً واحداً

على وجه األرض، أويطري يف اهلواء، أويسبح والسابع علم احليوان، وهومعرفة كل جسم يغتذي وينمي وحيس ويتحرك، مما ميشي 
يف املاء، أويدب يف التراب، أويتحرك يف جوف جسم آخر، كالديدان يف جوف احليوان، ويف لب النبات والثمر واحلبوب وما 

 أويف شاكلها؛ ومعرفة كمية أجناسها، وأنواع األجناس، وخواص تلك األنواع؛ ومعرفة كيفية تكوا يف األرحام، أويف البيض،
العفونات؛ ومعرفة كيفية تأليف أعضائها، وتركيب أجسادها، واختالف صورها، وائتالف أزواجها وفنون أصواا، ومنافرة 
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طباعها، وتباين أخالقها، وتشاكل أفعاهلا؛ ومعرفة أوقات هيجاا وسفادها، واختاذ أعشاشها، ورفقها بتربية أوالدها، وحتننها على 
  . مبنافعها ومضارها، وأوطاا، وأرباا وأعدائها ومعارفها، وما شاكل ذلكصغار نتاجها، ومعرفتها

فالنظر يف هذه كلها، والبحث عنها ينسب إىل العلوم الطبيعيات، وكذلك علم الطب والبيطرة، وسياسة الدواب والسباع والطيور 
  .واحلرث والنسل؛ وعلم الصنائع أمجع داخل يف الطبيعيات

    ية فصل يف العلوم اإلهل

 وصفه وحدانيته، وكيف هوعلة املوجودات، وخالق - جل جالله وعم نواله-أوهلا معرفة الباري: والعلوم اإلهلية مخسة أنواع
املخلوقات، وفائض اجلود، ومعطي الوجود، ومعدن الفضائل واخلريات، وحافظ النظام، ومبقي الدوام، ومدبر الكل؛ وعامل الغيب 

ل ذرة يف األرض وال يف السماء، وأول كل شيء ابتداء، وآخر كل شيء انتهاء، وظاهر كل شيء والشهادة ال يعزب عنه مثقا
 وجلت قدرته، وتعاىل جده، وجل - عز شأنه-قدره، وباطن كل شيء علماً، وهوالسميع العليم اللطيف اخلبري الرؤوف بالعباد

  .ثناؤه، وإله غريه، تعاىل عما يقول الظاملون علواً كبرياً

 علم الروحانيات، وهومعرفة اجلواهر البسيطة العقلية، العالمة الفعالة، اليت هي مالئكة اهللا، وخالص عباده؛ وهي الصور والثاين
اردة من اهليوىل، املستعملة لألجسام املدبرة ا، هلا ومنها أفعاهلا، ومعرفة كيفية ارتباط بعضها ببعض، وفيض بعضها على بعض، 

  .ات باألفالك اجلسمانيةوهي أفالك روحانية حميط

والثالث علم النفسانيات، وهي معرفة النفوس واألرواح السارية يف األجسام الفلكية والطبيعية، من لدن الفلك احمليط إىل منتهى 
مركز األرض؛ ومعرفة كيفية إداراا لألفالك، وحتريكها للكواكب، وتربيتها للحيوان والنبات، وحلوهلا يف جثث احليوانات، 

  .يفية انبعاثها بعد املماتوك

أوهلا السياسة النبوية، والثاين السياسة امللوكية، والثالث السياسة العامية، والرابع السياسة : والرابع علم السياسة وهي مخسة أنواع
  .اخلاصية، واخلامس السياسة الذاتية

ة باألقاويل الفصيحة، ومداواة النفوس املريضة من فأما السياسة النبوية فهي معرفة كيفية وضع النواميس املرضية والسنن الزكي
الديانات الفاسدة، واآلراء السخيفة، والعادات الردية، والفعال اجلائرة؛ ومعرفة مكيفية نقلها من تلك األديان والعادات، وحموتلك 

احلمية هلا من العود إليها، وشفائها اآلراء عن ضمائرها بذكر عيوا ونشر تزييفها، ومداواا من سقام تلك اآلراء وتلك العادات ب
بالرأي املرضي، والعادات اجلميلة، واألعمال الزكية واألخالق احملمودة، باملدح هلا والترغيب يف جزيل الثواب يوم املآب؛ وكيفية 

 والوعيد سياسة النفوس الشريرة بصدودها عن قصد سبيل الرشاد، وسلوكها يف وعور طرق الغي والتمادي بالقمع هلا والزجر
والتوبيخ والتهديد، لترجع إىل سبيل النجاة، وترغب يف جزيل الثواب؛ ومعرفة كيفية تنبيه األنفس الالهية، واألرواح الساهية من 

وهذه السياسة ختتص . ما جاءنا من رسول وال كتاب: طول الرقاد، ونسياا ذكر املعاد، واإلذكار هلا عهد يوم امليثاق، لئال يقولوا
 وأما السياسة امللوكية فهي معرفة حفظ الشريعة على األمة، وإحياء السنة يف امللة باألمر - صلوات اهللا عليهم-نبياء والرسلبعا األ

باملعروف والنهي عن املنكر، بإقامة احلدود، وإنفاذ األحكام اليت رمسها صاحب الشريعة، ورد املظامل، وقمع األعداء، وكف 
 واألئمة املهديون الذين قضوا باحلق، وبه - صلوات اله عليهم- السياسة خيتص ا خلفاء األنبياءاألشرار،ونصرة األخيار؛ وهذه

  .كانوا يعدلون

وأما السياسة العامية اليت هي الرياسة على اجلماعات، كرياسة األمراء على البلدان واملدن، ورياسة الدهاقني على أهل القرى، 
شاكلها؛ فهي معرفة طبقات املرؤوسني وحاالم وأنسام وصنائعهم ومذاهبهم ورياسة قادة اجلوش على العساكر، وما 



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  105  

وأخالقهم، وترتيب مراتبهم، ومراعاة أمورهم، وتفقد أسبام، وتأليف مشلهم، والتناصف بينهم، ومجع شتام، واستخدامهم يف ما 
  .ئقة بواحد واحد منهميصلحون له من األمور، واستعماهلم يف ما يشاكلهم من صنائعهم وأعماهلم الال

وأما السياسة اخلاصية فهي معرفة كل إنسان كيفية تدبري مرتله وأمر معيشته، ومراعاة أمر خدمه وغلمانه وأوالده ومماليكه وأقربائه، 
  .وعشرته مع جريانه، وصحبته مع إخوانه، وقضاء حقوقهم، وتفقد أسبام، والنظر يف مصاحلهم من أمور دنياهم وآخرم

 السياسة الذاتية فهي معرفة كل إنسان نفسه وأخالقه، وتفقد أفعاله وأقاويله فيحال شهواته وغضبه ورضاه، والنظر يف مجيع وأما
  .أموره

واخلامس علم املعاد وهومعرفة ماهية النشأة األخرى، وكيفية ابنعاث األرواح من ظلمة األجساد، وانتباه النفوس من طول الرقاد، 
  . وقيامها على الصراط املستقيم، وحشرها حلساب يوم الدين، ومعرفة كيفية جزاء احملسنني وعقاب املسيئنيوحشرها يوم املعاد،

    

وقد علمنا يف كل فصل من هذه العلوم اليت تقدم ذكرها رسالة، وذكرنا فيها طرفاً من تلك املعاين، وأمتمناها باجلامعة، ليكون 
فكن به يا أخي سعيداً، وأعرض هذه الرسالة على . رغيباً للطالبني، ومسلكاً للمتعلمنيتنبيهاً للغافلني، وإرشاداً للمريدين، وت

إخوانك واصدقائك، ورغبهم يف العلم، وزهدهم يف الدنيا، ودهلم على طريق اآلخرة، فإنك بذلك تنال الزلفى من اهللا تعاىل، 
  . الدال على اخلري كفاعله- عليه السالم- دل عليه قول النيبوتستوجب رضوانه، وتفوز بسعادة اآلخرة، وتبلغ به املرتبة العليا كما

 واتبعهم عليها األخيار الفضالء من العلماء واحلكماء، - صلوات اهللا عليهم-وأعلم يا أخي بأن هذه الطريقة هي اليت سلكها األنبياء
 عليهم من النبيني والصديقني والشهداء فأولئك مع الذين أنعم اهللا:" فاجتهد لعلك حتشر يف زمرم، كما وعد اهللا تعاىل فقال

وفقك اهللا ." والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن اهللا ملع احملسنني" ، "والصاحلني، وحسن أولئك رفيقاً، ذلك الفضل من اهللا
  .وإيانا أيها األخ للسداد، وهدانا وإياك سبيل الرشاد

ا الثامنة في الصنائع العملية والغرض منهالرسالة  

  بسم اله الرحمن الرحيم 

احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى، آهللا خري أما يشركون، وإذ قد فرغنا من ذكر اجلواهر اجلسمانية، ووصفنا هيوالا 
" وصورها وتركيبها، وما يعرض للمركب من األغراض، وبينا أيضاً كيفية إدراكها بطريق احلواس بتوسط أعراضها، يف رسائلنا 

نريد أن نذكر يف العقليات اجلواهر الروحانية، ألنه ملا كانت املوجودات كلها معقولة أوحمسوسة، جواهر أوأعراضاً، " يعياتالطب
أوجمموعاً منهما؛ صوراً، أوهيوىل، أومركباً منهما؛ جسمانياً، أوروحانياً، أومقروناً بينهما؛ وكانت اجلواهر اجلسمانية منفعلة كلها، 

اس؛ واجلواهر الروحانية فاعلة وال تدرك بطريق احلواس، وال تعرف إال بالعقل ومبا يصدر عنها من األفعال مدركة بطريق احلو
العقلية، والصنائع يف اهليوليات، وماهياا وكمياها وكيفياا، وكيفية إظهار صناعاا يف اهليوليات املوضوعة هلا، ليكون أوضح يف 

ة الفاعلة، وأبني ملعرفة جواهرها، وفنون حركاا، وعجائب قوا، وغرائب علومها، وبدائع الدليل على إثبات الذوات الروحاني
  .صنائعها، واختالف أفعاهلا

 بأن الصنائع البشرية نوعان علمية وعملية، وتقدم القول يف العلمية فيما - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-فأعلم أيها األخ البار الرحيم
  . العلوم، العلوم هي صور املعلومات يف نفس العاملأوالً ما: تقدم، فنقول
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وأعلم يا أخي بأن العلم ال يكون إال بعد التعليم والتعلم، والتعليم هوتنبيه النفس العالمة بالفعل للنفس العالمة بالقوة، والتعلم 
  .هوتصور النفس لصورة املعلوم

ثالث، إحداها طريق احلواس، واألخرى طريق الربهان، واألخرية وأعلم يا أخي بأن النفس إمنا تنال صور املعلومات من طرقات 
إن الصنعة العملية هي : وقد عملنا يف كل واحدة منها رسالة، فنريد أن نذكر اآلن الصنائع العملية فنقول. طريق الفكر والروية

 من اهليوىل والصورة مجيعاً، وابتداء ذلك واملصنوع هومجلة مصنوعة. إخراج الصانع العامل الصورة اليت يف فكره، ووضعها يف اهليوىل
  .من تأثري النفس الكلية فيها بقوة تأييد العقل الكلي بأمر اهللا جل ثناؤه

فالبشرية مثل ما يعمل الصناع من األشكال والنقوش . بشرية وطبيعية ونفسانية وإهلية: وأعلم بأن املصنوعات أربعة أجناس
واملصنوعات الطبيعية هي صور هياكل احليوانات، وفنون . واق املدن وغريها من املواضعواألصباغ يف األجسام الطبيعية، يف أس
واملصنوعات النفسانية مثل نظام مراكز األركان األربعة اليت هي حتت قلك القمر، وهي . أشكال النبات، وألوان جواهر املعادن

واملصنوعات اإلهلية هي الصور اردة من اهليوليات . عامل باجلملةالنار واهلواء واملاء واألرض، ومثل تركيب األفالك، ونظام صورة ال
 وجوداً من العدم، ليس من ليس، وشيء ال من شيء، دفعة واحدة بال زمان، وال مكان - تعاىل-املخترعات من مبدع املبدعات

اهللا أحسن اخلالقني وأحكم احلاكمني فتبارك . وال هيوىل، وال صورة وال حركة، ألا كلها مبدعات الباري وخمترعاته ومصنوعاته
  .وأرحم الرامحني

    

وأعلم يا أخي بأن كل صانع من البشر حمتاج يف تتميم صنعته إىل ستة أشياء خمتلفة، وهوالسابع؛ وإىل سبع حركات، وإىل سبع 
وكل صانع طبيعي فمحتاج إىل . نفسفأما األشياء املختلفة فهي اهليوىل واملكان والزمان واألداة واآللة واحلركة، والسابع ال. جهات

أربعة منها، وهي اهليوىل واملكان والزمان واحلركة، وكل صانع نفساين فمحتاج إىل اثنني منها، ومها اهليوىل واحلركة حسب؛ وكل 
 جل -يوأما البار. صانع عقلي فمحتاج إىل صورة واحدة فقط، وهوالعقل األول أثر من مبدع البدائع احلق، ال من شيء إىل شيء

 فغري حمتاج إىل شيء منها، ألا كلها خمترعاته ومبدعاته، أعين اهليوىل والصورة واملكان والزمان واحلركة واآللة واألدوات -ثناؤه
  .كلها

  فصل في الصورة والهيولى واألداة

ارة آلة، وتارة أداة؛ وإمنا وأعلم يا أخي أن اجلسم الواحد يسمى تارة هيوىل، وتارة موضوعاً، وتارة صورة، وتارة مصنوعاً، وت
يسمى اجلسم هيوىل للصورة اليت يقبلها وهي األشكال والنقوش واألصباغ وما شاكلها؛ ويسمى موضوعاً للصانع الذي يعمل منه 

. وفيه صنعته من األشكال والنقوش، وإذا قبل ذلك مسي مصنوعاً؛ وإذا استعمله الصانع يف صنعته أويف صنعة أخرى يسمى أداة

ذلك قطعة حديد، فإنه يقال هلا هيوىل لكل صورة تقبلها، ويقال هلا أيضاً إا موضوع للحداد الذي يعمل فيها صنعته، وإذا مثال 
صنع احلداد منه سكيناً أوفأساً أومنشاراً أومربداً أوغري ذلك، مسي مصنوعاً؛ وإذا استعمل السكني القصاب أوغرية تسمى أداة، 

  .وهكذا الفأس وغريها

بسيط ومركب، فالبسيط أربعة أنواع، وهي النار واهلواء : يا أخي أن موضوعات الصناع البشريني يف صناعام نوعان فقطوأعلم 
واملاء واألرض؛ واملركب ثالثة أنواع، وهي األجسام املعدنية، واألجسام النباتية، واألجسام احليوانية، وهي كلها مصنوعات 

  .ها مصنوعات نفسانية، وأن املوضوعات النفسانية كلها مصنوعات إهليةالطبيعة، كما أن موضوعات الطبيعة كل
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والفرق بني اآللة واألداة أن اآللة هي . وأعلم أن كل صانع من البشر ال بد له من أداة أوأدوات أوآلة أوآالت يستعملها يف صنعته
كانت خارجة من ذات الصانع كفأس النجار، اليد واألصابع والرجل والرأس والعني، وباجلملة أعضاء اجلسد، وأن األداة ما 

ومطرقة احلداد، وإبرة اخلياط، وقلم الكاتب، وشفرة اإلسكاف، وموس املزين، وما شاكل هذه من األدوات اليت يستعملها الصناع 
  .يف صنائعهم، وال تتم صناعام إال ا

 أحد أسبابه يف اختالف أفعاله، وهويظهر بكل واحد منها وأعلم بأن كل صانع له يف صنعته أدوات خمتلفة األشكال واهليئات، وهذا
يف صنعته ضروباً من احلركات، وفنوناً من األفعال، مثال ذلك النجار، فإنه بالفأسينحت، وحركته من فوق إىل أسفل؛ وباملنشار 

 وعلى هذا القياس يوجد يف .ينشر، وحركته من قدام إىل خلف؛ وباملثقب يثقب، وحركته قوسية مينة ويسرة، وحركة مثقبه دورية
كل صنعة لصانعها سبع حركات، واحدة دورية وست مستقيمة، وذلك بواجب احلكمة اإلهلية، ألنه ملا كانت حركات األجرام 

صارت حركات " السماء والعامل" العلوية الفلكية سبعة أنواع، واحدة دورية بالقصد األول، وست عرضية كما بينا يف رسالة
ت فلك القمر أيضاً مماثلة هلا، ألن تلك علل، وهذه معلة الت، ومن شأن املعلوالت أن يوجد فيها علتها األشخاص اليت حت

وتأثرياا، ومن أجل هذا قالت احلكماء إن الثواين من األمور حتكي أوائلها، كما حيكي الصبيان يف لعبهم صناعة اآلباء واألمهات 
  .واألستاذين

صانع من البشر من حتريك عضومن أعضائه يف صناعته، أوعدة أعضاء، كاليد والرجل والظهر وأعلم يا أخي بأنه ال بد لكل 
والكتف والركبة؛ وباجلملة ما من عضويف اجلسد إال وللنفس بذلك العضوفعل أوعدة أفعال، خالف ما يكون بعضوآخر، فإن 

 اجلسد، ويف رسالة احلاس واحملسوس، ويف رسالة أعضاء اجلسد هي آالت للنفس، وأدوات هلا، وقد بينا طرفاً من ذلك يف تركيب
  .العقل واملعقول، ويف رسالة اإلنسان عامل صغري

  فصل في أن موضوع الصناع نوعان

    

روحاين : وأعلم يا أخي بأنه ال بد ف كل صنعة من موضوع يعمل الصانع منه وفيه صنعته، فاملوضوع يف صناعة البشريني نوعان
وضوع يف الصناعة العلمية، كما بينا يف رسالة املنطق، واجلسماين هواملوضوع يف الصناعة العملية، فالروحاين هوامل. وجسماين
بسيطة ومركبة، فالبسيطة هي النار واهلواء واملاء واألرض، واملركبة ثالثة أنواع، وهي األجسام املعدنية، واألجسام : وهونوعان

  .النباتية، واألجسام احليوانية

ي املوضوع فيها املاء حسب، كصناعة املالحني والسقائني والروائني؛ والشرابني والسباحني ومن شاكلهم؛ ومنها فمن الصنائع ما ه
ما هي املوضوع فيها التراب حسب، كصناعة حفار اآلباء واألار والقين والقبور واملعادن، وكل من ينقل التراب ويقلع احلجارة؛ 

صناعة النفاطني؛ والوقادين واملشعلني؛ ومنها ما هي الوضوع فيها اهلواء حسب، ومنها ما هي املوضوع فيها النار حسب، ك
كصناعة الزمارين والبواقني والنفاخني مجع؛ ومنها ما هي املوضوع فيها املاء والتراب حسب، كصناعة الفخارين والغضارين؛ 

د األجسام املعدنية، كصناعة احلدادين والصفارين؛ والقدوريني وضرايب اللنب؛ وكل من يبل التراب، ومنها ما هي املوضوع فيها أح
والرصاصني والزجاجيني والصواغني ومن شاكلهم؛ ومنها ما هي املوضوع فيها أصول النبات من األشجار والقضبان واألوراق، 

ات حسب، كصناعة كصناعة النجارين واخلواصني؛ والبوارين؛ واحلصريني واألقفاصيني ومن شاكلهم؛ ومنها ما هي فيها حلاء؛ النب
الكتانني؛، ومن يعمل القنب والكاغد؛ ومن شاكلهم؛ ومنها ما هي املوضوع فيها ورق األشجار واحلشائش وزهر النبات ونزورها 
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وعروقها وقشورها؛ ومنها ما هي املوضوع فيها مثر األشجار وحب النبات، كصناعة الدقاقني؛ والرزازين؛ والنوائيني؛ والعصارين؛ 
الشريجيني؛ وكل من خيرج األدهان من مثر الشجر وحب النبات؛ ومنها ما هي املوضوع فيها احليوان كصناعة والبزارين و

الصيادين، ورعاة الغنم والبقر، وساسة الدواب، والبياطرة وأصحاب الطيور ومن شاكلهم؛ ومنها ما هي املوضوع فيها أحد 
صوف والقز، كصناعة القصابني والشوائني والطباخني والدباغني واألساكفة األجسام احليوانية من اللحم والعظم واجللد والشعر وال

واخلرازين؛ والسيوريني؛ والدنانني؛ واحلذائني ومن شاكلهم؛ ومن الصنائع ما هي املوضوع فيها مقادير األجسام، كصناعة الوزانني 
شياء، كصناعة الصيارفة والداللني واملقومني ومن والكيالني والذراعني ومن شاكلهم؛ ومن الصنائع ما هي املوضوع فيها قيمة األ

شاكلهم؛ ومن الصنائع ما هي املوضوع فيها أجساد الناس، كصناعة الطب واملزيني ومن شاكلهم؛ ومن الصنائع مما هي املوضوع 
ناس العلوم وأنواعها، مما عملية وعلمية، فالعلمية مثل ما ذكرنا يف رسالة أج: فيها نفوس الناس، كصناعة املعلمني أمجع، وهي نوعان

  .قد شرحناه يف إحدى ومخسني رسالة من رسائلنا؛ والعملية مثل ما ذكرنا يف ما تقدم

  فصل في الحاجة إلى اآلالت واألدوات

 وأعلم يا أخي أن من الصناع من حيتاج يف صنعته إىل استعمال عضومن جسده، أوعضوين، وأداة من خارج، أوأدوات كثرية، 
ناء والدباغ واحلائك وأمثاهلم، فإن كل واحد منهم حيتاج إىل أدوات من خارج، وحتريك يديه ورجليه يف صناعته؛ كاحلراث والب

ومن الصنائع ما ال حيتاج فيها إىل أدوات من خارج، بل يكفيه عضومن جسده، كاخلطيب والشاعر والقاضي والقارئ ومن 
لناطور والديابان؛ وأصحاب املراتب يكفيهم يف صناعتهم العينان شاكلهم، فإن كل واحد منهم يكفيه لسانه حسب، وكذلك ا

حسب؛ ومنهم من يستعمل يف صنعته عضوين كاحلاكي والنائحة، باليد والسان؛ ومنهم من حيتاج إىل استعمال جسده كله 
لقعود دائماً، كالرفاء؛ كالرقاص والسابح؛ ومن الصناع من حيتاج يف صنعته إىل املشي كالساعي واملاسح؛ ومنهم من حيتاج إىل ا

والنداف؛ ومن الصناع من ال حيتاج يف صناعته إال إىل أداة واحدة، كالبواق والزمار والدفاف؛ ومنهم من حيتاج إىل أداتئن كاخلياط 
ن والكاتب، فإن اخلياط يكفيه يف صنعته اإلبرة واملقص، والكاتب يكفيه القلم والدواة، وأما استعمال الكاتب السكني فليس م

صناعة الكتابة، ولكن من صناعة النجارة؛ ومن الصناع من حيتاج إىل القيام دائماً يف صناعته كاحلالج؛ ودقاق األرز والذي يدير 
  .الدوالب برجليه

  فصل يف أن النار من األدوات املفيدة 

  في الصناعة 

    

ستعمل النار يف صناعته فألحد أسباب ثالثة، إما يف وأعلم يا أخي بأن أكثر الصنائع ال بد من استعمال النار فيها، وكل صانع ا
موضوعه كاحلدادين والصفارين والزجادين، ومن يطبخ اجلص؛ والنورة؛ وأمثاهلم، وغرضهم هوتليني اهليوىل لقبول الصورة 

ا النت أمكن الصانع واألشكال، وذلك أنه ملا كانت موضوعام أحجاراً صلبة ال تقبل الصورة واألشكال إال بعد تليني بالنار، فإذ
أن يصنع الصنعة اليت يف فكره، فتصري اهليوىل بعد قبوهلا تلك الصورة مصنوعة؛ ومن الصناع من يستعمل النار كاجلرارين؛ 

والقدوريني والغضارين، ومن يطبخ اآلجر، وغرضهم يف ذلك تقييد الصورة يف اهليوىل، وثباا فيها لءال تنسك منها الصورة 
ن شأن اهليوىل دفع الصورة عن ذاا، ورجوعها إىل حاهلا األول جوهراً بسيطاً ال تركيب فيه، وال كمية وال كيفية، بالعجلة، ألن م
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ومن الصناع من يستعمل النار يف موضوعه ومصنوعه كالطباخني والشوائني واخلبازين وأمصاهلم، وغرضهم تتميمها وتنضيجها ليتم 
  .االنتفاع ا

  فصل في مراتب الصناعات

وأعلم يا أخي بأن من هذه الصنائع ما هي بالقصد األول دعت الضرورة إليها، ومنها ما هي تابعة هلا وخادمة، ومنها ما هي متممة 
فأما اليت بالقصد األول فثالثة، وهي احلراثة واحلياكة والبناء؛ وأما سائرها فتابعة .هلا ومكملة، ومن الصنائع ما هي مجال وزينة

ذلك أن اإلنسان ملا خلق رقيق اجللد عرياناً من الشعر والصوف والوبر والصدف والريش، وما هوموجود لسائر وخادمة ومتممة، و
احليوان، دعته الضرورة إىل اختاذ اللباس بصناعة احلياكة؛ وملا كانت احلياكة ال تتم إال بصناعة الغزل، وصناعة الغزل ال تتم إال 

  .ة هلا وخادمةبصناعة احللج، فصارت هذه الثالثة تابع

وأيضاً ملا خلق . وأيضاً ملا كان اللباس ال يتم إال باحلياكة حسب، صارت اخلياطة والقصارة؛ والرفة والطرز متممة هلا ومكملة
اإلنسان حمتاجاً إىل القوت والغذاء، والقوت والغذاء ال يكونان إال من حب النبات ومثر الشجر، دعت الضرورة إىل صناعة احلراثة 

؛ وملا كانت صناعة احلراثة والغرس حمتاجة إىل إثارة األرض وحفر األار، وال يتم هذا إال باملساحي؛ والفدن؛ وما والغرس
شاكلها، واملساحي والفدن ال تكون إال بصناعة النجارة واحلدادة، دعت الضرورة إىل اختاذمها؛ وصناعة احلديد حمتاجة إىل صناعة 

  .كلها تابعة وخادمة لصناعة احلراثة والغرساملعدن وإىل صنائع أخرى، فصارت 

وملا كان الطحن ال . وملا كان حب الزرع ومثر الشجر حيتاج إىل الدق والطحن، دعت الضرورة إىل اختاذ صناعة الطحن والعصر
. ممة له وخادمةيتم الغذاء به إال بعد اخلبز، دعت الضرورة إىل صناعة اخلبز والطبخ، وكل واحد منهما حمتاج إىل صناعة أخرى مت

وأيضاً ملا كان اإلنسان حمتاجاً إىل ما يكنه من احلر والربد، والتحرز من السباع، وحتصني القوت، دعته الضرورة إىل صناعة البناء، 
 .وصناعة البناء حمتاجة أيضاً إىل صناعة النجارة واحلدادة، وكل واحدة منهما حمتاجة إىل صناعة أخرى معينة أومتممة بعضها لبعض

والصنائع كلها احلذق فيها هوحتصيل الصور . وأما صناعة الزينة واجلمال فهي كصناعة الديباج واجلرير وصناعة العطر وما شاكلها
  .يف اهليوىل وتتميمها وتكميلها، لينال االنتفاع ا يف احلياة الدنيا حسب

ين يعملون بأبدام وأدوام يف مصنوعام الصور وأعلم يا أخي أن الناس كلهم صناع وجتار أغنياء وفقراء، فالصناع هم الذ
والتجار هم الذين يتبايعون . والنقوش واألصباغ واألشكال، وغرضهم طلب العوض عن مصنوعام، لصالح معيشة احلياة الدنيا

ام املصنوعة الطبيعية واألغنياء هم الذين ميلكون هذه األجس. باألخذ واإلعطاء، وغرضهم طلب الزيادة فيما يأخذونه على ما يعطون
  .والفقراء هم احملتاجون إليها وطلبهم الغىن. والصناعية، وغرضهم يف مجعها وحفظها خمافة الفقر

    

وأعلم أن الغرض يف كون الناس أكثرهم فقراء، وخوف األغنياء من الفقر، هواحلث هلم على االجتهاد يف اختاذ الصنائع، والثبوت 
والغرض . ا مجيعاً هوإصالح احلاجات، وإيصاهلا إىل احملتاجني؛ والغرض يف ذلك متاع هلم إىل حنيفيها، والتجارات، والغرض فيه

يف متتعهم إىل حني هوأن تتمم النفس باملعارف احلقيقية واألخالق اجلميلة واآلراء الصحيحة واألعمال الزكية، والغرض يف تتميم 
غرض يف صعودها إىل ملكوت السماء هوالنجاة من حبر اهليوىل وأسر النفس التمكني هلا من الصعود إىل ملكوت السماء، وال

  .الطبيعة، واخلروج من هاوية عامل الكون والفساد إىل فسحة عامل األرواح، واملكث هناك فرحاً مسروراً ملتذاً خملداً أبداً

  فصل يف أن كل صناعة حتتاج إىل الفكر 
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  والتعقل 

ائع واملهن، ونسبنا هذه الرسالة إىل رسائل العقل واملعقول، ألن هذه الصنائع يعملها اإلنسان وأعلم يا أخي أنا إمنا ذكرنا هذه الصن
وأيضاً إن كل عاقل إذا فكر يف هذه الصنائع واألفعال اليت تظهر على . بعقله ومتييزه ورويته وفكريته اليت كلها قوى روحانية عقلية

ومظهر هذه األفعال احملكمة، وهذه الصنائع املتقنة من هذا اجلسد، ألن اجلسد أيدي البشر، فيعلم أن مع هذا اجلسد جوهراً آخر ه
قد يوجد بعد املمات برمته تاماً مل ينقص منه شيء، وقد فقدت منه هذه كلها، فيعلم أن معه جوهراً آخر فارقه، فمن أجل ذلك 

وضع يف اجلهات الست، وكان حيرك أيضاً فقدت هذه الفضائل كلها، ألنه هوالذي حيرك هذا اجلسد وينقله من موضع إىل م
بتوسطه أشياء خارجة من ذاته، وكان أيضاً حيمل معه محالً على ظهره وكتفه، فلما فارقه احتاج هذا اجلسد إىل أربعة نفر حيملونه 

قد زعم كثري من و. على لوح مطروحاً عليه ال يطيق قياماً وال قعوداً وال حركة، وال حيس بوجوده، وال م يفعل به من غسل ودفن
أهل العلم ممن ليست له خربة بأمر النفس، وال معرفة جبوهرها أن هذه الصنائع احملكمة واألفعال املتقنة اليت تظهر على أيدي البشر، 
الفاعل هلا هوهذا اجلسد املؤلف من اللحم والدم والشحم والعظام والعصب بأعراض حتله مثل احلياة والقدرة والعلم وما شاكلها، 

مل يعرفوا أن هذه األعراض ليس حلوهلا يف اجلسم، وإمنا هي أعراض نفسانية حتل جوهر النفس، وذلك أن اإلنسان ملا كان جمموعاً و
من جسم ميت ونفس حية، وجدت هذه األعراض يف حال حياته، وفقدت يف حال مماته، وليست احلياة شيئاً سوى استعمال 

كها استعماله، كما إنه ليست اليقظة سوى استعماهلا احلواس اخلمس، وال النوم شيئاً النفس اجلسد، وال املمات شيئاً سوى تر
  .سوى تركها استعماهلا

إحداها من جهة اهليوىل اليت هي : فصل يف شرف الصنائع أعلم يا أخي بأن الصنائع يتفاضل بعضها على بعض من عدة وجوه
 احلاجة الضرورية الداعية إىل اختاذها، ومنها من جهة منفعة العموم، املوضوع فيها، ومنها من جهة مصنوعاا، ومنها من جهة

فأما اليت شرفها من جهة احلاجة الضرورية إليها فهي ثالث أجناس، وهي احلياكة واحلراثة والبناء . ومنها من جهة الصناعة نفسها
  .كما ذكرنا قبل

وأما اليت من جهة مصنوعاا فمثل . اغة والعطارين وما شاكلهاوأما اليت شرفها من جهة اهليوىل املوضوع فيها فمثل صناعة الص
صناعة الذين يعملون آالت الرصد مثل األسطرالب وذوات احللق واألكر املمثلة بصورة األفالك وما شاكلها، فإن قطعة من الصفر 

 ولكن لتلك الصورة اليت جعلت قيمتها مخسة دراهم، إذا عمل منها أسطرالب يساوي مائة درهم، فإن تلك القيمة ليست للهيوىل
  .فيها

وأما الذهب والفضة اللذان مها اهليوىل املوضوع يف صناعة الصواغني أوالضرابني، إذا ضرب منهما دراهم ودنانري أوصياغة ما، 
ة النفع منها وأما اليت شرفها من جه. فليس مبلغ تفاوت القيمة ما بني املوضوع واملصنوع مثل ما يبلغ يف صناعة أسطرالب وغريمها

للعموم فهي مثل صناعة احلمامني والسمادين؛ والكناسني وغريهم، وذلك أن احلمام املنفعة منه للصغري والكبري والشريف والوضيع 
  .واملدين والغريب والقريب والبعيد كلهم بالسوية ال يتفاضلون يف االنتفاع به

    

فهم يف امللبوسات واملأكوالت واملشروبات واملسكونات وأمثاهلا من األمتعة وأما أكثر الصنائع فأهلها متفاوتون يف منافعها كاختال
وأما صناعة السمادين والزبالني فإن الضرر يف تركها . املصنوعة، حال الغين فيها خالف حال الفقري، إال احلمام املزين وأمثاهلما

م مضاد للموضوع يف صناعة السمادين، لوأم أغلقوا عظيم عام على أهل املدينة، وذلك أن العطارين الذين املوضوع يف صناعا
دكاكينهم وأسواقهم شهراً واحداً مل يلحق من ذلك من الضرر ألهل املدينة مثل ما يلحق من الضرر من ترك السمادين صناعام 
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  .من أجلهأسبوعاً واحداً، فإن املدينة متتلئ من السماد والسرقن؛ واجليف والقاذورات، وما يتنغص عيش أهلها 

وأما اليت شرفها من الصناعة نفسها فهي مثل صناعة املشعبذين؛ واملصورين واملوسيقيني وأمثاهلم، وذلك أن الشعبذة ليست شيئاً 
سوى سرعة احلركة وإخفاء األسباب اليت يعملها الصانع فيها؛ حىت إنه مع ضحك السفهاء منها، يتعجب العقالء أيضاً من حذق 

 املصورين فليست شيئاً سوى حماكام صور املوجودات املصنوعات الطبيعية أوالبشرية أوالنفسانية، حىت إنه وأما صناعة. صانعها
يبلغ من حذقهم فيها أن تصرف أبصار الناظرين إليها عن النظر إىل املوجودات أنفسها، بالتعجب من حسنها ورونق منظرها؛ ويبلغ 

فإنه حيكى أن رجالً يف بعض املواضع عمل صوراً ومتاثيل مصورة بأصباغ صافية وألوان أيضاً التفاوت بني صناعها تفاوتاً بعيداً، 
حسنة براقة، وكان الناظرون إليها يتعجبون من حسنها ورونقها، ولكن كان يف الصنعة نقص حىت مر ا صانع فارة؛ حاذق، 

. رجل زجني كأنه يشري بيديه إىل الناظرينفتأملها فاستزرى ا وأخذ فحمة من الطريق ومثل جبانب تلك التصاوير صورة 

فانصرفت أبصار الناظرين بعد ذلك عن النظر إىل تلك التصاوير واألصباغ،بالنظر إليه والتعجب من عجيب صنعته وحسن إشارته 
  .وهيئة حركته

ا يف النفوس، وأيضاً من أحدمها من جهة الصناعة نفسها، واآلخر من جهة تأثريا: وأما شرف صناعة املوسيقى فمن وجهني اثنني
جهة تفاوت ما بني صناعها، وذلك أن الواحد منهم يضرب حلناً فيطرب بعض املستمعني، وآخر يضرب حلناص فيطرب كل 

وقد حيكى أن مجاعة من أهل هذه الصناعة كانوا جمتمعني يف دعوة رجل كبري رئيس، إذ دخل عليهم إنسان رث احلال، . املستمعني
 فرفعه صاحب الس عليهم كلهم، فتبني اإلنكار يف وجوههم، فأراد أن يبني فضله، فسأله أن يسمعهم شيئاً عليه ثياب النساك،

من صنعته، فأخرج خشبات وركبها تركيباً، ومد عليها أوتاراً كانت معه، وحركها حتريكاً، فأضحك كل من كان يف الس، من 
ل من كان يف الس، من احلزن ورقة القلب، مث قلب وحرك حتريكاً، فنوم اللذة والفرح، مث قلب وحرك حتريكاً آخر، فأبكى ك

  .كل من كان يف الس، وقام وخرج فلم يعرف له خرب

 ويقال أن اهللا تعاىل حيب الصانع - جل ثناؤه-وأعلم يا أخي بأن احلذق يف كل صنعة هوالتشبه بالصانع احلكيم الذي هوالباري
ومن أجل هذا قيل يف . إن اهللا تعاىل حيب الصانع املتقن يف صنعته:  أنه قال- صلى اهللا عليه وسلم-وروي عن النيب. الفاره احلاذق

 -وإمنا أردنا بالتشبه التشبه يف العلوم والصنائع وإفاضة اخلري، وذلك إن الباري. حد الفلسفة إا التشبه باإلله حبسب طاقة اإلنسان

صنع الصناع وأفضل األخيار؛ فكل من زاد يف هذه األشياء درجة، ازداد من اهللا  أعلم العلماء وأحكم احلكاء وأ-جل ثناؤه
  ".يبتغون إىل رم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رمحته:" قربه،كما ذكر اهللا سبحانه يف وصف املالئكة الذين هم خالص عباده فقال

 - عز وجل- ال ميلكون شيئاً سوى سعيهم كما ذكر اهللاوأعلم يا أخي أن الوسيلة ال تكون إال بعمل أوعلم أوعبادة، ألن العباد

  ".وأن ليس لإلنسان إال ما سعى، وأن سعيه سوف يرى:" فقال

    فصل يف قابلية اإلنسان الصنعة 

وأعلم أن قبول الصبيان تعلم الصنائع خيتلف حبسب طباعهم املختلفة؛ واختالف طباعهم حبسب مواليدهم، وقد شرحنا ذلك يف 
ات النجوم يف املواليد، ولكن نريد أن نذكر هاهنا من ذلك طرفاً، فأعلم أن من الناس من هومطبوع على تعلم صناعة رسالة تاثري

واحدة أوعدة صنائع بسهولة يف قبوهلا، حىت أن كثرياً من الناس من يتعلم صناعة جبودة قرحيته، إذا رأى أهل تلك الصناعة يف 
ا؛ ومنهم من حيتاج إىل توقيف؛ شديد وحث دائم وترغيب، ورمبا ال يفلح فيها إذا مل يكن أعماهلم بأدىن تأمل، كأنه قد وقف عليه

والسبب يف ذلك . فيها موافقاً للطبيعة، وما اوجبه له مولده؛ ومن الناس من ال يتعلم الصناعة البتة، ويكون فارغاً خلواً منها مجيعاً
ج العاشر من طالعه، وذلك إنه إذا استوىل عليه من أحد الكواكب الثالثة إن الصناعة ال تأيت للمولود إال بداللة كوكب متول لرب
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واحد، فال بد من صنعة يتعلمها، وهي املريخ والزهرة وعطارد، وذلك إن كل صنعة فال بد هلا من حركة ونشاط وحذق، فاحلركة 
  .للمريخ، والنشاط للزهرة، واحلذق لعطارد

ال يعطي الصنعة ولكن يدل على ما يشاكله من األعمال، وهي الشمس وزحل واملشتري وأربعة منها إذا انفرد أحدها بالدالل ف
والقمر، وذلك أن من استوىل عليه يف مولده، على الدرجة العاشرة، الشمس، فهو ال يتعلم الصناعة لكرب نفسه مثل أوالد امللوك؛ 

ضاه بقليل من أمور الدنيا، وإقباله على طلب اآلخرة، مثل وأما من استوىل عليه املشتري، فهو ال يتعلم وال يعمل لزهده وورعه ور
 ومن يقتدي م؛ وأما من استوىل عليه زحل، فإنه ال يعمل وال يتعلم لكسله وثقل طبيعته عن احلركة، - عليهم السالم-األنبياء

يعمل من أجل مهانته، واسترخاء ويرضى بالذل واهلوان يف طلب معاشه كاملكدين والشؤال؛ وأما من استوىل عليه القمر، فإنه ال 
  .طبيعته، وقلة فهمه، مثل النساء وأمثاهلن من الرجال

ومن أجل هذا كان اليونانيون الذين كانوا يف قدمي الزمان، إذا أرادوا تسليم الصيب إىل صناعة من الصنائع، اختاروا له يوماً من 
ا قرباناً لصنم ذلك الكوكب الذي من مولده، وإن مل يكونوا األيام، وأدخلوه إىل هيكل الصنائع وصور سائر الكواكب، وقربو

عرفوه من مولده عرضوا عليه الصنائع املصورة يف ذلك اهليكل، فإن رغب يف واحدة منها بعد توقيفهم له على أحوال تلك الصنعة، 
  .سلموه إليها

 وخاصة من دل مولده عليها، ويكونون فيها أحذق وأعلم يا أخي بأن صناعة اآلباء واألجداد أجنع يف األوالد من صناعة الغرباء،
وأجنب، ومن أجل هذا أوجبوه يف سياسة أردشري بن بابكان على أهل كل طبقة من الناس لزوم صناعة آبائهم وأجدادهم قطعاً، 

  . يف كتاب زرادشت- عز وجل-وأن ال يتجاوزوها، وزعموا أن ذلك فرض من اله

ال يرغب فيه من ليس من أهله، ألنه إذا كثر الطالبون للملك، كثر التنازع بينهم، وإذا كثر وأعلم بأن هذا كله صيانة للملك أن 
  التنازع، كثر الشغب، واضطربت األمور، وأنفسد النظام؛ وفساد النظام يتبعه البوار والبطالن؛ 

  فصل في الغرض من الملك

تركهم القيام مبوجباته، ألن أكثر أهل الشرائع النبوية وأعلم بأن الغرض من امللك هوحفظ الناموس على أهله أن ال يندرس ب
والفلسفية، لوال خوف السلطان، لتركوا الدخول حتت أحكام الناموس وحدوده وتأدية فرائضه، وأتباع سنته، واجتناب حمارمه، 

  .وأتباع اوامره ونواهيه

ترك القيام بواجباته، انفسدا مجيعاً، وبطلب وأعلم بأن الغرض من حفظ الناموس هوطلب صالح الدين والدنيا مجيعاً، فمىت 
احلكمة، ولكن السياسة اإلهلية والعناية الربانية ال تتركهما بنفسدان، ألا هي العلة املوجبة لوجودمها وبقائهما ونظامهما ومتامهما 

  .وكماهلما، وكل صورة يف املصنوع فإا أوالً تكون يف فكر الصانع وعلمه

  تحرك من ذاتهفصل في أن الجسم ال ي

 بأن موضوعات الصناع ومصنوعام وآالم وأدوام وأجسادهم كلها أجسام، - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم يا أخي
واجلسم من حيث اجلسمية ليس مبتحرك والفعال ال تكون إال باحلركة، فاحملرك لألجسام جوهر آخر، وهوالذي نسميه نفساً، 

جوهر واحد، كما أن األجسام، من حيث اجلسمية، جوهر واحد، وإمنا ختتلف النفوس حبسب والنفوس، من حيث النفسية، 
اختالف قواها؛ واختالف قواها حبسب اختالف أفعاهلا ومعارفها وأخالقها، كما أن اختالف األجسام حبسب اختالف أشكاهلا، 
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  .واختالف أشكاهلا حبسب اختالف أعراضها

    

دة، كما أن جسمه جسم واحد جبميع أفالكه وكواكبه وأركانه ومولداته، ولكن ملا كانت لنفس وأعلم بأن نفس العامل نفس واح
العامل أفعال كلية بقوى كلية، وأفعال جنسية بقوى جنسية، وأفعال نوعية بقوى نوعية، وأفعال شخصية بقوى شخصية، وهي 

س، ومن فوق إىل أسفل وبالعكس، مسيت هذه القوى حركتها من املشرق إىل املغرب وبالعكس، ومن الشمال إىل اجلنوب وبالعك
بأفعاهلا نفوساً جنسية ونوعية وشخصية، فتكثرت النفوس حبسب قواها املختلفة، وتكثرت قواها حبسب أفعاهلا املفتنة، كما تكثر 

را األفالك جسم العامل حبسب اختالف أشكاله، وتكثرت أشكاله حبسب اختالف أعراضه، فأفعال نفس العامل الكلية هي إدا
والكواكب من املشرق إىل املغرب بالقصد األول، وتسكينها مركزها اخلاص ا؛ وأفعاهلا اجلنسية ما خيتص بكل فلك وكل 

كوكب من احلركات الست العارضة، كما بينا يف رسالة السماء والعامل، وما خيتص أيضاً باألركان األربعة اليت حتت فلك القمر 
 كما بينا يف رسالة الكون والفساد؛ وأفعاهلا النوعية ما خيتص بالكائنات املولدات اليت هي احليوان والنبات من احلركات الطبيعية،

  .واملعادن وفعاهلا الشخصي اليت تظهر من أشخاص احليوانات وما جيري على أيدي البشر من الصنائع اليت تقدم ذكرها

فإذا قارنت جسماً من األجسام صريته حياً مثلها، كما أن النار جوهرة وأعلم يا أخي بأن النفس جوهرة روحانية حية بذاا، 
وأعلم بأن للنفس قوتني اثنتني، إحدامها عالمة، . جسمانية حارة بذاا، فإذا جاورت جسماً من األجسام صريته حاراً مثلها

اا، فتكون ذات جواهرها لتلك الرسوم واألخرى فعالة، فهي بقوا العالمة ترتع رسوم املعلومات من هيوالها، وتصورها يف ذ
كاهليوىل، وهي فيها كالصورة؛ وبقوا الفعالة خترج الصور اليت يف فكرها، وتنقشها يف اهليوىل اجلسماين، فيكون اجلسم عند ذلك 

  .مصنوعاً هلا

متعلم صنعة فإن صور املصنوعات وكل متعلم علماً فإن صورة املعلوم يف نفسه بالقوة، فإذا تعلمها صارت فيها بالفعل؛ وهكذا كل 
والتعلم ليس شيئاً سوى الطريق من القوة إىل الفعل، والتعليم ليس شيئاً سوى . يف نفسه بالقوة، فإذا تعلمها صارت فيها بالفعل

يه؛ فنفوس الداللة على الطريق، واألستاذون هم األدالء وتعليمهم هوالداللة، والتعلم هوالطريق، واملعلوم هواملطلوب املدلول عل
الصبيان عالمة بالقوة، ونفوس األستاذين عالمة بالفعل، وكل نفس عالمة بالقوة ال بد هلا من نفس عالمة بالفعل خترجها من القوة 

  .إىل الفعل

وأعلم يا أخي بأن كل صانع من البشر ال بد له من أستاذ يتعلم منه صنعته أوعلمه، وذلك األستاذ من أستاذ له قبل وهكذا حىت 
نتهي إىل واحد ليس علمه من أحد من البشر، فيكون عند ذلك أحد األمرين، إما أن نقول إنه استخرجه بقوة نفسه وفكره ي

 صلوات اهللا -ورويته واجتهاده، كما يزعم املتفلسفون، وإما أن نقول إنه أخذه عن موقف له ليس من البشر، كما يقول األنبياء
  .عليهم

نه ليس من البشر أحد حييط بعلم من العلوم، ال األنبياء وال الفالسفة، وال غريهم، إال مبا شاء الذي وسع وأعلم يا أخي علماً يقيناً أ
كرسيه السموات واألرض، وال يؤوده؛ حفظهما وهوالعلي العظيم، وذلك أن الذين زعموا أم استخرجوا العلوم والصنائع بقوة 

اهدوا مصنوعات الطبيعة، فاعتربوها وقاسوا عليها، وكان ذلك هلم كالتعليم عقوهلم وجودة فكرهم ورويتهم، لوال أم رأوا وش
والطبيعة أيضاً لوال أا مؤيدة بالنفس الكلية، والنفس الكلية لوال إا مؤيدة بالعقل الكلي . من الطبيعة، ملا اهتدوا إىل شيء منها
ملؤيد للكل كيف شاء، الذي هوصانع األسباب، واملؤيد  هوا- سبحانه- والباري - سبحانه-الذي هوأول املوجودات من الباري

  .للب ذوي األلباب
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وإذ قد فرغنا من ذكر الصنائع البشرية وموضوعاا وأغراضها وشرفها ومنافعها، فقد بينا أن خري صناعة تبلغ إليها طاقة البشر 
، فاجتهد يا أخي يف معرفة أسراره، لعل نفسك تنتبه وضع الناموس اإلهلي، وقد ذكرنا كيفيتها وشرائطها يف رسالة الناموس اإلهلي

من نوم الغفلة، ورقدة اجلهالة، وحتيا بروح املعارف العقلية، فتعيش بعيش العلماء الربانيني، وتنال نعيم عامل الروحانيني يف جوار 
كامه والقيام حبدوده، فلعلك تنجوبشفاعة املالئكة املقربني خملداً أبد اآلبدين، فإن مل يستولك ذلك فكن خادماً يف الناموس حبفظ أح

 للرشاد ومجيع - أيها األخ-أهله من حبر اهليوىل، وأسر الطبيعة وهاوية عامل اجلسام بالكون والفساد ذوي اآلالم، وفقك اهللا وإبانا
  .إخواننا حيث كانوا يف البالد، إنه كرمي جواد، واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على رسوله وآله

  التاسعة في بيان األخالق وأسباب اختالفهارسالةال

  وأنواع عللها ونكت من آداب األنبياء وزبد من أخالق الحكماء 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى، آهللا خري أم يشركون، وإذ قد فرغنا من ذكر اجلواهر اجلسمانية، ووصفنا هيوالا 

  .وصورها وتركيبها

وإذ فرغنا من ذكر تصاريف األحوال باإلنسان يف الرحم من يوم مسقط النطفة إىل يوم والدة اجلسد، وبينا كيف ينضاف إىل خلقة 
اجلنني قوى روحانيات الكواكب، وكيف تنطبع يف جبلته األخالق املختلفة املركوزة يف الطبيعة تسعة أشهر شهراً بعد شهر، الذي 

 والدة الطفل، واستئناف اإلنسان العمر يف احلياة الدنيا مائة وعشرين سنة، الذي هوالعمر الطبيعي يف هواملكث الطبيعي إىل يوم
رسالة مسقط النطفة، فنريد أن نذكر يف هذه الرسالة ما ينضاف إىل تلك الطباع املركوزة يف األخالق املكتسبة بعد الوالدة 

إما زائدة عليها أوناقصة عنها يف تصاريف أيام احلياة الدنيا إىل يوم املمات الذي بالعادات اجلارية، واألسباب الداعية املولدة هلا، 
ولقد علمتم النشأة األوىل، :"  بقوله- جل ثناؤه-هومفارقة النفس اجلسد، ووالدا الثانية اليت هي النشأة األخرى، كما ذكر اهللا

مث اهللا ينشئ النشأة : " - عز وجل-وقال اهللا." ما ال تعلمونوننشئكم في:" يعين النشأة اآلخرة، وقال تعاىل." فلوال تذكرون
  ".اآلخرة، إن اهللا على كل شيء قدير

  فصل في قابلية اإلنسان جميع األخالق

 ملا أراد أن جيعل يف األرض خليفة له من البشر ليكون العامل السفلي - جل ثناؤه- بأن اهللا- أيدك اهللا وإيانا بروح منه-أعلم يا أخي
ودون فلك القمر عامراً بكون الناس فيه، مملوءاً من املصنوعات العجيبة على أيديهم، حمفوظاً على النظام والترتيب الذي ه

بالسياسات الناموسية وامللكوتية والفلسفية والعامية واخلاصية مجيعاً، ليكون العامل باقياً على أمت حاالته وأكمل غاياته، كما ذكر يف 
 وذكرناه يف الرسالة اجلامعة، وأشرنا إليه يف رسائلنا، وكما سنبني - عليه السالم-مس وهوإدريس النيبالسفر الرابع من صحف هر

يف هذه الرسالة، فبدأ أوالً ربنا تعاىل فبىن خلليفته هيكالً من التراب عجيب البنية، ظريف اخللقة، خمتلف األعضاء، كثري القوى، مث 
يوانات، ليكون ا مفضالً عليها، مالكاً هلا، متصرفاً فيها كيف يشاء؛ مث نفخ فيه من ركبها وصورها يف أحسن صورة من سائر احل

روحه، فقرن ذلك اجلسد الترايب بنفس روحانية من أفضل النفوس احليوانية وأشرفها، ليكون ا متحركاً حساساً دراكاً عالماً 
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لك، ليكون متهيئاً له ا، وممكناً له قبول مجيع سائر األخالق، فاعالً ما يشاء؛ مث أيد نفسه بقوى روحانية سائر الكواكب يف الف
وتعلم مجيع العلوم واآلداب والرياضيات واملعارف والسياسات، كما مكنه وهيأ له بأعضاء بدنه املختلفة األشكال واهليئات تعاطي 

  .مجيع الصنائع البشرية، واألفعال اإلنسانية، واألعمال امللكية

    

ع يف بنية هيكله مجيع أخالط األركان األربعة، وكل املزاجات التسعة يف غاية االعتدال، ليكون ا متهيئاً وقابالً وذلك أنه قد مج
جلميع أخالق احليوانات، وخواص طباعها؛ كل ذلك كيما يسهل عليه ويتهيأ له إظهار مجيع األفعال، والصنائع العجيبة، واألعمال 

كمة، إذ كان إظهارها كلها بعضوواحد وأداة واحدة وخلق واحد ومزاج واحد يتعذر على املتقنة املختلفة، والسياسات احمل
والغرض من هذه كلها هوأن يتمكن لإلنسان ويتهيأ له التشبه بإهله وباريه الذي . اإلنسان، كما بينا يف رسالة الصنائع البشرية

ريب نباا، ومستخرج معادا، ومتحكم ومتسلط على ما هوخليفته يف أرضه، وعامر عامله، ومالك ما فيه، وسائس حيواا؛ وم
فيها، ليدبرها تدبريات سياسية، ويسوسها سياسة ربوبية، كما رسم له الوصايا الناموسية والرياضات الفلسفية؛ كل ذلك كيما 

عيم إبد اآلبدين ودهر الداهرين، كما تصري نفسه ذه العناية والسياسة والتدبري ملكاً من املالئكة املقربني، فينال بذلك اخللود يف الن
يا بن آدم خلقتك لألبد، وأنا حي ال أموت؛ أطعين فيما أمرتك به، وأنته :" ذكر يف بعض كتب أنبياء بين إسرائيل، قال اهللا تعاىل

تك به، وأنته عما عما يتك عنه، أجعلك حياً ال متوت أبداً، يا بن آدم أنا قادر على أن أقول للشيء كن فيكون؛ أطعين فيما أمر
وإذ قد تبني مبا ذكرنا ما الغرض وما املراد من وجود األخالق املختلفة ."يتك عنه، أجعلك قادراً على أن تقول للشيء كن فيكون

كم هي، وما هي، : يف جبلة اإلنسان وطبيعته، فنريد أن نذكر العلل واألسباب اليت ا ومن أجلها ختتلف أخالق البشر وسجاياهم
  . هي، إذ قد تبني، فيما تقدم، مل هيوكيف

فصل يف وجوه اختالف األخالق أعلم يا أخي أن أخالق الناس وطبائعهم ختتلف من أربعة وجوه، أحدها من جهة أخالط 
أجسادهم ومزاج أخالطها، والثاين من جهة تربة بلدام واختالف أهويتها، والثالث من جهة نشوئهم على ديانات آبائهم 

أستاذيهم ومن يربيهم ويؤدم؛ والرابع من جهة موجبات أحكام النجوم يف أصول مواليدهم، ومساقط نطفهم، وهي ومعلميهم و
  .األصل وباقيها فروع عليه

وحنتاج إىل شرح هذا الباب ليتبني صدق ما قلنا، وحقيقة ما وصفنا، ونبدأ أوالً بذكر العلل واألسباب اليت تكون من جهة أخالط 
  .أمزجتها من االعتدال والزيادة والنقصان، وما يتبعها من اخلالق والسجايا املختلفة املتضادةاجلسد وتغريات 

فصل يف اختالف األخالق من جهة اخلالط أعلم يا أخي بأن احملروري الطباع من الناس وخاصة مزاج القلب يكونون على األمر 
خوفة، قليلي الثبات والتأين يف األمور، مستعجلي احلركة، شديدي األكثر شجعان القلوب، أسخياء النفوس، متهورين يف األمور امل

الغضب، سريعي املراجعة، قليلي احلقد، أذكياء النفوس، حادي اخلواطر، جيدي التصور؛ واملربودين يف األمر األكثر يكونون بليدي 
كثر األمر ذوي طباع بليدة وقلة ثبات يف الذهن يف أكثر الطباع، ثقيلي األرواح، غري نضيجي األخالق؛ واملرطوبني يكونون يف أ

األمور، ليين اجلانب، مسحاء النفوس، طييب األخالق، سهلي القبول، سريعي النسيان، مع كثرة ور يف األمور الطبيعية؛ واليابسي 
 والبخل واإلمساك املزاج يكونون يف أكثر األمور صابرين يف األعمال، ثابيت الرأي، عسري القبول، الغالب عليهم الصرب واحلقد

  .واحلفظ

  - عليه السالم-فصل في خلق آدم
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  كما وجد في بعض كتب بني إسرائيل 

     عز -وجد يف بعض كتب أنبياء بين إسرائيل من صفة خلقة آدم وتكوين جسده، أن اهللا

ه وذريته تنشأ يف أين خلقت آدم وركبت بدنه من أربعة أشياء، مث جعلتها وراثة يف ولد:"  حني ابتدعه واخترعه قال-وجل
ركبت جسده من رطب ويابس، وحار وبارد، وذلك أين خلقته من تراب وماء، مث : أجسادهم، وينمون عليها إىل يوم القيامة

مث جعلت . نفخت فيه نفساً وروحاً، فيبوسة جسده من قبل التراب، ورطوبته من قبل املاء، وحرارته من النفس، وبرودته من الروح
 أربعة انواع أخر، هن مالك أمور اجلسد، ال يقوم اجلسد إال ن، وال تقوم واحدة منهن إال باألخرى، فمنهن يف اجلسد بعد هذا

املرة السوداء، واملرة الصفراء، والدم، والبلغم، مث أسكنت بعضها يف بعض، فجعلت مسكن اليبوسة يف املرة السوداء، واحلرارة يف 
فأميا جسد اعتدلت فيه ههذه األربعة األخالط اليت جعلتها مالكه وقوامه، . ودة يف البلغماملرة الصفراء، والرطوبة يف الدم، والرب

وكانت كل واحدة منهن ربعاً ال تزيد وال تنقص، كملت صحته واعتدلت بنيته؛ وإن زادت واحدة منهن على إخواا وقهرن 
انت ناقصة ضعفت طاقتها عن مقاومتها فغلبنها ودخل ومالت ن، دخل السقم على اجلسد من ناحيتها، بقدر ما زادت؛ وإذا ك

  .السقم على اجلسد من نواحيهن بقدر قلتها عنهن وضعف طاقتها عن مقاومتهن

مث علمته الطب وكيفية الدواء، وكيف يزيد يف الناقص، أوينقص يف الزائد، حىت يعتدل ويستقيم أمر اجلسد؛ فالطبيب املاهر العامل " 
ي يعرف من أين دخل السقم على اجلسد من الزيادة والنقان، ويعلم الدواء الذي يعاجل به، فيزيد يف ناقصها، بالداء والدواء هوالذ

  .وينقص من زائدها، حىت يستقيم أمر اجلسد على فطرته، ويعتدل الشيء بأقرانه

 "ا توصف، فمن التراب العزم، ومن مث صريت هذه األخالط اليت ركبت عليها اجلسد فطراً وأصوالً عليها تبىن أخالق بين آدم، و
فإن مالت به اليبوسة وأفرطت، كانت عزمته قساوة وفظاظة؛ وإن مالت به . املاء اللني، ومن احلرارة احلدة، ومن الربودة األناة

ته ريثاً وبالدة؛ الرطوبة، كان لينه توانياً ومهانة؛ وإن مالت به احلرارة، كانت حدته طيشاً وسفاهة؛ وإن مالت به الربودة، كانت أنا
وإن اعتدلت وكن سواًء، اعتدلت أخالقه واستقام أمره، وكان عازماً يف أناته، ليناً يف عزمه، هادئاً يف لينه، متأنياً يف حدته، ال يغلبه 

  .عدلخلق من أخالقه، وال متيل به طبيعة من أخالطه عن املقدار املعتدل، من أيها شاء استكثر، ومن أيها شاء قلل، وكيف شاء 

فبالنفس يسمع ابن آدم ويبصر ويشم ويذوق ويلمس وحيس ويأكل : مث نفخت فيه من روحي وقرنت جبدسه نفساً وروحاً" 
ويشرب وينام ويقعد ويضحك ويبكي ويفرح وحيزن؛ وبالروح يعقل ويفهم ويدري ويتعلم ويستحي وحيلم وحيذر ويتقدم ومينع 

فته وشهوته ولعبه وهلوه وضحكه وسفهه وخداعه ومكره وعنفه وخرقه؛ ومن ويتكرم ويقف ويهجم؛ فمن النفس تكون حدته وخ
الروح يكون حلمه ووقاره وعفافه وحياؤه واؤه وفهمه وتكرمه وحذقه وصدقه ورفقه وصربه، فإذا خاف ذواللب أن يغلب عليه 

ابل احلدة باحللم، واخلفة بالوقار، والشهوة خلق من أخالق النفس، قابله بضده من أخالق الروح، وألزمه إياه فيعدله به ويقومه، فيق
بالعفاف، واللعب باحلياء، واللهوبالبهاء، والضحك باهلم، والسفه بالكرم، واخلداع بالشجاعة، والكذب بالصدق، والعنف بالرفق، 

أسه وقنوطه وعزمه ومن التراب تكون قساوته وخبله وفظاظته وشحه وي. والرتق بالصري، واخلرق باألناة، إذ كل مرض يعاجل بضده
فإذا خاف . وإصراره؛ ومن املاء يكون لينه وسهولته واسترساله ومعروفه وتكرمه ومساحته وقوته وقربه وقبوله ورجاؤه واستبشاره

 ذواللب أن يغلب عليه خلق من أخالقه الترابية، قابله بضده من األخالق املائية، وألزمه إياه ليعدله ويقومه، فيقابل القسوة باللني،

    ." والبخل بالعطاء، والفظاظة بالبشر، والشح بالكرم، واليأس بالرجاء، والقنوط باالستبشار، والعزم بالقبول، واإلصرار بالعدل

وأعلم يا أخي بأن لكل خلق من األخالق أخوات مشاكالت، وهلن أضداد خمالفات، وهلن كلهن أفعال متباينات متضادات حتتاج 
هذا الباب من العلوم الشريفة واملعارف اللطيفة، إذ كان من هذا الفن تعرف أخالق الكرام من بين إىل شرح لتبني وتعرف، ألن 
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ومن هذا الباب تعرف " كرام بررة" و" كراماً كاتبني:" آدم، وأخالق املالئكة الذين هم سكان اجلنان، كما ذكر اهللا تعاىل فقال
ال مرحباً م، إم : وقالوا. كلما دخلت أمة لعنت أختها:"  اهللا تعاىل بقولهأيضاً أخالق الشياطني الذين هم أهل النريان كما ذكر

وإذ قد تبني مبا ذكرنا طرف من األسباب املؤدية إىل اختالف أخالق اإلنسان من جهة مزاج أخالط جسده، فنريد أيضاً " صالوالنار
  .يريات أهويتها املؤدية إىل اختالف األخالقأن نذكر طرفاً من األسباب اليت تكون من جهة اختالف تربة البالد، وتغ

  فصل في تأثير طبيعة البلدان في األخالق

وأعلم يا أخي بأن ترب البالد واملدن والقرى ختتلف، وأهويتها تتغري من جهات عدة، فمنها كوا يف ناحية اجلنوب، أوالشمال، 
وار، أوعلى سواحل البحار، أوشطوط األار، أويف الرباري أوالشرق، أوالغرب، أوعلى رؤوس اجلبال، أويف بطون األودية واألغ

والقفار، أويف اآلجام والدحال؛ واألرض ذات الرملة واألرضني السباخ؛ السهلة، أويف البقاع الصخرية واحلجارة واحلصى والرمال، 
وأيضاً فإن أهوية البالد والبقاع ختتلف . نورأويف األرضني السهلة والتربة اللينة بني األار واألشجار والزروع والبساتني والزهر وال

حبسب اختالف تصاريف الرياح األربع ونكباواا؛ وحبسب مطالع الربوج عليها، ومطارح شعاعات الكواكب عليها من أفاقها، 
ام وهذه كلها تؤدي إىل اختالف أمزجة األخالط؛ واختالف أمزجة األخالط يؤدي إىل اختالف أخالق أهلها وطباعهم وألو

ولغتهم وعادام وآرائهم ومذاهبهم وأعماهلم وصنائعهم وتدابريهم وسياسام، ال يشبه بعضها بعضاً، بل تنفرد كل أمة منها 
  .بأشياء من هذه اليت تقدم ذكرها ال يشاركها فيها غريها

الغالب على باطن أمزجة أبدام مثال ذلك أن الذين يولدون يف البالد احلارة ويتربون هناك، وينشأون على ذلك اهلواء، فإن 
الربودة؛ وهكذا أيضاً الذين يولدون يف البلدان الباردة، ويتربون هناك، وينشأون على ذلك اهلواء، يكون الغالب على باطن أمزجة 

استبطن أبدام احلرارة، ألن احلرارة والربودة مها ضدان ال جيتمعان يف حال واحدة، يف موضع واحد، ولكن إذا ظهر أحدمها، 
والدليل على ما قلنا أن . اآلخر واستجن؛ ليكونا موجودين يف دائم األوقات، إذ كانت املكونات ال وجود هلا وال قوام إال ما

مزاج أبدان أهل البلدان اجلنوبية من احلبشة والزنج والرتبة وأهل السند وأهل اهلند، فإنه ملا كان الغالب على أهوية بالدهم احلرارة 
لشمس على مست تلك البالد يف السنة مرتني، سخنت أهويتها، فحمي اجلو، فاحترقت ظواهر أبدام، واسودت جلودهم، مبرور ا

وجتعدت شعورهم لذلك السبب، وبردت بواطن أبدام، وأبيضت عظامهم وأسنام، واتسعت عيوم ومناخرهم وأفواههم بذلك 
ة، وعلتها أن الشمس ملا بعدت من مست تلك البالد، وصارت ال متر عليها ال وبالعكس يف هذا حال أهل البلدان الشمالي. السبب

شتاًء وصيفاً، غلب على أهويتها الربد، وأبيضت لذلك جلودهم، وترطبت أبدام، وامحرت عظامهم واسنام، وكثرت الشجاعة 
وعلى هذا القياس توجد . لذلك السببوالفروسة فيهم، وسبطت شعورهم، وضاقت عيوم، واستجنت احلرارة يف بواطن أبدام 

  .صفات أهل البلدان املتضادة بالطباع واألهوية، يكونون خمتلفني يف الطباع واألخالق يف أكثر األمر وأعم احلاالت

    

وإذ قد تبني ذكرنا طرف من تغري أخالق الناس من جهة اختالف ترب البالد، وتغري أهويتها، فنريد أن نذكر طرفاً من أسباب 
إن الذين يولدون بالربوج النارية يف األوقات اليت يكون املستويل عليها الكواكب النارية مثل املريخ : جبات أحكام النجوم فنقولمو

وقلب األسد وما شاكلهما من الكواكب، فإن الغالب على أمزجة أبدام احلرارة وقوة الصفراء؛ والذين يولدون بالربوج املائية يف 
 املستويل عليها الكواكب املائية مثل الزهرة والشعرى اليمانية، فإن الغالب على أمزجة أبدام يكون الرطوبة األوقات اليت يكون

والبلغم، وهكذا الذين يولدون بالربوج الترابية يف األوقات اليت يكون املستويل عليها زحل وما شاكله من الكواكب الثابتة، فإن 
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املرة السوداء؛ وهكذا الذين يولدون بالربوج اهلوائية يف الوقات اليت يكون املستويل عليها الغالب على أمزجة أبدام اليبوسة و
املشتري وما شاكله من الكواكب الثابتة، فإن الغالب على أمزجة أبدام الدم واالعتدال، يعرف حقيقة ما قلنا وصحة ما وصفنا 

  .أهل الصناعات والتجارب

األسباب والعلل املوجبة لوجود األخالق املركوزة يف اجلبلة، فنريد أن نبني ما األخالق املركوزة يف وإذ قد تبني مبا قلنا وذكرنا ما 
  .اجلبلة، وما املكتسبة بالعادة اجلارية منها، وما الغرض يف ذلك، وما الفرق بينهما، يعين األخالق املكتسبة واملركوزة

  فصل في ماهية األخالق

 أن األخالق املركوزة يف اجلبلة هي يؤ ما يف كل عضومن أعضاء اجلسد يسهل به على - بروح منه أيدك اهللا وإيانا-أعلم يا أخي
النفس إظهار فعل من األفعال، أوعمل من األعمال، أوصناعة من الصنائع، أوتعلم علم من العلوم، أوأدب من اآلداب، أوسياسة من 

 على الشجاعة فإنه يسهل عليه اإلقدام على األمور املخوفة من غري فكر غري فكر وال روية، مثال ذلك أنه مىت كان اإلنسان مطوعاً
وال روية، وهكذا مىت كان مطبوعاً على السخاء يسهل عليه بذل العطية من غري فكر وال روية، وهكذا مىت كان اإلنسان مطبوعاً 

ن كان مطبوعاً على االعتدال، سهل عليه على العفة، سهل عليه اجتناب احملظورات احملرمات من غري فكر وال روية؛ وهكذا م
احلكومة يف اخلصومات، والعدل والنصفة يف املعامالت، وعلى هذا املثال والقياس سائر األخالق والسجايا املطبوعة يف اجلبلة 

  .وال رويةاملركوزة فيها، إمنا جعلت لكيما يسهل على النفس إظهار أفعاهلا وعلومها وصنائعها وسياساا وتدبريها بال فكر 

وأما من كان مطبوعاً على الضد من ذلك فهو حيتاج عند استعمال هذه اخلصال، وإظهار هذه األفعال، إىل فكر وروية واجتهاد 
وعلى هذا املثال . شديد، وكلفة، وال يفعل اإلنسان هذه األمور إال بعد أمر وي، ووعد ووعيد، ومدح وذم، وترغيب وترهيب

وذه العلة وردت أكثر أوامر الناموس . الفه، حيتاج صاحبه إىل أمر وي وفكر واجتهاد ورغبةيكون كل حكم يف الطبع خ
ولوكان اإلنسان الواحد مطبوعاً على مجيع األخالق، ملا كان عليه كلفة .ونواهيه؛ وهلذا السبب كان وعده ووعيده وترغيبه وترهيبه

طلق الكلي هواملطبوع على قبول مجيع األخالق، وإظهار مجيع الصنائع يف إظهار كل الفعال ومجيع الصنائع، ولكن اإلنسان امل
  .واألعمال، ال اإلنسان اجلزئي

وأعلم بأن كل الناس أشخاص هلذا اإلنسان املطلق، وهوالذي أشرنا إليه أنه خليفة اهللا يف أرضه منذ يوم خلق آدم أبوالبشر إىل يوم 
ما خلقكم وال :"  بقوله- جل ثناؤه-املوجودة يف كل أشخاص الناس، كما ذكرالقيامة الكربى، وهي النفس الكلية اإلنسانية 

  .كما بينا يف رسالة البعث" بعثكم إال كنفس واحدة

 بأن هذا اإلنسان املطلق الذي قلنا هوخليفة اهللا يف أرضه، وهومطبوع على قبول مجيع - أيدك اهللا بروح منه-وأعلم يا أخي
 اإلنسانية والصنائع احلكمية، هوموجود يف كل وقت وزمان، ومع كل شخص من أشخاص البشر، األخالق البشرية، ومجيع العلوم

تظهر منه أفعاله وعلومه وأخالقه وصنائعه، ولكن من األشخاص من هوأشد يؤاً لقبول علم من العلوم، أوصناعة من الصنائع، 
  .أوخلق من األخالق، أوعمل من األعمال؛ واإلظهار حبسب ذلك يكون

  لب في التربيةمط

    

وأعلم بأن العادات اجلارية باملداومة فيها، تقوي األخالق املشاكلة هلا، كما أن النظر يف العلوم واملداومة على البحث عنها، 
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والدرس هلا، واملذاكرة فيها، يقوي احلذق ا والرسوخ فيها؛ وهكذا املداومة على استعمال الصنائع، والدؤوب فيها يقوي احلذق 
واملثال يف ذلك أن كثرياً من الصبيان إذا نشأوا مع الشجعان والفرسان . ستاذية فيها؛ وهكذا مجيع األخالق والسجاياواأل

وأصحاب السالح، وتربوا معهم، تطبعوا بأخالقهم، وصاروا مثلهم؛ وهكذا أيضاً كثري من الصبيان إذا نشأوا مع النساء واملخانيث 
وعلى هذا القياس جيري حكم .  بأخالقهم، وصاروا مثلهم، إن مل يكن يف كل اخللق ففي بعضواملعيوبني، وتربوا معهم، تطبعوا

سائر األخالق والسجايا اليت يتطبع عليها الصبيان منذ الصغر، إما بأخالق اآلباء واألمهات، أواألخوة واألخوات واألتراب 
  .وعلى هذا القياس حكم اآلراء واملذاهب والديانات مجيعاً. واألصدقاء واملعلمني واألستاذين املخالطني هلم يف تصاريف أحواهلم

  فصل أعلم يا أخي بأن 

  من الناس من يكون اعتقاده تابعاً ألخالقه

ومنهم من تكون أخالقه تابعة العتقاده، وذلك أن من يكون مطبوعاً على طبيعة مرخيية فإنه متيل نفسه إىل اآلراء واملذاهب اليت 
دال واخلصومات أكثر، وهكذا أيضاً من يكون مطبوعاً طبيعة مشترية، فإنه تكون نفسه مائلة إىل اآلراء يكون فيها التعصب واجل

وعلى هذا القياس توجد آراء الناس ومذاهبهم تابعة ألخالقهم، وأما الذي . واملذاهب اليت يكون فيها الزهد والورع واللني أكثر
 رأياً أومذهباً وتصوره وحتقق به، صارت أخالقه وسجاياه مشاكلة ملذهبه تكون أخالقه تابعة العتقاده فهو الذي إذا اعتقد

واعتقاده، ألنه يصرف أكثر مهه وعنايته إىل نصرة مذهبه، وحتقيق اعتقاده يف مجيع متصرفاته، فيصري ذلك خلقاً له وسجية وعادة 
  .يصعب إقالعه عنها وتركه هلا

     دح والذم والثواب والعقاب والوعد وعلى هذا اجلنس من األخالق تقع اازاة من امل

والوعيد والترغيب والترهيب، ألنه اكتساب من صاحبه وفعل له، واملثال يف ذلك ما جاء يف اخلرب أن رجلني اصطحبا يف بعض 
ج إليه األسفار، أحدمها جموسي من أهل كرمان، واآلخر يهودي من أهل أصفهان، وكان اوسي راكباً على بغلة عليها كل ما حيتا

فبينما مها يتحدثان، إذ . املسافر يف سفره من الزاد والنفقة واألثاث، فهو يسري مرفهاً، واليهودي كان ماشياً ليس معه زاد وال نفقة
. اعتقادي أن هذه السماء إهلاً هوإله بين إسرائيل وأنا أعبده: ما مذهبك واعتقادك، يا خوشاك، قال اليهودي: قال اوسي لليهودي

له وأطلب إليه ومنه سعة الرزق، وطول العمر، وصحة البدن، والسالمة من اآلفات، والنصرة على األعداء؛ أريد منه اخلري وأسأ
مث قال . لنفسي وملن يوافقين يف ديين ومذهيب، فحالل يل دمه وماله، وحرام علي نصرته اونصيحته أومعاونته اوالرمحة أوالشفقة عليه

أما : قال اوسي. يب واعتقادي ملا سألتين عنه، فأخربين، يا مغا، أنت ايضاً عن مذهبك واعتقادكقد أخربتك عن مذه: للمجوسي
اعتقادي ورأيي فهو أين أريد اخلري لنفسي وألبناء جنسي كلهم؛ وال أريد ألحد من اخللق سوءاً، ال ملن كان على ديين ويوافقين، 

نعم، ألين أعلم أن يف هذه السماء إهلاً خبرياً : وإن ظلمك وتعدى عليك، قال: لهفقال اليهودي . وال ملن خيالفين ويضادين يف مذهيب
فقال . فاضالً عادالً حكيماً عليماً ال ختفى عليه خافية يف أمر خلقه، وهوجيازي احملسنني بإحسام، ويكافئ املسيئني على اساءم

ألين من أبناس جنسك، وأنت : وكيف ذلك، قال: وسيفقال ا. فلست أراك تنصر مذهبك وحتقق اعتقادك: اليهودي للمجوسي
. أطعمين وامحلين ساعة ألستريح فقد أعييت: صدقت، وماذا تريد، قال: قال. تراين أمشي متعوباً جائعاً، وأنت راكب شبعان مترفه

ا متكن اليهودي من فلم. فرتل اوسي عن بغلته، وفتح له سفرته، فأطعمه حىت أشبعه، مث أركبه ومشى معه ساعة يتحدثان
يا خوشاك، قف يل وانزل فقد : الركوب، وعلم أن اوسي قد أعيا، حرك البغلة وسبقه، وجعل اوسي ميشي فال يلحقه، فناداه

أليس قد أخربتك عن مذهيب يا مغا، وخربتين عن مذهبك، ونصرته وحققته، وأنا أريد أيضاً أن أنصر : فقال له اليهودي. أعييت
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وحيك، يا خوشاك، قف يل قليالً وامحلين معك، وال :  اعتقادي؛ وجعل جيري البغلة واوسي يف أثره يعدو، ويقولمذهيب وأحقق
وجعل اليهودي ال يفكر يف ندائه، وال يلوي . تتركين يف هذه الربية تأكلين السباع وأموت جوعاً وعطشاً، وارمحين كما رمحتك

  .عليه، حىت مضى وغاب عن بصره

وسي منه وأشرف على اهلالك، تذكر متام اعتقاده، وما وصف له بأن يف السماء إهلاً خبرياً فاضالً عاملاً عادالً ال خيفى فلما يئس ا
يا إهلي، قد علمت إين قد اعتقدت مذهباً ونصرته وحققته ووصفتك مبا : عليه من أمر خلقه خافية، فرفع رأسه إىل السماء فقال

فما مشى اوسي إال قليالً حىت رأى . اليهودي خوشاك ما وصفتك به ليعلم حقيقة ما قلتمسعت وعلمت وحتققت، فحقق عند 
فلما حلق اوسي بغلته ركبها ومضى لسبيله، . اليهودي وقد رمت به البغلة فاندقت عنقه، وهي واقفة بالبعد منه تنتظر صاحبها

يا مغا، ارمحين وامحلين وال تتركين يف هذه الربية تأكلين السباع : فناداه اليهودي. وترك اليهودي يقاسي اجلهد ويعاجل كرب املوت
قد فعلت مرة، ولكن بعد مل تفهم ما قلت لك، ومل تعقل : قال اوسي. وأموت جوعاً وعطشاً، وحقق مذهبك، وانصر اعتقادك

قته بفعلي، وأنت بعد مل ألين وصفت لك مذهيب فلم تصدقين بقويل حىت حق: وكيف ذلك، فقال: فقال اليهودي. ما وصفت لك
تعقل ما قلت لك، وذلك أين قلت لك أن يف هذه السماء إهلاً خبرياً فاضالً عاملاً عادالً ال خيفى عليه خافية، وهوجيازي احملسنني 

 فما الذي منعك أن: فقال له اوسي. قد فهمت ما قلت وعلمت ما وصفت: قال اليهودي. بإحسام، ويكافئ املسيئني بإساءم

اعتقاد قد نشأت عليه ومذهب قد ألفته وصار عادة وجبلة بطول الدؤوب فيه، : تتعظ مبا قلت لك يا خوشاك، فقال اليهودي
وكثرة االستعمال له، اقتداء باآلباء واألمهات واألستاذين واملعلمني من أهل ديين ومذهيب، فقد صار جبلة وطبيعة ثابتة، يصعب 

وحدث الناس بقصته .  اوسي ومحله معه حىت جاء به إىل املدينة وسلمه إىل أهله مكسوراًفرمحه. علي تركها واإلقالع عنها
    كيف محلته بعد شدة جفائه بك : فقال بعض الناس للمجوسي. وحديثه معه، فجعلوا يتعجبون

 ثابتة لطول الدؤوب فيه مذهيب كيت وكيت، وقد صار جبلة وطبيعة: اعتذر إىل وقال: وقبيح مكافأته إحسانك إليه، قال اوسي
وجريان العادة به، يصعب اإلقالع عنها والترك هلا، وأنا أيضاً قد اعتقدت رأياً وسلكت مذهباً صار يل عادة وجبلة، فيصعب 

  .اإلقالع عنها والترك هلا

 حسب، كما قلنا يف أول وإذ قد تبني مبا ذكرنا أن العلل املوجبة الختالف أخالق النفوس، واألسباب املؤدية إليها أربعة أنواع
الرسالة، فنقول اآلن إن األخالق كلها نوعان، إما مطبوعة يف جبلة النفوس مركوزة فيها، وإما مكتسبة معتادة من جريان العادة 

وكثرة االستعمال؛ ومن وجه آخر أيضاً إن األخالق نوعان، منها ما هي أصول وقوانني، ومنها ما هي فروع وتابعة هلا، فنحتاج ان 
نبينها ونفصلها ليعرف بعضها من بعض، إذ كان هذا الفن من املعرفة من العلوم الشريفة النافعة جداً، وخاصة ملن له عناية برياضة 

النفس وذيبها وإصالح أخالقها، إذ كانت أخالق النفوس هي أحد األسباب املنجية هلا من اهللكة، املفصلة بعضها من بعض، كما 
  . إىل اهللا سبحانه وتعاىلبينا يف رسالة الدعوة

  فصل في مراتب األنفس

 ملا أبدع النفوس واخترعها وأبرز املستكن واملستجن من - جل ثناؤه- بأن الباري- أيدك اهللا وإيانا بروح منه-أعلم يا أخي
منا إال له مقام معلوم، وما :" الكائنات، رتبها ونظمها كمراتب األعداد املفردات، كما ذكر تعاىل بقوله حكاية عن املالئكة قوهلم

  ".وإنا لنحن الصافون، وإنا لنحن املسبحون

ولكن حنتاج أن " وما يعلم جنود ربك إال هو:"  كما قال- جل ثناؤه-وأعلم يا أخي بأن أعداد النفوس كثرية ال حيصيها إال اهللا
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  .يدها وال يعلمها إال هونذكر طرفاً من مراتبها ومقاماا اجلنسية، إذ كانت األنواع واألشخاص ال ميكن تعد

وأعلم يا أخي بأن مراتب النفوس ثالثة أنواع، فمنها مرتبة األنفس اإلنسانية، ومنها ما هي فوقها، ومنها ما هي دوا؛ فاليت هي 
، وميكن واملعلوم من هذه املراتب اليت ذكرناها عند العلماء. دوا سبع مراتب، واليت فوقها سبع أيضاً، ومجلتها مخس عشرة مرتبة

لكل عاقل أن يعرفها وحيس ا، مخس، منها اثنتان فوق رتبة اإلنسانية وهي رتبة امللكية والقدسية، ورتبة امللكية هي رتبة احلكمية، 
، ورتبة القدسية هي رتبة النبوة والناموسية، واثنتان دوا وهي مرتبة النفس النباتية واحليوانية، ويعلم صحة ما قلنا وحقيقة ما وصفنا

  .الناظرون يف علم النفس من احلكماء والفالسفة وكثري من األطباء

:" وأما الرتبتان اللتان فوق رتبة اإلنسانية فهي مرتبة احلكمة وفوقها الناموسية؛ وأما مرتبة اإلنسانية فهي اليت ذكرها اهللا تعاىل بقوله

آتيناه حكماً " يعين اإلنسان" وملا بلغ أشده واستوى:" ه بقولهوأما اليت فوق هذه فما أشار إلي" لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي
يعين " أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً ميشي به يف الناس كمن مثله يف الظلمات ليس خبارج منها: " وقال أيضاً" وعلماً؛

  .ماء الراسخنياإلنسان احيينا نفسه بنور اهلداية، وهذه هي مرتبة نفوس املؤمنني العارفني والعل

يرفع اهللا الذين آمنوا منكم :" - جل ثناؤه-فأما اليت فوقها فمرتبة النفوس النبوية الواضعني النواميس اإلهلية، وإليها أشار بقوله
ن فقد تبني مبا ذكرنا، املراتب اخلمس اليت ميكن اإلنسان أ. وهذه املرتبة تلي مرتبة القدسية امللكية" والذين أوتوا العلم درجات

  .فأما املراتب اليت دون النباتية وفوق القدسية فبعيدة معرفتها على املرتاضني بالعلوم اإلهلية، فكيف على غريهم. يعلمها وحيس ا

  .وإذ قد فرغنا من ذكر ما أردنا أن نقدمه فنقول اآلن وخنرب بكل ما خيص كل نوع من هذه النفوس اخلمس من املعونة والتأييد

    

 ملا ربط األنفس اجلزئية باألجسام اجلزئية للعلة اليت ذكرناها يف - جل ثناؤه- أن اهللا-يدك اهللا وإيانا بروح منه أ-أعلم يا أخي
كل ذلك جود منه ولطف ا، وأنعام منه : أيدها وأعاا بضروب من املعاونة وفنون من التأييدات" اإلنسان عامل صغري" رسالة

هلا، وذلك أنه كلما بلغت نفس منها رتبة ما، أمدها بزيادة فضالً منه وجوداً، أونقلها إىل عليها، وإفضال وإحسان غليها، وإكرام 
كل ذلك ليبلغها إىل أقصى مدى غاياا ومتام اياا، وإذ تبني مبا ذكرنا، مراتب : ما فوقها وأرفع منها وأعز وأشرف وأجل وأكرم

ام، فنريد أن نذكر ما خيص كل نوع منها من املعاونة والتأييد، وهي القوى النفوس اخلمس، وما الفائدة واحلكمة يف رباطها باألجس
الطبيعية، واألخالق املركوزة، واهلياكل اجلسمانية، واألدوات اجلسدانية، والشعورات احلسية، واألوهام الفكرية، واحلركات 

ضاع الناموسية، والسياسات امللكوتية؛ ونبدأ بذكر املكانية، واألفعال اإلرادية، واألعمال االختيارية، والصنائع احلكمية، واألو
الشهوات املركوزة يف اجلبلة والقوى الطبيعية املعينة هلا، إذ كانت هي األصل والقانون يف مجيع القوى واألخالق واخلصال واألفعال 

  .واحلركات واحلس والشعور ا ومن أجلها، كما سنبني بعد

  فصل 

  القوىوأعلم يا أخي بأن من األخالق و

ما هي منسوبة إىل النفس النباتية الشهوانية، ومنها ما هي منسوبة إىل احليوانية الغضبية، ومنها ما هي منسوبة إىل النفس اإلنسانية 
  .الناطقة، ومنها ما هي منسوبة إىل النفس العاقلة احلكمية، ومنها ما هي منسوبة إىل النفس الناموسية امللكية

 الشهوانية من اخلصال والقوى اليت ختصها، فأوهلا شهوة الغذاء، وهي الرتوع والشوق حنواملأكوالت فأما املنسوبة إىل النفس
واملشروبات واملشتهيات، والرغبة فيها، واحلرص يف طلبها، واحتمال املشقة والذل من أجلها، والفرح والسرور بوجداا، والراحة 
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منها، والنفور من الضار منها والبغض له، ومن القوى املختصة ا أيضاً القوة واللذة يف تناوهلا، وامللل والشبع عند االستكفاء 
اجلاذبة واملاسكة واهلاضمة والدافعة والغاذية والنامية واملصورة؛ومن الشعور والتمييز معرفة اجلهات الست، ومن األفعال إرسال 

 اجلهات املتسعة، وامليل واالحنراف عن األمكنة الضيقة العروق حنواجلهات الندية والتراب اللني، وتوجيه الفروع والقضبان إىل
  .واألجسام املؤذية

 جل -كل هذه اخلصال مركوزة يف اجلبلة من غري فكر وال روية، وكل ذلك معاونة من الطبيعة لنفوسها وتأييد هلا بإذن باريها
 تلك املشتهيات هي غذاء ألجسامها، ومادة  على طلب مشتهياا والوصول إىل منافعها، والفرار من املضرة، إذ كانت-ثناؤه

لقوامها وسبباً لبقائها كلها، إذ كان يف بقائها كلها تتميم ملعارفها وتكميل لفضائلها؛ ويف تتميم معارفها وتكميل فضائلها ترق هلا 
  .إىل أفضل حاالا وأشرف اياا

وزة يف اجلبلة زيادة على ما تقدم فهي شهوة اجلماع، وشهوة االنتقام، وأما املنسوبة إىل النفس احليوانة املختصة ا من اخلصال املرك
وشهوة الرياسة، وهلا أيضاً اهلياكل اللحمية، واألعضاء املختلفة لألغراض العجيبة، واملفاصل اللينة للحركات املكانية والتنقل يف 

 املختلفة لدالالت متبانية، وهلا أيضاً الوهم اجلهات الست ملآرب ومنافع كثرية؛ وهلا الشعور باحلواس املخصوصة واألصوات
والتخيل للمطالب واملنافع، واحلفظ والذكر لعرفان أبناء اجلنس واملخالف، وإمكان االحتراس من املضار، والنفور والفرار من 

يف جبلتها فهي من أجل فأما علة شهوة اجلماع املركوزة . كل هذه مركوزة يف جبلة احليوانات القريبة النسبة إىل اإلنسان: العدو
وأما علة . التناسل، والتناسل هومن أجل بقاء الصورة يف األشخاص املتواترة، إذ كانت اهليوىل دائمة يف السيالن ال تقف طرفة عني

 شهوة االنتقام املركوزة يف جبلتها فهي من أجل دفع املضرات املفسدات هلياكلها املتشخصة وأعلم يا أخي بأن دفع املضار تارة

يكون بالقهر والغلبة، وتارة يكون باهلرب والفرار، وتارة بالتحرز والتحصن، وتارة باملكر واحليلة، كما قد شرحنا ذلك يف رسالة 
  .وأما شهوة الرياسة املركوزة يف جبلتها فهي من أجل تأكيد السياسة، إذ كانت السياسة ال تتم إال بعد وجدان الرياسة. احليوانات

  . املراد من السياسة هوصالح املوجودات وبقاؤها على أفضل احلاالت وأمت الغايات كما سنبني يف فصل آخروأعلم يا أخي بأن

    

وأما املنسوبة إىل النفس الناطقة املختصة ا زيادة على ما تقدم ذكره، فهي شهوة العلوم واملعارف والتبحر واالستكثار منها، 
فتخار ا، وشهوة العز والرفعة والترقي يف غايات اياا، والشوق إليها والرغبة فيها، وشهوة الصنائع واألعمال واحلذق فيها واال

واحلرص يف طلبها، واحتمال الذل واملشقة من أجلها، والفرح والسرور من وجداا، واللذة والراحة عند الوصول إليها، والغم 
  .واحلزن من فقداا

  فصل في اختالف مناهج النفوس

 بأن هذه اخلصال مركوزة يف جبلة اإلنسان، ولكن ختتلف اختيارات كل واحد هلا حسب ما تيسر له وتتأكد أسبابه، وأعلم يا أخي
وذلك أن من الناس من تيسر له أسباب الصنائع واحلرف، وآخر أسباب العلوم واآلداب، وآخر تيسر ه أسباب العمل والتصرف، 

اب امللك والسلطان، وآخر أسباب البطالة والفراغ، وآخر أسباب احلكم وآخر أسباب التجارات والبيع والشراء، وآخر أسب
ومما أعطيت النفس الناطقة من نعم اهللا تعاىل وخصت به من إحسانه، من بني نفوس سائر . واملعارف كما سنبينه بعد هذا الفصل

 ا، وأيدت للوصول إىل متاما، وهذا اهليكل العجيب البنية، احملكم احليوانات، وأعينت به على البلوغ إىل أقصى مدى غاياايا
الصورة، املتقن الصنعة الذي قد عجزت احلكماء عن كنه معرفته، وتركيب بنيته من غرائب الصنعة مما قد وصف طرف منه يف 
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انه كتاب منافع األعضاء وكتاب التشريح من كيفية انتصاب قامته من بني سائر احليوانات، وما خص به أيضاً من فصاحة لس
وغرائب لغاته وفنون أقاويله وحسن بيانه من بني سائرها، وما خص به أيضاً من طريف شكل يديه، وما يتأتى له ما من الصنائع 

احملكمة واألعمال املتقنة من بني سائرها، وما خص به أيضاً من طرائف أدوات حواسه وغرائب طرقات إدراكها للمحسوسات، 
  .حملسوسكما وصفنا يف رسالة احلاس وا

ومما خصت به أيضاً النفس الناطقة اإلنسانية من نعم اهللا تعاىل وإحسانه العقل الغريزي وكثرة أعوانه وجنوده وخصاله احملمودة، 
كما سنبني بعد، وأما اليت تنسب من اخلصال احملمودة إىل النفس احلكمية فشهوة العلوم واملعارف وما أعينت به على طلبها 

كالذهن الصايف والفهم اجليد وذكاء النفس، وصفاء القلب وحدة : إليها من اخلصال املركوزة والقوى ابولةوإدراكها والوصول 
الفؤاد، وسرعة اخلاطر، وقوة التخيل وجودة التصور، والفكر والروية والتأمل واالعتبار، والنظر واالستبصار، واحلفظ والتذكار، 

 واستخراج النتائج باملقدمات، والتكهن والقيافة والفراسة، وقبول الوحي واإلهلام، ومعرفة الروايات واألخبار، ووضع القياسات
وأما اليت . كل ذلك معاونة هلا وتأييد إىل البلوغ إىل الغاية والوصول إليها: ورؤية املنامات واإلنذار بالكائنات بعلم النجوم والزجر

ا من أبناء تنسب إىل النفس امللكية القدسية فهي شهوة القرب إىل را والزلفى لديه، وقبول الفيض منه، وإفاضة اجلود على من دو
:" ، وقوله"يستغفرون ملن يف األرض:" ، وقوله سبحانه"يبتغون إىل رم الوسيلة أيهم أقرب:" جنسها، كما ذكر اهللا تعاىل بقوله

سب إىل كل جنس من النفوس، واملخصوص ا من فهذا تفصيل مجلة ما ين. اآلية" كراماً كاتبني:" ، وقال"فأغفر للذين تابوا
الشهوات املركوزة فيها، فأما اليت تعمها كلها فشهوة البقاء على أمت احلاالت وأكمل الغايات وكراهية الفناء والنقص عن احلال 

  .األفضل والكمل

  فصل 

   - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم يا أخي

ملت ما ذكرنا، وجودت البحث عن مبادئ الكائنات وعلة املوجودات، علمت وتيقنت أن بأنك أن أنعمت النظر فيما وصفنا، وتأ
هاتني احلالتني، أعين شهوة البقاء وكراهية الفناء، أصل وقانون جلميع شهوات النفوس املركوزة يف جبلتها وإن تلك الشهوات 

ق أصول وقوانني جلميع أفعاهلا وصنائعها ومعارفها املركوزة يف جبلتها أصول وقوانني جلميع أخالقها وسجاياها، وتلك األخال
  .ومتصرفاا كما سنبني يف هذه الفصول

 ملا كان هوعلى - جل ثناؤه-وإمنا صارت هاتان احلالتان مركوزتني يف جبلة كل املوجودات، ومجيع الكائنات، من أجل أن الباري
متممها ومكملها ومبلغها إىل أقصى مدى غاياا وأفضا املوجودات وسبب الكائنات ومبدعها وخمترعها وموجدها ومبقيها و

     -حاالا، وكان

 دائم البقاء ال يعرض له شيء من الفناء، صار من أجل هذا يف جبلة املوجودات حمبة البقاء وشهوته وكراهية الفناء -جل ثناؤه
 شيء من النقص - جل ثناؤه- يعرض للباريوبغضه، ألن يف جبلة املعلول يوجد بعض صفات العلة داللة دائمة عليها، وإمنا ال

وأما سائر املوجودات ومجيع الكائنات فلوجودها أسباب وعلل، ومىت . والفناء، من أجل إنه علة الوجود لذاته، وبقاؤه من نفسه
 ذلك النبات عدم منها شيء أونقص، عرض هلا الفناء والنقص والقصور عن البلوغ إىل احلال األفضل والوجود األكمل، واملثال يف

  .واحليوان، فإنه مىت عدم الغذاء الذي هوهيوىل األجساد، ومادة بقائها، هلك وانفسد وتغري واضمحل

وهكذا حكم نفوسها مىت بطلت هياكلها بطل شعورها وإحساسها، ومل ميكنها إظهار أفعاهلا وتأثرياا، فتكون بتلك احلال النفوس 
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وقد يعلم بأوائل العقول بأن . ب أجسادها يكون موجوداً لكن على حال النقصموجودة ولكن على حال النقص، كما أن ترا
وقد قالت احلكماء والفالسفة بأن كل شيء يراد فهو من . الوجود على احلال األفضل ألذ وأشرف وأفضل من الوجود على النقص

وقد قلنا وبينا يف رسالة اإلميان . ها ال لشيء آخرأجل اخلري، واخلري يراد من أجل ذاته، واخلري احملض السعادة، والسعادة تراد لنفس
. فالسعادة الدنيوية هي أن يبقى كل موجود أطول ما ميكن على أفضل حاالته وأمت غاياته. بأن السعادة نوعان دنيوية وأخروية

  .والسعادة األخروية أن تبقى كل نفس إىل أبد اآلبدين على أفضل حاالا وأمت غاياا

أن النفوس اجلزئية إمنا ربطت بأجسادها اليت هي أجسام جزئية كيما تكمل فضائلها، وخترج كل ما يف القوة وأعلم يا اخي ب
 -ومل ميكن ذلك إال بارتياطها ذه األجساد وتدبرياا هلا، كما أن الباري. واإلمكان إىل الفعل والظهور من الفضائل واخلريات

وأفضاله وإنعامه إال باجياد هذا اهليكل العظيم املبين باحلكمة، املصنوع بالقدرة،  مل يكن إظهار جوده وفيض إحسانه -جل ثناؤه
  .أعين الفلك احمليط وما حيويه من سائر األفالك والكواكب واألركان واملولدات الكائنات، وتدبريه هلا وسياسته إياها

بلة، وما يتبعها من األخالق واخلصال، وهي أن تدعوتلك وإذ قد تبني مبا ذكرنا ما الغرض وما الفائدة من الشهوات املركوزة يف اجل
الشهوات النفوس إىل طلب املنفعة ألجسادها ودفع املكروه واملضرة عنها، وتعينها تلك األخالق واخلصال عليها، فنريد أن نبني 

  .معاقباًاآلن ما اخلري منها وما الشر وما املذموم منها وما احملمود، ومىت يكون اإلنسان مثاباً ا أو

  فصل في ترتب األخالق على بعضها

  وكونها فضيلة أورذيلة 

 بأن اإلنسان ملا كاجنسده مركباً من اخلالط األربعة، وكان مزاجه من الطبائع األربعة، - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم يا أخي
الت مطابقات بعضها لبعض، ليكون  بواجب احلكمة، أكثر أموره وتصاريف أحواله مربعات مشاك- جل ثناؤه-جعل الباري

من ذلك أنك جتد أخالقه وأفعاله بعضها طبيعية مركوزة يف اجلبلة، كما ذكرنا طرفاً من ذلك، : أعون له على ما يراد منه وأدل
  .وبعضها عقلية فكرية، وبعضها ناموسية سياسية

    ومقدمة هلا،  بأن الطبيعة هي خادمة للنفس - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم يا أخي

وأن النفس خادمة للعقل ومقدمة له، وأن العقل خادم للناموس ومقدمة له، وذلك أن الطبيعة إذا أصلت خلقاً وركزته يف اجلبلة، 
جاءت النفس االختيار فأظهرته وبينته، مث جاء العقل بالفكر والروية فتممه وكمله، مث جاء الناموس باألمر والنهي فسواه وقومه 

وذلك أنه مىت ظهرت من الطبيعة هذه الشهوات املركوزة يف اجلبلة، وكانت على ما ينبغي، يف الوقت الذي ينبغي، من وعدله، 
أجل ما ينبغي، مسيت خرياً؛ ومىت كانت خبالفه مسيت شراً؛ ومىت فعل ذلك باختياره وإرادته، على ما ينبغي، مبقدار ما ينبغي، من 

 ومىت كان خبالفه كان مذموماً؛ ومىت كان اختياره وإرادته بفكر وروية، على ما وصفنا، كان أجل ما ينبغي، كان صاحبه حمموداً؛
صاحبه حكيماً فيلسوفاً فاضالً؛ ومىت كان خبالفه مسي سفيهاً جاهالً رذالً؛ ومىت كان فعله وإرادته واختياره وفكره ورويته مأموراً 

ا ينبغي، كان صاحبه مثاباً ا وجمازى عليها؛ ومىت كان خبالف ما ذكرناه كان ا ومنهياً عنها، وفعل ما ينبغي كما ينبغي، على م
فقد تبني مبا ذكرنا أن الشهوات املركوزة يف اجلبلة، واألخالق املنتشئة منها، واألفعال التابعة هلا، ومجيع . مأخوذاً ا ومعاقباً عليها

ااملتصرفات من أجلها، هي ألن تبقى النفوس على أفضل حاالا، ويبلغ كل نوع منها إىل أقصى مدى غايا.  

 ملا رتب النفوس مراتبها كمراتب األعداد املفردات، على ما - جل ثناؤه- بأن الباري- أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم يا أخي
 ا إىل املرتبة اليت اقتضت حكمته، جعل أوهلا متصالً بآخرها، وآخرها متصالً بأوهلا، بوسائطها املرتبة بينهما، لترتقيا ما دو
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فوقها، ليبلغها إىل مدى غاياا، ومتام اياا، وذلك أنه رتب النفوس النباتية حتت احليوانية وجعلها خادمة هلا، ورتب احليوانية حتت 
ب العاقلة حتت الناموسية الناطقة اإلنسانية وجعلها خادمة هلا، ورتب الناطقة اإلنسانية حتت العاقلة احلكمية وجعلها خادمة هلا، ورت

وجعلها خادمة هلا، ورتب الناموسية حتت امللكية وجعلها خادمة هلا؛ فأية نفس منها انقادت لرئيسها وامتثلت أمره يف سياستها، 
 نقلت إىل مرتبة رئيسها، وصارت مثلها يف الفعل، واملثال يف ذلك من املشاهد أن أي تلميذ أومتعلم يف علم أوصناعة امتثل أمر

أستاذه وانقاد ملعلمه ودام عليه، فإنه سيصري يوماً ما إىل مرتبة أستاذه، ويصري مثل معلمه؛ ال خيفى هذا على كل عاقل متأمل مثل ما 
  .وصفنا، فعلى هذا املثال يكون تنقل النفوس يف مراتبها

تبة اإلنسانية اليت هي اخلادمة لإلنسان،  بأن أحق النفوس احليوانية أن تنقل إىل ر- أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم يا أخي
وعلى هذا املثال والقياس . وخاصة املذبوحة منها يف القرابني. املستأنسة به، املنقادة ألمره، املتعوبة يف طاعته، الشقية يف خدمته

واهيه، املنقادة ألحكامه، املتعوبة حكم النفوس اإلنسانية، فإن أحقها أن تنتقل إىل رتبة املالئكة اليت هي اخلادمة يف أوامر الناموس ون
  .يف حفظ أركانه، كما سنبني بعد هذا الفصل

 جل - بأن الناس أصناف وطبقات يف متصرفاهم يف أمور الدنيا ال حيصي عددها إال اهللا- أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم يا أخي
 هذه السبعة األقسام، وذلك أن منهم أرباب الصنائع ولكن جيمعهم كلهم" وقد خلقكم أطواراً:"  كما ذكر بقوله تعاىل-ثناؤه

واحلرف واألعمال، ومنهم أرباب التجارات واملعامالت واألموال، ومنهم أرباب البنايات والعمارات واألمالك، ومنهم امللوك 
ىن؛ والعطل وأهل البطالة والسالطني واألجناد وأرباب السياسات، ومنهم املتصرفون واخلدامون واملتعيشون يوماً بيوم، ومنهم الزم

والفراغ؛ ومنهم أهل العلم والدين واملستخدمون يف الناموس، وكل طائفة من هذه السبعة تنقسم إىل أصناف كثرية، ولكل صنف 
منها أخالق وطباع وسجايا ومآرب أكسبتهم إياها أعماهلم، وأوجبتها هلم متصرفام، ال يشبه بعضها بعضاً، وال حيصي عددها إال 

  . عز وجلاهللا

ولكن نريد أن نذكر منها ما حيتاج إليه، من األخالق والسجايا واخلصال واألعمال واآلداب والعلوم، أهل الدين املتمسكون 
قل هذه سبيلي أدعوإىل :"  جل ثناؤه-بأحكام الناموس احلافظون أركانه الذين يرجى هلم النجاة ا والفوز باستعماهلا، كما ذكر اهللا

" ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى:" وقال تعاىل" ينجي اهللا الذين اتقوا مبفازم:" وقوله" ة أنا ومن اتبعيناهللا على بصري

  .إىل آخر اآلية، وآيات كثرية من القرآن يف مثل هذه املعاين

    

  فصل يف مراتب الناس يف األخالق 

  حسب األعمال 

 بأن الناس إذا اعتربت أحواهلم وتبينت أمورهم وجدم كلهم كاآلالت واألدوات - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-أعلم يا أخي
لواضعي النواميس اإلهلية يف تأسيسهم بنياا، وتتميمهم أحكامها، وتكميلهم شرائطها، وحفظهم أركاا؛ مث جتدهم خدماً وخوالً 

امها وترتيبها، كما رتبها واضعوالنواميس وأمروا مبراعاا، للملوك الذين هم خلفاء األنبياء من بعدهم يف حفظها وحراستها على نظ
وهم يف ذلك أصناف وطبقات ومراتب مرتبات كترتيب األعداد املفردات، وذلك أن واضع الناموس يف مبدئه كالواحد يف العدد، 

املئات، ومن بعدهم وأصحابه وانصاره الذين اتبعوه كاآلحاد، ومن تبعهم على مناهجهم كالعشرات، ومن جاء من بعدهم ك
كاأللوف، ومن جاء من بعدهم كعشرات األلوف ومئات األلوف بالغاً ما بلغ، إىل يوم القيامة، مث يصريون بذلك كلهم مجلة 
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وحشرناهم :" وقال" يوم يقوم الروح واملالئكة صفاً ال يتكلمون:"  بقوله وأشار إىل هذا املعىن- جل ثناؤه-واحدة، كما ذكر اهللا
  ".منهم أحداً، وعرضوا على ربك صفاًفلم نغادر 

بأنك إذا أنعمت النظر يف األمور املعقولة، وجودت التأمل ألحكام الناموس وحدوده، -وأعلم يا أخي أيدك اهللا وإيانا بروح منه
ت وعرفت بأن واعتربت أحوال صاحب الناموس ونفاذ أمره ويه يف نفوس اتباعه وأنصاره، وامتثاهلم أمره ويه، وطاعتهم له، تبين

الناموس مملكة روحانية، وإن وجوده وقوامه يف حفظ أركانه الثمانية، وتبينت بأن أركانه الذين هم أتباع صاحب الناموس 
  .وأنصاره، وهم مثانية أصناف، كل صنف منهم كأم صف قيام، حاملون ركناً من أركان الناموس

لى رسومها، ومعلموها ملن بعدهم من ذراريهم، ليؤدوا إىل من بعدهم من فأول األصناف هم قراء ترتيله وكتبه، وحفاظ ألفاظه ع
أتباعهم ما أخذوا عمن قبلهم؛ كل ذلك لكيال جيهلها من جييء من بعدهم وتنسى فتندرس معامل الدين، وتضمحل وتبطل أحكام 

  .الناموس

بعدهم، ليبلغوها إىل آخرهم كيال جيهل وينسى والصنف الثاين هم رواة أخباره، وناقلوأحاديثه، وحافظوسريه، ومؤدوها إىل من 
  .فتندرس آثاره، وميوت أخباره فال تعرف

والصنف الثالث هم فقهاء أحكام الناموس، وعلماء سننه، وحفاظ حدوده، كيال جتهل فال تستعمل، أوتنسى فتندرس معامل الدين، 
  .وتضمحل ويبطل الناموس

اهرة، وأقاويله املروية واملعربون عن وجوه معانيه املختلفة، ملن قصر فهمه عنها، وقلت والصنف الرابع هم املفسرون ألفاظ ترتيله الظ
كل ذلك كيال جيهلها من جييء من بعدهم من ذراريهم وأتباعهم يف أحكام الناموس، أوتنسى فتندرس معامل الدين، : معرفته ا

  .وتضمحل وتبطل أحكام الناموس

، وغزاة أعدئه، احلافظون ثغور بالد أتباع صاحب الناموس وأنصاره، كيال يغلب عليها والصنف اخلامس هم أنصاره ااهدون
أعداؤهم ويفسد أمر دينهم عليهم، كما فعل خبت نصر بإيلياء يف هيكل بين إسرائيل، وهوببيت املقدس، وكما فعلت الروم بثغور 

  .املسلمني

ماعات، واحلارسون شريعته على أمته باألمر باملعروف والنهي والصنف السادس هم خلفاء صاحب الناموس يف أمته، ورؤساء اجل
عن املنكر، املانعون هلم أن يسريوا بغري سرية الناموس، احلافظون أطراف اململكة، كيال خيرج خارجي سراً أوعالنية، فيفسد أحكام 

  .ذ ملك الفرسالناموس بتمويهه وزروه على قلوب العامة واجلهال، كما فعل مزدك اخلرمي يف مملكة قبا

والصنف السابع هم الزهاد والعباد يف املساجد، والرهبان والقوام يف اهلياكل، واخلطباء على املنابر الواعظون الناس احملذورون هلم 
من ترك استعمال أحكام الناموس، الذامون أمور الدنيا، احملذرون هلم من االغترار بامانيها، املزهدون للمنهمكني يف الشهوات، 

كل ذلك كيال جيهل أمر املعاد، وال : ذكرون أمر املعاد وأحوال القيامة للغافلني عنها، املشوقون إىل نعيم اآلخرة، املقرون اامل
ينسى ذكر اآلخرة، واالستعداد للرحلة إليها، والتزود من الدنيا التقوى الذي هوخري الزاد، إذ كان هذا هوالغرض األقصى يف وضع 

  .غاية واملطلب من الرياضيات الفلسفيةالناموس اإلهلي، وال

والصنف الثامن هم علماء تأويل ترتيله، والراسخون يف العلوم اإلهلية واملعارف الربانية، العارفون خفيات أسرار الناموس، الذين هم 
  .األئمة املهديون، واخللفاء الراشدون الذين يقضون باحلق وبه يعدلون

  فصل 
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   ونظرت إلى كل صنف من هذه األصناف الثمانية وأعلم يا أخي بأنك إذا تأملت

    

واعتربت أحواهلم وما هم عليه ومتعلقون به، من حفظ هذه األمور الثمانية، وحرصهم على مراعام بشرائطها كما وصفنا، مث 
انية، ورأيت نظرت بعني قلبك ونور بصريتك وصفاء جوهرك إىل مجلتهم، وختيلتها يف ومهك، وفكرت، رأيت الناموس مملكة روح

أتباع صاحب الناموس وأنصاره يسعون فيه ويعملون له ما يشاء من حماريب ومتاثيل؛ ورأيت واضع الناموس قد استوى على عرشه 
نافذاً فيهم أمره ويه، وهم حاملون عرشه يسبحون حبمد رم، ويؤمنون به، ويستغفرون ملن يف األرض، وهم من بعدهم من 

  . ملن بعدهم، ومن بعدهم كاألرض هلم، وملن قبلهم من أسالفهمأتباعهم، ألم كالسماء

وأعلم يا أخي بأن كل طائفة من هذه األصناف الثمانية حتتاج، يف حفظها ركناً من أركان الناموس، إىل شرائط معلومة، وخصال 
ألخالق اجلميلة واخلصال احملمودة أما اليت حيتاج إليها القراء واحلفظة من ا: حممودة، وأخالق مجيلة حنتاج أن نشرحها ونصفها

والشرائط املعلومة، فأوهلا فصاحة األلفاظ، وتقومي اللسان، وطيب النغمة، وجودة العبارة، وسرعة احلفظ، وجودة الفهم، ودوام 
عليه، وقلة الدرس والنشاط يف القراءة، والتواضع ملن يتعلم منه، والتعظيم له، ومعرفة حقه وحرمته، والرفق مبن يعلمه، والشفقة 

  .الضجر من إبطاء فهمه وحفظه، وترك ضيق الصدر من تلقينه، وقلة الطمع يف أخذ العوض منه، وقلة املنة عليه مبا يعلمه

وأما اليت حيتاج إليها من هذه اخلصال واألخالق أصحاب األخبار ومحلة األحاديث، فأوهلا جودة االستماع، واستيفاء الكالم، 
، وتقييدها بالكتابة، والتحرز والتحرج واحلذر من الزيادة فيها والنقصان عن متامها، والصدق وحسن وضبط األلفاظ على رمسها

األداء وجتنب الكذب، مث احلكاية عنها يأا، وبذهلا ونشرها ملن سأل عنها، اويصلح له اإلخبار عنها؛ وطيها وصوا عمن ال 
  .ة للدين ولواضع الناموس، وابتغاء وجه اهللا وجزيل ثوابه يف اآلخرةكل ذلك نصيحة لإلخوان، ونصر: تصلح له وال تليق به

وأما اليت حيتاج إليها الفقهاء والقضاة واملفتون، من هذه اخلصال واألخالق والشرائط احملمودة فيها، والقيام منها مبا هم بسبيله، 
ئض والسنن والنوافل واحلالل واحلرام واحلدود واحلكام؛ مث فأوهلا معرفة الرتب اليت رتبها واضع الناموس من األوامر والنواهي والفرا

معرفة القياس وكيفية استخراج الفروع من األصول يف الفتاوى واملسائل الواردة اليت ليس هلا ذكر يف األصول، والتثبت والتأين يف 
حملذورات، وترك التحريج يف املشكالت، الفتيا، واالستقصاء يف استفهام السؤال جبميع شرائطه، مث قلة الترخيص يف الشبهات من ا

ودرء احلدود بالشبهات؛ وقلة اخلالف مع أبناء اجلنس، وترك احلسد لألقران، وبذل النصيحة لإلخوان، والشفقة والتحنن على 
الرغبة يف حطام اجلهال، وترك االفتخار يف اإلصابة يف األحكام، وقلة الشنعة على العلماء بزالم، واالحتمال ألذية اجلريان، وقلة 

  .الدنيا، وعفة الفرج، وترك الطمع، والقيام بواجب أحكام الناموس، وإن ال يكون قوله خمالفاً لعمله

وأما اليت حيتاج إليها من هذه اخلصال واألخالق والشرائط املفسرون أللفاظ الترتيل، فأوهلا معرفة غرض صاحب الناموس يف إيراده 
شتركة املعاين، مث أن يكون له اتساع يف معرفة تصاريف الكالم واألقاويل، وما حيتملها من املعاين مما الترتيل، واستعماله األلفاظ امل

يؤكد غرض واضع الناموس؛ ويكون له جودة حبث وبعد غور يف استخراج املعاين ولطف العبارة عنها، حبسب ما حتتمل عقول 
القلب ما ال يناقض أقاويله وعباراته وال يف املعاين اليت يشري إليها يف املستمعني، ويقرب من فهم املتعلمني، ويكون له من يقظة 
وأعلم يا أخي بأنه مىت مل يكن املفسر عارفاً بغرض واضع الناموس يف . تفسريه أللفاظ ترتيل واضع الناموس وأقاويله وكالمه وبيانه

، ختيل له من تلك األلفاظ من املعاين غري ما أشار إليه واضع إيراده األلفاظ املشتركة املعاين يف ترتيله وأقاويله وعباراته وبيانه
الناموس، وتوهم سوى ما أراد فيها، فأفهم املستمعينمن تفسريه ما ختيل هو، وعلم املتعلمني ما علم به، فصار له ذلك ديناً ومذهباً 

عر؛ ويكون بذلك مفسداً يف أحكام الناموس، غري دين واضع الناموس وطريقته، وكان خمالفاً له يف اعتقاده يف الشريعة وهوال يش
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فاحذر يا أخي من هذا الباب، فإن فساد ديانات واضعي الناموس وأحكام شرائعهم أكثرها . وهويظن أنه من املصلحني، وال يدري
  .من هذا الباب يكون

    

عدائه، واحلافظون ثغور بالد أتباعه وأما اليت حيتاج إليها من هذه اخلصال واألخالق والشرائط أنصار واضع الناموس، وغزاة أ
وأنصاره، أن يكون هلم تعصب للدين وغرية على حرمة الناموس، ومحية من اجل فساد يدخل عليه، وحنق على العداء ااهرين 

اجلوالن، بالعداوة لواضع الناموس ودينه، املريدين فساد أحكامه؛ وقلة اهليبة منهم، وشجاعة النفس عند الرباز، وخفة احلركة عند 
وتيقظ القلب من غدر العدو، وأخذ احلذر يف أوقات الغفلة، وقلة االغترار بقلتهم، وطلب احليلة للظفر ما استوى من غري قتال، 

وخمادعة يف احلروب، ومبادرة يف الرباز إىل األقران واألكفاء، وصرب عند اللقاء، وكثرة الذكر هللا عز وجل، واالستعانة به، واألنفة 
ر وما يكون فيه من العار، وقلة الرغبة يف النهب، والتقية من هتك احلرمي عند الظفر، وكثرة الشكر هللا، وترك اإلفساد عند من الفرا

  .اهلزمية، ورمحة األسري، وقبول الصلح عند اهلدنة، والوفاء بالعهد، وترك اإلعجاب عند كثرة عدد األعوان واألنصار

 واألخالق والشرائط الزهاد والعباد واملذكرون للناس أمر اآلخرة وذكر املعاد، فأوهلا اليت هي وأما اليت حيتاج إليها من هذه اخلصال
أساس الدين ومالك األمر القناعة باليسري من حطام الدنيا، والرضى بالقليل من متاعها ولذاا، وصيانة النفس عن االماك يف 

ة، وقلة احلرص يف طلب احلاجات فيها، واالشتغال بطلب العلم، والعبادة شهواا ولذاا، وترك طلب املرتلة واجلاللة والكرام
بالصوم والصالة مع أبناء اجلنس، وترك اخللطة يف الراغبني فيها من أبنائها، والتفرد يف اخللوات، وكثرة ذكر املوت وفناء نعيم الدنيا 

ور اخلربة واملنازل الدارسة العافية لألمم اخلالية، والنظر يف كتب وزوال ملكها، والنظر إىل آثار القرون املاضية، واالعتبار ا، والد
احلكماء وأخبار سري امللوك املاضية، والتفكر يف األمثال املضروبة على ألسنة احلكماء ذوي التجربة يف وصفهم الدنيا واعتبارهم 

 اآلخرة دار القرار مع األبرار من النبيني والصديقني تصاريف الزمان ونوائب احلدثان، والتيقن بأمر املعاد، وشدة االشتياق إىل نعيم
  ".وحسن أولئك رفيقاً" والشهداء والصاحلني،

وأما اليت حيتاج إليها من هذه اخلصال واألخالق والشرائط خلفاء واضع الناموس، وهم طائفتان، إحدامها خلفاؤه يف امللك والرياسة 
 أحكام الناموس على أهلم، فقد أفردنا له رسالة، إذ كان هذا الباب حيتاج إىل يف أمور الدنيا والتدبري والسياسة يف حفظ ظاهر

وأما خلفاؤه يف أسرار أحكام الناموس الذين هم األئمة املهديون واخللفاء الراشدون فقد بينا أخالقهم . خطب طويل وشرح كثري
اها ودوناها، وهذه الرسالة واحدة منها؛ فقم وخصاهلم وشرائطهم وعلومهم ومعارفهم وطرائقهم يف إحدى ومخسني رسالة عملن

 بالعمل بواجبها، والقيام حبقها، وأخرب مجيع إخواننا حيث كانوا يف البالد مبا يف - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-أيها األخ البار الرحيم
  .هذه الرسالة والرسائل األخر، إذ الدال على اخلري كفاعله

ل صاحب الناموس وحكم أتباعه معه يف حفظهم أركان الناموس، وتصاريف أحواهلم يف الدنيا، وقد بينا مبا ذكرنا طرفاً من خصا
فنريد أن نذكر طرفاً من كيفية أحواهلم يف اآلخرة وتصاريف أحكامها، إذ كان هذا هوالغرض األقصى يف وضع النواميس اإلهلية 

  .وسنن الديانات النبوية

 يف هذا العامل ظاهراً وباطناً، وظواهر األمور قشور وعظام، وبواطنها لب ومخ، وإن فأعلم يا أخي بأن لكل شيء من املوجودات
الناموس هوأحد األشياء املوجودة يف هذا العامل منذ كان الناس، وله أحكام وحدود ظاهرة بينة يعلمها أهل الشريعة وعلماء 

  .ال اخلواص منهم والراسخون يف العلمأحكامها من اخلاص والعام، وألحكامه وحدوده أسرار وبواطن ال يعرفها إ
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وأعلم يا اخي بأن الناموس وضع لصالح الدين والدنيا مجيعاً، وأن الدنيا واآلخرة مها داران متقابلتان، وامسامها مضادتان، ومعنامها 
 أهل وبنون، وحقيقتهما وصفتهما خمتلفات متضادات، إحدامها كالقشرة وهي الدنيا، واألخرى كاللب وهي اآلخرة، وهلما

وألهلهما وبنيهما صفات وأخالق وسجايا وأعمال متخالفات متضادات، حنتاج أن نشرحها ونفصلها ونذكر الفرق بينها وبني 
حقيقتها، ومنيز بني أهلها، ليعلمها ويعرفها كل من أراد أن يفهمه، ويريد هذا العلم، إذ كان هومن أشرف العلوم وأجل املعارف 

أما الدنيا فامسها مشتق من الدنووالقرب، واآلخرة من التأخر؛ وأما حقيقتهما، فالدنيا :  من سائر العلوم، فنقولاليت يتعاطاها الناس
هي تصاريف أمور جتري على اإلنسان من يوم والدة اجلسد إىل يوم املمات الذي هووالدة النفس ومفارقتها إياه، واآلخرة هي 

  .مات ومفارقة النفس اجلسد إىل ما بعدها أبد اآلبدين ودهر الداهرينتصاريف أمور جتري على اإلنسان من يوم امل

 مسى احلياة الدنيا عرضاً ومتعاً إىل حني، ألن كون اإلنسان يف الدنيا عارض عرض يف طريق - جل ثناؤه-وأعلم يا أخي بأن اهللا
يكن الغرض والقصد طول املكث واملقام اآلخرة، ومل يكن القصد والغرض املقام فيها، كما أن الغرض يف الكون يف الرحم مل 

هناك، ولكن طريقاً وجوازاً إىل الدنيا، فكذلك كون النفس يف هذا اجلسد هوسفينة ومركوب ومعرب إىل الدار اآلخرة، وذلك إنه مل 
طفة، فهكذا ايضاً يكن الورود إىل الدنيا دون الكون هنالك زماناً لتتميم بنية اجلسد، وتكميل صورته كما بينا يف رسالة مسقط الن

حكم املكث يف الدنيا والكون فيها زماناً هوطريق وجواز إىل ما بعدها، وذلك إنه مل يكن الورود إىل الدار اآلخرة دون اجلواز على 
الدنيا والكون فيها زماناً ما لكيما تتم أحوال النفس وتكمل فضائلها، كما بينا يف رسالة اإلنسان عامل صغري، ورسالة حكمة 

  .وتامل

أعلموا أيها الناس إنكم إمنا خلقتم لألبد، ولكن : وهلذا املعىن الذي ذكرناه ووصفناه قيل يف اخلطب على املنابر يف األعياد واجلمعات
من دار إىل دار تنقلون، ومن األصالب إىل األرحام، ومن األرحام إىل الدنيا، ومن الدنيا إىل الربزخ؛ ومن الربزخ إىل اجلنة أوإىل 

ط يريدون عرض الدنيا، واهللا :وقوله". أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثاً، وأنكم إلينا ال ترجعون:"  بقوله- عز وجل-، كما ذكر اهللالنار
وآيات كثرية يف القرآن يف التزهيد يف " تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علواً يف األرض وال فساداً:" وقوله". يريد اآلخرة

يعين أبناء الدنيا لرغبوا فيها أكثر " وإن الدار اآلخرة هلي احليوان؛ لوكانوا يعلمون:" يب يف اآلخرة، مثل قوله تعاىلالدنيا، والترغ
وحرصوا يف طلبها أشد، ولكنهم عنها غافلون ساهون جاهلون، ال يدرون ما هناك من النعيم واللذات والسرور والفرح والراحة، 

فلما جهل أبناء الدنيا أمور " فيها ما تشتهيه األنفس وتلذ األعني، وأنت فيها خالدون:" وله واختصر بق- عز وجل-كما ذكر اهللا
اآلخرة، وغفلوا عنها، اشتغلوا عند ذلك بطلب الدنيا ونعيمها ولذاا وشهواا، ومتنوا اخللود فيها، ألا حمسوسة هلم، يشهدوا، 

ورضوا باحلياة :"  جل ثناؤه-والرغبة فيها، والطلب هلا، وإليهم أشار بقولهوتلك غائبة عن إدراك احلواس، فتركوا البحث عنها، 
  ".الدنيا وأطمأنوا ا، والذين هم عن آياتنا غافلون

 مسى الدار اآلخرة احليوان، ألا عامل األرواح ومعدن النفوس، والدنيا عامل األجسام، وجواهر - جل ثناؤه-وأعلم يا أخي بأن اهللا
بائعها، وإمنا تكسبها احلياة النفوس واألرواح بكوا فيها ومعها، كما تكسب الشمس اهلواء النور والضياء األجسام موات بط

بإشراقها عليه، وفيه الدليل على ان النفوس هي اليت تكسب األجساد احلياة بكوا معها، وما يرى من حال األجساد قبل املوت من 
 وكيفية فقداا ذلك عند املوت الذي ليس هوشيئاً سوى مفارقة النفس اجلسد، مما احلس واحلركة والشعور واألصوات والتصاريف

  .ال خفاء به عند كل عاقل منصف بعقله يف موجبات أحكامه

    

وأعلم يا أخي بأن أكثر الناس من أتباع واضعي الناموس وأنصارهم مقرون باآلخرة مؤمنون ا، ولكنهم ال يعرفون ماهيتها، وال 
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قيقتها وال كيفيتها وال أبنيتها، وال مىت وقت الوصول إليها؛ وهكذا أيضاً كثري من املتفلسفني مقرون بعامل األرواح يدرون ما ح
وقد بينا حنن يف رسائلنا الناموسية . وجواهر النفوس، ولكن أكثرهم أيضاً ال يدرون كيف الطريق حنوها، وال كيف الوصول

وإذ قد تبني مبا ذكرنا ما الدنيا وما اآلخرة فنقول االن إن الناس كلهم أبناء . يعاً يف هذا املعىنوالعقلية ما حيتاج إليه كال الفريقني مج
سعداء : اآلخرة وأهلها، كما هم أبناء الدنيا وأهلها، ولكنهم ينقسمون يف اآلخرة قسمني اثنني، كما هم يف الدنيا قسمان اثنان

 معروفون ولسنا حنتاج إىل ذكرهم، إذ كان هذا هومشاهد، ولكن الذي حنتاج أن وأشقياء، فأما سعداء بين الدنيا وأشقياؤهم فهم
نذكره عالمات سعداء أبناء اآلخرة وأخالقهم وأعماهلم، إذ كان هذا أمراً خفياً ال يعلم إال بعد الوصف والشرح والدليل 

  .والعالمات

  فصل في انقسام الناس في السعادة أربعة أقسام

فمنهم سعداء يف الدنيا واآلخرة مجيعاً، ومنهم :  ينقسمون يف سعادة الدنيا واآلخرة وشقائها أربعة أقسامأعلم يا أخي أن الناس
  .أشقياء فيهما مجيعاً، ومنهم أشقياء يف الدنيا سعداء يف اآلخرة، ومنهم سعداء يف الدنيا أشقياء يف اآلخرة

يف الدنيا من املال واملتاع والصحة، ومكنوا فيها، فاقتصروا منها على فأما السعداء يف الدنيا واآلخرة مجيعاً فهم الذين وفر حظهم 
وما تقدموا ألنفسكم من :" البلغة ورضوا بالقليل، وقنعوا به، وقدموا الفضل إىل اآلخرة ذخرية ألنفسهم، كما ذكر اهللا تعاىل بقوله

  .كثرية يف القرآن يف هذا املعىنوآيات " ووجدوا ما عملوا حاضراً:" وقال اهللا سبحانه" خري جتدوه عند اهللا

وأما سعداء أبناء الدنيا وأشقياء أبناء اآلخرة فهم الذين وفر حظهم من متاعها ومكنوا منها وارتقوا فيها، فتمتعوا وتلذذوا وتفاخروا 
ار، وطغوا وبغوا وأسرفوا، وتكاثروا، ومل يتعظوا بزواجر الناموس، ومل ينقادوا له، ومل يامتروا ألمره، وتعدوا حدوده، وجتاوزوا املقد

إىل آخر " أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا، واستمتعتمم ا:"  جل ثناؤه-واهللا ال حيب املسرفني، وهم الذين أشار إليهم بقوله
  .وآيات كثرية يف القرآن يف وصف هؤالء." من كان يريد احلياة الدنيا نؤته منها وماله يف اآلخرة من نصيب:" وقال. اآلية

وأما أشقياء الدنيا وسعداء اآلخرة فهم الذين طالت أعمارهم فيها، وكثرت مصائبهم يف تصاريف أيامها، واشتدت عنايتهم يف 
طلبها، وفنيت أبدام يف خدمة أهلها، وكثرت مهومهم من أجلها، ومل حيظوا بشيء من نعيمها ولذاا، وائتمروا بأوامر الناموس، 

  ".إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب:" اهللا ذلك يف آيات كثرية من القرآنومل يتعدوا حدوده، وقد ذكر 

وأما أشقياء الدنيا واآلخرة فهم الذين خبسوا حظهم من الدنيا ومل ميكنوا منها وشقوا يف طلبها، فعاشوا فيها طول أعمارهم بأبدان 
اموس، ومل ينقادوا ألحكامه، وجتاوزوا حدوده، ومل يتعظوا متعوبة ونفوس مهمومة، ومل ينالوا خرياً، مث مل يأمتروا بأوامر الن

  .بزواجره، ومل يعملوا يف عمارة بنيانه وال يف حفظ أركانه، فهم الذين خسروا الدنيا واآلخرة مجيعاً، ذلك هواخلسران املبني

  فصل 

  وإذ قد تبين بما ذكرنا بأقسام عقلية أنه ال يخلوأحد من الناس 

أحد تلك األقسام األربعة، فنريد أن نذكر أخالق أبناء الدنيا وطباعهم، وأخالق أبناء االخرة وسجاياهم، من أن يكون داخالً يف 
  .ليعرف الفرق بينهم

 بأن أخالق بين الدنيا هي اليت ركزا الطبيعة يف اجلبلة من غري كسب منهم وال اختيار - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-أعلم يا أخي
ال اجتهاد وال كلفة، فهم يسعون فيها ويعملون عليها مثل البهائم يف طلب منافع األجساد ودفع املضرة عنها، وال فكرة وال روية و
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وأما أخالق أبناء اآلخرة فهي اليت اكتسبوها باجتهادهم، ." يأكلون كما تأكل النعام، والنار مثوى هلم:" كما قال اهللا تعاىل ذكره
ا باتباع أوامر الناموس وتأديبه، كما سنبني، وتصري عند ذلك عادة هلم بطول الدؤوب فيها إما مبوجب العقل والفكر والروية، وإم

وأن ليس لإلنسان إال ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، :" وكثرة االستعمال هلا، وعليها جيازون ويثابون، كما ذكر اهللا تعاىل بقوله
  ".مث جيزاه اجلزاء األوىف

    

 بأنك إذا أنعمت النظر بعقلك، وفكرت برويتك، وتأملت أوامر الناموس ونواهيه -نا بروح منه أيدك اهللا وإيا-وأعلم يا أخي
وأحكامه وحدودهه وترغيبه وترهيبه ووعده وعيده وزجره وديده، عرفت وتبينت أن أكثر اوامره هي خبالف ما يف طباع الناس، 

حة والنعيم والتلذذ، وما هومركوز يف اجلبلة، وذلك أنه أمر ونواهيه عما هو يف اجلبلة مركوزة من تركب الشهوات، أوطلب الرا
بالصيام وترك األكل والشرب عند شدة اجلوع والعطش، وبالطهارة عند الربد، وبالقيام يف الصالة وترك النوم على الفراش الوطيء، 

ب، وبالشجاعة عند املخاوف، وباملواساة عند القلة وشدة احلاجة، وبالتعفف عند هيجان الشهوة، وباحللم عند سورة الغض
وبالعفوعند املقدرة، وبالعدل عند احلكومة؛ وبالصرب عند الشدائد، وبالرضى عند مر املقادير، وحبسن العزاء عند املصائب، 

وباالجتهاد والتشمري عند الكسل، وبصدق القول عند شدة اخلوف منه، وبالسخاء عند شدة الفقر، وبوفاء العهد عند املغيب، 
د يف الدنيا عند التمكن منها، وما شاكل هذه األفعال واألعمال واألخالق والسجايا اليت يف اجلبلة خالفها، ويف الطباع وبالزه

خذ العفو، وأمر بالعرف، :"  عن معىن قول اهللا عز وجل- صلى اهللا عليه وآله-مركوز غريها، ويروى يف اخلرب إنه سئل رسول اهللا
عفوك عمن ظلمك، وإعطاؤك من حرمك، وصلتك : يف هذه اآلية مكارم األخالق، وهي سبعةمجع : فقال" وأعرض عن اجلاهلني

  .ملن قطعك، وإحسانك إىل من أساء إليك، ونصيحتك ملن غشك، واستغفارك ملن اغتابك، وحلمك عمن أغضبك

د الرمحن الذين ميشون على األرض وعبا: " وأعلم يا أخي بأن هذه هي أمهات أخالق الكرام من أولياء اهللا الذين أشار إليهم بقوله
الذين :" وهي أخالق املالئكة الذين أشار إليهم بقوله جل ثناؤه" رمحاء بينهم تراهم ركعاً سجداً:" إىل آخر اآلية، وقوله" هوناً؛

  .اآلية" حيملون العرش، ومن حوله

م، وتفكر فيها إن كنت تريد أن تكون من أولياء اهللا  إىل ما ذكرناه من أخالق الكرا- أيدك اهللا وإيانا بروح منه-انظر اآلن يا أخي
وأهل جنته، ومن حزب مالئكته الكرام الربرة؛ فاقتد م وختلق بأخالقهم باجتهاد منك وروية، وعناية شديدة، وكثرة استعمال 

أخالق إخوان الشياطني هلا، وطول دربة ا، لتصري لك عادة وطبيعة وجبلة مركوزة، وتبقى يف نفسك مصورة عند املفارقة، ودع 
وجنود إبليس أمجعني، وأعلم علماً يقيناً بأن ليس يصحب اإلنسان بعد املوت عند مفارقة النفس اجلسد، ويبقى معه من كل ما 
يت ميلك يف الدنيا من املال واألهل واملتاع، إال ما كسبت يداه من هذه األخالق واألعمال املشاكلة هلا، والعلوم واملعارف واآلراء ال

ووجدوا ما : " - جل ثناؤه-وقال اهللا. إمنا هي أعمالكم ترد إليكم: - صلى اهللا عليه وسلم-اعتقدها وأضمرها كما قال رسول اهللا
  ".عملوا حاضراً

وأعلم يا أخي بأن أخالق بين الدنيا وسجاياهم إمنا جعلت طبيعة مركوزة يف اجلبلة، ألم وردوا إىل الدنيا جاهلني غري مستعدين 
فأما أبناء اآلخرة فصارت أخالقهم مكتسبة معتادة، ألم أزحيت عللهم قبل ورودهم إىل اآلخرة، مبا . ا، فأزحيت عللهم يف ذلكهل

أعلموا ا وأخربوا عنها وبشروا ا وأنذورا منها وجدوا يف طلبها، وأوضح هلم طريقها وأزحيت عللهم فيما حيتاجون إليه من البيان 
 واهلداية واألمر والنهي والوعد والوعيد والترغيب والترهيب وما شاكل ذلك مما هوبني واضح يف أحكام واالستطاعة والقدرة

وإذ قد تبني مبا . النواميس وحدودها، ويف موجبات العقول وقضاياها، لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل والعقول املركوزة
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 الدنيا مركوزة يف اجلبلة، وأخالق أبناء اآلخرة مكتسبة معتادة، فنريد أن نبني أن ذكرنا ما العلة وما السبب يف كون أخالق أبناء
من األخالق املكتسبة ما هي مذمومة وما هي حممودة، وإن احملمودة منها ما هي مبموجب العقل وقضاياه، ومنها ما هي مبوجب 

  .أحكام الناموس وأوامره، وهكذا حكم املذمومة منها

ل عاقل ذكي القلب إذا نظر بعقله وتفكر برويته يف أحوال الناس، وميز بني طبقام، واعترب تصاريف أمورهم وأعلم يا أخي بأن ك
يف دنياهم، عرف وتبني له بأن منهم خاصاً وعاماً وملوكاً وسوقة، ويعلم ويتبني له بأن أخالق امللوك وسجاياهم وآداب أتباعهم 

    ومن يصحبهم 

 والسوقة؛ ويعلم بأنه ال يترك أحد من العامة والسوقة أن يدخل إىل جمالس امللوك إال بعد أدب وعلم وينادمهم خالف أخالق العامة
وسكون ووقار وهيبة وجاللة، فيكون يف هذا داللة له، فيعلم إنه ال ميكن أحداً من الناس وال يليق به وال يثق أن يصعد إىل ملكوت 

كة إال بعد عناية شديدة يف ذيب نفسه وإصالح أخالقه وصحة اعتقاده وحقيقة السموات وسعة األفالك والدخول يف زمرة املالئ
معلوماته، فيجتهد عند ذلك يف إصالح ما هوفاسد منها، ويتجنب ما هومذموم حبسب ما توجبه قضية عقله، ويؤدي إليه اجتهاده 

  .كما هومذكور يف كتب السياسة الفلسفية

كل عاقل أن يفعل ما وصفنا، إذ كان حيتاج فيه إىل عناية شديدة وحبث دقيق ونظر قوي، وأعلم يا أخي إنه ملا مل يكن يف مكنة 
خفف اهللا تعاىل ذلك عليهم، وبعث واضعي النواميس اإلهلية مؤيدين مع الوصايا املرضية، وأمرهم بامتثال أمرهم ويهم، فبنوا هلم 

مروهم بالدخول إليها بعد طهارة ونظافة ولبس الزينة بسكينة اهلياكل واملساجد والبيع ومواضع الصلوات وبيوت العبادات، وأ
ووقار وأدب وورع وخشوع وتسبيح واستغفار، وترك أشياء كانت مباحة هلم، وجائزاً أن يفعلوا يف بيوم وأسواقهم وجمالسهم 

نة ويعرج بروحه إىل كل ذلك ليكون داللة لكل عاقل فهم إنه هكذا ينبغي أن تكون سرية من يريد أن يدخل اجل: وطرقام
ملكوت السموات، طول عمره وأيام حياته كلها، لتصري عادة له وجبلة وطبيعة ثابتة، فيستحق ويستاهل أن يعرج بروحه إىل هناك 

فإذا تفكر كل عاقل فيما يسمع من . يعين روح املؤمن" إليه يصعد الكلم الطيب، والعمل الصاحل يرفعه:" كما ذكر اهللا تعاىل بقوله
  .طب على املنابر يف كل الديانات وامللل يف األعياد واجلمعات، تبني له حقيقة ما قلنا وصحة ما وصفنااخل

وأعلم يا أخي أن لواضعي النواميس وصايا كثرية مفننة، ألن دعوم عموم للخاص والعام مجيعاً، أعين أتباعهم، خمتلفواألحوال، 
ي عمهم كلهم هي الدعوة إىل اإلقرار مبا جاؤوا به والتصديق هلم مبا خربوا عنه من فبينوا لكل طبقة ما ينبغي ويصلح هلا، ولكن الذ

فآمنوا باهللا " يا أيها الناس إين رسول اهللا إليكم مجيعاً:" األمور الغائبة، علم ذلك أتباعهم أومل يعلموا، هذا هواإلميان كما قال تعاىل
كثرية هي معروفة معلومة عند علماء أهل الشريعة وفقهائهم، ولكن آخر ما مث أمرهم بعد هذا بأشياء، واهم عن أشياء . ورسوله

ويروى يف اخلرب أن هذا آخر ما " واتقوا يوماً ترجعون فيه إىل اهللا مث توىف كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون:" ختمها به قوله
  .نزل من القرآن

اىل لعباده مماثلة ألوامر امللوك، وذلك أن من سنة امللوك واخللفاء وكثري  بأن أوامر اهللا تع- أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم يا أخي
من الرؤساء، ومن آدام إم إذا تفرس أحدهم يف أحد أوالده اوعبيده النجابة والفالح، عين به أفضل عناية، يف تعليمه وتأديبه 

آلداب، وسوء األخالق وما ال يليق بأخالق الرؤساء ورياضته، ومحاه من اللعب واللهو واالماك يف الشهوات، واه عن ترك ا
كل ذلك ليتخرج ويكون مهذباً متهيئاً لقبول ما يراد منه أن يكون خليفة ملواله ومكان أبيه يف الرياسة وامللك، : والعقالء واألخيار

رضوانه، واهم عنه من أتباع هوى وهكذا كان تأديب اهللا تعاىل ألنبيائه ورسله وأوليائه من املؤمنني فيما أمرهم به من أتباع 
وهكذا أيضاً إن كثرياً من أوالد " وأما من خاف مقام ربه وى النفس عن اهلوى، فإن اجلنة هي املأوى:" أنفسهم كما قال تعاىل
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ك ملا يرجومن كل ذل: امللوك وعبيدهم إذا احس من أبيه أومواله ما ذكرنا، أخذ نفسه بامتثال أمره ويه وترك شهواته وأتباع هواه
  .املر اجلليل واخلطب العظيم، فهكذا حكم أولياء اهللا من املؤمنني الذين يرجون لقاء اهللا

    

وأما املتخلفون واملدابري؛ من أوالد امللوك والرؤساء وعبيدهم األشقياء الذين ال يرجون ما يوعدون، فهم ال يقبلون ما يؤمرون وال 
ا يقال من الترغيب والترهيب، بل يسعون ليلهم وارهم يف طلب شهوام وارتكاب هوى يسمعون ما يقال هلم، وال يفكرون فيم

فأما هؤالء املدابري من أوالد . أنفسهم، فال جرم أم حيرمون ما ينال إخوام من الرياسة واألمر والنهي والسلطان والعز والكرامات
 أومعتقلني عند إخوام، فهكذا يا أخي حكم الكافرين واملنافقني امللوك فال يصلحون لشيء غري أن يكونوا رهائن عند أعدائهم

والفاسقني يف اآلخرة، حيرمون ما ينال املؤمنني من الكرامات والقرب واملراتب والدرجات والسرور واللذات، عقوبة هلم ملا تركوا 
أفرأيت من اختذ إهله : "  قال اهللا تعاىلمن وصية رم، وارتكبوا هوى أنفسهم، وضلوا عن اهلدى، وحرموا الثواب واجلزاء كما

  .اآلية" هواه، وأضله اهللا على علم، وختم على مسعه وقلبه، وجعل على بصره غشاوة

أعلم يا أخي أن وعده ووعيده وعذابه : وإذ قد تبني مبا ذكرنا أن تأديب اهللا للمؤمنني مماثل لتأديب امللوك ألوالدهم، فنقول
وقد . قني مماثل لوعيد الطبيب املشفق احلكيم لولده اجلاهل العليل، كما بينا يف رسالة اآلالم واللذاتللكافرين واملنافقني والفاس

وعد اهللا املؤمنني واملؤمنات :" ذكر اهللا وعده للمؤمنني ووعيده للكافرين واملنافقني يف القرآن يف حنومن ألف آية مثل قوله تعاىل
 ثواب املؤمنني اجلنان ونعيم اآلخرة، ألن اإلميان خصلة جتمع - جل ثناؤه-ا جعل اهللاوإمن. اآلية" جنات جتري من حتتها األار

وقد بينا طرفاً من . فضائل كثرية ملكية، وشرائط كثرية عقلية، فللمؤمنني عالمات يعرفون ا ويتميزون على الكافرين واملنافقني
نذكر يف هذه الرسالة طرفاً منها ليكون تذكاراً وموعظة للغافلني، هذا العلم يف رسالة اإلميان وخصال املؤمنني، ولكن حنتاج أن 

  ".وذكر فإن الذكرى تنفع املؤمنني:" كما أمر اهللا تعاىل بقوله

   - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-فصل أعلم يا أخي

ن أنفسهم يف ساعات الليل  بالصدق واليقني، وحياسبو- جل ثناؤه-أن خواص عباده املؤمنني العارفني املستبصرين يعاملون اهللا
والنهار فيما يعملون، كأم يشاهدون اهللا ويرونه، فيجدون ثواب أعماهلم ساعةً ساعةً ال يتأخر عنهم حلظة واحدة، وهي البشرى 

 - بقولهيف احلياة الدنيا، قبل بلوغهم إىل اآلخرة، ويرون جزاء سيئام أيضاً يعقب أفعاهلم، ال خيفى عليهم إال قليل، وإليهم أشار

إن عبادي ليس لك عليهم :" وبقوله تعاىل" إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، فإذا هم مبصرون" -جل ثناؤه
وآيات كثرية ذكرها مبدحهم وحسن الثناء عليهم، وهم أعرف الناس باهللا وأحسنهم ." إال عبادك منهم املخلصني: " وقال" سلطان

  .معاملة معه

يا راهب، فأخرج : واحداً منهم اجتاز يوماً يف بعض سياحته براهب يف صومعة له على رأس تل، فوقف بإزائه، فناداهوذكروا أن 
كيف الطريق إىل اهللا، قال : فما تريد، قال: قال. رجل من أبناء جنسك اآلدميني: من هذا، قال: رأسه إليه من صومعته وقال

خمافة : مل تباعدت عن الناس وحتصنت يف هذه الصومعة، قال: قال. التقوى: لزاد، قالفما خري ا: قال له. يف خالف اهلوى: الراهب
على قليب من فتنتهم وحذراً على عقلي احلرية من سوء عشرم، فطلبت راحة نفسي من مقاساة مدارام وقبيح أفعاهلم، وجعلت 

  .معامليت مع ريب فاسترحت منهم

فكيف وجدمت، يا معشر أتباع املسيح، معاملتكم مع : قال. م وأشر أصحاب، ففارقتهمأسوأ قو: فأخربين كيف وجدم، قال: قال
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: قال له. أسوأ معاملة تكون: فسكت الراهب متفكراً مث قال. ربكم، فاصدقين القول ودع عنك تزويق الكالم وزخارف األلفاظ

م الليل، وترك الشهوات املركوزة يف اجلبلة، وخمالفة ألنه أمرنا بكد األبدان، وجهد النفوس، وصيام النهار، وقيا: وكيف ذلك، قال
اهلوى الغالب، وجماهدة العدواملتسلط، والرضى خبشونة العيش، والصرب على الشدائد والبلوى، ومع هذه كلها جعل األجر نسيئه؛ 

خربين عنكم، يا معشر أتباع يف اآلخرة بعد املوت، مع بعد الطريق وكثرة الشكوك واحلرية، فهذه حالتنا يف معاملتنا مع ربنا؛ ف
  .خري معاملة تكون وأحسنها: أمحد، كيف وجدمت معاملتكم مع ربكم، قال

    

إنه أعطانا سلفاً؛ كثرية ومواهب جزيلة ال حتصى فنون أنواعها من النعم واإحسان واألفضال، : قال له. صفها يل: قال الراهب
: قال الراهب.  من آالئه ما بني سالف معتاد، وآنف؛ مستفاد، وخالف منقادفنحن، ليلنا وارنا، نتقلب يف أنواع من نعمه وفنون

أما النعمة واإلحسان واإلفضال فعموم للجميع، قد عمتنا كلنا، ولكن : كيف خصصتم ذه املعاملة دون غريكم والرب واحد، قال
ا ملعرفة احلقائق ملا أعطينا باالنقياد واإلميان حنن خصصنا حبسن االعتقاد وصحة الرأي واإلقرار باحلق واإلميان والتسليم، فوفقن

والتسليم وصدق املعاملة من حماسبة النفس، ومالزمة الطريق، وتفقد تصاريف األحوال الطارئة من الغيب، ومرعاة القلب مبا يرد 
  .عليه من اخلواطر والوحي واإلهلام ساعة بساعة

 ملا خلق اإلنسان من طني ومل - جل ثناؤه-ه، وافهمه، واعقل ما تفهم، إن اهللانعم، امسع ما أقول: قال. زدين يف البيان: قال الرهب
يكن شيئاً مذكوراً، وجعل من ساللة ماء مهني، مث جعله نطفة يف قرار مكني، مث قلبه حاالً بعد حال تسعة أشهر، إىل أن أخرجه 

مث زوده من هناك لبناً لذيذاً خالصاً سائغاً لذة . من هناك، خلق سوياً بنية صحيحة، وصورة تامة، وقامة منتصبة، وحواس ساملة
للشاربني حولني كاملني، مث رباه وأنشأه وأمناه بفنون من لطفه وغرائب من حكمته، إىل أن بلغه أشده واستوى، مث آتاه حكماً 

 ولساناً ناطقاً، وعقالً صحيحاً، وفهماً جيداً، وعلماً، وقلباً ذكياً، ومسعاً دقيقاً، وبصراً حاداً، وذوقاً لذيذاً، ومشاً طيباً، وملساً ليناً،
وذهناً صافياً، ومتييزاً وفكراً وروية ومشيئة واختياراً، وجوارح طائعة، ويدين صانعتني، ورجلني ساعيتني؛ مث علمه الفصاحة والبيان 

نافع، واختاذ البنيان، وطلب العز واخلط بالقلم، والصنائع واحلرف والزراعة والبيع والتجارة والتصرف يف املعاش وطلب وجوه امل
والسلطان واألمر والرياسة، والتدبري والسياسة؛ وسخر له ما يف األرض مجيعاً من احليوان والنبات واملعادن، فغدا متحكماً عليها 

ه وإنعامه شيئاً آخر مث أراد اهللا أن يزيده من إحسانه وفضله وجود. حتكم األرباب، ومتصرفاً فيها تصرف املالك، متمتعاً ا إىل حني
أشرف وأجل مما عددنا وذكرنا، وهوما أكرم اهللا به مالئكته، وخالص عباده، واهل جنته من النعيم الذي ال يشوبه نقص وال 

تنغيض، إذ كان نعيم الدنيا مشوباً بالبؤس، ولذاا باآلالم، وسرورها باحلزن، وراحتها بالنصب، وعزا بالذل، وصفوها بالكدر، 
 بالفقر، وصحتها بالسقم؛ وأهلها فيها معذبون يف صورة املنعمني، مغتمون يف صورة املغبوطني، مغرورون يف صورة وغناها

الواثقني، مهانون يف صورة املكرمني، وجلون غري مطمئنني، خائفون غري آمنني، مترددون بني األضداد، من نور وظلمة، وليل 
ونوم ويقظة، وجوع وشبع، وعطش وروي، وراحة وتعب، وشباب وهرم، وار، وشتاء وصيف، وحر وبرد، ورطب ويابس، 

. وقوة وصعف، وحياة وموت، وما شاكل ذلك من األمور اليت أهل الدنيا وأبناؤها مترددون بينها، متحريون فيها، مدفوعون إليها

، ولذة ال يشوا أمل، وسرور بال حزن، فأراد ربك أن خيلصهم من هذه اآلالم املشوبة باللذات، وينقلهم منها إىل نعيم ال بؤس فيه
وفرح بال غم، وعز بال ذل، وكرامة بال هوان، وراحة بال تعب، وصفوال خيالطه كدر، وأمن بال خوف، وغىن بال فقر، وصحة بال 

 جهالة، سقم، وحياة بال موت، وشباب بال هرم، ومودة الزمة، ونور ال يشوبه ظالم، ويقظة بال نوم، وذكر بال غفلة، وعلم بال
  .وصداقة بال عداوة بني أهلها، وال حسد وال غيبة، إخواناً على سرر متقابلني، آمنني مطمئنني أبد اآلبدين ودهر الداهرين
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وملا مل ميكن أن يكون اإلنسان هناك ذا اجلسد الفاين واجلسم الثقيل املستحيل الطويل العريض العميق املظلم املركب من أجزاء 
ادة، املؤلفة من األخالط األربعة، إذ كان ال يليق مبن هذه سبيله من تلك األوصاف الصافية واألحوال الباقية، اقتضت األركان املتض

ولقد علمتم النشأة األوىل، :"  بقوله- جل ثناؤه- أن ينشأ نشوءاً آخر، كما ذكر اهللا- جل ثناؤه-العناية بواجب حكمة الباري
فبعث بلطفه أنبياءه ." مث اهللا ينشئ النشأة اآلخرة:" وقال" وننشئكم فيما ال تعلمون:" وقال. يعين النشأة األخرى" فلوال تذكرون

ورسله يرغبوم فيها، ويدلوم على طريقها كيما يطلبوها ويكونوا هلا مستعدين قبل الورود إليها، ولكي يسهل عليهم مفارقة ما 
ائد الدنيا ومصائبها، إذ كانوا يرجون بعدها ما يغمرها وميحوما قبلها من ألفوا من الدنيا من شهواا ولذاا، وختفف عليهم شد

نعيم الدنيا وبؤسها، وحيذروم أيضاً التواين يف طلبها كي ال يفوم ما وعدوا به، فإنه من فاتته فقد خسر الدنيا واآلخرة مجيعاً، 
ا راهب يف معاملتنا مع ربنا، وذا االعتقاد طاب عيشنا يف الدنيا فهذا رأينان واعتقادنا ي. وضل ضالالً بعيداً، وخسر خسراناً مبيناً

وسهل علينا الزهد فيها وترك شهواا، واشتدت رغبتنا يف اآلخرة، وزاد حرصنا يف طلبها، وخف علينا كد العبادة، فال حنس ا، 
وشرح صدورنا ونور أبصارنا ملا عرفنا من بل نرى أن ذلك نعمة وكرامة وعز وشرف، إذ جعلنا أهالً أن نذكره، وإذ هدى قلوبنا 

  .كثرة إنعامه وفنون ألطافه وإحسانه

جزاك اهللا خرياً من واعظ ما أبلغه، ومن ذاكر إنعاماً ما أحسنه، ومن هاد رشيد ما أبصره، وطبيب رفيق ما أحذقه، : قال الراهب
  .وأخ ناصح ما أشفقه

   - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-فصل وأعلم يا أخي

ن األمور الطبيعية حميطة بنا وحمتوية على نفوسنا كإحاطة الرحم باجلنني، وكإحاطة قشرة البيضة مبحها؛ كل ذلك حرص من بأ
الطبيعة على تتميمها وتكميلها وصيانتها من اآلفات العارضة، إىل أجل معلوم، فإذا جاء وقت اخلروج من هناك بعد تتميم البنية 

هوالذي حيرك أعضاءه، ويركض؛ برجليه، ويضرب بيديه، حىت خيرق املشيمة؛ وتتقطع تلك وتكميل الصورة، فاجلنني حينئذ 
فهذا قياس ودليل لكل نفس . األوتار والرباطات اليت كانت متسكه هناك، وميكنه اخلروج من الرحم، وكذلك أفعال الفرخ بالبيضة

ه هلا على أنه ينبغي لنا أن نتحرك وجنتهد، حىت ندفع عن أنفسنا تريد فراق الدنيا واخلروج من عامل األجسام إىل عامل األرواح، وتنبي
األخالق الطبيعية املركوزة يف اجلبلة املذمومة منها، املانعة للنفوس عن النهوض واخلروج من عامل الكون والفساد إىل عامل األفالك، 

كن يف منة؛ إنسان أن يعقل هذا األمر اجلليل، فلما كان هذا كما ذكرناه، ومل ي. وسعة السموات، ومعدن األرواح، ومقر النفوس
ويفهم هذا اخلطب اخلطري، كان من فضل اهللا وإحسانه وإكرامه لعباده أن بعث إليهم النبيني واملرسلني مؤيدين، ليعلموا الناس هذه 

فوهم االجتهاد يف نيله األمور، ويعرفوهم هذا اخلطب، وينبهوهم عليه، ويدعوهم إليه، ويرغبوهم فيه، وحيثوهم على طلبه، ويكل
 على عباده، وعظيم إحسانه إليهم الذي عمهم كلهم، ومل خيص أحدهم دون - سبحانه-وهذه من جسيم نعم اهللا. طوعاً أوكرهاً

وإذ قد تبني مبا ذكرنا أن بعض نعم اهللا تعاىل وإحسانه ما هي عموم جلميع خلقه ال خيص واحداً دون اآلخر، فنريد أن . اآلخر
  .ص منها ونبني كيف يكون ذلك، ومن يستحقها ويستأهلهانذكر ما خي

فأعلم يا أخي أن من نعم اهللا وإحسانه وإكرامه ما خيص به خواص من عبيده حبسب اجتهادهم وسعيهم وحسن معاملتهم وحيرمه 
من عدله وإنصافه بني قوماً آخرين، عقوبة هلم، إذ كان سعيهم واجتهادهم ومعاملتهم خبالف سعي أولئك واجتهادهم، فهذا الباب 

خلقه، إذ كان اإلحسان إليهم والنعم اليت هي من قبله تفضالً عليهم، تعمهم كلهم واليت يستحقوا حبسب سعيهم ويستأهلوا 
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  .باجتهادهم ال يساوي بينهم فيها، إذ مل يكونوا متساوين يف العمل

    

 األمم اجلاهلة الغافلة عن هذا األمر اجلليل اخلطري، مل يأمرهم وال  ملا بعث أنبياءه ورسله إىل- جل ثناؤه-وأعلم يا أخي بأن اهللا
كلفهم شيئاً شاقاً سوى ما يف وسع طاقتهم من القول والعمل والنية واإلضمار؛ فأول شيء أمرهم األنبياء وطالبوهم به هواإلميان 

 حواسهم، وترك اجلحود واإلنكار هلا، كما ذكر بقوله الذي هوإقرار اللسان هلم مبا جاؤوا به من األنباء واخلبار عن أمور غائبة عن
فمن أعطاه اإلقرار باللسان وثبت ومل يرجع، كان ." فآمنوا باهللا ورسوله... قل يا أيها الناس أين رسول اهللا إليكم مجيعاً:" جل ثناؤه

للتصديق مبا أخرب به عن الغيب، وينجي قلبه جزاؤه ومكافأته إلقراره يف الدنيا عاجالً، أن يهدي اهللا قلبه بنور اليقني ويشرح صدره 
ومن يؤمن باهللا يهد :" بقوله- جل ثناؤه-من أمل الكرب والتكذيب، وخيلص نفسه من عذاب الشك والريبة واحلرية، كما وعد

عين يقيناً ي" زادهم هدى" يعين أقروا" والذين اهتدوا:" وقال. يعين من يقر بلسانه يهد قلبه للتصديق واليقني واإلخالص" قلبه
  .يعين أزال عنهم الشك واالرتياب" وآتاهم تقواهم" واستبصاراً، 

وأعلم يا أخي بأن املقر بلسانه واملنكر بقلبه يكون شاكاً مرتاباً متحرياً دهشاً، وهذه كلها آالم للقلوب وعذاب للنفوس، فأراد 
ذه اآلالم والعذاب، فأمر املقرين بأشياء يفعلوا، واهم عن  أن خيلص عباده املقرين ألنبيائه مبا جاؤوا به، من ه- جل ثناؤه-اهللا

كل ذلك ليبلوهم، فمن قبل وصاياه وعمل ا وثبت عليها، كان جزاؤه وثواب عمله يف الدنيا عاجالً قبل وصوله : أشياء ليتركوها
احلرية والدهشة والنفاق، وخلصهم إىل اآلخرة، أن هدى قلوم بنور اليقني، وشرح صدورهم من ضيق الشك والريبة واإلنكار و

وأما من ترك الوصية ومل يعمل ا، بل خادع ومكر، وأضمر خالف ما أظهر، وأسر غري ما أعلن، وأخلف الوعد، . من عذاا
، متأملة وأقام على هذه املساوئ واملخازي، كان جزاؤه وعقوبته أن يترك يف ريبة متردداً يف دينه، متحرياً شاكاً مذبذباً معذباً قلبه

وقوله " فأعقبهم نفاقاً يف قلوم إىل يوم يلقونه مبا أخلفوا اهللا ما وعدوا، ومبا كانوا يكذبون:" نفسه، كما ذكر اهللا تعاىل بقوله
:"  صلى اهللا عليهم وسلم-وقال لنبيه" ونقلب أفئدم وأبصارهم كما مل يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم يف طغيام يعمهون؛:" تعاىل

فقد تبني مبا ذكرنا طرف من كيفية اختصاص اهللا تعاىل املؤمنني بإفضاله وإنعامه " عدوفاحذرهم، قاتلهم اهللا أىن يؤفكون؛هم ال
وإحسانه إىل قوم دون قوم مكافأة هلم حبسب معاملتهم مع رم يف عاجل احلياة الدنيا، قبل وصوهلم إىل اآلخرة، وكيف حيرم تلك 

  . وجزاء ملا تركوا من وصاياه ومل يعملوا االنعم قوماً آخرين عقوبة هلم

   - جل ثناؤه- أيدك اهللا، بأنه-فصل وأعلم يا أخي

كل ذلك ليبتليهم ا، وجعلها علالً وأسباباً : قد فرض على املؤمنني املقرين به وبأنبيائه أشياء يفعلوا، واهم عن أشياء ليتركوها
  .ىل أن يبلغهم إىل أمت حاالم وأكمل غاياملريقيهم فيها وينقلهم ا حاالً بعد حال، إ

وأعلم يا أخي بأن من بلغه اهللا درجة ورتبة، فوقف عندها، ومل يرجع القهقرى بعد بلوغها، مث قام حبقها ووىف بشرائطها، جعل 
ومن جهل قدر النعمة . جزاءه وثوابه أن ينقله من تلك الرتبة والدرجة إىل ما فوقها، ويرفعه من تلك إىل ما هوأشرف وأجل منها

يف تلك الرتبة فلم يشكرها، وال اجتهد يف طلب ما فوقها، وال رغب يف الزيادة عليها، كان جزاؤه أن يترك مكانه، ويوقف حيث 
واملثال يف . انتهى به عمله، وحيرم املزيد، فيفوته ما وراء ذلك وفوقه من الدرجات واملراتب، وكان ذلك الفوت واحلرمان هوعقوبته

 ما تقدم ذكره يف أمر املؤمنني املقرين املخلصني الصادقني، واملنافقني املخادعني املرتابني، وقد ذكر اهللا تعاىل عالمات املؤمنني ذلك
املخلصني املوقنني الصادقني وأعماهلم وأخالقهم يف آيات كثرية من سور القرآن، وذكر أيضاً عالمات املنافقني املرتابني املرائني يف 
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  .ة، وخاصة ما يف سورة األنفال، وسورة التوبة، وسورة األحزاب، مبا فيه كفاية عن إعادته هاهناآيات كثري

    

 كان يأمر الناس أيام إمارته بقراءة هذه السور، ويأمرهم حبفظها ودرسها، - رضي اهللا عنه-ويروى يف اخلرب أن عمر بن اخلطاب
. م مما وصف فيها من صفات املنافقني املرتابني الشاكني املرائني املخادعنيوأن يأخذوا أنفسهم بواجب ما ذكر فيها وبراءة ساحته

فينبغي لك يا أخي أن جتعل هذا الذي ذكرنا دليالً وقياساً لك يف كل ما تعامل به ربك طول عمرك وأيام حياتك، إن أردت أن 
الدنيا واآلخرة مجيعاً، كما وعد اهللا تعاىل ذلك يرقيك برمحته يف املراتب، ويرفعك يف الدرجات، حىت يبلغك أقصاها وأشرفها يف 

  ".يرفع اهللا الذين آمنوا منكم، والذين أوتوا العلم درجات:" بقوله

  فصل في فضل طلب العلم

 قد فرض على املؤمنني أشياء كثرية يفعلوا، واهم عن أشياء - جل ثناؤه- بأن اهللا- أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم يا أخي
ولكن ليس من فريضة من مجيع مفروضات الشريعة وأحكام الناموس أوجب وال أفضل وال أجل . تركوا، كما قلنا آنفاًكثرية ي

وال أشرف وال أنفع لعبد، وال أقرب له إىل ربه بعد اإلقرار به، والتصديق ألنبيائه ورسله فيما جاؤوا به وخربوا عنه، من العلم 
 صلى اهللا -م، على ما ذكرناه من فضيلته وجاللته وفضل طلبه وتعلمه، ما روي عن النيبوبيان ذكر شرف العل. وطلبه وتعليمه

تعلموا العلم فإن يف تعلمه هللا خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه ملن ال :  أنه قال-عليه وآله وسلم
ام، ومنار سبيل اجلنة، واملؤنس يف الوحدة والوحشة، والصاحب يف يعلمونه صدقة، وبذله ألهله قربة، ألنه معامل احلالل واحلر

الغربة، والدليل على السراء والضراء، والسالح على األعداء، واملقرب عند الغرباء، والزين عند األخالء، يرفع اهللا به أقواماً فيجعلهم 
 وينتهى إىل آرائهم، وترغب املالئكة يف خلتهم؛ يف اخلري قادة يهتدى م، وأئمة يف اخلري تقتفى آثارهم، ويوثق بأعماهلم،

وبأجنحتها متسحهم، ويف صالا تستغفر هلم، ويستغفر هلم كل رطب ويابس، حىت احليتان يف البحر وهوامه، وسباع الرب وأنعامه، 
، يبلغ به العبد منازل والسماء وجنومها، ألن العلم حياة القلب من اجلهل، ومصابيح األبصار من الظلم، وقوة األبدان من الضعف

األحرار وجمالس امللوك، والدرجات العلى يف الدنيا واآلخرة، والفكر فيه يعدل بالصيام، ومدارسته بالقيام؛ به يطاع اهللا، وبه يعبد، 
عمل تابعة، وبه يعلم اخلري، وبه يتورع، وبه يؤجر، وبه توصل األرحام، وبه يعرف احلالل واحلرام، وأعلم أن العلم إمام العمل، وال

  .ويلهمه اهللا السعداء، وحيرمه األشقياء

   بأن - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-فصل وأعلم يا أخي 

طالب العلم حيتاج إىل سبع خصال أوهلا السؤال والصمت، مث االستماع، مث التفكر، مث العمل به، مث طلب الصدق من نفسه، مث 
والعلم يكسب صاحبه عشر خصال حممودة، أوهلا الشرف وإن كان دنياً، . مبا حيسنهكثرة الذكر أنه من نعم اهللا، مث ترك اإلعجاب 

والعز وإن كان مهيناً، والغىن وإن كان فقرياً، والقوة وإن كان ضعيفاً، وانبل وإن كان حقرياً، والقرب وإن كان بعيداً، والقدر وإن 
 -وقال اهللا. واملهابة وإن كان وضيعاً، والسالمة وإن كان سقيماًكان ناقصاً، واجلمود وإن كان خبيالً، واحلياء وإن كان صلفاً، 

" إمنا خيشى اهللا من عباده العلماء:" وقال سبحانه" هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون إمنا يتذكر أولواأللباب:" جل ذكره

علماء وفضائلهم، وحسن الثناء عليهم يف مثل وآيات كثرية يف القرآن يف مدح ال" ومن يؤت احلمة فقد أويت خرياً كثرياً:" وقال
  .ذلك
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وأعلم يا أخي بأن للعلماء، مع كثرة فضائل العلم، آفات وعيوباً وأخالقاً ردية حتتاج أن تتجنبها وتتحذرها، فمنها الكرب والعجب 
محة، وللعلماء مودة، مل يزدد من اهللا من ازداد علماً ومل يزدد هللا تواضعاً، وللجهال ر: وقد روي عن رسول اهللا أنه قال. واالفتخار
: وقال لقمان احلكيم لبنه. ومنها كثرة اخلالف واملنازعة فيه، وطلب الرياسة به، والتعصب والعداوة والبغضاء فيما بينهم. إىل بعداً

 بوابل املطر؛ وإياك ومنازعة يا بين جالس العلماء وزامحهم بركبتك، فإن اهللا حييي القلوب امليتة بنور العلم، كما حتيا األرض امليتة
ومن آفات العلماء اخلوض يف . العلماء، فإن احلكمة نزلت من السماء صافية، فلما تعلمها الرجال صرفوها إىل أهواء أنفسهم

 ومن آفات العلماء أيضاً كثرة الرغبة يف الدنيا وشدة احلرص يف. املشكالت، والترخيص؛ يف الشبهات، وترك العمل مبوجبات العلم

إن حب الدنيا رأس كل خطيئة، واحلرص يف طلبها مرض للنفوس وسقام هلا؛ وعلماء أحكام الناموس هم : وقد قيل يف املثل. طلبها
أطباء النفوس ومداووها، فمثل العامل الراغب يف الدنيا، احلريص على طلب شهواا، كمثل الطبيب املداوي غريه وهومريض ال 

ض بعالجه، وقد قيل إن عاملاً زاهداً يف الدنيا، يكون عاملاً بدين اهللا، وبصرياً بطريق اآلخرة، خري يرجى صالحه، فكيف يشفي املرري
أيها العلماء والفقهاء فعدمت على طريق اآلخرة، فال أنتم تسريون إليها : - عليه السالم-وقال املسيح. من ألف عامل راغب فيها

  .إليها، وإن اجلاهل أعذر من العامل، وليس لواحد منهما عذرفتدخلون اجلنة، وال تتركون أحداً جيوزكم فيصل 

وأعلم يا أخي بأن كل علم وأدب ال يؤدي صاحبه إىل طلب اآلخرة، وال يعينه على الوصول إليها، فهو وبال على صاحبه وحجة 
وآداب بارعة، وسياسة وحكمة عليه يوم القيامة، وذلك أن امللوك واجلبابرة والفراعنة والقرون املاضية كانت هلم عقول رضية، 

وصنائع عجيبة، وهكذا من كان يعاشرهم وينادمهم ويقرب إليهم، من وزرائهم وكتام وعماهلم وقوادهم وعلمائهم وأدبائهم، 
ولكن هلكوا من أجل إم صرفوا تلك القوى والعقول واألفهام وأكثر أفكارهم ومتييزهم ورويتهم يف طلب شهوات الدنيا والتمتع 

ا ونعيمها، بالرغبة الشديدة واحلرص والتمين للخلود فيها، وجعلوا أكثر كدهم وسعيهم يف صالح أمور الدنيا، حىت عمروها بلذا
وأمهلوا اآلخرة وذكر املعاد، ومل يستعدوا له، وذكروا الدنيا وغفلوا عن اآلخرة ومل يتزودوا من الدنيا، وتركوها لغريهم، ورحلوا 

  . النعم وباالً عليهم، إذ مل ينالوا ا اآلخرة، فخسروا الدنيا واآلخرة، ذلك هواخلسران املبنيعنها كارهني، فصارت تلك

وإمنا أكثر اهللا سبحانه يف القرآن ذم هؤالء وسوء الثناء عليهم، لكيما يعترب م املعتربون ممن جييء بعدهم، ويتعظوا حباهلم، وال 
إمنا احلياة الدنيا :" وقال" فال تغرنكم احلياة الدنيا، وال يغرنكم باهللا الغرور:"  ذكره جل-يغتروا بالدنيا كاغترارهم، كما قال اهللا

  .اآلية" زين للناس حب الشهوات من النساء والبنني والقناطري املقنطرة:" وقال تعاىل ذكره. إىل آخر اآلية" لعب وهلووزينة

تلط به نبات األرض، فأصبح هشيماً تذروه الرياح، وكان اهللا على كل إمنا مثل احلياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء، فاخ:" وقال
وآيات كثرية يف القرآن يف ذم " شيء مقتدراً، املال والبنون زينة احلياة الدنيا، والباقيات الصاحلات خري عند ربك ثوباً وخري أمال

 لعباده املؤمنني، ولطف م ونظر -سبحانه-هللالراغبني يف الدنيا، والتحذير منها ومن غرورها وأمانيها، كل ذلك نصح من ا
ورمحة، لئال تفوم اآلخرة كما فاتت أولئك، ولئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل، ليهلك من هلك عن بينة، وحييا من 

  ".لعاقبة للمتقنيتلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علواً يف األرض وال فساداً وا:" حييا عن بينة، قال اهللا تعاىل

   - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-فصل وأعلم يا أخي

    

بأن من األخالق املكتسبة ما هي حممودة منسوبة إىل املالئكة، كما سنبينها بعد، ومنها ما هي مذمومة منسوبة إىل الشيطان، وهي 
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م، فيجتنبوا أخالق الشياطني ويتركوها، ويتخلقوا كثرية حنتاج أن نبينها ونشرحها، ليظهر الفرق بينهما، ويعرفها إخواننا الكرا
بأخالق املالئكة الكرام ويؤثروها، وجيتهدوا يف اكتساا، إذ كانت أخالق النفوس هي أحد األربعة األشياء اليت ال تفارق النفس 

 األشياء اليت ذكرنا أن النفس جتازى وهذه األربعة. بعد مفارقتها اجلسد، وعليها أيضاً جتازى النفوس إن خرياً فخرياً، وإن شراً فشراً
عليها بعد الفراق، أوهلا األخالق املكتسبة املعتادة، والثاين العلوم التعليمية، والثالث اآلراء املعتقدة، والرابع األعمال املكتسبة 

 هذه اخلصال الثالث فمن أخالق الشياطني أوهلا كرب إبليس، وحرص آدم، وحسد قابيل؛ وأعلم يا أخي بأن. باالختيار واإلرادة
هي أمهات املعاصي وأصول الشرور، وهلا أخوات مشاكالت هلا، وفروع وأغصان متفننات منها حنتاج أن نذكر طرفاً منها ليعلم 

صحة ما قلنا، ويعرف حقيقة ما وصفنا، فمن أخوات الكرب وأشكاله عجب املرء برأي نفسه، واألنفة عن قبول احلق، وترك اإلقرار 
ياد ألمر اآلمر والناهي الواجب الطاعة، والتعدي واخلروج عن احلد الواجب واحلق الالزم، والظلم واجلور عند القدرة يف به، واالنق

احلكومات، وترك اإلنصاف يف املعاملة، والتهاون يف الواجبات، واإلعراض عن اللوازم من احلقوق، والقحة والصالبة يف الوجه يف 
الفحش والسفاهة يف اخلطاب، واجلال، واللجاج يف اخلصومات، واخلرق؛ والرتق يف العشرة، دفع احلق والعيان والضرورات و

واحلدة والطيش يف التصرف، والغش واملكر يف املعاملة، واالستصغار واالحتقار ألبناء اجلنس، واالستطالة عليهم واالفتخار يف 
 والعدوان وما شاكلها من اخلصال املذمومة واألخالق الرديئة األمور مبا خص من املواهب، واإلنكار لفضل من فضل عليه، والبغي

  .واألفعال السيئة واألعمال القبيحة

ومن أخوات احلرص وأشكاله الطمع الكاذب، وشدة الرغبة، والطلب احلثيث، والعجلة يف السعي، وتعب البدن، وعناء النفس، 
 الفقر، والبخل واملنع والشح واللؤم والنكد؛ وما يتبعها من وكد الروح يف اجلمع واإلدخار، واالستكثار واالحتكار من خوف

الشؤم واخلذالن، وقلة االنتفاع باملوجود، واحلرمان من املذخور، واملضايقة يف املعاملة، واملناقشة يف احملاسبة، وسوء الظن باألمني، 
شاء، وإضمار القلب على اإلضرار، وإظهار الكذب والتهمة للثقات واملؤمتنني، واخليانة يف األمانة، وطلب احلرام، وارتكاب الفح

لكتمان السر، واحليل يف أسباب الطلب من البيع والشراء، والغش يف األمتعة، وقلة النصيحة يف الصنائع، واحللف واليمني الكاذبة 
كلها من اخلصال املذمومة عند االعتذار يف احلكومات، وأقاويل الزور يف أسباب اخلصومات، والعداوة والتعدي يف احلدود، وما شا

  .واألخالق الرديئة واألقاويل الباطلة واألفعال القبيحة والعمال السيئة

ومن أخوات احلسد وأشكاله احلقد والغل؛ والدغل؛ مث تدعوهذه اخلصال إىل املكاشفة بالعداوة، والبغضاء، والبغي، والغضب 
لفظاظة والغلظ، والطعن واللعن والفحشاء؛ وتكون سبباً للخصومة والشر واحلرد، والتعدي والعدوان، وقساوة القلب وقلة الرمحة وا

واحلرب والقتال، إن أمكن ذلك جهاراً وإعالناً، وإال يدعوإىل املكر واحليلة واخلداع والغدر واخليانة والسعاية والغيبة والنميمة 
تيت الشمل، وتفريق اجلميع، وقطيعة الرحم، والبعد من والزور والبهتان والكذب واملداهنة والنفاق والرياء؛ ويصري ذلك سبباً لتش

اإلخوان، ومفارقة اإللف، وخراب الديار، ووحشة الوحدة، واحلزن والغم، وأمل القلب، ومهوم النفس، وعذاب األرواح، وتنغيص 
ل القبيحة، واألعمال السيئة العيش، وسوء املنقلب وخسران الدنيا واآلخرة؛ نعوذ باهللا من هذه اخلصال والشرور، واألخالق واألفعا

  .الدنية اليت تنكرها العقول السليمة والنفوس املهذبة واألرواح الطاهرة

 بأن املتكرب عن قبول احلق عدوللطاعة، وقد قيل إن الطاعة هي اسم اهللا األعظم الذي به - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم يا أخي
من تواضع هللا رفعه اهللا، ومن : لتواضع للحق، والقبول له، ويقال يف املثل السائروضد الكرب ا. قامت السموات واألرض بالعدل

  .تكرب وضعه اهللا
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الكرب ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعين فيهما كببته يف نار جهنم : قال اهللا سبحانه وتعاىل: وقيل يف بعض كتب بين إسرائيل
وقيل إن احلرص الشديد رمبا كان سبب احلرمان؛ " س يف جهنم مثوى للمتكربينألي:"  يف القرآن- عز وجل-قال اهللا. على منخريه

فاحذر يا " أم حيسدون الناس على ما آتاهم اهللا من فضله:" وقال اهللا جل ذكره. واحلاسد عدولنعم اهللا، وليس للحاسد إال ما حسد
ليس أمجعني الذين يبغض بعضهم بعضاً، ويعادي أخي من هذه اخلصال واألخالق واألعمال، فإا من أخالق الشياطني وجنود إب

وآيات كثرية " ال مرحباً م، إم صالوالنار:" وقال تعاىل" كلما دخلت أمة لعنت أختها:" بعضهم بعضاً، كما ذكر اهللا تعاىل بقوله
  .يف القرآن يف ذم هؤالء وسوء الثناء عليهم

ات لسائر اخلصال املذمومة واألخالق الرديئة املنتشئة منها الشرور فقد تبني مبا ذكرنا أن الكرب واحلرص واحلسد أصول وأمه
ما احلكمة والفائدة يف كون هذه اخلصال الثالث موجودة يف اخلليقة، مركوزة يف : فإن قيل. واملعاصي كلها، فاحذر يا أخي منها

مة جعل يف جبلة النفس لطلب الرياسة، أما التكرب فهو من كرب النفس، وكرب النفس هومن على مهتها، وعلواهل: اجلبلة، فنقول
وطلب الرياسة من أجل السياسة، وذلك أن الناس حمتاجون يف تصاريف أمورهم إىل رئيس يسوسهم على شرائط معلومة، كما 
ة، ذكر ذلك يف كتب السياسات بشرح طويل، وقد ذكرنا طرفاً منها يف رسالة سياسة النبوة وامللك، فإذا مل يكن الرئيس عايل اهلم
كبري النفس، مل يصلح للرياسة؛ وكرب النفس يليق بالرؤساء، ويصلح للملوك، وسياسة اجلماعات؛ فأما الرعية واألعوان واألتباع 

  .واخلدم والعبيد فال يصلح هلم كرب النفس وال يليق م

نبغي، يف الوقت الذي ينبغي، وأقول باجلملة إن كرب النفس يف كل وقت ويف كل شيء ليس بأمر حممود، ولكن إذا استعمل كما ي
مبقدار ما ينبغي، من أجل ما ينبغي، مسي ذلك حمموداً، فيكون عامل ذلك طلق النفس ذا مروءة، عايل اهلمة عفيفاً كرمياً مجيالً ديناً، 

الرئيس، وترك وأما التكرب عن قبول احلق وترك اإلقرار بالواجب، والفسق؛ عن أمر . ويكون صاحبه حمموداً معظماً مبجالً مهيباً
  .االنقياد واإلذعان للطاعة املفروضة، فهو املذموم، وهوهوالشر واملعصية واملنكر

ينبغي لك يا أخي أن تعلم وتتيقن بأنك كما تريد وحتب وتشتهي من عبدك أن ينقاد ألمرك، وكذلك خادمك : وأقول باجلملة
أمرك، وال جياوزوننهيك، فهكذا ينبغي وجيب أن تكون وأجريك وتابعك وزوجك وولدك، وال يتكربون عليك، وال خيرجون عن 

فقد . لرئيسك، ومن هوفوقك يف األمر والنهي، حىت تكون عادالً منصفاً حمقاً ممدوحاً مثاباً جمازى ملتذاً فرحاً مسروراً منعماً مكرماً
ا، ومىت يكون صاحبه مذموماً معاقباً، ومىت تبني، مبا ذكرنا، ما احلكمة والفائدة يف وجود التكرب يف طباع النفس املركوزة يف جبلته

وأما كون احلرص يف طلب املرغوب فيه املوجود يف اخلليقة، املركوز يف اجلبلة، فهو من أجل إن اإلنسان ملا . يكون حمموداً مثاباً
 وجبلته الرغبة فيها خلق حمتاجاً إىل مواد لبقاء هيكله ودوام شخصه مدة ما، وإبقاء صورته يف نسله زماناً ما، جعل يف طبعه

واحلرص يف طلبها واجلمع هلا واالدخار واحلفظ لوقت احلاجة إليها، إذ كان ليس يف كل وقت ويف كل مكان موجوداً ما يريده 
فإذا رغب اإلنسان فيما حيتاج إليه، وطلب ما ينبغي له، ومجع مقدار احلاجة وحفظه إىل وقت احلاجة، مث استعمل ما . وحيتاج إليه

  .كما ينبغي، وأنفق بقدر احلاجة، فهو يكون حمموداً عادالً منصفاً حمقاً مصيباً مأجوراً ملتذاً مثاباً منعماً فرحاً مسروراً مكرماًينبغي 

فقد بينا ما احلكمة والفائدة يف كون الرغبة واحلرص يف اجلبلة املركوزة؛ فإذا طلب ما ال حيتاج إليه كان مذموماً، أومجع أكثر مما 
يه كان متعوباً، أومجع ومل ينفق ومل يستعمل يف وقت احلاجة إليه كان مقتراً حمروماً؛ فإن أنفق واستعمل فيما ال ينبغي كان حيتاج إل

من طلب الدنيا تعففاً عن املسألة، وتوسعاً :"  أنه قال- صلى اهللا عليه وآله -وروي عن رسول اهللا. مسرفاً خمطئاً جائراً معاقباً معذباً
تعطفاً على جاره، لقي اهللا يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر، ومن طلب الدنيا مكاثراً مفاخراً مرائياً، جعل اهللا على عياله، و

  .فقره بني عينيه، ومل يبال اهللا به بأي واد هلك
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، وذلك أن نعم الباري تعاىل فأما كون احلسد املركوز يف اجلبلة، املوجود يف اخلليقة، فهو من أجل التنافس يف الرغائب من نعم اهللا
على خلقه كثرية ال حيصي عددها إال هو، ومل ميكن أن جيمع عددها كلها على شخص واحد، ففرقت يف األشخاص بالقسط؛ كما 

 وضعها، وفضل بعضهم على بعض كما اقتضت حكمته، فلم خيل أحد من اخللق من نعم اهللا وآالئه، وال - عز وجل-شاء رم
فمن رأى على أحد من اخللق نعمة ليست عليه بعينها، فلينظر هل عليه نعمة ليست بعينها على ذلك .  خلقهاستوفاها أحد من

ومن رأى على أخيه نعمة ليس عليه مثلها، فليسأل اهللا تعاىل من . الشخص، فيقابل هذه بتلك، ويشكر اهللا، ويسأله أن يدميها عليه
احلسد بعينه، وهواملذموم الذي يكون احلاسد به معذبة نفسه، مؤملاً قلبه، عدواً فضله، وال يتمن زوال تلك عن أخيه، فإن ذلك هو

  .لنعم اهللا على خلقه

  فصل في الحرص والزهد ودرجات الناس

 بأنك إن أنعمت النظر بعقلك، وجودت الفكر برويتك، وتأملت أمور الدنيا، واعتربت - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-أعلم يا أخي
الناس، تبينت وعرفت أن أكثر الشرور اليت جتري بني الناس إمنا سببها شدة الرغبة يف الدنيا، واحلرص على طلب تصاريف أحوال 

وإذا تأملت واعتربت وجدت أس كل خري وأصل كل فضيلة الزهد يف الدنيا وقلة . شهواا ولذاا ورياستها، ومتين اخللود فيها
  .بة يف اآلخرة، وكثرة ذكر املعاد يف آناء الليل وأطراف النهار، واالستعداد للرحلة إليهاالرغبة يف شهواا ونعيمها ولذاا، والرغ

 بأن اخللق كلهم عبيد اهللا وأهل طاعته طوعاً أوكرهاً، ولكن منهم خاص وعام، وما - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم يا أخي
ذين توجه حنوهم اخلطاب باألمر والنهي والوعد والوعيد واملدح بينهما طبقات متفاوتة الدرجات، فأول اخلواص هم العقالء ال

والذم والترغيب والترهيب؛ مث إن اهللا تعاىل بواجب حكمته رفع قدر املؤمنني على سائر العقالء، وهم املقرون والقابلون أوامره 
 -مث إن اهللا. ن ملا وا عنه سراً وعالنيةونواهيه، املنقادون لطاعته فيما رسم هلم يف أحكام النواميس وموجبات العقول، التاركو

 رفع من املؤمنني املقرين املخلصني، واصطفى منهم طائفة وفضلهم على غريهم، وهم العلماء والفقهاء الذين اجتهدوا يف -سبحانه
ن آمنوا منكم والذين يرفع اهللا الذي:" تعلم أوامر الناموس ونواهيه وأحكامه وحدوده وشرائطه بواجبها، كما ذكر اهللا تعاىل بقول

  ".آوتوا العلم درجات

 رفع من مجلة العلماء طائفة، وهم التائبون العابدون الصاحلون الورعون املتقون احملسنون مبا استحقوا - جل امسه-مث إن اهللا
ل وقائماً، حيذر ط أمن هوقانت آناء اللي: بقوله- عز وجل-باجتهادهم من القيام بواجبات أحكام الناموس، درجات، كما ذكر اهللا

: وقال تعاىل" قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون، إمنا يتذكر أولواأللباب:" وقال تعاىل. ؛ اآلية"اآلخرة ويرجورمحة ربه

  .اآلية، وآيات كثرية يف القرآن يف ذكر هؤالء ومدحهم وحسن الثناء عليهم" تتجاىف جنوم عن املضاجع" 

رفع من هؤالء طائفة يف الدرجات، وهم الزاهدون يف الدنيا، العارفون عيوا، الراغبون يف اآلخرة، احملققون  - جل ثناؤه-مث إن اهللا
ا، الراسخون يف علمها، وهم أولياء اهللا املخلصون، وعباده املؤمنون، وصفوته من خلقه أمجعني، الذين مساهم الباري تعاىل أويل 

وإم عندنا :" ، وأخلصهم خبالصه ذكرى الدار اليت هي احليوان؛ وإليهم أشار بقوله سبحانهاأللباب، وأويل األبصار، وأويل النهى
وآيات كثرية يف القرآن يف ذكرهم ومدحهم وحسن الثناء " إن عبادي ليس لك عليهم سلطان:" وقوله" ملن املصطفني األخيار

  .عليهم
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 فضائل كثرية من حماسن األخالق ومكارم األفعال وفضائل األعمال  بأن للمؤمنني- أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم يا أخي
ومجيل الفعال؛ ال ميكن أن جتمع كلها يف شخص واحد، بل يف عدة أشخاص، فمقل ومكثر، ولكن ليس بعد العلم واإلميان خصلة 

اآلخرة، وذلك إن الزهد يف الدنيا، للمؤمنني، وال خلق من أخالق الكرام أشرف وال أجل وال أفضل من الزهد يف الدنيا والرغبة يف 
إمنا هوترك فضول متاع احلياة الدنيا وترك طلب شهواا، والرضى بالقليل، والقناعة باليسري من الذي ال بد منه، وهذه خصلة 

وضد الزهد هوالرغبة يف الدنيا واحلرص يف طلب . تتبعها خصال كثرية من حماسن األخالق وفضائل األعمال ومجيل األفعال
شهواا، وهي خصلة تتبعها أخالق ردية وأفعال قبيحة وأعمال سيئة، كما تقدم ذكره، وذلك أن من خصال الزهاد وشعارهم قلة 

 -األكل وترك الشهوات، ويف قلة األكل وترك الشهوات خصال حممودة كثرية، ومناقب حسنة مجيلة، فمنها ما روي عن النيب

ومنها أن اإلنسان يكون أصح جسماً، وأجود حفظاً، . ا أنفسكم تفرح بكم سكان السماءأجيعو: "  أنه قال-صلى اهللا عليه وسلم
وأزكى فهماً، وأجلى قلباً، وأقل نوماً، وأصدق رؤيا، وأخف نفساً، وأحد بصراً، وألطف فكراً، وأصغى مسعاً، وأصح حساً، 

مواساة، واكرم خلقاً، وأثبت صحبة، وأحلى يف وأثبت رأياً، وأقبل للعلم، وأسرع حركة، وأسلم طبيعة، وأقل مؤنة، وأوسع 
وقلة األكل، إذا ساعدته القناعة، كان مزرعة الفكر، وينبوع احلكمة، وحياة الفطنة، ومصباح القلب، وطبيب البدن، . القلوب

، وكفر النعمة وقاتل الشهوات، وهادم الوسواس، ومرتل اإلهلام، وعصمة من شر النفس، وأماناً من شدة احلساب؛ والشكر له تابع
  .عنه زائل

  فصل يف آفات الشبع 

  وكثرة األكل وخصال الزهاد 

 الشبع - صلى اهللا عليه وسلم-أول بالء حدث يف هذه األمة بعد ذهاب نبيها:  أا قالت- رضي اهللا عنها-يروى عن عائشة
ومن آفات . ، واشتدت شهواموكثرته؛ وذلك أن القوم إذا شبعت بطوم، مسنت أبدام، وقست قلوم، ومجحت نفوسهم

الشبع وكثرة األكل عفونة القلب، ومرض األجساد، وذهاب البهاء، ونسيان الرب، وعمى القلوب، وهزال الروح، وسالح 
الشياطني، وحراجة الدين، وذهاب اليقني، ونسيان العلم، ونقصان العقل، وعداوة احلكمة، وذهاب السخاء، وزيادة البخل، 

رك األدب، وركوب املعاصي، واحتقار الفقراء، وثقل النفس، وإدرار الشهوات، وزيادة اجلهل، وكثرة فضول ومزرعة إبليس، وت
القول، ويزيد يف حب الدنيا، وينقص اخلوف، ويكثر الضحك، وحيبب العيش، وينشي ذكر املوت، ويهدم العبادة، ويقل 

ثر الغفلة، ويسبب تفريق األصحاب، وحيرج األعمال؛ ويكدر اإلخالص، ويذهب باحلياء، ويهيج عادة السوء، ويطيل النوم، ويك
الصفو، ويذهب احلالوة من القلوب، وحيبب الشيطان، ويبغض الرمحن، ويكثر الغم يوم احلساب، ويقرب من النريان، ويبعد من 

 يج من الشبع وكثرة اجلنان، ألنه سبب املعاصي، وحيرك الكرب، ويثبت احلسد، ويقل الشكر، ويذهب الصرب، فهذه مخسون خصلة
  .األكل

ويقال إن املعدة قدر الطعام، ونارها حرارة الكبد، فإذا مل ينطبخ كان سبب األمراض املختلفة، فحسب ابن آدم أكالت تعمر بطنه، 
  .فإن غلبت اآلدمي نفسه، فثلث للطعام، وثلث للشراب، وثلث للنفس

    

ة يتبعها أخالق مجيلة، وخصال حممحودة، وفضائل كثرية، فمنها الكف ومن خصال الزهاد وشعارهم العفة والتصون، فهذه خصل
والورع واحلفظ والوقار والتقى واألمانة واملروءة والكرم واللني والسكون واملراقبة والتوقي والصحة والسالمة وحسن الثناء عليهم 
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ومن خصال .  والثقة م واإلجالل هلم واإلكراموالتزكية هلم والغبطة والسرور وحمبة القلوب وبراءة الساحة وسكون الناس إليهم
الزهاد أيضاً وشعارهم السخاء والكرم واجلود والبذل واملواساة واإلحسان واإليثار واإلفضال والرأفة والرمحة والتودد والرب 

 واملداراة والسكينة والوقار ومن خصاهلم أيضاً وشعارهم احللم واألناة والتثبت والرزانة والتؤدة والرفق. واملعروف والصدقة واهلدية
ومن خصاهلم أيضاً . واحلياء والصفح والعفووالتغافل والشفقة والرمحة والعدل والنصفة واحملبة والقبول واإلجابة والتواضع واالحتمال

ى وحسن الرضى والقناعة والتجمل والكفاف واليأس من الطمع والراحة من العناء والتسليم للقضاء والصرب يف الشدائد والبلو
ومن خصاهلم وشعارهم التوكل على اهللا والثقة به والطمأنينة إليه واإلخالص له يف العمل والدعاء والصدق بالقول . العزاء

والتصديق يف الضمري والنصح لإلخوان والوفاء بالعهد واحلزم والعزم يف عمل اخلري واإلحسان والرب واملعروف، واملسارعة يف 
هم من خشية رم مشفقون؛ فهؤالء هم أولياء اهللا وخالص عباده من املؤمنني الذين حيبون اهللا وحيبهم، كما اخلريات رغباً ورهباً، و

" حتيتهم يوم يلقونه سالم:" وهم الذين يتمنون لقاءه، ملا يرجون من التحية؛ قال اهللا تعاىل" والذين آمنوا أشد حباً هللا:" ذكر بقوله

 بأن ترغب يف صحبتهم، وتقصد مناهجهم، وتقفوأثرهم، وتتخلق بأخالقهم، وتسري -بروح منه أيدك اهللا وإيانا -فهل لك يا أخي
  ".ال ميسهم السوء وال هم حيزنون" بسريم، لعلك تفوز مبفازم

وأعلم يا أخي بأن الطريق إىل هذه اخلصال اليت وصفناها هوأن تبتدئ أوالً بسنة الناموس، فتعمل بوصايا صاحبه كما هي يف كتب 
النواميس اإلهلية يعرفها أكثر علماء أهل الشريعة قد استغنينا عن ذكرها، والذي نوصيك به حنن أن ترتع عن نفسك القشور اليت 

تعلقت عليها من صحبة اجلسد، وختلع اللباس الذي أحاط ا من األمور الطبيعية والصفات اجلسمانية، وجتلوعنها الصدأ الذي 
سوء األخالق وتراكم اجلهاالت وفساد اآلراء، وتنحي عنها هذه األشياء ليصفولك اللب واملخ تركب عليها من أخالط البدن و

وهوجوهر نفسك النرية الشفافة الروحانية النورانية اليت هي كلمة من كلمات اهللا وروح منه نفخها يف اجلسد وأحياه ا، وهي اليت 
إليه يصعد الكلم الطيب :" وقال. اآلية" لها ثابت وفرعها يف السماءكشجرة طيبة أص" ومثل كلمة طيبة:مدحها اهللا تعاىل بقوله
يعين به روح املؤمن إذا فارقت اجلسد صعد ا إىل سعة السموات وفسحة األفالك فيكون سائحاً هناك حيث " والعمل الصاحل يرفعه

 حواصل طيور خضر تسرح بالنهار يف أرواح الشهداء يف:  أنه قال- صلى اهللا عليه وسلم-شاء ذهب وجاء؛ كما روي عن النيب
فهذه حال أرواح املؤمنني الصاحلني بعد . اجلنة على رؤوس أشجارها وأارها ومثارها، وتأوي بالليل إىل قناديل معلقة حتت العرش

ا إىل هناك بل حتجب دون السماء و يم يف هاوية املوت، وأما حال أرواح الكافرين والفاسقني والفاجرين واملنافقني فال يصعد
" وكذلك جنزي الظاملني:" إىل قوله" ال تفتح هلم أبواب السماء وال يدخلون اجلنة:" الربزخ إىل يوم يبعثون؛ وإليهم أشار بقوله تعاىل

  .رامألنه ال يليق ا ذلك املكان الشريف واحملل األعلى، كما ال يليق باألوساخ من الناس واألقذار منهم جمالس امللوك والسادة والك

    

فإن أردت يا أخي أن تعرج بروحك إىل هناك بعد فراق اجلسد، فاجتهد قبل ذلك، وأغسلها من درن األخالق الرديئة ووسخ 
اآلراء الفاسدة، وأخرجها من ظلمات اجلهاالت املتراكمة، وجنبها األعمال السيئة، وألبسها لباس التقوى، وزمها عن االماك يف 

فأما اآلراء الفاسدة فقد بيناها يف رسالة لنا، وأما كيفية اخلروج من اجلهاالت . ور باللذات اجلسمانيةالشهوات اجلرمانية والغر
املتراكمة، فقد بيناها يف إحدى ومخسني رسالة عملناها يف فنون العلوم وغرائب احلكم وطرائف اآلداب، وأما ذيب األخالق فقد 

 عشرة إخوان الصفاء، واألصدقاء الكرام، فاقرأمها واعمل مبا ذكرنا فيهما، وصفنا بعضها يف هذه الرسالة وبعضها يف رسالة
وعلمهما إخوانك وأصدقاءك، فإنك بذلك تفوز وتنال الزلفى عند ربك أبد اآلبدين ودهر الداهرين مع النبني والصديقني والشهداء 

  .والصاحلني، وحسن أولئك رفيقاً
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  فصل في بيان عالمات أولياء اهللا

  باده الصالحين عز وجل وع

 بأن ألولياء اهللا صفات وعالمات كثرية يعرفون ا وميتازون عمن سواهم، وهكذا أيضاً - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم يا أخي
ألعداء اهللا عالمات وصفات يعرفون ا وميتازون عن غريهم، حنتاج أن نذكر طرفاً منها ليعلم كل عاقل فهم مميز مستبصر، إذا أراد 

  .ن يعرف من أي الفريقني هومل خيف عليه ذلكأ

وأعلم يا أخي بأن العاقل الفهم املستبصر هوالذي يعرف الفرق بني األشياء املتشاة، ومييز بني األمور املتجانسة ويفضل بعضها 
ني به ما ذكره اهللا على بعض بعالمات وصفات خمتصة بواحد واحد منها، فنقول اآلن إن من عالمات أولياء اهللا الصاحلني املختص

ألغوينهم أمجعني إال " فبعزتك: وحكي أيضاً قول إبليس جماوباً له" إن عبادي ليس لك عليهم سلطان: " تعاىل بقوله إلبليس اللعني
ن وعباد الرمحن الذي:" وآيات كثرية يف القرآن يف ذكر أولياء اهللا وصفام وعالمام وهي مثل قوله تعاىل" عبادك منهم املخلصني

إىل آخر اآلية، وآيات كثرية يف القرآن يف ذكر أولياء اهللا تعاىل ومدحهم " ميشون على األرض هوناً، وإذا خاطبهم اجلاهلون
  .وصفام وعالمام وحسن الثناء عليهم

ومن عالمام . ومن عالمام وصفام أيضاً حفظ اجلوارح من كل ما ال حيل يف الشريعة وال جيوز يف السنة وال حيسن يف املروءة
وصفام حفظ اللسان عن الكذب والغيبة والبهتان والزور والنميمة والفحش والسفاهة والطعن واللغووالوقيعة يف أحد من اخلليقة 

ومن عالمام أيضاً وصفام وهي العمدة واألصل يف مجيع اخلريات واخلصال احملمودة . عدواً كان أوصديقاً، خمالفاً كان أومؤالفاً
مة الصدر من الغل والغش والدغل واحلسد والبغض والتكرب واحلرص والطمع واملكر والنفاق والرياء وما أشبهها من اخلصال سال

ومن عالمام أيضاً وصفام املختصة م . املذمومة، ومما هي مملوءة منها قلوب أبناء الدنيا الراغبني فيها، املكبني عليها، الطالبني هلا
ومن خصاهلم أيضاً النصيحة والشفقة والرفق واملداراة والتلطف . ورقة القلب على كل ذي روح حيس باآلالمالرمحة والتحنن 

ومن عالمات أولياء اهللا وعباده املخلصني، ومن أخص صفام اليت ميتازون ا عن غريهم . والتودد لكل من يصحبهم ويعاشرهم
ومن دقيق . ذكرنا طرفاً من هذا العلم يف رسالة اإلميان وماهيته وخصال املؤمننيوقد . هي معرفتهم حبقيقة املالئكة وكيفية إهلامها

إن :" معرفتهم ولطيف علومهم معرفة حقيقة الشياطني وجنود إبليس اللعني، وكيفية وسواسهم ومسهم كما ذكر اهللا سبحانه بقوله
  ".م؛ ميدوم يف الغي مث ال يقصرونالذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، تذكروا، فإذا هم مبصرون، وإخوا

    

ومن عالمام وصفام ودقيق علومهم ولطيف أسرارهم معرفة البعث والقيامة والنشر واحلشر واحلساب وامليزان والصراط 
يس املخاطب واجلواز، وذلك أن أكثر علماء أهل الشرائع النبوية وفقهائهم املتعبدين فيها، متحريون يف معىن اإلبليسية وحقيقة إبل

وأكثر املتفلسفة " ألغوينهم أمجعني:" وأكثر العلماء شاكون يف وجود هذا القائل" أنظرين إىل يوم يبعثون: " لرب العاملني بقوله
منكرون قصته مع آدم وعداوته له، وخطابه لرب العاملني، ومواجهته له خبشونة اخلطاب، مبا ذكر اهللا سبحانه يف القرآن يف حنومن 

وآيات كثرية يف " مث آلتينهم من بني أيديهم ومن خلفهم وعن أميام وعن مشائلهم وال جتد أكثرهم شاكرين:" ة مثل قولهمخسني آي
 كثرية، وقد بينا حنن معانيها يف رسالة البعث - عليهم السالم-أمثال هذه احلكايات موجودة يف التوراة واإلجنيل، وصحف األنبياء

 يف هذا الفصل منها طرفاً يف كيفية عداوة أولياء اهللا تعاىل مع إبليس، وكيفية حماربتهم مع الشياطني والقيامة، ولكن نريد أن نذكر
  .وخمالفتهم معهم طول أعمارهم ليالً واراً وسراً وجهاراً، وإنه ال خيفى عليهم مكايدهم، وال يذهب عنهم غرورهم وأمانيهم
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ة مكايد الشياطني وحماربته معهم وخمالفته جنود إبليس أمجعني قال العامل املستبصر فصل فما حكاه ويل من أولياء اهللا عن كيفية معرف
إين ملا : كيف عرفت الشياطني ووساوسهم، قال: ألخ له من أبناء جنسه فيما جرى بينهما من املذاكرة يف أمر الشياطني وعداوم

قلت من أمر املعاش قسطاً، وعرفت أمر املنافع واملضار، نشأت وتربيت، وشدوت من اآلداب طرففاً، وأخذت من العلم نصيباً، وع
تبينت ما جيب علي من أحكام الناموس من األوامر والنواهي والسنن والفرائض واألحكام واحلدود والوعد والوعيد والذم واملدح 

مث تفكرت يف .  يلعلى األعمال واألفعال وعلى تركها، مث قمت بواجبها جهدي وطاقيت حبسب ما وفقت له وقضي علي ويسر
وآيات كثرية يف القرآن يف هذا " إن الشيطان كان لإلنسان عدواً مبيناً:" وقوله" إن الشيطان لكم عدوفاختذوه عدواً:" قول اهللا تعاىل

يقه رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب، يعين جماهدة النفس، وتصد: - صلى اهللا عليه وآله-املعىن، وتفكرت يف قول النيب
إن شيطاين :" وقوله" لكل إنسان شيطانان يغويانه" - عليه السالم-وفكرت يف قوله" ومن جاهد فإمنا جياهد لنفسه:" قول اهللا تعاىل

من شر الوسواس :" وتصديق ذلك قول اهللا تعاىل" إن الشيطان جيري من ابن آدم جمرى الدم:" ، وقوله"أعانين اهللا عليه فأسلم
وآيات كثرية يف " إنه يراكم هووقبيلته من حيث ال تروم:" إىل آخر السورة، وقوله تعاىل"  صدور الناساخلناس الذي يوسوس يف

  .القرآن يف مثل هذا املعىن وأحاديث مروية أيضاً يف هذا املعىن كثرية

    

رت عند ذلك بعقلي،  يف هذا املعىن، نظ- صلى اهللا عليه وسلم-فلما مسعت ما ذكر اهللا تعاىل وتفكرت فيما روي عن النيب
وفكرت بقليب، وتأملت بروييت، فلم أر أحداً يف ظاهر األمر يضادين يف هذا املعىن وال خيالفين وال يعاديين من أبناء جنسي، وذلك 

ألين وجدت اخلطاب متوجهاً عليهم كلهم مثل ما هومتوجه علي، ووجدت حكمهم يف ذلك حكمي سواء ال فرق بيين وبينهم يف 
مث تأملت وحبثت ودققت النظر، فوجدت حقيقة معىن . فعلمت أن هذا أمر عموم يشمل مجيع بين آدم ويعمهمهذا األمر، 

الشياطني، وكثرة جنود إبليس اللعني أمجعني، وخمالفتهم بين آدم، وعدوام هلم، ووساوسهم إياهم، هي أمور باطنة وأسرار خفية 
ق الرديئة، والطباع املذمومة املنتشئة منذ الصبا مع اإلنسان باجلهاالت املتراكمة، مركوزة يف اجلبلة، مطبوعة يف اخلليقة، وهي األخال

واعتقادات آراء فاسدة من غري معرفة وال بصرية، وما يتبعها من األعمال السيئة واألفعال القبيحة املكتسبة بالعادات اجلارية، 
الشهوانية والنفس الغضبية، مث تأملت ونظرت، فوجدت اخلطاب يف اخلارجة من االعتدال بالزيادة والنقصان، املنسوبة إىل النفس 

األمر والنهي والوعد والوعيد واملدح والذم متوجهاً كله إىل النفس الناطقة العاقلة املميزة املستبصرة، ووجدا هي مبا توصف من 
الئكة باإلضافة إىل النفس الشهوانية والغضبية األخالق اجلميلة واملعارف احلقيقة واآلراء الصحيحة واألعمال الزكية ملكاً من امل

ووجدت هاتني النفسني، أعين الشهوانية والغضبية، مبا توصفان به توصفان به من اجلهاالت املتراكمة، واألخالق املذمومة، . مجيعاً
  .فس الناطقةالطباع املركوزة، واألفعال القبيحة اليت هلما بال فكر وال روية كأما شيطانان باإلضافة إىل الن

    

مث تأملت وحبثت ودققت النظر، فوجدت مجيع األعمال الزكية واألفعال احلسنة اليت هي منسوبة إىل النفس الناطقة إمنا هي هلا 
مث وجدت تلك اآلراء واالعتقادات إمنا هي هلا حبسب أخالقها احملمودة املكتسبة . حبسب آرائها الصحيحة واعتقاداا اجلميلة

الروية، والعادات اجلارية العادلة، أوما كانت مركوزة يف اجلبلة، فتبينت عند ذلك، وعرفت ذا االعتبار أن أصل مجيع باالجتهاد و
اخلريات وصالح اإلنسان كلها هي األخالق احملمودة املكتسبة باالجتهاد والروية، واملركوزة يف اجلبلة، وتبني يل وعرفت أيضاً أن 

 اإلنسان كلها هي األخالق املذمومة املكتسبة بالعادات اجلارية منذ الصبا من غري بصرية، وأما ما أصل مجيع الشرور وفساد أمور
: " صلى اهللا عليه وعلى آله أمجعني-كانت مركوزة يف اجلبلة؛ فلما تبني يل ما قلت، وعرفت حقيقة ما وصفت، تأملت قول النيب
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يعين خالفوه وحاربوه كما " إن الشيطان لكم عدوفاختذوه عدواً:"  تعاىلوقول اهللا" رجعنا من اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب
 أن العدوجنسان والعداوة نوعان - عز وجل- صلى اهللا عليه وسلم وقول اهللا-حتاربون أعدائكم املشركني، فتبني يل بقول النيب 

م وجهادهم، واالخر باطن خفي، وهوعداوة أحدمها ظاهر جلي، وهوعداوة الكفار واملخالفني يف الشريعة، وحر: واجلهاد قسمان
الشياطني املخالفني يف اجلبلة املتضادين يف الطبيعة، وتبني أن حرم وعداوم وخالفهم هي احلقيقة، وعداوة الكفار وحرم هي 

هم وظفرهم وذلك أن عداوة الكفار هي من أجل أسباب دنيوية، وعداوة الشياطني من أجل أسباب دينية، وإن غلبت. العرضية
وأما عداوة . يعرض منها شقاوة الدنيا، ويفوت العز والسلطان والتمتع باللذات الدنيوية ونعيمها وطيب عيشها، مث تزول يوماً ما

الشياطني وغلبتهم وظفرهم فيعرض منها شقاوة اآلخرة وعذاا، ويفوت عزها وسلطاا ونعيمها ولذاا وسرورها وفرحها 
رجعنا من اجلهاد :"  صلى اهللا عليه وآله وسلم-مها، فبحسب التفاوت ما بني هذين األمرين، قال النيبوروحها ورحياا ودوا

وما ذكر اهللا سبحانه يف القرآن يف عدة سور يف آيات كثرية من التحذير من مكر الشياطني والغرور " األصغر إىل اجلهاد األكرب
، إذ كان اخلطب فيهم أجل واخلطر أعظم، حبسب التفاوت ما بني السعادتني يف خبطرام، واألمر مبخالفتهم وعداوم واجلهاد هلم

الدنيا واآلخرة والشقاوة فيهما، فلما تبني يل ما ذكرت وعرفت حقيقة ما وصفت، تبني يل أعدائي وشياطيين وخمالفي ومن يريد أن 
 ببيانه يل، وعلمت - عليه السالم-ما نصحين نبيييغويين عن رشدي ويضلين عن هداي الذي دعاين إليه ريب وإهلي وأوصاين به، و

أين إن مل أقبل وصية ريب ونصيحة نبيي، وأين مىت توانيت وتركت االجتهاد يف خمالفة أعدائي وعدوام غلبوين وظفروا يب، 
 وجبلة يف وطبيعة وأسروين وملكوين واستخدموين يف أهوائهم ومرادام املشاكلة ألفعاهلم السيئة، وصارت تلك األشياء عادة يل

ثانية، فتصري نفسي الناطقة اليت هي جوهرة شريفة شيطانة مثلهم، فأكون قد هلكت وبقيت يف عامل الكون والفساد مع الشياطني 
  .اآلية" البثني فيها أحقاباً: " اآلية، وكقوله تعاىل" كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غريها:" معذباً كما قال اهللا سبحانه

رت وعرفت وتبني يل أين إذا قبلت وصية ريب ونصيحة نبيي، واقتديت ما، واستعنت بريب ومشرت واجتهدت وخالفت مث تفك
هوى نفسي الشهوانية، وعاديت نفسي الغضبية، وحاربت أعدائي املخالفني لنفسي الناطقة، فإين أظفر م وأغلبهم بقوة ريب، 

 ملكاً عليهم وسلطاناً، ويصريون كلهم عبيداً يل وخدماً وخوالً، فأصرفهم حتت وأملكهم بإذنه، وأستعبدهم حبوله وقوته، وأكون
أمر نفسي الناطقة ويها، وتكون هي عند ذلك ملكاً من املالئكة بإظهار أفعاهلا احلسنة وأعماهلا الزكية وأخالقها اجلميلة وآرائها 

ين الشهوانية والغضبية، عبدين مقهورين هلا وحتت أمرها ويها، الصحيحة ومعارفها احلقيقية، وتكون هاتان النفسان الباقيتان، أع
ويكون مجيع أخالقهما وسجايامها كاجلنود واألعوان واخلدم والعبيد للنفس الناطقة، مسوسني بسياسة عادلة، جارية على هذا 

إن :" اين به ريب بقويل وفعلي بقولهالسداد، كما رسم يف الشريعة الوضية أويف املوجبات العقلية، فأكون عند ذلك قد فعلت ما وص
  .اآلية" قل هذه سبيلي أدعوإىل اهللا:" - عليه السالم-اآلية، وقال لنبيه" هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه

    

فلما تبني يل ما ذكرت وعرفت حقيقة ما وصفت، نظرت عند ذلك يف أحوايل وتفكرت يف تصاريف أموري، فوجدت بنية 
تزجة، متضادة القوى، مركوزة فيها شهوات خمتلفة، فتأملها فإذا هي كأا نريان كامنة يف أحجار هيكلي مركبة من أخالط مم

كربيتية، ووجدت وقودها هي املشتهيات من مالذ الدنيا ونعيمها، ووجدت اشتعال تلك النريان عند الوقود كأا حريق ال يطفأ 
 كل شيء، أوكعساكر أعداء محلت يف غارة، وذلك أين وجدت وهلب ال خيمد، أوكأمواج حبر متالطمة، أورياح عاصفة تدمر

حرارة شهوات املأكوالت واملشروبات يف نفسي عند هيجان نار اجلوع والظمأ كأا هلب النريان اليت ال تطفأ، ووجدت نفسي 
ند هيجان نار الشهوانية عند األكل والشرب من الشره كأا كالب وقعت على جيف تنهش، ووجدت حرارة احلرص يف نفسي ع
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الطمع كأا حريق تلهب الدنيا كلها، ووجدت نفسي عند ذلك كأا وعاء ال ميتلئ من مجيع ما يف الدنيا من املتاع، ووجدت 
حرارة الغضب يف نفسي احليوانية عند هيجان نار احلركة كأا حريق ترمي بشرر كالقصر، ورأيتها عند هيجان حرارة نار 

ا خري خليقة اهللا وأشرفهم، ورأيتها عند هيجان نار حرارة شهوة الرياسة ومتلكها هلا كأن الناس كلهم عبيد االفتخار واملباهاة كأ
هلا وخول، ورأيتها عند هيجان حرارة نار شهوة الكرامة وطلبها كأا دين الزم حال؛ ورأيتها عند هيجان نار طلب خدمة خوهلا 

، وكاحلتم والفريضة، ورأيتها عند قضاء ما جيب عليها من حق من حقوق غريها كأا ترى الطاعة هلا حتماً فريضة كالطاعة هللا
متوانية يف تأديته كأا ناقلة أجبال، وكأا عليها أمحال ثقيلة، ورأيت حركتها عند اللهوواللعب كأا جمنونة واهلة سكرانة؛ ورأيتها 

لهم؛ ورأيتها عند هيجان نار احلسد كأا عدويريد خراب الدنيا عند حمبة املدح والثناء عليها كأا أعقل الناس وأفضلهم وأج
وزوال النعم عن أهلها وحلول النقم م؛ وعلى هذا املثال وجدت ورأيت سائر أخالقها الرديئة وخصاهلا املذمومة وأعماهلا السيئة 

ق ال يطفأ، وأعداء ال يتصاحلون، وحرب ال وأفعاهلا القبيحة وآرائها الفاسدة، فعملت عند ذلك أن هذه كلها نريان ال ختمد وحري
  .دأ وقتال ال يسكن، وداء ال يربأ ومرض ال يشفى، وعناء طويل، وشغل ال يفرغ منه إىل املوت

فشمرت عند ذلك بالعزم الصحيح والنية الصادقة، وشددت وسطي بإزار احلزم، وأخذت سالح االجتهاد، وارتديت براءة الورع، 
سربلت سربال اجلد، ووضعت على رأسي تاج الزهد يف الدنيا، وأثبت قدمي على التقوى، وأسندت ولبست قميص احلياء وت

ظهري إىل اهللا بالتوكل عليه، وجعلت شعاري اخلوف منه والرجاء، وزممت قوى نفسي بالنهي، وفتحت عيين بالنظر إىل إشارة 
صراط املستقيم للقاء ريب وناديته نداء الغريق، ودعوته املعلم، وجعلت دليلي حسن الظن بريب، وسلكت منهاج السنة، وقصدت ال

دعوة املضطر، وأقررت بالعجز والتقصري، وطرحت نفسي بني يديه بال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، وتضرعت إليه مثل 
 وأعطاين سؤيل، وأمدين فلما رآين ريب على تلك احلال مسع ندائي وأجاب دعائي ورحم ضعفي،. الصيب إىل والده الشفيق الرفيق

جبنوده، ودلين على مكايد أعدائي، فغزوم مع مالئكته، وأظفرين م وأعانين عليهم وحرسين من غرورهم وأحرزين من خطوام، 
، وسلمت من خطر كيدهم، وفزت بالغنيمة ساملاً غامناً، ورد اهللا الذين كفروا بغيظهم مل ينالوا خرياً، وكفى اهللا املؤمنني القتال

أأشكر : وكان اهللا قوياً عزيزاً، وجند اهللا كانوا هم الغالبني، وحزب الشيطان كانوا هم اخلاسرين، وكل هذا من فضل ريب ليبلوين
  ".ومن شكر فإمنا يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ريب غين كرمي:" أم أكفر

    فصل يف حكاية أخرى 

رب خلقتين ومل : ف والبلوى، ومل يتجه له وجه احلكمة فيهما، قال يف مناجاتهعن ويل من أولياء اهللا تعاىل ملا تفكر يف معىن التكلي
تستأمرين، وتوفيتين ومل تستشرين، وأمرتين ويتين، ومل ختريين، وسلطت علي هوى مؤذياً وشيطاناً مغوياً، وركبت يف نفسي 

فاستقم كما أمرت وال تتبع اهلوى : لت يلشهوات مركوزة، وجعلت يف عيين دنيا مزينة، وخوفتين وزجرتين بوعيد وديد، وق
. فيضلك عن سبيلي، واحذر الشيطان ال يغوينك، والدنيا ال تغرنك، وجتنب شهواتك ال تردك، وأمانيك وآمالك أن تلهيك

 وأوصيك بأبناء جنسك فدارهم، ومعيشة الدنيا فاطلبها من وجه احلالل، وأما اآلخرة فال تنسها وال تعرض عنها فتخسر الدنيا

واآلخرة، وذلك هواخلسران املبني، فقد حصلت يا رب بني أمور متضادة، وقوى متجاذبة، وأحوال متغالبة، فال أدري كيف 
أعمل، وال أي شيء أصنع، وقد حتريت يف أموري، وضلت عين حيليت، فأدركين يا رب وخذ بيدي، ودلين على سبيل جنايت، وإال 

  .هلكت

يا عبدي أمرتك بشيء تعاونين فيه، وال يتك عن شيء كان يضرين إن :  سره وأهلمه وقال إليه وألقى يف- سبحانه-فأوحى اهللا
فعلته، بل إمنا أمرتك لتعلم بأن لك رباً وإهلاً هوخالقك ومصورك ورازقك ومنشيك وحافظك وهاديك وناصرك ومعينك، ولتعلم 
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ي وعناييت، ولتعلم أيضاً بأنك حمتاج يف مجيع ما يتك عنه بأنك حمتاج يف مجيع ما أمرتك به إىل معاونيت وتوفيقي وهداييت وتيسري
إىل عصميت وحفظي ورعاييت، وإنك حمتاج يف مجيع متصرفاتك وأحوالك يف مجيع أوقاتك من أمر دنياك وآخرتك ليالً واراً إىل 

ك حمتاج ومفتقر إيل، وأنك ال بد تأييدي لك، وإنه ال خيفى علي من أمرك صغرية وال كبرية سراً وعالنية، وليتبني لك وتعرف إن
لك مين، فعند ذلك ال تعرض عين وال تنساين، بل تكون يف دائم األوقات يف ذكري، ويف مجيع أحوالك تدعوين، ويف مجيع 

حوائجك تسألين، ويف مجيع متصرفاتك ختاطبين، ويف مجيع خلواتك تناجيين وتشاهدين وتراقبين، وتكون منقطعاً إىل عن مجيع 
متصالً يب دوم، وتعلم أين معك حيث ما تكون أراك وال تراين، فإذا عرفت هذه كلها، وتيقنت وبان لك حقيقة ما قلت خلقي، و

وصحة ما وصفت، تركت كل شيء وراءك، وأقبلت علي وحدك، فعند ذلك أقربك مين وأوصلك إيل وأرفعك عندي وتكون من 
فال تظن يب . كرماً مفضالً فرحاً مسروراً منعماً ملتذاً آمناً أبداً دائماً سرمداًأوليائي وأصفيائي وأهل جنيت يف جواري مع مالئكيت م

يا عبدي الظن السوء، وال تتوهم على غري احلق، واذكر سالف إنعامي عليك وقدمي إحساين إليك ومجيل آالئي لديك، إذ خلقتك 
حاداً، وحواس دراكة، وقلباً ذكياً وفهماً ثاقباً، وذهناً صافياً، ومل تكن شيئاً مذكوراً خلقاً سوياً، وجعلت لك مسعاً لطيفاً، وبصراً 

وفكراً لطيفاً، ولساناً فصيحاً، وعقالً رصيناً، وبنية تامة، وجناناً ثابتاً، وصورة حسنة، وأعضاء صحيحة، وأدوات كاملة، وجوارح 
 األحوال والصنائع واألعمال، وكشفت احلجب عن طائعة؛ مث أهلمتك الكالم واملقال، وعرفتك املنافع واملضار؛ وكيفية التصرف يف

بصرك، وفتحت عينيك لتنظر إىل ملكويت وترى عجائب فعلي، وتقدير جماري الليل والنهار، واألفالك الدوارة والكواكب السيارة؛ 
يوان تتصرف فيها وعلمتك حساب األوقات واألزمان والشهور واألعوام، وسخرت لك ما يف الرب والبحر من املعادن والنبات واحل

تصرف املالك، وتتحكم عليها حتكم األرباب، فلما رأيتك متعدياً وجائراً ظاملاً طاغياً باغياً متجاوزاً للحدود واملقدار، عرفتك 
احلدود واألحكام والقياس واملقدار والعدل واإلنصاف واحلق والصواب واخلري واملعروف والسرية العادلة، ليدوم لك الفضل والنعم 

نصرف عنك العذاب والنقم، وعرضتك ملا هوخري وأفضل وأجل وأشرف وأعز وأكرم وألذ وأنعم، مث أنت تظن يب ظنون السوء وي
  .وتتوهم غري احلق

    

ال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم، كما قال محلة العرش ملا ثقل عليهم : يا عبدي، إذا تعذر عليك فعل شيء مما أمرتك به، فقل
وإذا زلت بك القدمان يف معصييت، فقل . إنا هللا وإنا إليه راجعون، كما يقول صفويت وأهل والييت: ذا أصابتك مصيبة، فقلوإ. محله

وإذا أشكل عليك أمر وأمهك رأي وأردت رشداً وقوالً صواباً، . إىل آخر اآلية" ربنا ظلمنا أنفسنا:" كما قال صفيي آدم وزوجته
إىل آخر اآليات إىل " لذي خلقين فهو يهدين، والذي هويطعمين ويسقني، وإذا مرضت فهو يشفنيا:" فقل كما قال خليلي إبراهيم

إمنا أشكوبثي وحزين إىل :" وإذا أصابتك مصيبة أوغم أوحزن، فقل كما قال يعقوب إسرائيل". إال من أتى اهللا بقلب سليم:" قوله
وإذا جرت منك خطيئة، فقل كما قال . اآلية" اصطفى لكم الدين فال متوتنيا بين إن اهللا :" وقال" اهللا، وأعلم من اهللا ما ال تعلمون

. اآلية" وما أبرئ نفسي:" وإذا صرفت عنك معصية، فقل كما قال يوسف الصديق. اآلية" وهذا من عمل الشيطان:" موسى جنيي

ا رأيت العصاة من خلقي واخلاطئني من وإذ". فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب: " وإذا ابتليت بفتنة فافعل كما فعل داود خليفيت
". إن تعذم فإم عبادك، وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم:" عبادي وال تدري ما حكمي فيهم فقل كما قال املسيح روحي

خطأنا، ربنا ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أوأ:"  صلى اهللا عليه وآله وأنصاره-وإذا استغفرتين وطلبت عفوي فقل كما قال حممد نبيي
وإذا خفت من عواقب األمور وال تدري مباذا خيتم لك، . إىل آخر السورة" وال حتمل علينا إصراً كما محلته على الذين من قبلنا؛

  ".ربنا ال تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا، وهب لنا من لدنك رمحة، إنك أنت الوهاب:" فقل كما قال أصفيائي
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  دعاءفصل في فضل التوبة واالستغفار وال

 مل يذكر ذنوب أنبيائه وخطاياهم يف القرآن، شنعة عليهم، وال - عز وجل- بأن اهللا- أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم يا اخي
 -تقبيحاً آلثارهم، وال لسوء الثناء عليهم، ولكن ليكون للباقني قدوة م يف التوبة والندامة، والرجوع عن الذنوب، واالستغفار هللا

إن اهللا حيب التوابني وحيب :" وقال اهللا تعاىل" توبوا إىل اهللا مجيعاً أيها املؤمنون:" نابة إليه، كما أمر اهللا بقوله واإل-عز وجل
اآلية، وآيات كثرية يف " قل يا عبادي الذين أسرفوا:" - صلى اهللا عليه وسلم-يعين الذين مل يدنبوا، وقال لنبيه حممد" املتطهرين

  .القرآن يف هذا املعىن

لوال أن بين آدم إذا أدنبوا تابوا واستغفروا، فيغفر اهللا هلم، خللق اهللا خلقاً :  أنه قال- صلى اهللا عليه وسلم-يروى عن رسول اهللاو
وإمنا ذكرنا هذه احلكايات لكيما تتفكر فيها وتعترب، وما ذكر اهللا من أخبار رسوله . يذنبون فيتوبون ويستغفرون، فيغفر هلم

 تيأس من روح اهللا وال تقنط من رمحته، إذا مسعت قول الذين ال يعلمون، وذلك أن قوماً من أهل احلشوية؛ وقصص أوليائه، فال
واجلدل يتعصبون يف الورع من غري حقيقة، وال معرفة بأحكام الدين، فيكفرون املؤمنني بالذنوب، ويفسقوم وحيكمون هلم 

قوها هلم وسولوها بعقوهلم الناقصة، وحكموا ا بزعمهم، فال جرم أم انقطعوا باخللود يف النار بغري علم وال بيان، بل بقياسات لف
  .عن اهللا ويئسوا من روحه وقنطوا من رمحته

 بأن لكل طائفة من املؤمنني ومجاعة من املتدينني صناعة ينفردون ا عن غريهم، أوحرفة - ايدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم يا أخي
م، وأن من صنعة أولياء اهللا وعباده الصاحلني الدعاء إىل اهللا بالتزهيد يف الدنيا، والترغيب يف اآلخرة، على ميتازون ا عمن سواه

  .بصرية ومعرفة ويقني وحقيقة كما ذكر اهللا تعاىل وأخرب عنهم واحداً واحداً

    

" يب اهللا وقد جاءكم بالبينات من ربكمأتقتلون رجالً أن يقول ر:" من ذلك حكاية عن رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إميانه قوله

اآلية، وقوله " يا ليت قومي يعلمون:" ومن ذلك قوله" فوقاه اهللا سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب:" إىل قوله
م فتية آمنوا إ:" ومن ذلك قوله. إىل آخر اآلية" يا قومنا أجيبوا داعي اهللا وآمنوا به يغفر لكم: " حكاية عن نفر من اجلن قوهلم

إىل " أكفرت بالذي خلقك من تراب مث من نطفة مث سواك رجالً:" ومن ذلك قوله حكاية عن أحد األخوين يف الدنيا. اآلية" برم
إىل آخر " إنه كان يل قرين يقول أإنك ملن املصدقني:" ، وقوله عن أخ مؤمن يف اآلخرة قوله ألهل اجلنة"فلن تستطيع له طلباً:" قوله
يا بين إا إن تك مثقال حبة من خردل فتكن يف صخرة أويف السموات أويف األرض :" ومن ذلك قوله حكاية عن لقمان. اآلية

  .اآلية" يأت ا اهللا

إىل آخر اآليات ومن ذلك قوله حكاية عن العلماء " إمنا تقضي هذه احلياة الدنيا:" ومن ذلك قوله حكاية عن السحرة لفرعون
وقال . يا ليت لنا مثل ما أويت قارون، إنه لذوحظ عظيم:" اآلخرة إذ قالوا لقومهم املريدين احلياة الدنيا، إذ قالوااملستبصرين يف أمر 

ال :" ومن ذلك قول أصحاب طالوت؛ وقال الذين ال يعلمون. إىل آخر اآلية" ويلكم ثواب اهللا خري ملن آمن: الذين أوتوا العلم
" كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللا، واهللا مع الصابرين: ال الذين يظنون أم مالقواهللاوق. طاقة لنا اليوم جبالوت؛ وجنوده

وقول أتباعه أيضاً ملا مسعوا " حنن أنصار اهللا: من أنصاري إىل اهللا، قال احلواريون:" إذ قال املسيح: ومن ذلك قول أتباع املسيح
ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ :" اآلية، ومن ذلك قول املؤمنني العارفني املستبصرين"  احلقوما لنا ال نؤمن باهللا وما جاءنا من:" القرآن

وآيات كثرية يف القرآن يف صفات املؤمنني، وعالمات أولياء اهللا، وكالم عباد " هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة، أنك أنت الوهاب
  .اهللا الصاحلني
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ولياء اهللا وعباده الصاحلني املستبصرين تدل على أم يعرفون حقيقة املعاد وحقيقة أمر فهذه الكلمات واألقاويل وأمثاهلا من كالم أ
اآلخرة، وهؤالء العلماء بأسرار النبوات واملتخرجون بالرياضات الفلسفية، وهم ورثة األنبياء، وصناعتهم الدعاء إىل اهللا وإىل الدار 

  .ناء الدنيااآلخرة اليت هي دار احليوان لوكانوا يعلمون، يعين أب

ومن صناعتهم أيضاً التزهيد يف الدنيا والترغيب يف اآلخرة بضروب األمثال، والوصف البليغ، واملواعظ احلسنة، واحلكمة البالغة، 
ومن أحسن قوالً ممن :" وقال اهللا تعاىل يف مدحهم. والتذكار والبشارة واإلنذار، مبعرفة واستبصار ويقني ودراية، بال شك وال ريبة

  ".إىل اهللا وعمل صاحلاً، وقال إنين من املسلمنيدعا 

ومن عالمات أولياء اهللا أيضاً وصفات عباده الصاحلني أم ال يذكرون يف جمالسهم وخلوام أحداً إال اهللا، وال يتفكرون إال يف 
 خيدمون إال إياه، وال يرغبون إال مصنوعاته، وال ينظرون إال إىل فنون إحسانه وعظيم إنعامه ومجيل آالئه، وال يعلمون إال هللا، وال

كل ذلك لصحة آرائهم وحتقق . إليه، وال يرجون إال منه، وال يسألون إال هو، وال خيافون غريه، وهم من خشيته مشفقون
ل، وهذا االعتقاد احلق والرأي الصحيح اجلمي. اعتقادهم يف رم، وشدة استبصارهم أنه ال يقدر على ذلك باحلقيقة إال اهللا تعاىل

ينتج هلم من صحة معرفتهم برم وتيقن علمهم به، وذلك أم يرونه رؤية احلق يف مجيع متصرفام، ويشاهدونه يف كل حاالم، 
ال يسمعون إال منه، وال ينظرون إال إليه، وال يرون غريه على احلقيقة، فمن أجل ذلك انقطعوا إليه عن اخللق، واشتغلوا باخلالق عن 

 عن املربوب، وبالصانع عن املصنوع، وباملسبب عن السبب، وتساوت عندهم األماكن واألزمان، وامنحقت املخلوق، وبالرب
األغيار؛ عند رؤيتهم حقيقته، فتركوا الشك وأخذوا باليقني، وباعوا الدنيا بالدين، ورحبوا السالمة من التعب والعناء، وعاشوا يف 

  . اآلخرة غامنني، ألم كانوا يف الدنيا حمسنني، وما على احملسنني من سبيلالدنيا آمنني، ورحلوا عنها ساملني، ووصلوا إىل

  .وقد ذكر اهللا تعاىل نعت هؤالء القوم يف القرآن يف آيات كثرية، وأثىن عليهم ومدحهم

    

 صلى اهللا -ه أخبار كثرية يف نعتهم وصفتهم ومدحهم وحسن الثناء عليهم، ومن ذلك ما روي عن- عليه السالم-ووردت عن النيب
يا رسول اهللا، : فقيل. ال يزال يف هذه األمة أربعون رجالً من الصاحلني على ملة إبراهيم اخلليل، عليه السالم:  أنه قال-عليه وسلم

ئكة إنه كان حنيفاً مسلماً سليم القلب، وذلك أنه ملا هم به قومه يقذفونه يف النار، بكت املال: فقال. خربنا عن ملة إبراهيم عند ربه
 وهو؛ يف - علسه السالم-أن احلقه وأعنه إن استعان بك، فجاء جربائيل:  إىل جربائيل- سبحانه-يف السماء رمحة له، فأوحى اهللا

يا إبراهيم هل لك من حاجة، فلشدة تعلق قلبه بربه وتوكله عليه، وثقته بوعده، ويقينه : فقال له. املنجنيق، لريمى به يف النار
ويقال ." يا نار كوين برداً وسالماً على إبراهيم:" فعند ذلك قال اهللا تعاىل. أما إليك فال: غنائه عمن سواه، قالبتخليصه إياه، واست

  .إن من هؤالء األربعني رجالً أربعة منهم األبدال؛ وإمنا مسوا األبدال ألم بدلوا خلقاً بعد خلق، وصفوا تصفية بعد تصفية

مجلة أربعمائة من الزاهدين العارفني احملققني منتقون من أربعة آالف من املؤمنني التائبني وذلك أن هؤالء األربعني منتقون من 
املخلصني، وكلما مضى شخص من األربعة قام يف رتبته شخص من األربعني؛ وإذا مضى من األربعني قام يف رتبته شخص من 

ألربعة اآلالف، فبلغ مرتبته وقام مقامه؛ وكلما مضى األربعمائة؛ وإذا مضى شخص من األربعمائة ارتقى إىل مرتلته شخص من ا
شخص من األربعة اآلالف ارتقى مكانه بدالً منه واحد من املؤمنني التائبني املخلصني، فبلغ درجته وقام مقامه؛ وإليهم أشار أمري 

قدراً، هجم م العلم على حقيقة أولئك األقلون عدداً، األعظمون عند اهللا :  بقوله لكميل بن زياد- عيله السالم-املؤمنني علي
وإليهم أشار . صحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة باملأل األعلى: وفيهم يقول. األمر، فباشروا روح حقيقة اليقني، إىل آخر كالمه

ز واملعرفة يا رب إين أجد يف التوراة نعت رجال كادوا يكونون أنبياء من قوة التميي:  بقوله يف مناجاته- عليه السالم-موسى
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مث أورثنا :" تلك أمة أمحد، وإليهم أشار بقوله تعاىل: والصالح، من هم يا رب، اجعلهم من أميت، فأوحى اهللا تعاىل إليه وقال اهللا
وأعلم يا أخي بأن هؤالء ." الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظامل لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق باخلريات بإذن اهللا

الذين تقدم ذكرهم هم ورثة أنبياء اهللا وخلفاء رسله يف األرض، وأن الذي ورثوه منهم إمنا هوالعلم واإلميان والتعبد، وقبول القوم 
التأييد واإلهلام، والزهادة يف الدنيا وترك طلبها، والرغبة يف اآلخرة واالشتياق إليها، وذلك أم متشبهون باملالئكة يف أفعاهلم 

ن تركهم الشهوات اجلسمانية، وإعراضهم عن اللذات احلسية املركوزة يف الطبيعة، باالمتناع عنها بعد املقدرة وأخالقهم وسرم م
عليها، مع شدة جماذبة الطبيعة هلم إليها، وهم يتركوا باجتهاد منهم وعناية شديدة بعد الفكر والروية، وخيتارون الشدة على 

وى ومحل ثقل التعبد على النفس؛ وكل ذلك ملرضاة اهللا واالقتداء بأنبيائه ورسله يف سنة الرخاء، والتعب على الراحة، وخمالفة اهل
الدين، فال جرم أم مالئكة بالقوة، فإذا فارقت نفوسهم أجسادهم، كانت مالئكة بالفعل، فهذا الذي كان الغرض من رباط 

  .ما كانت بالقوةالنفس باجلسد، أن تصري النفس الناطقة ملكاً من املالئكة بالفعل بعد

وأعلم يا أخي بأنه لومل يكن يف قوة النفس الناطقة أن تصري ملكاً بالفعل، ملا جاءت الوصية من اهللا تعاىل هلا بأمرها بالتشبه باملالئكة 
 ختافوا وال تترتل عليهم املالئكة أال:" - جل ثناؤه-يف أفعاهلا وأخالقها وسريا، وال كانت موعودة مبالقاا وخماطبتها مثل قوله

الذين تتوفاهم املالئكة طيبني، :" يعين املؤمنني عند قبض أرواحهم مثل قوله تعاىل" حتزنوا، وأبشروا باجلنة اليت كنتم توعدون
واملالئكة يدخلون عليهم من كل باب، سالم عليكم مبا :" ومثله قوله تعاىل". سالم عليكم، ادخلوا اجلنة مبا كنتم تعملون: يقولون
  .وآيات كثرية يف القرآن يف هذا املعىن يطول تعدادها" فنعم عقىب الدارصربمت، 

    

وأعلم يا أخي أن هؤالء الذين ذكرناهم من الصاحلني هم الذين مساهم اهللا تعاىل أويل األلباب وأويل النهى وأويل األبصار، وهم 
وهم املفلحون وهم الفائزون وإليهم " لك عليهم سلطانإن عبادي ليس : " أولياء اهللا وأحباؤه، وإليهم أشار بقوله تعاىل إلبليس

عليك يا أبا هريرة بطريق أقوام إذا فزع الناس مل يفزعوا، وإذ :  يف وصيته أليب هرية بقوله- صلىاهللا عليه وسلم-أشار رسول اهللا
قوم من أميت يف آخر الزمان :  قال.من هم يا رسول اهللا، عدهم يل وصفهم حىت أعرفهم: قال. طلب الناس األمان من النار مل خيافوا

أميت : حيشرون يوم القيامة حمشر األنبياء، إذا نظر إليهم اخلالئق ظنوهم أنبياء مما يرون من حاهلم، حىت أعرفهم أنا بسيماهم فأقول
 اهللا مرين مبثل يا رسول: قلت. وميرون مثل الربق والريح يغشى أبصار اجلميع نورهم. أميت، ليعرف اخلالئق أم ليسوا بأنبياء

يا أبا هريرة إن القوم ارتكبوا طريقاً صعباً حلقوا بدرجة األنبياء، آثروا اجلوع بعدما أشبعهم اهللا، : قال. عملهم لعلي أحلق م
والعطش بعدما أرواهم اهللا، والعري بعدما كساهم اهللا، تركوا ذلك رجاء ما عند اهللا، تركوا احلالل خمافة حسابه، صحبوا الدنيا 

بأبدام، من غري أن تعلق بشيء منها قلوم، تعجب األنبياء واملالئكة من طاعتهم لرم، فطوىب هلم، وددت أن اهللا مجع بيين 
 بأهل األرض عذاباً، فنظر - سبحانه-إذا أراد اهللا:  شوقاً إىل رؤيتهم، مث قال- صلى اهللا عليه وسلم-وبينهم، مث بكى رسول اهللا

  .هم صرف العذاب عنهم، فعليك، يا أبا هريرة، بطريقتهم، فمن خالف طريقتهم، وقع يف شدة احلسابإليهم إن كان واحد من

    

. أنت أصحايب، وأولئك إخواين: يا رسول اهللا، أولسنا إخوانك، قال:  طوىب إلخواين، قيل- صلى اهللا عليه وسلم-وقال رسول اهللا

قوم يكونون يف آخر الزمان يؤمنون يب ومل يروين، يصدقونين ويتبعونين، : ل صلى اهللا عليك، قا-من هم إخوانك يا رسول اهللا: قيل
. عليك بطريق اجلنة، وإياك أن ختتلج بدوا: هم إخواين وأنتم أصحايب، طوىب هلم، وإليهم أشار بقوله يف وصيته ألسامة بن زيد

يا أسامة، عليك . ر، وكسر النفوس عن لذة الدنياالظمأ يف اهلواج: يا رسول اهللا، ما أيسر ما يقطع به تلك الطريق، قال: قال
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بالصوم، فإنه يقرب إىل اهللا، إنه ليس شيء أحب إىل اهللا من ريح فم الصائم وترك الطعام والشراب هللا تعاىل، فإنك إن استطعت أن 
 - عليهم السالم-بينييأتيك املوت وبطنك جائع، وكبدك ظمآن، فافعل، فإنك تدرك بذلك أشرف املنازل يف اآلخرة وحتل مع الن

إياك، يا أسامة، ودعاء كل كبد جائع، قد أذابوا اللحوم . وتفرح األنبياء واملالئكة بقدوم روحك عليهم، ويصلي عليك أهل اجلنان
ة  إذا نظر إليهم باهى كرام املالئك- سبحانه-وأحرقوا اجللود يف الرياح والسمائم، وأظمأوا األكباد حىت غشيت أبصارهم، فإن اهللا

مث بكى رسول اهللا شوقاً إىل رؤيتهم، حىت اشتد بكاؤه وعال حنيبه، وهاب الناس . م، م يصرف اهللا الزالزل والفنت حيث كانوا
ويح هلذه األمة ما يلقى منهم من اطاع اهللا فيهم، كيف يقتلوم : مث قال. أن يتكلموا، حىت ظنوا أنه أمر حدث من السماء

فيم : نعم، قال:  قال- والناس يومئذ على اإلسالم-يا رسول اهللا: اعوا اهللا، فقال عمر بن اخلطابويكذبوم من أجل أم أط
ياعمر، ترك القوم الطريق، وركبوا فره؛ الدواب، ولبسوا احلرير والديباج واللني من الثياب، وأكلوا : يقتلون من أطاع اهللا، قال

يتزين الرجل منهم زينة املرأة .  متكئني، وخدمهم أبنار فارس والرومالطيبات، وشربوا بارد الشراب، وجلسوا على أرائكهم
لزوجها، ويتربج النساء بزي كسرى بن هرمز وامللوك اجلبابرة، ويسمنون أبدام، ويتباهون بالكساء واللباس، فإذا نظروا أولياء 

قرين : م منهم متكلم كذب وأبعد وطرد، وقيلاهللا، وعليهم العباء، منحنية أصالم، قد ذحبوا أنفسهم من شدة العطش، وإن تكل
الشيطان ورأس ضاللة، حيرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده، والطيبات من الرزق، فأولوا كتاب اهللا بغري تأويله، واستذلوا أولياء اهللا 

م األخيار األبرار الذين إن يا أسامة، إن أقرب الناس إىل اهللا، يوم القيامة، من طال حزنه وجوعه وعطشه يف الدنيا، ه. وأخافوهم
شهدوا؛ مل يعرفوا، وإن غابوا مل يفتقدوا، يعرفهم أهل السماء، وخيفون على أهل األرض، تشتاق إليهم البقاع وحتف م املالئكة، 

 اجلباه ينعم الناس بالدنيا، وينعمون باجلوع والعطش، لبس الناس لني الثياب، ولبسوا اخلشن، افترش الناس الوطاء؛ وافترشوا هم
يا أسامة، أال هلم الشرف األعلى يوم القيامة، وددت أين رأيتهم، وبقاع األرض هلم رحيبة، . والركب، ضحك الناس وبكواهم

واجلبار عنهم راض، والراغب إىل اهللا من رغب فيما رغبوا، واخلاسر من خالفهم، تبكي األرض إذا فقدم، ويسخط اجلبار على 
 أسامة، إذا رأيت أحدهم يف قرية، فأعلم أنه أمان ألهلها، ال يعذب اهللا قوماً فيهم منهم أحد؛ اختذهم، يا يا. بلد ليس فيه منهم أحد

يا أسامة، ترك القوم . أسامة، لنفسك أصحاباً، عساك تنجومعهم، وإياك أن تسلك غري طريقهم، فتزل قدمك، فتهوي يف النار
ة، ومل يتكالبوا على الدنيا تكالب الكالب على اجليف، أكلوا العلق؛ ولبسوا احلالل من الطعام والشراب، طلبوا الفضل يف اآلخر

اخللق، تراهم شعثاً غرباً، إذا رآهم الناس ظنوا إن م داء، وما م داء، وظنوا أم خولطوا؛ وما خولطوا، ولكن خالط القوم أمر 
يا . ىل أمر إهلي، فهم يف الدنيا عند أهلها ميشون بال عقولعظيم؛ ظن الناس أن قد ذهبت عقوهلم وما ذهبت، ولكن نظروا بقلوم إ

  .أسامة، عقلوا حني ذهبت عقول الناس، طوىب هلم وحسن مآب، أال هلم الشرف األعظم

    

يا رب، وحيي، كيف أغفل، ولست مبغفول عين، أم كيف يهنئين العيش، : وحيكى عن بعضهم أنه كان يسمع يف خلواته وهويقول
أمامي، أم كيف ال يطول حزين، وال أدري ما يكون من ذنيب، أم كيف أؤخر عملي، وال أدري مىت يأيت أجلي، أم واليوم الثقيل 

كيف أسكن إىل الدنيا، وليست بداري، أم كيف أمجعها، ويف غريها مقامي ومأواي، أم كيف تعظم رغبيت فيها، والقليل منها 
، أم كيف يشتد حرصي عليها، وال ينفعين منها ما أخلفه لغريي، أم كيف يكفيين، أم كيف آمن فيها، وأنا ال يدوم فيها حايل

أؤثرها، وقد طردت من آثرها قبلي، أم كيف ال أبادر بعملي من قبل أن يتصرم منها مديت، أم كيف ال أعمل يف فكاك نفسي، قبل 
  .أن يغلق ذهين؛ أم كيف يشتد عجيب ا، وهي مفارقة يل ومنقطعة عين

كان فيها : قال." إن هذا لفي الصحف األوىل صحف إبراهيم وموسى:"  عن قوله تعاىل- صلى اهللا عليه وسلم-وسئل رسول اهللا
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عجبت ملن أيقن بالنار كيف يضحك، وعجبت ملن أيقن باحلساب كيف يعمل السيئات، وعجبت ملن أيقن بالقدر كيف : مكتوباً
طمئن إليها، وعجبت ملن ايقن باجلنة كيف ال يعمل احلسنات، ال إله ينصب؛ بدنه، وعجبت ملن يرى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف ي

  .إال اهللا حممد رسول اهللا

زدين يا : فقلت. عليك بتقوى اهللا، فإنه رأس أمرك: قال. أوصين: قلت لرسول اهللا:  أنه قال- رمحة اهللا عليه-ويروى عن أيب ذر
: قلت. قراءة القرآن، فإنه نور لك يف السماء وذكر لك يف األرضعليك بذكر اهللا، فإنه رأس كل خري خري، و: قال.رسول اهللا

. زدين: قلت. انظر إىل من دونك، وال تنظر إىل من هوفوقك: قال. زدين: قلت. عليك باجلهاد، فإنه رهبانية هذه األمة: قال. زدين

كن : قال. زدين: قلت. سكني وجالسهمأحب امل: قال. زدين: قلت. أقل الكالم إال من ذكر اهللا، فإنك بذلك تغلب الشيطان: قال
ال يأخذك يف اهللا لومة : قال. زدين: قلت. قل احلق ولوكان مراً: قال. زدين: قلت. يف الدنيا كأنك غريب وعد نفسك يف املوتى

: لقا. زدين: قلت. ارض من الدنيا بكسرة تقيم ا جسدك، وخرقة تواري ا عورتك، وظل تسكن فيه: قال. زدين: قلت. الئم

إياك وحب الدنيا، فإنه رأس اخلطايا، إن الدنيا لك صاحبها، : قال. زدين: قلت. اكظم الغيظ وأحسن إىل من أساء إليك
انصح للناس كما تنصح لنفسك وال تعب عليهم مبا فيك مثله، يا أبا ذر، إنه ال عقل : قال.زدين: قلت. وصاحب الدنيا ال يهلكها

  .حسب كحسن اخللقكالتدبري، وال ورع كالكف، وال 

من اشتاق إىل اجلنة سارع إىل اخلريات، ومن أشفق من النار سال عن الشهوات، ومن زهد يف الدنيا هانت عليه : وقال رسول اهللا
الدنيا قنطرة فاعربوها : وقيل يف احلكمة. ويقال إن الزهد يف الدنيا مفتاح كل خري، والرغبة فيها مفتاح كل شر وخطيئة. املصيبات

الخرة، وال تعمروها، إنكم خلقتم لآلخرة ال للدنيا، وإمنا الدنيا دار العمل، واالخرة دار اجلزاء، وهي دار القرار ودار املقام إىل ا
  ودار النعيم ودار اخللود 

  فصل في حسن التكليف

    

شر ألف كلمة، يقول له يف عقب  بأن اهللا تعاىل كلم موسى بن عمران، وناجاه باثين ع- أيدك اهللا وإيانا بروح منه-وأعلم يا أخي
يا موسى، أتدري مل كلمتك من بني خلقي، واصطفيتك لرساليت من بني . يا موسى، أدن مين، وأعرف قدري، فأنا اهللا: كل كلمة

 -قال موسى. ألين أطلعت على أسرار عبادي، فلم أر قلباً أصفى ملوديت من قلبك: قال. فمن علي يا رب: بين إسرائيل، قال موسى

أسكنك جنيت، وأدخلك دار : قال. رب من علي: قال. أردت بك خرياً: مل خلقتين يا رب بعد أن مل أكن شيئاً، قال: يه السالمعل
ال يزل لسانك رطباً من ذكري، : فما الذي ينبغي يل أن أعمل، قال: قال. كراميت مع مالئكيت، فتخلد هناك منعماً، ملتذاً مسروراً

يا رب مل ابتليتين بفرعون، : قال. نك مشغوالً خبدميت، وال تأمن مكري إىل أن ترى رجلك يف اجلنةوقلبك وجالً من خشييت، وبد
إمنا اصطنعتك على أن أخاطب بلسانك بين إسرائيل، فأمسعهم كالمي وأعلمهم شريعة التوراة وسنة الدين، وأدهلم على : قال

 بلغ بين إسرائيل أين ملا خلقت السموات واألرض جعلت هلما يا موسى،. اآلخرة، ومن اتبعك منهم ومن غريهم كائناً من كان
يا موسى، قل لبين إسرائيل . أهالً وسكاناً، فأهل مساوايت هم مالئكيت وخالص عبادي الذين ال يعصونين، ويفعلون ما يؤمرون
 وجازيته بأحسن الذي كانوا وبلغهم عين أنه من قبل وصييت وويف بعهدي، ومل يعصين، رقيته إىل رتبة مالئكيت، وأدخلته جنيت،

يا موسى، قل لبين إسرائيل وأبلغهم عين أين ملا خلقت اجلن واإلنس واحليوانات أمجع، أهلمتهم مصاحل احلياة الدنيا . يعملون
كل ذلك مبا جعلت هلم من السمع والبصر والفؤاد والتمييز : وعرفتهم كيفية التصرف فيها لطلب منافعها واهلرب من املضار منها



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  154  

  .والشعور أمجع

  .وهكذا أهلمت أنبيائي ورسلي واخلواص من عبادي، وعرفتهم أمر املبدأ واملعاد والنشأة اآلخرة

يا موسى، قل لبين إسرائيل يقبلون من أنبيائي وصييت، ويعملون ا، واضمن هلم عين أين . وبينت له الطريق وكيفية الوصول إليها
دنيا واالخرة مجيعاً، ومن وىف بعهدي وفيت بعهده، كائناً من كان من بين آدم، وأحلقتهم أكفيهم كل ما حيتاجون إليه من مصاحل ال

يا رب لوخلتنا يف اجلنة وكفيتنا حمن الدنيا ومصائبها وبالءها، أليس كان خرياً : قال موسى. بأنبيائي ومالئكيت يف اآلخرة دار القرار
كن مل يعرف حقي وقدر نعميت، ومل حيفظ وصييت، ومل يوف بعهدي بل يا موسى، قد فعلت بأبيكم آدم ما ذكرت، ول: لنا، قال

عصاين، فأخرجته منها، فلما تاب وأناب، وعدته أن أرده إليها، وآليت على نفسي أن ال يدخلها أحد من ذريته إال من قبل 
ال يريدون علواً يف األرض وال وصييت وأوىف بعهدي، وال ينال عهدي الظاملني، وال يدخل جنيت املتكربون، ألين جعلتها للذين 

. يا موسى، ادع لعبادي وذكرهم آالئي، فإم ال يذكرون مين إال كل خري سالفاً وخالفاً، عاجالً وآجالً. فساداً، والعاقبة للمتقني

  .يا موسى، ويل ملن تفوته جنيت، ويا حسرة عليه وندامة، حني ال ينفعانه

وزينتها بألوان احملاسن، وجعلت نعيم أهلها وسرورها روحاً ورحياناً، فلونظر أهل يا موسى، خلقت اجلنة يوم خلقت السموات، 
  .الدنيا إليها نظرة من بعيد، ملا نوا باحلياة يف الدنيا بعدها

  .يا موسى، هي مدخرة ألوليائي والصاحلني من عبادي، حتيتهم يوم يلقونه سالم وطوىب هلم وحسن مآب

يا موسى، ال يهنئك العيش يف الدنيا بعد النظر إليها، ألنك : قال. ليها، فأرين يا رب ألنظر إليهايا رب، قد شوقتين إ: قال موسى
من أبناء الدنيا إىل وقت معلوم، فإذا فارق الروح اجلسد رأيتها، ووصلت إليها ودخلتها، وتكون فيها ما دامت السموات واألرض، 

  .ئيل بالذي بشرتك به، وادعهم إليها، ورغبهم فيها، وزهدهم يف الدنيافال تعجل يا موسى، وأعمل كما أمرت، وبشر بين إسرا

  . فصل وأعلم يا أخي بأن الرغبة في الدنيا مع طلب اآلخرة ال يجتمعان

    

 يف بعض مواعظه لبين - عليه السالم-وقال املسيح. فمن زهد يف اآلخرة رغب يف الدنيا، ومن رغب يف اآلخرة زهد يف الدنيا
موا أن مثل دنياكم مع اآلخرة، كمثل مشرقكم ومغربكم، كلما أقبلتم إىل الغرب ازددمت من املشرق بعداً، وكلما أعل: إسرائيل

رغبناكم يف اآلخرة فلم ترغبوا، وزهدناكم يف الدنيا : وقيل يف بعض كتب يين إسرائيل. أقبلتم إىل املشرق ازددمت من املغرب بعداً
بشر القائلني بأن هللا سيفاً ال . ختافوا، وشوقناكم إىل اجلنة فلم تشتاقوا، ووخبناكم فلم تبكوافلم تزهدوا، وخوفناكم من النار فلم 
يا ابن آدم خريي إليك نازل، وشرك إيل صاعد، أحتبب إليك بالغىن، وأنت تتبغض إىل : ينام، وهونار جهنم، ويقول اهللا تعاىل

يا ابن آدم، أما تراقبين، أما تعلم أنك بعيين، يا ابن آدم، اذكرين عند . باملعاصي، ال يزال يأتيين كل يوم ملك كرمي بقبيح أفعالك
خلواتك، وعند حضور الشهوات احلرام، وأسألين أن أنزعها من قلبك، وأعصمك عن معصييت، وأبغضها إليك، وأيسر لك طاعيت 

م حببلي، لئال تستغين وتتوىل عين، فأعرض يا ابن آدم، إمنا أمرتك ويتك لتستعني يب وتعتص. وأحببها إليك، وأزينها يف عينيك
عنك، وأنا الغين عنك وأنت الفقري إيل؛ إمنا خلقتك يف الدنيا وسخرا لك لتستعد للقائي وتتزود منها للقدوم علي، لئال تعرض عين 

ال تكره لقائي، فإنه من وأعلم يا ابن آدم بأن الدار اآلخرة خري لك من الدنيا، فال ختتر غري ما اخترت لك، و. وختلد إىل األرض
  .كره لقائي كرهت لقاءه، ومن أحب لقائي أحببت لقاءه

  فصل في عظات مختلفة
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 ما ترى من األمور الدنيوية، واعترب مبا تشاهد فيها من تصاريفها بأهلها حاالً بعد حال، - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-تأمل يا اخي
كايات عن أنبياء اهللا وأوليائه وعباده الصاحلني، وما وصفنا من أخالقهم احلسنة وتفكر فيما ذكرنا يف هذه الرسالة من هذه احل

وسريم العادلة وأفعاهلم اجلميلة، فاجتهد أن تقتدي م وتسلك م وتسلك طريقهم؛ واستعن باهللا وأسأله التوفيق؛ وانظر إن 
الفتهم وترك االقتداء م، فإم أئمة اهلدى ومصابيح استوى لك أن تكون يف أعلى املراتب، فال ترض لنفسك بأدوا، واحذر خم

الدجى، والدعاة واهلداة إىل سبيله باحلكمة واملوعظة احلسنة، وهم حجج اهللا على خلقه، وصفوته من عباده، فاملفلح من أتبعهم، 
  .واخلاسر من خالف طريقهم، هم صفوة اهللا وخريته من خلقه

 وبني أحد من خلقه من قرابة، وأن أكرم عباده عنده أتقاهم، وأحبهم إليه أطوعهم له، -وجل عز -وأعلم يا أخي بأنه ليس بني اهللا
  .وأكثرهم له ذكراً، وأكيسهم يف األمور، وأشدهم اجتهاداً، وأشدهم استعداداً للرحلة من الدنيا إىل اآلخرة، وأكثرهم زاداً للمعاد

فيها، فبادر يا أخي وتزود من الدنيا لطريق اآلخرة، فإن خري الزاد التقوى، وأعلم أن أخفهم مؤنة يف الدنيا وأروحهم قلباً من زهد 
  .فسارع إىل اخلريات ونافس يف الدرجات قبل فناء العمر ونفاد األجل وقرب الفوت

وأعلم يا أخي بأن خري مناقب اإلنسان العقل، وأفضل خصاله العلم، ولكل شيء خاصية، وخاصية العقل صحة التمييز، ومعرفة 
حلقائق، والسرية العادلة، وحسن االختيار، فانظر إن كنت عاقالً، واختر من األمور أفضلها، ومن األخالق أمجلها، ومن األعمال ا

  .خريها، ومن املراتب أشرفها، ومن املنافع أعمها وأدومها

خالقهم، وسريم أعدل من سريم، وأعلم يا أخي بأن اآلخرة أفضل من الدنيا، وأهلها أفضل من أهل الدنيا، وأخالقهم أكرم من أ
ومراتبهم أشرف، ونعيمهم أدوم، وسرورهم أبقى، ولذام أخلص، فانظر اآلن على ما يقع اختيارك، وكيف يكون، وأليهما 

تعمل، وال يكن إيثارك، إن كنت عاقالً، إال لآلخرة فقد تبني لك الرشد من الغي، وعرفت الضاللة من اهلدى، وميزت الصواب 
طأ، وعلمت احلق من الباطل، وانزاحت العلة، وقد أعذر من أنذر، ليهلك من هلك عن بينة، وحييا من حيي عن بينة، ولئال من اخل

  .يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل، وما على الرسول إال البالغ املبني

    

هك من نوم الغفلة ورقدة اجلهالة ما خولناك، فانظر اآلن يا أخي إن كان مل يتبني لك بعد ما شرحناه من هذه األوصاف، ومل ينب
ومل يشفك ما ذكرناه، ومل ينفعك ما وصفناه، فأبيت إال التغمد والغمرة؛ يف طغيان أبناء الدنيا املغرورين ا، الغافلني عن اآلخرة 

م على ما هم مزدمحون عليه، ال بد يل من االقتداء م، ومداخلتهم فيما هم فيه من الغرور، ومزامحته: اجلاهلني هلا، بأن تقول
ورضيت لنفسك بالتشبه م يف سوء أخالقهم، وتراكم جهاالم، وفساد آرائهم، وسوء أعماهلم، وقبيح أفعاهلم، وسريم اجلائرة، 

، وأمورهم املسيئة، واحواهلم املتغايرة، وتصاريفهم املختلفة، وأسبام املتضادة، من عداوة بعضهم بعضاً، وحسد بعضهم بعضاً
وبغي بعضهم على بعض، وتكربهم وتكاثرهم وتفاخرهم فيما هم فيه من أمور هذه الدنيا الدنية، واالغترار ا، وما يتكلفونه بينهم 
من زخرف القول غروراً، ويتمكنون به من الكالم خداعاً، وقلوم مملوءة غشاً وغالً وحسداً وكرباً وحرصاً وطمعاً وبغضاً وعداوة 

 مثل قوم دينهم التعصب، واعتقادهم النفاق، وأعماهلم الرياء، واختيارهم شهوات الدنيا، يتمنون اخللود فيها مع ومكراً وحيالً،
علمهم بأنه ال سبيل إليه، جيمعون ما ال يأكلون، ويبنون ما ال يسكنون، ويؤملون ما ال يدركون، ويكسبون من احلرام وينفقون يف 

ن كل منكر؛ سكارى متمردون، يف طغيام يعمهون، ال يسمعون النداء، وال يبصرون املعاصي، ومينون من املعروف، ويركبو
اهلدى، وال ينجع فيهم الوعظ وال الذكر، وال األمر وال النهي، وال الوعد وال الوعيد، وال الترغيب وال الترهيب، وال الزجر وال 

دبرون، عن اآلخرة معرضون، على الدنيا يتكالبون تكالب التهديد، بل تراهم يف غيهم يترددون، ويف ظغيام يعمهون، مولون م
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الكالب على اجليفة، منهمكني يف الشهوات، تاركني للصلوات، ال يسمعون املوعظة، وال تنفعهم التذكرة، فال جرم أم ميهلون 
رغم منهم، ويتركون ما مجعوا قليالً،وميتعون يسرياً، مث جتيئهم سكرة املوت باحلق، إن شاؤوا أوأبوا، فيفارقون حمبوبام على 

لغريهم، يتمتع مبال أحدهم حليل زوجه، وامرأة ابنه، وبعل ابنته، وصاحب مرياثه، هلم املهنأة، وعليه الوبال، ثقيل ظهره بأوزاره، 
مجيع معذب النفس مبا كسبت يداه، يا حسرة عليهم قامت القيامة على أهلها، وفقك اهللا، أيها األخ، للسداد، وهداك للرشاد و

  .إخواننا حيث كانوا يف البالد، إنه رؤوف بالعباد

متت رسالة األخالق، واحلمد هللا، والصالة على رسوله مستنبط ينابيع احلكمة بصفاء جوهره، واملقارع به أنوف اجلاحدين ألوله 
، وال حول وال قوة إال باهللا ومصدره، واملفصح عن غرائبه، وعلى آله، وسلم، حسبنا اهللا ونعم الوكيل، نعم املوىل، ونعم النصري

  .العلي العيظم

  العاشرة من القسم الرياضي في إيساغوجيالرسالة

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 أنه ملا كان اإلنسان أفضل املوجودات اليت حتت فلك القمر، وكان من - ايدك اهللا وإيانا بروح منه-أعلم أيها األخ البار الرحيم

ان النطق من أفضل الصنائع البشرية، أردنا أن نبني ماهية النطق، وكميته وكيفيته، إذ كان به ينفصل فضيلته العلوم والصنائع، وك
اإلنسان عن سائر احليوانات، كما يقال يف حده إنه حي مناطق مائت، ألن سائر احليوانات كلها أحياء مائتون غري ناطقني، وأيضاً 

ية ما هوأقرب، وذلك أن سائر الصنائع املوضوع فيها األجسام الطبيعية، موضوعاا فإن النطق من سائر الصنائع البشرية إىل الروحان
  .كلها جواهر جسمانية، كما بينا يف رسالة الصنائع

فأما النطق فإن املوضوع فيه جواهر النفس اجلزئية احلية، وتأثرياته فيها روحانية، مثل الوعد والوعيد والترغيب والترهيب واملديح 
  .لدليل على ذلك ما يتبني لنا من تأثريات الكالم يف النفوس، مثل ما يرى من تأثريات اجلسام بعضها يف بعضواهلجاء؛ وا

    

مفسد ومصلح، فاملصلح مثل الطعام والشراب املصلحني ألجساد احليوانات، : وذلك أن تأثريات األجسام بعضها يف بعض نوعان
؛ واملفسد مثل النار املهلكة ألجساد احليوانات وأجساد النبات، ومثل الضرب ومثل العقاقري واألدوية املصلحة ألجساد املرضى

: فكذا حكم الكالم واألقاويل يف النفوس نوعان. بالسيف والسكني وما شاكله من األجساد املفسدة املهلكة ألجسام احليوانات

خالق، ومثل املواعظ واملواعيد الزاجرين للنفوس مصلح ومفسد، فاملصلح كاملديح والثناء اجلميل الباعثني للنفوس على مكارم األ
عن األفعال القبيحة وعن مساؤى األخالق، واملفسد من الكالم للنفوس كالشتيمة والتهديد والقبيح من األقاويل اجلالبة إىل النفوس 

 الغربان والبوم كلمة تكلم ا إن سبب العداوة بني: كما قيل يف املثل. رب كلمة جلبت فتنة وحروباً: العداوة والبغضاء، كما يقال
  : الغراب يوم اجتماع الطري على متليك البوم، ورب كلمة أطفأت نريان احلروب كما قيل يف قصيدة

 كفاية قائد القواد يكفي  لفظ يثبت في النفوس مهابة،

 تبلغ األقالم باإليعاد ما  تبلغ األسياف باستهالكها ا
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كون مطابقاً للموجودات كلها كمطابقة العدد للمعدودات، والدليل على ذلك كثرة اللغات، ومن فضيلة النطق أيضاً أنه كاد أن ي
 فنريد أن نذكر من ذلك طرفاً شبه - عز وجل-واختالف األقاويل، وفنون تصاريف الكالم، مما ال يبلغ أحد كنه معرفتها إال اهللا

  .ق فهم معانيهااملدخل ليقرب على املتعلمني وليسهل على الناظرين يف علم املنط

  فصل في اشتقاق المنطق

  وانقسام النطق إلى قسمين 

 أن املنطق مشتق من نطق ينطق نطقاً، والنطق فعل من أفعال النفس اإلنسانية، وهذا - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-أعلم يا أخي
حاين معقول، وذلك أن النطق فكري ولفظي، فالنطق اللفظي هوأمر جسماين حمسوس، والنطق الفكري أمر رو: الفعل نوعان

اللفظي إمنا هوأصوات مسموعة هلا هجاء وهي تظهر من اللسان الذي هوعضومن اجلسد، ومتر إىل املسامع من اآلذان اليت هي 
أعضاء من أجساد أخر، وأن النظر يف هذا املنطق والبحث عنه والكالم على كيفية تصاريفه وما يدل عليه من املعاين، يسمى علم 

وأما النطق الفكري الذي هوأمر روحاين معقول، فهو تصور النفس معاين األشياء يف ذاا، ورؤيتها لرسوم . ق اللغوياملنط
احملسوسات يف جوهرها، ومتييزها هلا يف فكرا، وذا النطق حيد اإلنسان، فيقال إنه حي ناطق مائت، فنطق اإلنسان وحياته من 

  .ن اسم اإلنسان إمنا هوواقع على النفس واجلسد مجيعاًقبل النفس، وموته من قبل اجلسد، أل

وأعلم أن النظر يف هذا النطق والبحث عنه ومعرفة كيفية إدراك النفس معاين املوجودات يف ذاا بطريق احلواس، وكيفية انقداح 
  .ت، يسمى علم املنطق الفلسفياملعاين يف فكرها من جهة العقل الذي يسمى الوحي واإلهلام، وعبارا عنها بألفاظ بأي لغة كان

وملا كان النطق اللفظي أمراً جسمانياً ظاهراً جلياً حمسوساً، وضع بني الناس لكيما يعرب به كل إنسان عما يف نفسه من املعاين لغريه 
مني فهم علم املنطق من الناس السائلني عنه، واملخاطبني له، احتجنا إىل أن نذكر من هذا املنطق طرفاً شبه املدخل لقرب على املتعل

الفلسفي، ويسهل تأمله على الناظرين، فنقول أيضاً إنه ملا كان النطق اللفظي هوألفاظ مؤلفة من احلروف املعجمة، احتجنا أن نذكر 
فالفكرية هي صورة روحانية يف أفكار النفوس مصورة يف . فكرية ولفظية وخطية: إن احلروف ثالثة أنواع: احلروف أوالً، فنقول

هرها قبل إخراجها معانيها باأللفاظ؛ واحلروف اللفظية هي أصوات حممولة يف اهلواء، فمدركة بطرق األذنني بالقوة السامعة، جوا
كما بينا يف رسالة احلاس واحملسوس واخلطية هي نقوش خطت باألقالم يف وجوه األلواح وبطون الطوامري؛ مدركة بالقوة الباصرة 

  .بطريق العينني

روف اخلطية إمنا وضعت مسات ليستدل ا على احلروف اللفظية، واحلروف اللفظية وضعت مسات ليستدل ا على وأعلم أن احل
  .احلروف الفكرية، واحلروف الفكرية هي األصل

  جعل اللسان على الفؤاد دليال  الكالم لفي الفؤاد، وإنما إن

  .وسنبني ماهيتها يف فصل آخر

    

 هي أصوات حتدث يف احللقوم واحلنك، وبني اللسان والشفتني عند خروج النفس من الرئة بعد أعلم أن احلروف اللفظية إمنا
تروحيها احلرارة الغريزية اليت هي يف القلب، وهي مثانية وعشرون حرفاً يف اللغة العربية، وأما سائر اللغات فرمبا تزيد وتنقص، وقد 

روف إذا ألفت صارت ألفاظاً، واأللفاظ إذا ضمنت املعاين صارت أمساء، وأعلم أن احل. بينا علة ذلك يف رسالة اختالف اللغات
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موزون ونثر، فاملوزون كالشعر : والسماء إذا ترادفت صارت كالماً، والكلمات إذا اتسقت صارت أقاويل واألقاويل نوعان
عان، فمنه ما يتكلم به مجهور الناس والرجز والقوايف، والنثر نوعان، فمنه فصاحة وبالغة، ومنه خماطبات وحماورات، واخلطاب نو

  .فيما بينهم يف طلب حاجام بال احتجاج وال خصومة، ومنه ما يتكلمون به يف دعاويهم وخصومام باحتجاج وبراهني

  .إما يف أمور الدنيا، وإما يف أمور الديانات واملذاهب والعلوم: والدعاوي واخلصومات نوعان

اوي اليت يف أمور الدنيا ال تكون إال بالشهود والعقود والصكوك، صارت الرباهني أيضاً على وملا كانت الرباهني على صحة الدع
صحة الدعاوي يف أمور الديانات واملذاهب والعلوم، ال تكون إال باستشهاد ما يف الكتب اإلهلية، واإلخبار عن أصحاب الشرائع، 

  .زان احلقأوإمجاع اخلصوم، أوشهادة العقول بالقياس الصحيح الذي هومي

وملا كان اختالف الناس باحلزر والتخمني يف مقادير األشياء املوزونة واملكيلة دعتهم إىل وضع املوازين واملكاييل لريفع اخللف ا 
عند احلزر، وكذلك اختالف العلماء يف احلكم باحلزر والتخمني على األمور الغائبة عن احلواس، دعتهم إىل وضع القياسات لريفع 

 ا عند النظراخللف.  

وملا كان يف صحة الوزن والكيل حيتاج إىل شرائط من عيار الصنجات، وصحة املكيال وامليزان، وتقومي الكيل والوزن ا، كذلك 
حكم القياسات اليت يعرف ا احلق من الباطل، والصواب من اخلطأ، واخلري من الشر، حيتاج إىل شرائط ليصح ا احلكم، وقد 

 املنطق الفلسفي بشرح طويل، ولكن نريد أن نذكر يف هذه الرسالة طرفاً، ليقرب على املتعلمني فهمها، ونرجع ذكر ذلك يف كتب
  : اآلن إىل ذكر األلفاظ الدالة على املعاين اليت يف أفكار النفوس فنقول

  فصل في األلفاظ الدالة على المعاني

من : من الواصف، ومن املوصوف، وما الصفة، وأيضاً:  ونقول أيضاًما االسم، وما املسمي، وما التسمية، وما املسمى،: أوالً
  .الناعت، ومن املنعوت، وما النعت

االسم كل لفظة دالة على معىن من املعاين بال زمان؛ واملسمي هوالقائل، والتسمية هي قول القائل، واملسمى هواملعىن : تفسريها
ائل، واملوصوف هوالذات املشار إليه، والصفة هي معىن متعلق باملوصوف، املشار إليه، والواصف هوالقائل، والوصف هوقول الق

والناعت هوالقائل، والنعت هوقول القائل، واملنعوت هوالذات املشار إليه؛ وليس له لفظة رابعة تدل على معىن متعلق باملنعوت كما 
  .كانت الصفة متعلقة باملوصوف

  فصل في األلفاظ الستة

ثالثة منها داالت على :  تستعملها الفالسفة يف أقاويلها وإشاراا إىل املعاين اليت يف أفكار الناس ستة أنواعوأعلم أن األلفاظ اليت
: فاأللفاظ الثالثة الدالة على املوصوفات قوهلم. األعيان اليت هي موصوفات، وثالثة منها داالت على املعاين اليت هي الصفات

  .الفصل واخلاصة والعرض: ة على الصفات هي قوهلمالشخص والنوع واجلنس، والثالثة الدال

الشخص كل لفظة يشار ا إىل موجود مفرد عن غريه من املوجودات، مدرك بإحدى احلواس، مثل : وأما شرح معانيها فنقول
يء واحد هذا الرجل، وهذه الدابة، وهذه الشجرة، وذا احلائط، وذاك احلجر، وما شاكل هذه األلفاظ املشار ا إىل ش: قولك
  .بعينه

اإلنسان والفرس واجلمل والغنم والبقر والسمك، وباجلملة : والنوع كل لفظة يشار ا إىل كثرة تعمها صورة واحدة، مثل قولك
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  .كل لفظة تعم عدة أشخاص متفقة الصور

ت والثمار واحلب وما وأما اجلنس فهو كل لفظة يشار ا إىل كثرة خمتلفة الصور، تعمها كلها صورة أخرى، كاحليوان والنبا
احليوان، يعم الناس كلهم، والسباع والطيور : شاكلها من األلفاظ، فإن كل لفظة منها تعم مجاعات خمتلفة الصور، وذلك أن قولك

  .والسمك وحيوان املاء أمجع، وهي كلها صور خمتلفة يعمها احليوان، وهي صورة روحانية متممة للجسم

    

وأعلم أن . العرض، فهي ألفاظ دالة على الصفات اليت يوصف ا األجناس واألنواع واألشخاصالفصل واخلاص و: وأما قوهلم
الصفات ثالثة، فمنها صفات إذا بطلت بطل وجدان املوصوف معه، فتسمى فصوالً ذاتية جوهرية مثل حرارة النار ورطوبة املاء 

دان النار؛ وكذلك حكم رطوبة املاء ويبوسة احلجر، وكل ويبوسة احلجر، وما شاكلها، وذلك أن حرارة النار إذا بطلت بطل وج
ومنها صفات إذا بطلت مل يبطل وجدان املوصوف، ولكنها بطيئة الزوال، . صفة ملوصوف هكذا حكمه مسيت فصالً ذاتياً جوهرياً

الزوال، ولكن ليس من مثل سواد القري؛ وبياض الثلج وحالوة العسل ورائحة املسك والكافور، وما شاكلها من الصفات البطيئة 
  .الضرورة أنه إذا بطل سواد القري أوبياض الثلج أن يبطل وجدان أعياا، فمثل هذه الصفات تسمى خاصية

ومنها صفات سريعة الزوال تسمى عرضاً، مثل محرة اخلجل وصفرة الوجل ومثل القيام والقعود والنوم واليقظة، وما شاكل هذه 
عرض لشيء وتزول عنه من غري زواله، ومسيت الصفات البطيئة الزوال خاصية ألا صفات ختتص من الصفات يسمى عرضاً، ألا ت

  .بنوع دون سائر األنواع

  .وتسمى الصفات الذاتية اجلوهرية فصوالً ألا تفصل اجلنس فتجعله أنواعاً

يها نوع آخر، مثل خاصية اإلنسان أنه وأعلم أن الصفات اليت تسمى خاصية أربعة أنواع، فمنها ما يكون خاصية لنوع، ويشاركه ف
ذو رجلني من بني سائر احليوانات، ولكن يشاركه فيه الطري، ومنها ما هي خاصية لنوع، وال يشاركه فيها غريه، ولكن ال يوجد 

  .نسانيف مجيع أشخاصه تلك اخلاصية مثل الكتابة والتجارة وأكثر الصنائع، فإا خاصية لنوع الناس، ولكن ال توجد يف كل إ

ومنها خاصية قد توجد لكل أشخاص النوع، ولكن ال توجد يف كل وقت، مثل املشيب، فإنه خاصية لإلنسان دون سائر 
ومنها خاصية لنوع دون غريه وتوجد يف كل أشخاصه ويف كل وقت، وتسمى . احليوانات، ولكن ال يوجد إال يف آخر العمر

ة اإلنسان دون سائر احليوانات، ولكل أشخاصه ويف كل وقت، وذلك أن خاص اخلاص، مثل الضحك والبكاء، فإما من خاصي
الضحك والبكاء يوجدان لإلنسان من وقت والدته إىل وقت موته، وكذلك الصهيل للفرس والنهيق للحمار والنباح للكالب؛ 

من املوجودات له خاصية وباجلملة ما من نوع من أنواع احليوان إال وله خاصية ختتص به دون غريه، وهكذا حكم كل موجود 
  .متيزه عما سواه تسمى رسوماً، علم ذلك أومل يعلم

وأعلم أن بالفصول تنقسم األجناس فتصري أنواعاً، وا حتد األنواع، ألا مركبة منها، وبالرسوم ختتلف األنواع وخيالف بعضها 
خاص اليت حتت نوع واحد، مثل الزرقة والشهلة وباخلواص اليت هي أعراض بطيئة الزوال ختتلف األش. بعضاً، يعين خاص اخلاص

والفطسة؛ والنحافة والسمرة والطول والقصر، وما شاكلها من الصفات اليت ختتلف ا أشخاص الناس وميتاز بعضهم عن بعض، 
من وباألعراض ختتلف أحوال األشخاص مثل القيام والقعود والغضب والرضا، وما شاكلها . وكل هذه الصفات بطيئة الزوال

  .الصفات اليت ال تدوم ويتعاقبها ضدها

وأعلم بأن كل صفة للجنس فهي يف مجيع انواعه، وكل صفة للنوع فهي يف مجيع أشخاصه ضرورة، وليس من الضرورة أن كل 
  .صفة للشخص جلميع نوعه، وال صفة النوع جلميع جنسه
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  فصل في أن األشياء كلها صور وأعيان

للفظي شبه املدخل، فنريد أن نذكر طرفاً من املنطق الفكري، إذ كان هواألصل، وهذا فرع عليه، وإذ قد ذكرنا طرفاً من املنطق ا
فإن األلفاظ إمنا هي مسات داالت على املعاين اليت يف أفكار النفوس، وضعت بني الناس ليعرب كل إنسان عما يف . كما ذكرنا قبل

فنقول إن األشياء كلها بأمجعها صور وأعيان غرييات؛ أفاضها الباري نفسه من املعاين لغريه من الناس، عند اخلطاب والسؤال، 
تعاىل على العقل الفعال الذي هوجوهر بسيط مدرك حقائق األشياء، كما بينا يف رسالة املبادئ العقلية؛ ومن العقل على النفس 

عىن قول احلكماء إن اإلنسان عامل صغري، وإن العامل الكلية الفلكية اليت هي نفس العامل بأسره، كما بينا يف الرسالة اليت فسرنا فيها م
إنسان كبري؛ ومن النفس الكلية فاضت على اهليوىل األوىل اليت بينا ماهيتها يف رسالة اهليوىل والصورة؛ ومن اهليوىل على النفس 

تصور الناس يف أفكارهم من املعلومات وهي ما ي" اإلنسان عامل صغري" اجلزئية البشرية اليت بينا كيفية نشوئها يف رسالة لنا ترمجتها
  .بعد مشاهدم هلا يف اهليوىل بطريق احلواس

    

فمن أراد أن يعرف كيف كانت صور األشياء يف النفس الكلية قبل فيضها على اهليوىل، فليعترب صور مصنوعات البشر كيف 
ومن أراد أن يعرف أيضاً .  كما بينا يف رسالة الصنائعتكوا يف نفوسهم قبل إظهارهم هلا يف اهليوليات املوضوعة هلم يف صناعتهم

كيف كانت صور األشياء يف العقل الفعال قبل فيضه على النفس الكلية، وكيف كان قبوهلا تلك الرسوم والصور، فليعترب حال 
ومن أراد أيضاً أن . ة التعليمرسوم املعلومات اليت يف أنفس العلماء، وكيف إفادم للمتعلمني، وكيف قبوهلم هلا، كما بينا يف رسال

 قبل فيضه على العقل، فليعترب حال العدد كيف كان يف الواحد الذي قبل - عز وجل-يعرف كيف حال املعلومات يف علم الباري
  .االثنني، وكيف نشأ منه كما بينا يف رسالة خواص العدد

  فصل في العلم والتعلم والتعليم

ملعلوم يف نفس العامل، وأن الصنعة ليست شيئاً سوى إخراج تلك الصورة اليت يف نفس وأعلم أن العلم ليس بشيء سوى صورة ا
  .الصانع العامل ووضعها يف اهليوىل

وأعلم يا أخي أن أنفس العلماء عالمة بالفعل، وأنفس املتعلمني عالمة بالقوة؛ والتعليم ليس شيئاً سوى إخراج ما يف القوة إىل 
لقوة إليه؛ وأن كل شيء بالقوة ال خترج إىل الفعل إال لشيء هوبالفعل خيرجه إليه، وأن النفس الكلية الفعل، والتعلم هواخلروج من ا

فكل نفس جزئية تكون أكثر معلومات وأحكم مصنوعات، فهي أقرب . الفلكية هي عالمة بالفعل، واألنفس اجلزئية عالمة بالقوة
فاجتهد .  كما قيل يف حد الفلسفة إا التشبه باإلله حبسب الطاقة اإلنسانيةإىل النفس الكلية، لقرب نسبتها إليها وشدة شبهها ا،

أن تكتسب معلومات كثرية تكن أفعالك كلها حكمية زكية، فإا القنية الروحانية، كما جتتهد أبناء الدنيا يف اكتساب املال الذي 
  .هوالقنية اجلسدية

ده من اللذات يف الدنيا وطيب العيش، فهكذا بالعلم تتمكن النفس من اللذات يف وأعلم أنه كما أن املال يتمكن اإلنسان به مما يري
قل هل يستوي الذين :" الدار اآلخرة، وبالعلم يتقرب إىل اهللا أبناء اآلخرة، وبه يتفاضل بعضهم على بعض، كما قال اهللا تعاىل

  .اآلية" يعلمون والذين ال يعلمون

أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً : " اجلهالة، وبه تنتبه من نوم الغفلة كما قال اهللاوأعلم أن بالعلم حتيا النفوس من موت 
إليه يصعد الكلم الطيب :" فالعلم يهديك إىل طريق ملكوت السماء، ويعينك على الصعود إىل هناك، كقوله تعاىل. اآلية" ميشي به



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  161  

ال تفتح هلم أبواب السماء، وال يدخلون اجلنة حىت يلج اجلمل يف سم :" ىلوأخرب عن أهل اجلهالة فقال تعا." والعمل الصاحل يرفعه
وهذا وعيد هلم باإلياس عن الصعود إىل ملكوت السماء، فأعيذك أيها األخ أن ترضى بأن تكون منهم أومعهم، وقيل إن ." اخلياط

 أوجتالس العلماء أوحتب العلماء، وإياك واخلامس، كن عاملاً أومتعلماً،: املرء مع من أحب، بل كن من الذين أمرهم رسول اهللا فقال
  .إال أن تكون من الطوائف

  فصل في اشتراك األلفاظ وأخواتها

    

وإذ قد فرغنا من ذكر املعاين، وأخربنا بأا صور كلها ورسوم يف أفكار النفوس اجلزئية، وأا تناولتها من اهليوىل بطريق احلواس، 
 اهليوىل فاضت عليها من النفس الكلية الفلكية، وإن اليت يف النفس أيضاً فاضت عليها من العقل الفعال، وقلنا أيضاً إن الصور اليت يف

 وذكرنا أيضاً األلفاظ مبجردها، وأخربنا أن احلروف اليت هي أصوات - عز وجل -وإن اليت يف العقل أيضاً أفاضها عليه الباري
 ضمنت املعاين صارت أمساء، وأن األمساء إذا ترادفت صارت كالماً، وأن الكالم مفردة إذا ألفت صارت ألفاظاً، وأن األلفاظ إذا

وأعلم أن املعاين هي األرواح، واأللفاظ كاألجساد هلا، وذلك أن كل لفظة ال معىن هلا فهي مبرتلة جسد بال . إذا ألصق صار أقاويل
تلف تارة من جهة اللفظ، وتارة من جهة املعىن، وتارة منهما وكل معىن يف فكر النفس ال لفظ له فهو مبرتلة األقاويل خت. روح فيه

عني اإلنسان، وعني املاء، ومقابلتها هي املترادفة : مجيعاً، وهي مخسة أنواع، فمنها املشتركة يف اللفظ، املختلفة يف املعىن، كقولك
حجر وشجر، : باينة يف اللفظ واملعىن مجيعاً، كقولكومنها املت. الرب واحلنطة: اليت هي املختلفة يف اللفظ املتفقة يف املعىن، كقولك

ومنها املشتق أمساؤها وهي . هذا إنسان امسه زيد، وهذا امسه عمرو: ومقابلتها املتواطئة وهي املتفقة يف اللفظ واملعىن مجيعاً، كقولك
  .الضارب واملضروب، وما شاكلها من األمساء املشتقة من األفعال: كقولك

   كلها جواهر وأعراضفصل في أن األشياء

جواهر وأعراض، وإن اجلواهر كلها جنس واحد قائمة بأنفسها، وإن : إن األشياء كلها نوعان: وأعلم يا أخي أن العلماء قالوا
 ليس يوصف بأنه عرض وال جوهر بل - عز وجل-األعراض تسعة أجناس، وهي حالة يف اجلواهر، وهي صفات هلا، وإن الباري

إن األشياء كلها صور وأعيان غرييات؛ مرتب بعضها حتت بعض كترتيب العدد، ومتعلق : لفاعلة، وحنن نقولهوخالقهما وعلتهما ا
 هوعلتها - جل جالله-وجود بعضها ببعض كوجود العدد من الواحد الذي قبل االثنني، كما بينا يف رسالة العدد، وإن الباري

  .وهوموجدها كما بينا يف رسالة املبادئ العقلية

مقومة ومتممة، وقد مست العلماء الصور املقومة جواهر، ومست الصور املتممة أعراضاً، وقد بينا الفرق : أن الصورة نوعانوأعلم 
  .بني الصورة املقومة والصورة املتممة يف رسالة اهليوىل والصورة، ويف رسالة الكون والفساد، فأعرفهما من هناك إن شاء اهللا

  قفصل في حاجة اإلنسان إلى المنط

وأعلم أيها األخ أنه لوأمكن الناس أن يفهم بعضهم من بعض املعاين اليت يف أفكار نفوسهم من غري عبارة اللسان، ملا احتاجوا إىل 
األقاويل اليت هي أصوات مسموعة، ألن يف استماعها واستفهامها كلفة على النفوس من تعليم اللغات وتقومي اللسان واإلفصاح 

ت نفس كل واحد من البشر مغمورة يف اجلسد، مغطاة بظلمات اجلسم، حىت ال ترى واحدة منهما األخرى والبيان، ولكن ملا كان
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إال اهلياكل الظاهرة اليت هي األجسام الطويلة العريضة العميقة، وال يدري ما عند كل واحد منها من العلوم إال ما عرب كل إنسان 
 إال بأدوات وآالت مثل اللسان والشفتني واستنشاق اهلواء، وما شاكلها من عما يف نفسه لغريه من أبناء جنسه، وال ميكنه ذلك

الشرائط اليت حيتاج اإلنسان إليها يف إفهامه غريه من العلوم، واستفهامه منه، فمن أجل هذا احتيج إىل املنطق اللفظي وتعليمه، 
  .والنظر يف شرائطه اليت يطول اخلطاب فيها

    

 املتجسدة فهي غري حمتاجة إىل الكالم واألقاويل يف إفهام بعضها بعضاً من العلوم واملعاين اليت يف األفكار، فأما النفوس الصافية الغري
وهي النفوس الفلكية، ألا قد صفت من درن الشهوات اجلسمانية، وجنت من حبر اهليوىل وأسر الطبيعة، واستغنت عن الكون مع 

امل الكون والفساد، وارتفعت إىل أعلى أفق العامل العلوي، وسرت يف اجلواهر النرية األجساد املظلمة اليت هي أسفل السافلني وع
والشفافة اليت هي الكواكب واألفالك، وذلك كما توجب احلكمة اإلهلية والعناية الربانية، إذ مل تقرن باألجسام الساترة، ومل حتتج 

افية من اخلبث والدغل، وبريئة من اإلضمار للشر، فقرنت إىل كتمان أسرارها، وال إىل إخفاء ما يف ضمائرها، إذ كانت ص
باجلواهر النرية واألكر الشفافة اليت يتراءى اجلزء منها يف الكل، والكل يتراءى يف اجلزء، كما تتراءى وجوه املرايا االة بعضها يف 

عني اجلميع، فهم غري حمتاجني إىل اإلخبار عن بعض، وكما تتراءى وجوه اجلماعة املتقابلني يف عني الواحد منهم، ووجه الواحد يف أ
  .اإلضمار، وال السؤال عن كتمان األسرار، ألم يف اإلشراق واألنوار اليت هي معدن األخيار واألبرار

ة إمنا احليا:"  عز وجل-فاجتهد يا أخي فلعل نفسك تصفو، ومهتك تعلومن الرغبة يف هذه الدنيا الدنية اليت ذمها رب العاملني فقال
" زين للناس حب الشهوات من النساء:" وقال تعاىل." وما احلياة الدنيا إال متاع الغرور:" إىل قوله" الدنيا لعب وهلووزينة وتفاخر

تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال :" وقال تعاىل. اآلية" أأنبئكم خبري من ذلكم اتقوا عند رم جنات: قل:" وقال تعاىل. اآلية
  ". األرض وال فساداً، والعاقبة للمتقنييريدون علواً يف

وأعلم بأنه إذا عدم اجلنس عدم مجيع أنواعه معه، وإذا عدم النوع عدم مجيع أشخاصه معه، وليس من الضروري إذا وجد الشخص 
يف أقاويله، ثالثة يستعملها صاحب اللغة : وأعلم بأن األجناس أربعة أنواع. وجد النوع كله، وال إذا وجد النوع وجد اجلنس كله

فالذي يستعمله صاحب اللغة من هذه الثالثة، أحدها جنس البلدي، واآلخر جنس . وواحد يستعمله صاحب الفلسفة يف أقاويله
البغداديون والبصريون واخلراسانيون وما : فاجلنس البلدي كقولك جلماعة تشري إليهم فنقول. الصناعي، واآلخر جنس النسيب
هامشيون : جنارون حدادون خبازون وما شاكله؛ والنسيب كقولك جلماعة: ماعة تشري إليهم فنقولشاكله؛ والصناعي كقولك جل

  .وأما الذي يستعمله الفيلسوف يف أقاويله فهو عشرة ألفاظ بيناها يف قاطيغورياس. علويون ربعيون

  الحادية عشرة في المقوالت العشرالرسالة

  التي هي قاطيغورياس 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
وإذ قد فرغنا من ذكر الستة األلفاظ اليت يف إيساغوجي، وبينا ماهية املعاين اليت تدل عليها واحداً واحداً، فنريد أن نذكر العشرة 

األلفاظ اليت يف قاطيغورياس، ونبني معانيها، ونصف كيف هي، وأن كل لفظة منها اسم جلنس من األجناس املوجودة، وأن املعاين 
  . حتت هذه العشرة األلفاظكلها كيف هي داخلة
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 بأن احلكماء األولني ملا نظروا إىل األشياء الظاهرة بأبصار عيوم، - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-أعلم أيها األخ البار الرحيم
وا حقائق وشاهدوا األمور اجلليلة حبواسهم، تفكروا عند ذلك يف معاين بواطنها بعقوهلم، وحبثوا عن خفيات األمور برويتهم، وأدرك

املوجودات بتمييزهم، وبان هلم أن األشياء كلها أعيان غرييات، مرتبة يف الوجود كترتيب العدد، ومتعلقة مرتبطة بعضها ببعض يف 
 كتعلق األعداد، ورباط بعضها ببعض من الواحد الذي قبل االثنني كما - سبحانه-البقاء والدوام عن العلة األوىل الذي هوالباري

  .ة والعددبينا يف رسال

    

وملا تبني هلم هذه األشياء، كما ذكرنا، لقبوا ومسوا األشياء املتقدمة يف الوجود اهليوىل، ومسوا األشياء املتأخرة يف الوجود الصورة؛ 
ر ، ومسوا الصور املقومة جواهر، ومسوا الصو"الكون والفساد" مقومة ومتممة، كما بينا يف رسالة: وملا بان هلم أن الصورة نوعان

وكذلك ملا تبينوا أن . إن اجلواهر كلها جنس واحد: املتممة أعراضاً؛ وملا بان هلم أيضاً أن الصور املقومة حكمها حكم واحد، قالوا
فاجلوهر يف املوجودات . إن األعراض خمتلفة األجناس، وهي تسعة أجناس مثل تسعة آحاد: الصور املتممة أحكامها خمتلفة قالوا

واألعراض التسعة كالتسعة اآلحاد اليت بعد الواحد، فصارت املوجودات كلها عشرة أجناس مطابقة لعشرة كالواحد يف العدد، 
  .آحاد، وصارت األعراض مرتبة بعضها حتت بعض كترتيب العدد وتعلقه يف الوجود عن الواحد الذي قبل االثنني

" وهر والكم والكيف واملضاف واألين ومىت والنصبةاجل: فأما األلفاظ العشرة اليت تتضمن معاين املوجودات كلها فهي قوهلم

  .وامللكة ويفعل وينفعل" الوضع

  فصل وأعلم يا أخي بأن 

  كل لفظة من هذه األلفاظ اسم لجنس

  من األشياء الموجودة، 

  .ني بعدوكل جنس ينقسم إىل عدة أنواع، وكل نوع إىل أنواع أخر، وهكذا دائماً إىل أن تنتهي القسمة إىل األشخاص كما سنب

وأعلم يا أخي بأن احلكماء ملا نظروا إىل املوجودات، فأول ما رأوا األشخاص مثل زيد وعمرو وخالد؛ مث تفكروا فيمن مل يروه من 
الناس املاضني والغابرين مجيعاً، فعلموا إن كلهم تشملهم الصورة اإلنسانية، وإن اختلفوا يف صفام من الطول والقصر والسواد 

كلهم إنسان، : مرة والزرقة والشهلة والفطسة والقنوة وما شاكلها من الصفات اليت ميتاز ا بعضهم من بعض، فقالواوالبياض والس
ومسوا اإلنسان نوعاً، ألنه مجلة األشخاص املتفقة يف الصور، املختلفة باألعراض مث رأوا شخصاً آخر مثل محار زيد وأتان 

مث رأوا فرس زيد وحصان عمر ومهر خالد، . ية تشملها كلها، فسموها أيضاً نوعاًعمرووجحش خالد، فعلموا أن الصورة احلمار
وعلى هذا القياس سائر أشخاص احليوانات من األنعام والسباع . فعلموا أن صورة الفرسية تشملها كلها، فسموها أيضاً نوعاً

مث تفكروا يف مجيعها، فعلموا أن احلياة تشملها . والطري وحيوان املاء ودواب الرب كل مجاعة تشملها صورة واحدة مسوها نوعاً
مث نظروا إىل أشخاص أخر كالنبات . كلها، فسموها احليوان، ولقبوها اجلنس الشامل جلماعات خمتلفة الصور وهي أنواع له

نوعان له، مث رأوا هي جنس، واحليوان والنبات : والشجر وأنواعها، فعلموا أن النمو والغذاء يشملها كلها، فسموها النامي، فقالوا
أشياء أخر مثل احلجر واملاء والنار واهلواء والكواكب، وعلموا باا كلها أجسام، فسموها جنساً، وعلموا بأن اجلسم من حيث 

هوجسم، ال يتحرك وال يعقل وال حيس وال يعلم شيئاً؛ مث وجدوه متحركاً منفعالً ومصنوعاً فيه األشكال والصور والنقوش 
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مث مجعوا هذه كلها . وا أن مع كل اجلسم جوهراً آخر هوالفاعل يف األجسام هذه األفعال واآلثار، فسموه روحانياًواألصاغ، فعلم
جوهر، فصار اجلوهر جنساً، والروحاين واجلسماين نوعان له؛ واجلسم جنس ملا حتته من النامي : يف لفظة واحدة وهي قوهلم

ته من احليوان والنبات، ومها نوعان له؛ واحليوان جنس ملا حتته من الناس، والطري اليت واجلماد، ومها نوعان له؛ والنامي جنس ملا حت
هي سكان اهلواء، والسابح اليت هي سكان املاء، واملشاء اليت هي سكان الرب، واهلوام اليت هي سكان التراب، وهي كلها أنواع 

  .احليوان، وهوجنس هلا

ناس، واجلسم والنامي واحليوان نوع من جنس املضاف، ألا إذا أضيفت إىل ما حتتها فاإلنسان نوع األنواع، واجلوهر جنس األج
فهذا وجيز من القول يف معاين أحد املقوالت العشر اليت هي اجلوهر . مسيت أجناساً هلا، وإذا أضيفت إىل ما فوقها مسيت أنواعاً هلا

  . بنفسه القابل لألعراض املتضادةوأقسامه وأنواعه وأشخاصه، وليس له حد، ولكن رمسه أنه القائم

    

وملا رأوا من اجلوهر ما يقال له ثالثة أذرع وأربعة أرطال ومخسة مكاييل وما شاكلها، مجعوا هذه ومسوها جنس الكم، وهي كلها 
والرائحة وما وملا رأوا أشياء أخر، ليست باجلوهر وال يقال هلا كم، مثل البياض والسواد واحلالوة واملرارة . أعراض يف اجلوهر

شاكلها، مجعوها كلها، ومسوها جنس الكيف، وهذه األعراض هي صفات للجوهر، وهوموصوف ا، وهي قائمة به، وكلها 
مث إم وجدوا أشياء شىت تقع على شيء واحد مل يتغري يف ذاته، بل من أجل " الكون والفساد" صور متممة له، كما بينا يف رسالة

موها جنس املضاف؛ مثال ذلك رجل يسمى أباً وابناً وأخاً وزوجاً وجاراً وصديقاً وشريكاً وما شاكلها إضافته إىل أشياء شىت، فس
من األمساء اليت ال تقع إال بني اثنني يشتركان يف معىن من املعاين، وذلك املعىن ال يكون موجوداً يف ذاتيهما، ولكن يف نفس املفكر، 

مث إم وجدوا أمساء أخر، معانيها غري معاين ما تقدم ذكرها، .  هذه املعاين أحواالًمسوها جنس املضاف، وأصحاب الصفات يسمون
مث وجدوا أمساء أخر، معانيها غري معاين ما . مثل فوق وحتت وهاهنا وما شاكلها من األمساء، فجمعوها كلها ومسوها جنس األين

مث وجدوا أمساء، معانيها غري . عوها كلها ومسوها جنس املىتذكرنا، مثل يوم وشهر وسنة وحني ومدة وما شاكلها من األمساء، فجم
ذلك، مثل قائم وقاعد ونائم ومنحن ومتكئ ومستند ومستلق وما شاكل ذلك من األمساء، فجمعوها كلها ومسوها جنس النصبة 

عوها كلها ومسوها جنس له وبه ومنه وعليه وعنده وما شاكلها من األمساء، فجم: مث وجدوا أمساء أخر، مثل قولك. يعين الوضع
ضرب وفعل وصنع وما شاكلها من األلفاظ اليت تدل على تأثري الفاعل، فجمعوها كلها : مث وجدوا أمساء أخر، مثل قولك. امللكة

انقطع انكسر انبعث انبجس، وما شاكلها من األلفاظ، ومجعوها كلها : مث وجدوا أمساء أخر، مثل قولك. ومسوها جنس يفعل
مث تأملوا األشياء كلها فلم جيدوا معىن خارجاً عن هذه اليت ذكرنا، فاجتمعت هلم معاين األشياء كلها يف . فعلومسوها جنس ين

  .عشرة ألفاظ حسب، كما وجدوا ملراتب اآلحاد عشرة ألفاظ حسب

د أن يتوهم شيئاً وأعلم يا أخي بأنه قد مجعت هذه األجناس كل موجود من اجلواهر واألعراض، وما كان وما يكون، وال يقدر أح
  .خارجاً عن هذه األجناس وما حتتويه من األنواع واألشخاص

وأعلم بأنه رمبا اجتمعت هذه املعاين يف شخص واحد، مثال ذلك زيد، فإنه جوهر، وفيه كمية، ألنه طويل، وفيه كيفية، ألنه 
نه قائم أوقاعد، وملكة ألنه ذومال، ويفعل إذا أسود، وفيه مضاف، ألنه ابن، وأين ألنه يف مكان، ومىت ألنه يف زمان، ونصبة أل

  .ضرب، وينفعل إذا ضرب

وإذ قد فرغنا من ذكر األجناس العشرة بقول وجيز، فإنا نذكر اآلن طرفاً من كيفية تقسيمها إىل األنواع ليكون إرشاداً للمتعلمني 
دود، واآلخر طريق الربهان، واآلخر طريق التحليل، إىل أحد طرق التعاليم، إذ كانت طرق التعاليم أربعة أنواع، أحدها طريق احل
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بسيط : فلكي وطبيعي، فالطبيعي نوعان: جسماين وروحاين، فاجلسماين نوعان: اجلوهر نوعان: واآلخر طريق التقسيم، وهي هذه
: ية، والنامي نوعانمجاد ونام، فاجلماد هواجلسام املعدن: نار وهواء وماء وأرض؛ واملركب نوعان: ومركب، فالبسيط أربعة أنواع

نبات وحيوان، والنبات ثالثة أنواع، منه ما يكون بالغرس كاألشجار، ومنه ما يتكون بالبذر كالزرع، ومنه ما يكون بنفسه 
ناطق كاإلنسان، وغري ناطق كسائرها، وهوثالثة أنواع، منه ما يتكون يف الرحم، ومنه ما : واحليوان نوعان. كاحلشائش والكالء

بيض، ومنه ما يتكون يف العفونات كالدبيب؛ وحتت كل نوع من هذه أنواع، وحتت تلك األنواع انواع أخر إىل أن يتكون يف ال
  .ينتهي إىل األشخاص

    

مفارقة؛ كالنفس والعقل، وغري مفارقة كاألشكال : فالصورة نوعان. اهليوىل والصورة: وأما اجلواهر الروحانية فتنقسم قسمني
اخلط والسطح واجلسم واملكان والزمان، واملنفصل : فاملتصل مخسة أنواع. متصل ومنفصل:  نوعنيواألصباغ، والكم ينقسم

بسيط ومقبب ومقعر؛ واجلسم قد : مستقيم ومقوس ومنحن؛ والسطوح ثالثة أنواع: واخلط ثالثة أنواع. العدد واحلركة: نوعان
ماض ومستقبل وحاضر، : نة ويسرة ووسط؛ والزمان ثالثةفوق وحتت وقدام وخلف ومي: تقدم ذكر أقسامه؛ واملكان سبعة أنواع

أزواج وأفراد، ووجه آخر صحيح وكسور، : والعدد نوعان. السنون والشهور واأليام والساعات: وكل واحد ينقسم أربعة أنواع
لنقلة؛ وخاصة هذا الكون والفساد، والزيادة والنقصان، والتغري وا: واحلركة ستة أنواع. ووجه آخر آحاد وعشرات ومئون وألوف

جسماين وروحاين، فاجلسماين ما يدرك باحلواس، والروحاين ما يعرف بالعقول، كالعلم : والكيف نوعان. اجلنس مساووغري مساو
فاعلة وهي احلرارة والربودة، ومنفعلة وهي : مفردة ومركبة، فاملفردة نوعان: والقدرة والشجاعة واالعتقادات، واجلسماين نوعان

مالزمة ومزايلة، فاملالزمة كالطعوم واأللوان والروائح وزرقة األزرق وفطسة األفطس، واملزايلة : واملركبة نوعان. لرطوبةاليبوسة وا
األخالق والعلوم واآلراء واألعمال؛ وخاصية هذا : والكيفية الروحانية أربعة أنواع. كالقيام والقعود وصفوة الوجل، ومحرة اخلجل

النظري وغري النظري، فالنظري ما كان املضافان يف األمساء سواء، كاألخ واجلار والصديق، : ، واملضاف نوعاناجلنس الشبيه وغري الشبيه
وغري النظري ما كان املضافان يف األمساء خمتلفني، كاألب واالبن والعبد واملوىل والعلة واملعلول واألول واآلخر والنصف والضعف 

فأما ذواا يف الوجوه فعلى وجهني، الوجه األول أن يكون أحدمها قبل اآلخر كاألب . واألصغر واألكرب وكلها يف اإلضافة معاً
واالبن والعلة واملعلول، واآلخر أن يكونا موجودين قبل اإلضافة، مثل العبد واملوىل واجلار والصديق، وجنس املضاف إذا أضيفت 

اجلوهر موصوف باألعراض، واألعراض صفات له، والصفة إدارته دخل باقي األجناس كلها فيه بالعرض ال بالذات، وذلك أن 
صفة املوصوف، واملوصوف موصوف بالصفة، كما أن األب أب لالبن، واالبن ابن لألب؛ وخاصية هذا اجلنس أن املضافني 

  .فهذه األربعة األجناس يقال هلا البسيطة. يدوران، أحدمها على اآلخر، وال يتنافيان، ومها يف اإلضافة معاً

ا الستة الباقية فيقال هلا مركبة أوهلا األين وهومن تركيب جوهر مع املكان، واألماكن سبعة أنواع كما بينا يف جنس الكمية اليت وأم
هي من تركيب جوهر مع الزمان، وقد بينا أنواع الزمان يف جنس الكم؛ والنصبة تركيب جوهر مع جوهر آخر، فإن املتكئ على 

إما داخل، وإما خارج، : وامللكة من تركيب جوهر مع جوهر آخر، وهوينقسم نوعني.  املستنداملتكأ، واملستند مستند على
والذي من خارج . علم وعقل وحلم، وإما يف اجلسم كما يقال له حسن ومجال ورونق: فالداخل إما يف النفس كما يقال له

جنس يفعل نوعان، إما أن يكون أثر الفاعل يبقى عبيد ودواب ودراهم وعقارات وجتارات، و: حيوان ومجاد كما يقال له: نوعان
إما : وجنس ينفعل نوعان. يف املصنوع، كالكتابة والبناء وما شاكلهما من الصنائع، ومنها ما ال يبقى للفاعل أثر كالرقص والغناء

  .ةيف األجسام كما بينا يف رسالة الصنائع العملية، وإما يف النفوس كما بينا يف رسالة الصنائع العلمي
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وإذ قد فرغنا من ذكر األجناس العشرة، وبينا كيفية انقسامها إىل األنواع، فنحتاج أن نذكر األشياء اليت ال بد من ذكرها، وذلك 
أن هذه األشياء، إذا قابل بعضها بعضاً، فال ختلوأن يكون تقابلها يف القول أويف ذواا، فالذي يف القول هواإلجياب والسلب، 

وأما الذي يف . صفة ملوصوف، والسلب هونفي صفة عن موصوف، والذي خيص هذا التقابل الصدق والكذبفاإلجياب هوإثبات 
. ذوات األشياء فهو ثالثة أنواع، أحدها يف األشياء املتضادة، واآلخر يف األشياء اليت يف جنس املضاف، واآلخر يف القنية والعدم

فالذي . ذووسط وغري ذي وسط: ا صاحبه، وال يدور عليه؛ واملتضادان نوعانواملتضادان مها الشيئان اللذان ينايف كل واحد منهم
هوذووسط مثل السواد والبياض اللذين مها ضدان وبينهما وسائط من األلوان كاحلمرة والصفرة واخلضرة وغريها، ومثل احللو 

  .ومواملر، فإما ضدان وبينهما طعوم أخر، كاحلموضة وامللوحة والعذوبة وغريها من الطع

    

ومن خاصية هذين الضدين أن أحدمها إذا كان يف اجلسم فاآلخر أيضاً يكون يف اجلسم، فإن . وغري ذي الوسط كالصحة واملرض
كان إحدمها يف النفس فاآلخر أيضاً يكون يف النفس؛ وخاصية أخرى أن إدراك أحدمها إذا كان حباسة، فاآلخر أيضاً يدرك بتلك 

د ال يكون إال يف اجلسم وال يدرك إال يف البصر، كذلك حكم البياض؛ والعلم ال يكون إال يف النفس مثال ذلك أن السوا. احلاسة
. وأما املضافان فإما متقابالن وال يتنافيان، ويدور أحدمها على االخر كما بينا قبل. وال يدرك إال بالعقل، واجلهل كذلك حكمه

عمى البصر :  وذلك أن العدم يضاف إىل القنية، والقنية ال تضاف إىل العدم، فيقالوأما القنية والعدم فشبيه الضد واملضاف مجيعاً،
والقنية والعدم ال جيتمعان، كما أن الضدين ال جيتمعان، فإذا كانت القنية جسمانية كان العدم أيضاً . وال يقال بصر العمى

دم للقنية إال إذا حان وقت وجوده، مثال ذلك ال يقال وال يقال العا. جسمانياً، وإن كانت روحانية فكذلك العدم أيضاً روحاين
  .للطفل إنه أدرد؛ إال إذا حان خروج أسنانه، وال تاركاً للفعل إال حني إمكانه الفعل

  فصل في معنى قدم األشياء

 واآلخر إن موسى أقدم من عيسى،: وأعلم بأن تقدم األشياء بعضها على بعض من مخسة أوجه أحدها بالزمان والكون كما يقال
الشمس أقدم من القمر، والرابع باملرتبة كما يقال يف : إن احليوان أقدم من اإلنسان، والثالث بالشرف كما يقال: بالطبع كما يقال

إن اخلمسة أقدم من الستة، والوجه اخلامس بالذات، كالعلة واملعلول، والشيء يف الشيء على عدة أوجه، الشيء يف املكان : العدد
ويف الوعاء، والعرض يف اجلوهر، واجلوهر يف العرض، والشخص يف النوع، والنوع يف اجلنس، وعكس هذا، والسائس ويف الزمان 

مع : يف السياسة، والسياسة يف السائس والشيء يف التمام، واجلزاء يف الكل وما شاكلها، والشيء مع الشيء يقال على ثالثة أوجه
  . كما بينا، ومثل األنواع اليت كلها معاً حتت جنس واحدالزمان مثل الفيء مع الضوء، ومثل املضافني

وأعلم يا أخي بأن مثل هذه العشرة األلفاظ، وما يتضمنها من املعاين اليت هي عشرة أجناس، احملتوية على مجيع معاين األشياء وما 
على كل شجرة عدة فروع حتت كل واحد من األنواع، وما حتت تلك األنواع من األشخاص، كمثل بستان فيه عشر أشجار، 

وأغصان، وعلى كل غصن عدة قضبان، وعلى كل قضيب عدة أوراق، وحتت كل ورقة عدة أنوار؛ ومثار، وكل مثرة هلا طعم 
وأن مثل النفس إذا هي عرفت معاين هذه العشرة األجناس وتصورا يف ذاا، وتأملت فنون . ولون ورائحة ال تشبه األخرى

يه من املعلومات املختلفة الصور، املفننة اهليئات، املتلونة األصباغ، كمثل صاحب ذلك البستان، إذا فتح تصاريفها، وما حتتوي عل
بابه ونظر إىل ما فيه من األلوان واألزهار، واشتم من روائح تلك األنوار، وتناول من تلك الثمار، وتطعم من تلك الطعوم، ومتتع 

ب العلوم وفنون اآلداب، فإن العلوم بساتني النفوس، وفنون معانيها وفوائدها وألوان بنتائج ذلك البستان، فاجتهد يا أخي يف طل
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والعلوم غذاء النفس كما أن الطعام غذاء اجلسد، وا تكون حياا ولذة عيشها وسرورها ونعيمها بعد مفارقة اجلسد كما . الثمار
  .بينا يف رسالة املعاد

  .اد والرشاد ومجيع إخواننا حيث كانوا يف البالدوفقك اهللا أيها األخ البار الرحيم للسد

  .متت الرسالة احلادية عشرة يف املنطق الفلسفي، واحلمد هللا رب العاملني، والصالة على نبيه حممد وآله أمجعني

  الثانية عشر في معنى بارامانياسالرسالة

  الثالثة من المنطقيات الرسالةوهي 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
، ووصفنا كمية ما يتضمن كل واحد منها "املقوالت العشرة" ا من ذكر العشرة األلفاظ اليت يسميها احلكماء املنطقيونوإذ قد فرغن

جنساً من املعاين، وهي الصور املنتزعة من اهليوىل، ورسومها املصورة يف أفكار النفوس اإلنسانية، مثاهلا يف رسالة قاطيغورياس؛ 
الستة األلفاظ اليت تستعملها الفالسفة يف أقاويلها، ويف فصل آخر قبله وصفنا أن احلروف وقبل ذلك قد ذكرنا يف فصل آخر 

املفردة، إذا ألفت صارت ألفاظاً، وأن األلفاظ إذا ضمنت املعاين صارت مسات، وأن السمات إذا ترادفت صارت كالماً مفيداً، 
    : فنقول يف هذا الفصل

هي مسات داالت على األعيان يسميها املنطقيون والنحويون األمساء؛ ومنها ما هي مسات إن الكالم كله ثالثة أنواع، فمنها ما 
داالت على تأثريات األعيان بعضها يف بعض، ويسميها املنطقيون الكلمات؛ ومنها ما هي مسات داالت على معان كأا أدوات 

  .سميها النحويون احلروف، ويسميها املنطقيون الرباطاتللمتكلمني تربط بعضها ببعض، كاألمساء باألفعال، واألفعال باألمساء، ي

زيد وعمرووحجر وخشب وما شاكلها من األلفاظ، والفعل مثل ضرب : فاألمساء هي كل لفظة دالة على معىن بال زمان، كقولك
اظ مذكورة من ويف وعلى وما شاكلها من ألف: واحلروف مثل قولك. يضرب وعقل يعقل، وهوكل لفظة دالة على معىن يف زمان

  .وباجلملة ينبغي ملن يريد أن ينظر يف املنطق الفلسفي أن يكون قد ارتاض أوالً يف علم النحوقبل ذلك. شرحها يف كتب النحو

وأعلم يا أخي أن الكلمات واألمساء إذا اتسقت صارت أقاويل، واألقاويل نوعان، فمنها ما يقع فيه الصدق والكذب، ومنها ما ال 
والذي يقع الصدق والكذب فيه يسمى . األمر والسؤال والنداء والتمين:  وال الكذب، وهذه أربعة أنواعيقع فيه ال الصدق

ليست حبارة : النار حارة وليست حبارة، فقولك: األخبار، واألخبار نوعان، إما إجياب صفة ملوصوف، وإما سلبها عنه كقولك
: النار حارة فصدق، وإذا قلت:  وكذلك السلب مثل قولك إذا قلتفاإلجياب إما أن يكون صدقاً، وإما أن يكون كذباً،. سلب

فقد تبني لك كيف يكون السلب واإلجياب . ليست حبارة فكذب: النار ليست بباردة فصدق، وإذا قلت: باردة فكذب؛ وإذا قلت
  .تارة صدقاً وتارة كذباً

الشمس فوق األرض : ناء، فاإلجياب احلتم مثل قولكوأعلم بأن اإلجياب والسلب تارة يكون حكماً حتماً، وتارة شرطاً واستث
ليست الشمس : وكذلك حكم السلب مثله، مثال ذلك. إن كانت الشمس فوق األرض فهو ار: وهوار، والشرط مثل قولك

  .إن كانت الشمس ليست فوق األرض فليس هواراً: فوق األرض وال هوار، والشرط واالستثناء مثل قولك

تارة يكون الصدق والكذب فيه ظاهرين، وتارة يكونان فيه خفيني، بيان ذلك أنه مىت كان قول القائل : كم نوعانوأعلم بان احل
  .حمتمالً للتأويل، مل يتبني فيه الصدق والكذب، ومىت كان غري حمتمل للتأويل بان فيه الصدق والكذب
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: ور من األقاويل ما كان عليه سور؛ وسور األقاويل نوعانوأعلم بأن القول يكون غري حمتمل للتأويل مىت كان حمصوراً، واحملص

والكذب الظاهر البني . كل إنسان حيوان، فهذا صدق وظاهر بني ألن عليه سوراً كلياً: كلي وجزئي، فالسور الكلي مثل قولك
بعض الناس : ي فمثل قولكليس واحد من الناس حيواناً، فكذب ظاهر، ألن عليه سوراً كلياً، وأما السور اجلزئ: مثل قول القائل

وأما ما كان من األقاويل الغري احملصورة . كاتب، وبعض الناس ليس بكاتب، والصدق فيهما ظاهر بني، ألن عليهما سوراً جزئياً
اإلنسان كاتب، واإلنسان ليس بكاتب، فال يتبني : فاملهمل مثل قولك. مهمل وخمصوص: فهو الذي ليس عليه سور، وهونوعان

زيد كاتب، وزيد ليس : وأما املخصوص فمثل قول القائل. والكذب، ألنه ال ميكن للقائل أن يقول أردت بعض الناسفيه الصدق 
وأما إذا جعل على كل قول قائل سور كلي . أردت بزيد الفالين: بكاتب، فال يتبني فيهما الصدق والكذب، ألنه ميكنه أن يقول

  .أردت غري ما أوجبه احلكم: كنه أن يقولكما وصفنا، فيتبني الصدق عند ذلك ألنه ال مي

وأعلم أنه جيب على املستمع أن يلزم القائل ما يوجبه قوله، ويطالبه به، ال رمبا يف ضمريه، ألن الضمائر ال يطلع عليها أحد إال اهللا 
  .اهراًتعاىل؛ فقد تبني ذا املثال أن الكالم إذا مل يكن حمصوراً بسور، ال يتبني فيه الصدق وال الكذب ظ

وأعلم بأن األسوار إمنا حتصل الصفات للموصوفات، وحتتاج أيضاً أن يكون املوصوف حمصالً بصفات معلومة معروفة، وذلك أن 
غري اإلنسان حيوان، وغري زيد كاتب، : املوصوف إذا مل يكن معروفاً باسم، فال يتبني فيه الصدق والكذب يف القول، مثل قولك

تة، وما شاكل هذه األلفاظ اليت هي مسات ألعيان غري معروفة، بل مشتركة لكل شيء سوى ذلك وما سوى احليوان جواهر مي
  .املستثىن منه

    

وأعلم يا أخي بأن السلب واإلجياب مها حكمان متناقضان يف اللفظ واملعىن مجيعاً، ال جيتمعان يف الصدق والكذب يف صفة واحدة، 
حدة، ألنه رفع الشيء الذي أوجب من الشيء الذي أوجبته له، على النحوالذي يف زمان واحد، من جهة واحدة، يف إضافة وا

ومىت نقصت من هذه الشرائط واحدة جاز اجتماعها على . أوجبته له، يف الوقت الذي أوجبته له، من الوجه الذي أوجبته له
الصيب إنه كاتب بالقوة ليس بعض الناس كاتب، وبعض الناس ليس بكاتب، ويف : الصدق والكذب مجيعاً، مثال ذلك قولك

عىن كنت نبياً بالقوة ال بالفعل؛ ويف الرجل " كنت نبياً وآدم بني املاء والطني:" - عليه السالم-بكاتب بالفعل، وإليه أشار بقوله
غر منه، الواحد إنه عامل بشيء ليس بعامل بشيء آخر، وصائم يف رمضان بالنهار ليس بصائم بالليل، وكبري باإلضافة إىل ما هوأص

وليس بكبري باإلضافة إىل ما هو أكرب منه، والكلب ليس يتحرك ألن الكلب اسم مشترك، وكذلك يتحرك، اسم يقع فيه احلركات 
  .الست

زيد كاتب ألنه جيوز أن يكون : وأعلم يا أخي بأنه إذا حكم بالقول على موصوف بصفة مسيت تلك الصفة قضية ثنائية مثل قولك
وإذا قرن ذه القضية أحد األزمان الثالثة، مسيت . إذا قطعت على أحد اخلربين كان قوالً جازماً وقضية جازمةكاتباً وغري كاتب، ف

وإن زدت على إحدى القضايا الثالثية أحد العناصر الثالثة . زيد كتب أمي أويكتب غداً، أوهوكاتب اليوم: قضية ثالثية مثل قولك
ميكن أن يكون هذا الصيب يوماً ما رجالً جلداً، وممتنع أن حيمل ما " ت رباعية مثل قولكالذي هومن املمكن واملمتنع والواجب مسي

  .ألف رطل، وواجب أن ميوت يوماً ما

ليس شيء من النريان : كل نار حارة، وسالبتها: كلية وجزئية، فالكلية املوجبة مثل قولك: وأعلم بأن السلب واإلجياب نوعان
. ليس واحد من الناس بكاتب: بعض الناس كاتب، وسالبتها: واملوجبة اجلزئية مثل قولك. اداً كربىفإذا تقابلتا مسيتا أضد. حارة

بعض الناس حيوان، بل كل : وإذا تقابلنا مسيتا أضداداً صغرى، وإذا تقابلت قضيتان موجبتان أوسالبتان مسيتا متتاليتني مثل قولك
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والقضيتان املتالئمتان مها اللتان تتفقان يف املعىن وختتلفان يف . ال يطريونالناس حيوان، وإن بعض الناس ال يطري، بل كل الناس 
  .كل نار حارة، وليست شيء من النريان باردة، وبعض الناس كاتب، ليس بعض الناس أمياً: اللفظ، مثال ذلك

احدة، فالقضايا تكون كثرية وأعلم أن الصفة تسمى حمموالً، واملوصوف يسمى موضوعاً حلمله، فإذا كثرت املوصوفات، والصفة و
زيد : وإذا كثرت الصفات، واملوصوف واحد، فالقضايا كثرية مثل قولك. زيد كاتب وخالد كاتب وعمروكاتب: مثل قولك

  .زيد فهم فقيه عامل: فإذا كثرت الصفات يف اللفظ، واملعىن واحد، فالقضية واحدة مثل قولك.كاتب وحداد وجنار

واالختالف بالسلب واإلجياب يسمى كيفية، وبالكلية . ة بالسلب واإلجياب، وتارة بالكل واجلزءوأعلم أن القضايا ختتلف تار
فإذا اختلفت القضايا بالكيفية والكمية مسيتا متناقضتني، وإذا اختلفت بالكيفية مسيتا متضادتني، واملتناقضان . واجلزئية يسمى كمية

كل إنسان : ل إنسان كاتب، كل إنسان ليس بكاتب؛ واملتناقضان مثل قولكك: أشد عناداً من املتضادين؛ واملتضادان مثل قولك
  .كاتب، ليس كل من الناس بكاتب

وأعلم بأن الواجب يف الكون أقدم يف الطبع من املمكن، واملمكن أقدم من املمتنع، ألنه لومل يكن الواجب يف الكون ملا عرف 
  .املمكن، ولومل يكن املمكن ملا عرف املمتنع

 بأن كل قضية كلية أوجزئية، موجبة كانت أوسالبة، فهي مركبة من حدين يسمى - أيدك اهللا وإيانا بروح منه-أيها األخوأعلم 
  .النار حارة، فالنار هي املوضوعة، واحلرارة هي احملمولة: أحدمها املوضوع واآلخر احملمول، مثال ذلك قولك

احلارة نار، ويسمى هذا عكس : النار حارة، مث قيل: وعاً، مثال ذلك إذا قيلوأعلم بأنه رمبا جعل املوضوع حمموالً، واحملمول موض
  .القضية

ورمبا تكون . كل حيوان إنسان، وكل إنسان حيوان: وأعلم بأنه رمبا تكون القضية قبل العكس صادقة، وبعده كاذبة مثل قولك
: ا تكون كاذبة يف احلالتني مجيعاً مثل قولكورمب. كل إنسان ضحاك، وكل ضحاك إنسان: صادقة قبل العكس وبعده مثل قولك

  .كل إنسان طائر، وكل طائر إنسان

  .هذه آخر رسالة بارامانياس وتليها رسالة أنولوطيقا األوىل، واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله

  الثالثة عشرة من القسم الرياضي في معنى أنولوطيقاالرسالة

    

  يقا األولىفصل في أنولوط

أعلم يا أخي بأن كل قضيتني إذا قرنتا ووجب عنهما حكم آخر، مسيت القضيتان مقدمتني، ومسي ذلك احلكم نتيجتهما، مثال 
  .إذا قيل كل إنسان حيوان، وكل حيوان نام، فينتج من هاتني أن كل إنسان نام: ذلك

وتتباينان حبدين آخرين، وذلك احلد ال خيلومن أن يكون موضوعاً وأعلم بأن املقدمتني ال تقترنان إال أن تشتركا يف كل حد واحد، 
فإن كان موضوعاً يف إحدامها، حمموالً .يف إحدمها، وحمموالً يف األخرى، أويكون حمموالً يف كلتيهما، أويكون موضوعاً فيهما مجيعاً

رك، فاحليوان هواحلد املشترك يف كل إنسان حيوان، وكل حيوان متح: يف األخرى، يسمى ذلك الشكل األول، وهومثل قولك
كل : وإن كان حمموالً فيهما مجيعاً مسي ذلك الشكل الثاين، وهوقولك. املقدمتني مجيعاً، حمموالً يف األوىل، موضوعاً يف األخرى

الشكل وإن كان موضوعاً فيهما مسي ذلك . إنسان حيوان وكل طري حيوان، فاحلد املشترك الذي هواحليوان حممول فيهما مجيعاً
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  .كل إنسان حيوان، وكل إنسان ضحاك: الثالث، وهومثل قولك

" سلوجيموس" وأعلم يا أخي بانه إذا اقترنت هذه املقدمات على هذه الشرائط، واستخرج ا حكم ما، مسي مجيع ذلك الشكل

  .يعين القياس املنتج

 ما تقدم ذكره، وغري املنتج هوما ليس له حد مشترك، وأعلم يا أخي بأن من املقدمات ما هومنتج، ومنها ما هوغري منتج، فاملنتج
كل إنسان حيوان، وكل حجر يابس، فإن هاتني املقدمتني، وإن كانتا صادقتني، فليستا تنتجان شيئاً، ألنه ليس هلما : مثل قولك

  .حد مشترك

ا يراد االزدواج لتخرج النتيجة اليت هي وأعلم يا أخي أنه إمنا احتيج يف املقدمات إىل احلد املشترك ليقع االزدواج بينهما، وإمن
الغرض من تقدمي املقدمات، كما أن الغرض من تزويج احليوان الذكور مع اإلناث هوأن ينتج منها أوالد مثلها، فهكذا أيضاً حكم 

  .دماتاملقدمتني واقتراما هوألن ينتج منهما حكم على شيء ليس بظاهر للعقول، فمن أجل هذا احتيج إىل اقتران املق

وأعلم يا أخي بأنه ليس كل اقتران منتجاً، كما أنه ليس من كل تزويج يكون الوالدة، وذلك أنه إذا قيل كل إنسان حيوان، وكل 
وهكذا إذا . طائر حيوان، فإن هاتني املقدمتني وإن كانتا قد اشتركتا يف حد فليس ينتج من اقتراما نتيجة، ألما من الشكل الثاين

 من الناس طائراً، وال واحد من الناس حجراً، فإن هاتني املقدمتني، وإن كانتا قد اشتركتا، فليس ينتج من اقتراما قيل ليس واحد
وهذان الشكالن ليس يوثق بنتيجتهما، دون أن يعترب بالشكل األول كما بني ذلك يف كتب املنطق . شيء ألما من الشكل الثالث

  .بشرح طويل

كل : ت الشكل األول منتجة كلها، كلية كانت اوجزئية، سالبة كانت أوموجبة؛ مثال ذلك إذا قيلوأعلم يا أخي بأن مقدما
. كل إنسان متحرك، كلية موجبة صادقة: إنسان حيوان، كلية موجبة صادقة؛ وكل حيوان متحرك، كلية موجبة صادقة، ينتجان

ليس واحد : من األحجار طائراً، كلية سالبة صادقة، نتيجتهماليس واحد من الناس حجراً، كلية سالبة صادقة، وال واحد : وإذا قيل
وبعض الناس كاتب، جزئية موجبة صادقة؛ وبعض الكتاب حاسب، جزئية موجبة صادقة؛ . من الناس طائراً، كلية سالبة صادقة

لكتاب ليس بعض الناس حاسب، جزئية موجبة صادقة، وبعض الناس ليس بكاتب، جزئية سالبة صادقة، وبعض ا: نتيجتهما
فقد بان أن هذا الشكل ومقدماته ينبغي . بعض الناس ليس حباسب، جزئية سالبة صادقة: حباسب، جزئية سالبة صادقة؛ نتيجتهما

أن يتحفظ ا ويعرف استعماهلا يف القياسات، وكيفية استخراج نتائجها، ويتحرز من السهو والغلط فيها، فإنه يدخل عليها اآلفات 
ل يف سائر املوازين والقياسات، إما بقصد من املستعملني هلا، أوبسهويدخل عليهم فيها، وذلك أنه رمبا تكون العارضة، كما يدخ

املقدمات صادقة، ونتائجها كاذبة، ورمبا كانت املقدمات كاذبة، ونتائجها صادقة، ورمبا تكون املقدمات والنتيجة كاذبة كلها 
  .اوصادقة كلها

    

اب ينبغي أن يتفحص وينظر موضع املغالطة فيه، ويتحرز منه، فإن الذين راموا إبطال القياس املنطقي من وأعلم يا أخي بأن هذا الب
هذا الباب أتوا، وذلك أن أرسطاطاليس ملا عمل كتاب القياس، وبني فيه القياس الصحيح الذي ال يدخله اخلطأ والزلل، وذكر أنه 

صواب نت اخلطأ يف اآلراء، واحلق من الباطل يف االعتقادات، والشر من اخلري ميزان يعرف به الصدق من الكذب يف األقاويل، وال
يف األفعال، فكثر الراغبون فيه يف ذلك الزمان، والطالبون له، وتركوا ما سواه من كتب اجلدل، وزال االختالف الذي كان بينهم 

غريه، كقوم اختلفوا يف وزن شيء من األشياء، فلما اعتربوه لرجوعهم إىل امليزان الذي يريهم احلق، ووثقوا به، وأيقنوا أنه ال جيوز 
فلما زال االختالف فيما بينهم حسده مجاعة من أبناء جنسه من املتفلسفة، . بامليزان عرفوه يقيناً، ورجعوا إليه وتركوا اجلدل واملراء
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، ومبقدمات كاذبة، نتائجها صادقة، وراموا إبطال ذلك عليه من هذا الطريق، وهوأن أتوا مبقدمات صادقة، نتائجها كاذبة
ليس : ومبقدمات كاذبة، نتائجها كاذبة، وعارضوا ا تالمذة أرسطاطاليس، لكيما ينفروهم عنها، ويزهدوهم فيها، وهي هذه

ة ال واحد من الناس حبيوان، سالب: واحد من الناس حبجر، سالبة صادقة؛ وال واحد من األحجار حبيوان، سالبة صادقة، نتيجتهما
. كل إنسان ناطق، موجبة صادقة: كل إنسان طائر، موجبة كاذبة، وكل طائر ناطق، موجبة كاذبة، نتيجتهما: واآلخر. كاذبة

كل إنسان حجر، موجبة كاذبة، وكل إنسان : وكل إنسان طائر، موجبة كاذبة، وكل طائر حجر، موجبة كاذبة، نتيجتهما
  .حيوان، موجبة صادقة

ذه املغالطة تدخل يف الصناعة من وجهني، أحدمها أن يكون املتعاطي جاهالً بصناعة القياس أوناقصاً فيها، وأعلم يا أخي بأن مثل ه
فيغالط وال يدري من أين وكيف ومل، كما يغلط من حيسب وال يدري احلساب، أويزن أويكيل وال يدري كيف الوزن والكيل، 

ض من األغراض، كما يفعل احلاسب والوزان والكيال دغالً وغشاً وحيلة، أويكون عارفاً بالصناعة، ولكن يقصد عمداً وعناداً لغر
فمن أجل هذه املغالطة اليت أتى ا القوم أوصىأرسطاطاليس تالميذه بسبع شرائط أن ال يستعمل قياس برهاين من مقدمتني سالبتني 

ن منها تكون هذه املقدمات اليت أتى ا القوم ال كليتني وال جزئيتني أصالً، وال مهملتني، وال جزئية وال خاصة البتة، إذ كا
  .ملغالطتهم، بل يقتصر على استعمال املقدمات الصادقة اليت نتائجها صادقة، وهي اليت تغافل القوم عن ذكرها

  .واملقدمات اليت تصدق هي ونتائجها يف كل مادة، ويف كل زمان قبل العكس وبعد العكس، تبني ذلك كله يف أنولوطيقا الثانية

  فصل في 

  بيان العلة الداعية إلى تصنيف القياسات المنطقية

أعلم يا أخي بأن احلكماء األولني، ملا نظروا يف فنون العلوم وأحكموها، واستخرجوا الصنائع العجيبة وأتقنوها، واستنبطوا عند 
اً يتبني به الزائد والناقص واملستوي ذلك لكل علم وصناعة أصالً منه تتفرع أنواعه، ووضعوا له قياساً يعرف به فروعها، وميزان

منها، مثل صناعة العروض اليت هي ميزان الشعر يعرف ا الصحيح واملرتحف من األبيات، ومثل صناعة النحواليت هي ميزان 
اإلعراب يعرف ا اللحن والصواب يف الكالم، ومثل األسطرالب الذي هوميزان يعرف به األوقات يف صناعة النجوم، ومثل 

سطرة والربكار والكونيا؛ اليت هي موازين يف أكثر الصنائع يعرف ا االستواء من االعوجاج، ومثل املكيال والذراع والشاهني؛ امل
والقبان اليت هي موازين يعرف ا الزائد والناقص واملستوي يف البيع والشراء يف معامالت التجار، ومثل احلساب الذي هوميزان 

  .نالعمال وأصحاب الدواوي

    

 بني خلقه قضاة وعدوالً حتكم - جل ثناؤه-وأعلم يا أخي بأن هذه املقاييس واملوازين هي أحكام بني الناس، نصبها اهللا الباري
باحلق فيما خيتلف الناس فيه من احلكم باجلزر والتخمني، لكيما، إذا حتاكموا إىل املوازين واملكاييل واملقاييس، حكمت بينهم 

 وانفصل اخلطاب وارتفع اخللف؛ فلما رأى احلكماء املنطقيون اختالف العلماء يف األقاويل واحلكم على باحلق، وقضي األمر
املعلومات باجلزر والتخمني باألوهام الكاذبة، ومنازعتهم فيها، وتكذيب بعضهم بعضاً، وادعاء كل واحد أن حكمه احلق وخصمه 

ه، ألن ذلك القاضي أيضاً يكون أحد اخلصوم، فرأوا من الرأي الصواب املبطل، ومل جيدوا هلم قاضياً من البشر يرضون حبكم
واحلكمة البالغة أن يستخرجوا بقرائح عقوهلم ميزاناً مستوياً وقياساً صحيحاً، ليكون قاضياً بينهم فيما خيتلفون فيه، ال يدخله اخللل، 
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 الذي يسمى الربهان املنطقي، املماثل للربهان اهلندسي وإذا حتاكموا إليه قضى باحلق وحكم بالعدل، ال حيايب أحداً، وهوالقياس
  .الذي يشبه الربهان العددي

  فصل في القياس المنطقي

وأعلم بأنه ملا كان مقياس كل صناعة، وميزان كل بضاعة متخذاً من األشياء اليت تشاكلها من موضوعاا، كاملوازين اليت يعرف ا 
حة الذي تعرف به أبعاد أشياء هلا أبعاد، وهي الذراع والباب واألشل، ومثل املسطرة اليت األثقال بصنجات؛هلا ثقل، وميزان املسا

إن اختالف العلماء فيما يدعون من احلق والباطل : تعرف ا األشياء املستوية، فهكذا قاس الذين استخرجوا الربهان املنطقي وقالوا
قاويلهم من الصدق والكذب، وإن األقاويل الصادقة والكاذبة ال تعرف إال والصواب واخلطأ الذي يف ضمائرهم ال يتبني لنا إال يف أ

وملا كان امليزان أيضاً ال يكون إال من أشياء جتمع وتركب ضرباً من التأليف، حىت تصري ميزاناً . مبيزان وقياس يقاس ما ويوزن
نه جمموع من كفتني وعمود وخيوط وصنجات، فهكذا ميكن أن يوزن به ويقاس عليه، مثال ذلك امليزان الذي تعرف به األثقال، فإ

سلكوا يف اختاذ امليزان املنطقي الذي يسمى الربهان، وبدأوا أوالً فذكروا األشياء اليت منها يكون امليزان واملوزون مجيعاً يف 
 ذكروا يف أنولوطيقا قاطيغورياس، مث ذكروا يف بارامانياس كيف تركب وتؤلف تلك األشياء، حىت يكون منها ميزان ومقياس، مث

األوىل كيف يعترب ذلك امليزان، حىت ال يكون فيه الغنب واالعوجاج، مث ذكروا كيفية الوزن به، حىت يصح وال يدخل اخللل يف 
  .أنولوطيقا الثانية

  فصل في أن الحكم على األشياء بالعقل

  والحث على تحري الصواب 

: ف ما يعلم، ولكن ال يقدر أن يعلم خالف ما يعقل، وذلك أنه ميكنه أن يقولوأعلم يا أخي بأن اإلنسان قادر على أن يقول خال

فلما كان هذا هكذا فال ينبغي أن يرتل باحلكم . زيد قائم قاعد يف حال واحدة، ولكن ال ميكنه أن يعلم ذلك، ألن عقله ينكره عليه
  .على قول القائلني، ولكن على حكم العقول

عة حيرصون على حفظ أنفسهم من اخلطأ والزلل يف صناعتهم، وذلك أن أهل كل علم يتجنبون وأعلم يا أخي بأن أهل كل صنا
 ومن يتعاطى منهم املنطق - أيدهم اهللا وإيانا بروح منه-اخلطأ، ويتحرون الصواب واحلق، وجيتهدون يف ذلك، فينبغي إلخواننا

املتكلمني من حيفظ أقاويله من التناقض يف جملس واحد أوعدة الفلسفي أن حيفظ أقاويله من التناقض من اوهلا إىل آخرها؛ فإن من 
إن : مثال ذلك من قال يف كتاب له. جمالس، ولكن قل من حيفظ كل أقاويله من أوائلها إىل أواخرها، حىت ال يناقض بعضها بعضاً

ال أدري ما النفس، : تاب آخرمث قال يف ك. إن النفس مزاج البدن: مث قال يف كتاب آخر. من شأن النفس أن تتبع مزاج البدن
ومثل من يعتقد .  خلق اخللق لينفعهم، مث يقول ويعتقد بأنه ال يغفر هلم وال خيرجهم من النار- عز وجل-أومثل من يعتقد بأن اهللا

مث . أإن اجلزء ال يتجز: ومثل من يقول. بأن املكان جسم أوعرض حال يف اجلسم، مث يعتقد أنه يبطل اجلسم ويبقى املكان فارغاً
وما شاكل ذلك من األوقايل املتناقضة واآلراء الفاسدة يعتقدها إنسان واحد يف نفسه، . يعتقد بأن له ست جهات، وهويشغل احليز

  .مث يتعاطى مع هذا املنطق الفلسفي والرهان احلقيقة

    

، منه يتفرع علمهم، وقياس مستو، وأعلم يا أخي علماً يقيناً بأن أهل كل صناعة وعلم إذا مل يكن هلم أصل صحيح يف صناعتهم
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عليه يقاس ما يعلمونه، مثل صناعة العدد كما بينا قبل، فإنه ال ميكنه أن يتحرز فيه من اخلطأ، وال أن يتجنب فيه من الباطل، ألن 
  .األصل إذا كان خطأً فالفروع عليه تدور

تقاده، وكيف يؤمن عليه أنه غري معتقد آراء متناقضة، وأعلم بأن من ال حيس بالتناقض يف أقاويله، فكيف يوثق به يف آرائه واع
  .ويكون فيها خمالفاً لنفسه وال يدري، وكيف يرجى منه الوفاق مع غريه وهوخمالف لنفسه، ومناقض العتقاده، وجاهل يف معلوماته

  فصل في أن المنطق أداة الفيلسوف

ي، واستخرجوا الربهان الصحيح، ليكون املتعاطي للمنطق يبتدئ وأعلم يا أخي بأن احلكماء املنطقيني إمنا وضعوا القياس املنطق
وقبل كل شيء حتتاج يا . فإذا صحت يف نفسه تلك رام أن يصححها عند غريه. أوالً، ويقيم الربهان من عند نفسه على اعتقاده

  .فيأخي أن تعلم كيف حتفظ أقاويلك من التناقض، فإنك إذا فعلت ذلك فقد أحكمت صناعة املنطق الفلس

وأعلم بأن املنطق ميزان الفلسفة، وقد قيل إنه أداة الفيلسوف، وذلك أنه ملا كانت الفلسفة أشرف الصنائع البشرية بعد النبوة، صار 
من الواجب أن يكون ميزان الفلسفة أصح املوازين، وأداة الفيلسوف أشرف األدوات، ألنه قيل يف حد الفلسفة إا التشبه باإلله 

  .إلنسانيةحبسب الطاقة ا

طاقة اإلنسان، هوأن جيتهد اإلنسان ويتحرز من الكذب يف كالمه وأقاويله، ويتجنب من الباطل يف اعتقاده، : وأعلم بأن معىن قوهلم
هذا هومعىن . ومن اخلطأ يف معلوماته، ومن الرداءة يف أخالقه، ومن الشر يف أفعاله، ومن الزلل يف أعماله، ومن النقص يف صناعته

فاجتهد يا أخي يف التشبه .  ال يقول إال الصدق، وال يفعل إال اخلري- عز وجل-لتشبه باإلله حبسب طاقة اإلنسان، ألن اهللا: قوهلم
  .به يف هذه األشياء، فلعلك توفق لذلك، فتصلح أن تلقاه، فإنه ال يصلح للقائه إال املهذبون بالتأديب الشرعي والرياضات الفلسفية

  . احتجنا أن نقدمه من هذه الرسالة بلفظ وجيز، عمدنا إىل الرسالة اليت هي موضوعة للربهانوإذ قد فرغنا من ذكر ما

  الرابعة عشرة في معنى أنولوطيقا الثانيةالرسالة

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
 اآلن أن نبني ما القياس وإذ قد فرغنا من ذكر املقوالت العشرة، وكمية أنواعها، وكيفية اقتراناا، وفنون نتائجها فيما تقدم، فنريد

الربهاين، وكمية أنواعه، وكيفية تأليفه واستعماله، واستخراج نتائجه، ولكن حنتاج قبل ذلك كله أن خنرب أوالً ما غرض الفالسفة 
  .يف استعمال القياس الربهاين

ضها يف رسالة احلاس واحملسوس، وأعلم يا أخي بأنه ملا كانت طرق العلوم واملعارف واالستشعار واإلحساس كثرية، كما بينا بع
وبعضها يف رسالة العقل واملعقول، وبعضها يف رسالة أجناس العلوم؛ وكانت الطرق اليت سلكها الفالسفة منها يف التعاليم وطلبهم 

بني كيفية معرفة حقائق األشياء أربعة أنواع، وهي التقسيم والتحليل واحلدود والربهان، احتجنا أن نذكر واحداً واحداً منها، ون
املسلك فيها، وأن املعلومات كيف تعرف ا، ومل هي أربع طرق ال أقل وال أكثر، أما علة ذلك، فإنه ملا استبان واتضح يف 

قاطيغورياس بطريق القسمة أن املوجودات كلها ليست ختلوأن تكون أجناساً وأنواعاً وفصوالً وأشخاصاً، وجب ضرورة أن تكون 
منها غري األخرى؛ بيان ذلك أنه بالقسمة تعرف حقيقة األجناس من األنواع، واألنواع من األشخاص، طريق املعرفة بكل واحد 

وبالتحليل تعرف حقيقة األشخاص، أعين كل واجد منها ماذا هومركب، ومن أي األشياء هومؤلف، وإىل ماذا ينحل؛ وباحلدود 
تاز عن غريه؛ وبالربهان تعرف حقيقة األجناس اليت هي أعيان تعرف حقيقة األنواع من أي األجناس كل واحد منها، وبكم فصل مي
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فنريد أن نشرح أوالً طريق التحليل يف هذا الفصل، إذ قد فرغنا من طريق القسمة . كليات معقوالت، كما سنبني بعد هذا الفصل
يعرف ا حقيقة األشخاص، يف قاطيغورياس، ولعلة أخرى أيضاً أن طريق التحليل أقرب إىل إفهام املتعلمني، ألا طريق 

واألشخاص هي أمور جزئية حمسوسة، كما سنبني بعد هذا الفصل، أما طريق احلدود وطريق الربهان فهما أدق وألطف، وإمنا 
  .يعرف ما األشياء املعقولة وهي األنواع واألجناس

  فصل في طريق التحليل والحدود والبرهان

    

وإشارة إىل مجلة جمموعة من أشياء شىت، أومؤلفة من أجزاء عدة منفردة متميزة عن غريها من الشخص، إمنا ه: وأعلم بأن معىن قولنا
واألشخاص نوعان، فمنها جمموع من أجزاء متشاة مثل هذه السبيكة، وهذا احلجر، وهذه اخلشبة، وما شاكل ذلك . املوجودات

 من أجزاء خمتلفة اجلواهر، متغايرة األعراض، مثل هذا ومنها أشخاص جمموعة. من األشخاص اليت أجزاؤها كلها من جوهر واحد
  .اجلسد، وهذه الشجرة، وهذه املدينة، وما شاكل ذلك من اموعات من أشياء شىت

ما هي، وحبثنا عن األجزاء اليت : فإذا أردنا أن نعرف حقيقة شخص من هذه األشخاص، نظرنا أوالً إىل األشياء اليت هي مركبة منها
  .كم هي: اهي مؤلفة منه

 ولكن جيمعها كلها ثالثة أجناس، إما أن - عز وجل-وأعلم يا أخي بأن األشياء املركبة كثرية األنواع، ال حيصي عددها إال اهللا
فنريد أن نذكر من كل جنس منها مثاالً واحداً لكيما يقاس عليه . تكون جسمانية طبيعية، أوجرمانية صناعية، أونفسانية روحانية

فإنه مجلة جمموعة مؤلفة من أعضاء خمتلفة األشكال، كالرأس واليدين . األشخاص اجلسمانية الطبيعية جسد اإلنسانفمن . سائرها
وكل عضومنها أيضاً مركب من أجزاء خمتلفة اجلواهر واألعراض، كالعظم والعصب . والرجلني والرقبة والصدر وما شاكلها
وكل واحد من األخالط له مزاج من . ا مكون من األخالط األربعةوكل واحد منه. والعروق واللحم واجللد وما شاكلها

الكيموس، والكيموس من صفوالغذاء، والغذاء من لب النبات، والنبات من لطائف األركان، واألركان من اجلسم املطلق مبا خيصها 
األخري، وأما سائرها فبسائط من األوصاف، واجلسم مؤلف من اهليوىل والصورة، ومها البسيطان األوالن، واجلسد هواملركب 

املدينة، فإنا نشري به إىل مجلة من أسواق وحمال، وكل واحد : ومركبات باإلضافة، ومثال آخر من اجلرمانية الصناعية، وهوقولنا
منها مجلة من منازل ودور وحوانيت، وكل واحد منها مؤلف ومركب من حيطان وسقوف، كل واحد منها أيضاً مركب من 

  . واخلشب، وما شاكل ذلك، وكلها من األركان، واألركان من اجلسم، واجلسم من اهليوىل والصورةاجلص واآلجر

الغناء، إشارة إىل أحلان مؤتلفة، واللحن مؤلف من نغمات متناسبة وأبيات متزنة، : ومثال آخر من الروحاين والنفساين، وهوقولنا
. ألسباب، وكل واحد منهما أيضاً مؤلف من حروف متحركات وسواكنواألبيات مؤلفة من املفاعيل، واملفاعيل من األوتاد وا

وعلى هذه املثاالت يعترب طريق التحليل حىت يتضح أن . وإمنا يعرف هذه األشياء صاحب العروض، ومن ينظر يف النسب املوسيقية
  .األشياء املركبة من ماذا هي مركبة ومؤلفة، فعند ذلك يعرف حقيقتها

غرض منها حقيقة األنواع، وكيفية املسلك فيه هوأن يشار إىل نوع من األنواع، مث يبحث عن جنسه وكمية وأما طريق احلدود فال
: فإن قيل. حيوان ناطق مائت: ما حد اإلنسان، فيقال: فصوله، وجتمع كلها يف أوجز األلفاظ، ويعرب عنها عند السؤال؛ مثال ذلك

ما : فإن قيل. جوهر مركب طويل عريض عميق:  ما حد اجلسم، فيقال:فإن قيل. جسم متحرك حساس: ما حد احليوان، فيقال
ما : هواملوجود القائم بنفسه، القابل للصفات املتضادة، فإن قيل: ال حد له، ولكن له رسم، وهوأن تقول: حد اجلوهر، فيقال
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  .طريق احلدود، وقد أفردنا هلا رسالةفعلى هذا القياس يعترب . أعراض حالة يف اجلواهر ال كاجلزء منها: الصفات املتضادة، فيقال

وأما طريق الربهان والغرض املطلوب فيه فهو معرفة الصور املقومة اليت هي ذوات أعيان موجودة، والفرق بينها وبني الصور املتممة 
رة حتت هذه هلا اليت هي كلها صفات هلا ونعوت وأحوال ترادفت عليها، وهي موصوفة ا، ولكن احلواس ال متيزها ألا مغمو

األوصاف، مغطاة ا، فمن أجل هذا احتيج إىل النظر الدقيق والبحث الشايف يف معرفتها، والتمييز بينها وبني ما يليق ا ويترادف 
  .عليها بطريق القياس والربهان

  فصل في ماهية القياس

قياس حكمه تارة يكون صواباً، وتارة يكون وأعلم يا أخي أنه ملا كان أكثر معلومات اإلنسان مكتسباً بطريق القياس، وكان ال
القياس هوتأليف املقدمات، واستعماله : خطأ، احتجنا أن نبني ما علة ذلك، لكيما يتحرز من اخلطأ عند استعمال القياس، فنقول

ة أوائلها من هواستخراج نتائجها، ومقدمات القياس مأخوذة من املعلومات اليت يف أوائل العقول، وتلك املعلومات أيضاً مأخوذ
  .طرق احلواس، كما بينا يف رسالة احلاس واحملسوس كيفيتها

    

فصل يف بيان حاجة اإلنسان إىل استعمال القياس أعلم يا أخي بأنه ملا كانت احلواس تدرك أن األشخاص مركبة من جواهر 
وأما كمياا وكيفياا فلم . موجودة فحسببسيطة، يف أماكن متباينة، وأعراض جزئية، يف حمال متميزة، عرفت أا أعيان غرييات 

مثال ذلك أنه إذا علم اإلنسان باحلواس أن بعض األجسام ثقيلة أوكثرية . تعلم على االستقصاء إال بالقياسات املوضوعة املركبة
راع، وما شاكل هذه، وهي أوعظيمة، فإنه ال ميكنه أن يعلم كمية أثقاهلا إال بامليزان، وال كثرا إال بالكيل، وال عظمها إال بالذ

  .كلها موازين ومقاييس يعلم اإلنسان ا ما ال ميكنه أن يعلمه باحلزر والتخمني

فصل يف وجوه اخلطأ يف القياس وأعلم يا أخي بأن اخلطأ يدخل يف القياس من وجوه ثالثة، أحدها أن يكون املقياس معوجاً ناقصاً 
 جاهالً بكيفية استعماله، والثالث أن يكون القياس صحيحاً، واملستعمل عارفاً، ولكن أوزائداً، والثاين أن يكون املستعمل للقياس

  .يقصد فيغالط دغالً وغشاً ملأرب له

  فصل يف كيفية اخلطأ 

  من جهة المستعمل الجاهل 

ن الطفل إذا وأعلم يا أخي بأن اإلنسان مطبوع على استعمال القياس منذ الصبا، كما هوجمبول على استعمال احلواس، وذلك أ
ترعرع واستوى، وأخذ يتأمل احملسوسات، ونظر إىل والديه وعرفهما حساً وميز بينهما، وبني نفسه، أخذ عند ذلك باستعمال 

فإذا رأى صبياً مثله وتأمله علم عند ذلك أن له والدين وإن مل يرمها حساً، قياساً على نفسه، وهذا . الظنون والتوهم والتخمني
فإن كان له إخوة وقد عرفهم باحلس، أخذ عنه ذلك .  فيه، ألنه استدالل مبشاهدة املعلول على إثبات العلةقياس صحيح ال خطأ

أيضاً بالتوهم والظن والتخمني، بأن لذلك الصيب أيضاً إخوة، قياساً على نفسه، وهذا القياس يدخله اخلطأ والصواب، ألنه استدالل 
وهكذا أيضاً كلما رأى هذا الصيب امرأة ورجالً، ظن وتوهم أن هلما .  على إثبات علتهمبشاهدة املعلول على إثبات أبناء جنسه، ال

ولداً وإن مل ير ولدمها، قياساً على حكم والديه، ورمبا صدق هذا القياس حكمه، ورمبا كذب، ألنه استدالل مبشاهدة أبناء جنس 
لصبا كلما وجد حاالً اوسبباً لنفسه أوألبويه أوإلخوته، ظن مثل وعلى هذا املثال يقيس اإلنسان من ا. العلة على إثبات معلوالا
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ذلك وتوهم لسائر الصبيان وآلبائهم وإخوم، قياساً على نفسه وأبويه وإخوته، حىت إنه كلما أصابه جوع أوعطش أوعري، 
 أوحزن على شيء فاته، أوفرح أووجد حراً أوبرداً، أوأكل طعاماً فاستلذه، أوشرب شراباً فاستطابه، أولبس لباساً فاستحسنه،

  .بشيء وجده، ظن عندما يصيبه من هذه األحوال شيء أن قد أصاب سائر الصبيان الذين هم أبناء جنسه مثل ذلك

وعلى هذا املثال جتري سائر ظنونه وتومهه يف أحكام احملسوسات، حىت رمبا كان يف دار والديه دابة أومتاع أوأثاث أوبئر ماؤها 
 أن سائر دور الصبيان مثل ذلك، حىت إذا بلغ وعقل وتفحص األمور احملسوسة، واعترب أحوال األشخاص ماحل، ظن وتوهم

  .املوجودة، عرف عند ذلك حقائق ما كان يظن ويتوهم يف أيام الصبا، واستبان له شيء بعد شيء صواباً كان ظنه أوخطأ

  فصل يف بيان طريق اخلطأ عند العقالء 

  ة وخطأ القياس عند الفالسف

وأعلم يا أخي بأن على هذا املثال جيري سائر أحكام العقالء وظنوم وتومههم يف األشياء قبل البحث والكشف، وذلك أن أكثر 
الناس إذا رأوا يف بلدهم رحياً أومطراً أوحراً أوبرداً أوليالً أواراً أوشتاًء أوصيفاً، ظنوا وتومهوا بأن ذلك موجود يف سائر البلدان، 

لى ما جيدون يف بلدهم، كما كانوا يظنون، وهم صبيان، يف سائر بيوت الناس مثل ما كانوا جيدون يف بيوت آبائهم، حىت قياساً ع
فهكذا جيري حكم العقالء من الناس يف ظنوم وتومههم يف مثل . استبان هلم بعد التجربة حقيقة ما كانوا يتومهون كما بينا قبل

 إذا نظروا يف العلوم الرياضية، وخاصة علم اهليئة؛ استبان هلم عند ذلك حقيقة ما كانوا يظنون هذه األشياء اليت تقدم ذكرها، حىت
  .ويتومهون صواباً كان أوخطأ

    

وأعلم يا أخي بأن اإلنسان ال ينفك من هذه الظنون واألوهام، ال العقالء املتيقنون، وال العلماء املرتاضون، وال احلكماء املتفلسفون 
 أنا جند كثرياً ممن يتعاطى الفلسفة واملعقوالت والرباهني يظنون ويتومهون أن األرض يف موضعها اخلاص ا هي ثقيلة أيضاً، وذلك

فإذا كان هذا هكذا، فغري مأمون أن تكون سائر القياسات جتري هذا . أيضاً، قياساً على ما وجدوا من ثقل أجزائها، أي جزء كان
من يكون يف مقابلة بلدهم من جانب : القياس وفساده وداللته، وهكذا يظن كثري منهمارى، ويف هذا ما يدل على ضعف 

األرض، أن قيامهم يكون منكوساً، قياساً على ما جيدون من حال من يكون واقفاً حتت سطح، وآخر هوقائم فوقه، رجاله يف 
ء؛ وإما خالء، قياساً على ما جيدون من خارج دورهم مقابلة رجليه، وهكذا يظن كثري منهم أن خارج العامل فضاء بال اية إما مال

 خلق العامل يف - عز وجل-من أماكن أخر، وخارج بلدهم بلداناً أخر، وخارج عاملهم عامل األفالك، وهكذا يظنون أن الباري
 - جل جالله-باريوهلذه العلة ظن كثري منهم أن ال. مكان وزمان، قياساً على ما جيدون من أفعاهلم وصنائعهم يف مكان وزمان

جسم، قياساً على ما شاهدوا، إذ مل جيدوا فاعالً إال جسماً، ووجدوا الباري فاعالً، وإذا ارتاضوا يف العلوم اإلهلية، استبان هلم أن 
  .األمر خبالف ذلك كما بينا يف الرسالة اإلهلية

سنح له أمور يكون علمه ا قبل البيان والكشف وأعلم يا أخي بأن اإلنسان ال يرتقي يف درجات العلوم واملعارف رتبة إال وت
  .كظنونه باألشياء احملسوسات قبل معرفة حقائقها وهوطفل كما بينا قبل

فصل يف معقوالت احلواس ونتائجها وأعلم يا أخي بأن نسبة املعلومات اليت يدركها اإلنسان باحلواس اخلمس، باإلضافة إىل ما ينتج 
  .كنسبة احلروف املعجمة باإلضافة إىل ما يتركب عنها من األمساءعنها يف أوائل العقول، كثرية 

ونسبة املعلومات اليت هي يف أوائل العقول، باإلضافة إىل ما ينتج عنها بالرباهني والقياسات من العلوم، كثرية، كنسبة األمساء إىل ما 
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ى صحة ما قلنا بأن املعلومات القياسية أكثر عدداً من يتألف عنها يف املقاالت واخلطب واحملاورات من الكالم واللغات، والدليل عل
املعلومات اليت هي يف أوائل العقول ما ذكر يف كتاب أقليدس، وذلك أنه يذكر يف صدر كل مقالة مقدار عشر معلومات أقل 

سطي، وأكثر كتب أوأكثر مما هي يف أوائل العقول، مث يستخرج من نتائجها مئيت مسألة معلومات برهانية، وهكذا حكم كتاب ا
وإذ قد فرغنا من ذكر كيفية دخول اخلطأ يف القياس من جهة جهل املتعلمني، فنريد أن نذكر كيفية دخول . الفلسفة هكذا حكمها

  .اخلطأ من جهة القياس واعوجاجه

  فصل يف كيفية أعوجاج القياس 

  وكيف التحرز منه 

 اعوجاجه كثري الفنون كثرة يطول شرحها، ذكر ذلك يف كتب املنطق، وأعلم يا أخي بأن اخلطأ الذي يدخل يف القياس من جهة
إال أنا نريد أن نذكر يف هذا الفصل شرائط القياس املستوي حسب، ليتحفظ ا ويقتصر على استعمال ما يف الرباهني، ويترك ما 

 القياس على جمرى العادة باألمنوذج، فمن القياسات اليت ختطئ وتصيب. سواه من القياسات اليت ال يؤمن فيها من اخلطأ والزلل
  .وهوقياس اجلزء على الكل

وأعلم يا أخي أن القياس الذي ال يدخله اخلطأ والزلل هوالذي حفظ يف تركيبه واستعماله الشرائط اليت أوصى ا أرسطاطاليس 
هل هو، وما هو، : ئل العقول، ومهاينبغي أن يؤخذ يف كل علم وتعلم قياسي معنيان معلومان، مما هو يف أوا: تالميذه، وهي هذه

وإمنا أوصى ذا من أجل أنه ال ميكن ان يعلم جمهول مبجهول، وال أن يقاس على شيء جمهول وشيء معلوم، فال بد أن يؤخذ شيء 
شياء هويات األ: والذي يف أوائل العقول شيئان اثنان. معلوم مما هو يف أوائل العقول، مث يقاس عليه سائر ما يطلب بالربهان

وماهياا، وذلك أن هويات األشياء حتصل يف النفوس بطريق احلواس، وماهياا بطريق الفكر والروية والتمييز، كما بينا يف رسالة 
  .احلاس واحملسوس

 .وإذا حصلت هويات احملسوسات يف النفس بطريق احلواس، وماهياا بطريق الفكر والروية والتمييز، مسيت النفوس عند ذلك عاقلة

وإذا تأملت وأردت يا أخي أن تعرف ما العقل اإلنساين، فليس هوشيئاً سوى النفس اإلنسانية اليت صارت عالمة بالفعل بعدما 
وإمنا صارت عالمة بالفعل بعدما حصل فيها صور هوية األشياء بطريق احلواس، وصور ماهيتها بطريق الفكر . كانت عالمة بالقوة

  .والروية

    

هل هو، وما هو، مثال : اس الربهاين وأعلم يا أخي بأن على هذين العلمني يبىن سائر القياسات الربهانية، أعينفصل يف أساس القي
ذلك ما ذكر يف كتاب أقليدس يف أول املقالة األوىل تسع معلومات مما هو يف أوائل العقول، مث بتوسطها يربهن على سائر املسائل، 

يء واحد، فهي أيضاً متساوية، وإن زيد على أشياء متساوية أشياء متساوية، صارت كلها إذا كانت أشياء متساوية لش: وهي قوله
وإن زيد على أشياء غري متساوية أشياء متساوية، كانت كلها غري . متساوية؛ وإن نقص منها متساوية، كانت الباقية متساوية

ن كان كل واحد مثلني لشيء واحد، فهي متساوية، وإن وإ. متساوية، وإن نقص منها أشياء متساوية، كانت الباقية غري متساوية
وإذا انطبقت مقاديرها ومل يفضل بعضها على بعض، فهي أيضاً متساوية؛ . كان كل واحد نصف الشيء، فهي أيضاً متساوية

ء يف شيء منها، فهذه احلكومات كلها مأخوذة من العلوم اليت هي يف أوائل العقول بالسوية، ال خيتلف العقال. والكل أكثر من جزء
  .مث يقاس عليها ما هم خمتلفون فيه
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  فصل في أوائل العقول وأوائل المعلومات

وأعلم يا أخي بأن هذه األشياء وأمثاهلا تسمى أوائل يف العقول، ألن كل العقالء يعلموا، وال خيتلفون فيها إذا تأملوها وأنعموا 
 تعلم بطريق االستدالل واملقاييس، وسبب اختالفهم فيها كثرة الطرق وفنون النظر فيها؛ وإمنا اختالفام تكون يف األشياء اليت

املقاييس وكيفية استعماهلا، وشرح ذلك طويل قد ذكر يف كتب املنطق وكتب اجلدل، ونريد أن نبني كيف حتصل حقائق هذه 
  .املعلومات يف أنفس العقالء

عقول إمنا حيصل يف نفوس العقالء باستقراء األمور احملسوسة شيئاً بعد وأعلم يا أخي بأن هذه املعلومات اليت تسمى أوائل يف ال
شيء، وتصفحها جزءاً بعد جزء، وتأملها شخصاً بعد شخص، فإذا وجدوا منها أشخاصاً كثرية تشملها صفة واحدة حصل يف 

 يكونوا يشاهدون مجيع نفوسهم ذا االعتبار أن كل كما كان من جنس ذلك الشخص ومن جنس ذلك اجلزء هذا حكمه، وإن مل
مثال ذلك أن الصيب إذا ترعرع واستوى وأخذ يتأمل أشخاص احليوانات واحداً بعد . أجزاء ذلك اجلنس، وأشخاص ذلك النوع

وهكذا إذا تأمل كل جزء من املاء أي . واحد، فيجدها كلها حتس وتتحرك، فيعلم عند ذلك أن كل ما كان من جنسها هذا حكمه
طباً سياالً؛ وكل جزء من النار، فوجده حاراً حمرقاً؛ وكل جزء من األحجار، فوجده صلباً يابساً؛ علم عند جزء كان، فوجده ر

  .فبمثل هذا االعتبار حتصل املعلومات يف أوائل العقول بطريق احلواس. ذلك أن كل ما كان من ذلك اجلنس فهذا حكمه

يت حتصل يف النفوس بطريق احلواس متفاوتة يف الدرجات، وذلك أن كل وأعلم يا أخي بأن مراتب العقالء يف مثل هذه األشياء ال
من كان منهم أنعم نظراً وأحسن تأمالً وأجود تفكراً وألطف روية وأكثر اعتباراً، كانت األشياء اليت تعلم ببدائه العقول يف نفوسهم 

  .اللهوواللذات واألمور اجلسمانيةأكثر مما يف نفوس من يكون طول عمره ساهياً الهياً مشغوالً باألكل والشرب و

مثال . وأعلم يا أخي بأن أكثر ما يدخل اخلطأ على املتأملني يف حقائق األشياء احملسوسة، إذا حكموا على حقيقتها حباسة واحدة
س كل وإمنا دخل اخلطأ عليه ألنه حكم على حقيقتة حباسة واحدة، ولي. ذلك من يرى السراب ويتأمله، فيظن أنه غدران وأار

األشياء تعرف حقائقها حباسة واحدة، ذلك أن حباسة البصر ال يدرك إال األلوان واألشكال، وحقيقة املاء ال تعرف باللون واللمس 
  .والشكل، بل بالذوق، وذلك أن كثرياً من األجساد السيالة تشبه لون املاء مثل اخلل املصعد؛ والنفط األبيض وما شاكلها

حملسوسات حاسة تعرف ا حقيقة ذلك اجلنس، واألجسام السيالة يعرف فرق ما بينها وبني غريها وأعلم بأن لكل جنس من ا
باللمس، وبعضها يعرف الفرق بينها بالذوق، وألواا تعرف بالبصر، فال ينبغي للمتأمل أن حيكم على حقيقة شيء من احملسوسات 

ونرجع اآلن إىل ما كنا . وسات، كما بينا يف رسالة احلاس واحملسوسإال بتلك احلاسة املختصة مبعرفة حقيقة ذلك اجلنس من احملس
    : فيه فنقول

هل هو، وما هو، ليعلم به شيء آخر، كما يفعل املهندس فيضع : ينبغي أن يوضع يف القياس الربهاين أوالً شيء معلوم: وأما قوله
ليه خطاً آخر، أويعلم عليه زاوية، وما شاكل ذلك مما قد خط امث يعمل عليه مثلثاً متساوي األضالع، أويقسمه بقسمني، أويقيم ع

. هل هو، وما هو، خط اواملطلوب اهول، ليعلم أويعمل، هواملثلث: واملعلوم. ذكر يف كتاب أقليدس وغريه من كتب اهلندسة

قول، ويركب التأليف ضرباً من فهكذا ينبغي أيضاً أن يعمل يف القياس الربهاين أن تؤخذ أوالً أشياء مما هي معلومة يف أوائل الع
وال ينبغي يف الربهان أن يكون : وأما قوله. التركيب، مث يطلب ا أشياء جمهولة، ليس تعلم بأوائل العقول، وال تدرك باحلواس

طى الشيء علة لنفسه، فهذا بني يف أوائل العقول، أي أن الشيء املعلول ال يكون علة نفسه، ولكن من أجل أن كثرياً ممن يتعا
  .الربهان رمبا جعل املعلول علة لنفسه، وهوال يشعر لطول اخلطاب

ما علة : فإن سئل. كثرة الغيوم: ما علة كثرة األمطار يف بعض السنني، فيقول: مثال ذلك من يتعاطى علم الطبيعيات، إذا سئل
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ما علة كثرة البخارات املتصاعدة، فيقول : لفإن سئ. كثرة البخارات املتصاعدة من البحار واآلجام يف اهلواء: كثرة الغيوم، فيقول
ما علة كثرة املياه واملدود والسيول إىل البحار، : فإن سئل. كثرة املدود وانصباب مياه األار واألودية والسيول إىل البحار: أويظن
ا حيتاج صاحب الربهان أن فعلى هذا القياس يلزمه أن علة كثرة األمطار هي كثرة األمطار، فمن أجل هذ. كثرة األمطار: فيقول
إحدى العلل كيت وكيت، والثانية والثالثة والرابعة، ليسلم من االعتراض، إذ قد تكون الغيوم كثرية، واألمطار قليلة، ألن : يقول

  .لكل شيء معلول أربع علل كما بينا يف رسالة العلل واملعلوالت

املعلول قبل العلة، فهذا أيضاً بني يف أوائل العقول، ألن املعلول ال يكون أن ال يكون : فصل يف أن املعلول ال يوجد قبل العلة وقوله
قبل العلة، ولكن من أجل أما من جنس املضاف إمنا يوجدان معاً يف احلس، وإن كانت العلة قبل املعلول بالعقل، حىت رميا يشكل، 

كون الشمس :  ما علة طول النهار يف بلد دون بلد، فيقول:فال تتبني العلة من املعلول؛ مثال ذلك إذا سئل من يتعاطى علم اهليئة
  .فوق األرض هناك زماناً أطول

كل بلد يكون فيه مكث الشمس فوق األرض أكثر، فنهاره أطول، فتصدق، فيخفى على كثري ممن : وإذا عكس هذه القضية وقيل
. لنهار، أوطول النهار لكون الشمس فوق األرضليست له رياضة بالتعاليم، أيهما علة لآلخر، أكون الشمس فوق األرض لطول ا

وهكذا النار والدخان رمبا يوجدان معاً، ورمبا يوجد أحدمها قبل اآلخر، ورمبا يستدل بالدخان على النار، ورمبا جتعل النار سبباً 
  .لوجود الدخان، فال يدري أيهما علة لآلخر

بل علتهما اهليوالنية هي األجسام املستحيلة؛ وعلتهما الفاعلية هي وأعلم يا أخي بأن النار والدخان ليس أحدمها علة لآلخر، 
احلرارة، ومها خيتلفان يف الصورة، وذلك أن احلرارة إذا فعلت يف األجسام املستحيلة فعالً تاماً، صارت ناراً، وإن قصرت عن فعلها 

  .لرطوبة غالبة، صارت دخاناً وخباراً

  فصل يف قوله وأن ال يستعمل الربهان 

  . ألعراض المالزمة وإن علة الشيء من ذاتياته، وكون المقدمة كليةا

أن ال يستعمل يف الربهان األعراض املالزمة، إمنا هوألن األعراض املالزمة ال تفارق األشياء اليت هي الزمة هلا، كما أن العلة : قوله
واألعراض املالزمة، وإن كانت ال . علة فاعلة لهال تفارق معلوهلا، وذلك أنه مىت حكم على شيء بأنه معلول، فقد وجب أن له 

مثال ذلك أن املوت، وإن كان ال يفارق القتل، فإنه ليس له بعلة، وال القتل أيضاً علة للموت ذاتية، . تفارق، فليست هي فاعلة له
 فإمنا قال هذا من أجل أنه قد وأن تكون العلة ذاتية للشيء،: وأما قوله. إذ قد يكون موت كثري بال قتل، فال يكون معلول بال علة

يكون للشيء الواحد علل عرضية، ولكنها ال تكون مستمرة يف مجيع أنواع ذلك اجلنس، وال مجيع أشخاص النوع، كالقتل الذي 
هوعلة عرضية للموت غري مستمرة يف مجيع أنواعه، ولكن حتتاج أن تكون العلة ذاتية، حىت تكون القضية صادقة قبل العكس 

وكل جسم فهو ذولون، ألنه ال يوجد شيء ذولون إال وهوجسم، : كل ذي لون فهو جسم، فإذا عكسته وقلت: قولكوبعده، ك
  .فإذاً اجلسم علة ذاتية لذي اللون

    

زيد كاتب، : وأن تكون املقدمة كلية، فمن أجل أن املقدمات اجلزئية ال تكون نتائجها ضرورية ولكن ممكنة، كقولك: وأما قوله
  .كل كاتب فهو يقرأ، وزيد كاتب، فإذاً زيد بالضرورة قارئ: ب وزير، فيمكن أن يكون زيد وزيراً، وأما إذا قيلوبعض الكتا

وأن يكون كون احملمول يف املوضوع كوناً أولياً، فمن أجل أن احملموالت يف : فصل يف أن احلكم بالصفات الذاتية وأما قوله
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كون ثالث زواية يف كل مثلث كوناً أوالً، ألا هي الصورة : وان، مثال ذلكاملوضوعات على نوعني، منها أوليات، ومنها ث
فقد استبان أنه ال يستعمل يف القياس الربهاين إال الصفات الذاتية . املقومة له، فإما أن تكون حادة أوقائمة أومنفرجة، فهو كون ثان

  .ب الذي خيرج يف النتيجة الصادقةاجلوهرية، وهي الصورة املقومة للشيء، وا يكون ذلك احلكم املطلو

جنسية ونوعية وشخصية، كما بينا يف رسالة إيساغوجي، فأقول، واحكم : وأعلم يا أخي أن الصفات الذاتية اجلوهرية ثالثة أقسام
. بأن كل صفة جنسية فهي تصدق عند الوصف على مجيع أنواع ذلك اجلنس ضرورة: حكماً حتماً كما تعلمه وال تشك فيه

فهذه الصفات هي اليت خترج يف النتيجة . أيضاً كل صفة نوعية فهي تصدق على مجيع أشخاص ذلك النوع عند الوصف هلاوهكذا 
وأما الصفات الشخصية فإا ليس من الضرورة أن تصدق على مجيع النوع، وال كل . صادقة، فاستعملها يف الربهان، واحكم ا

فقد . لها يف الربهان، وال حتكم ا حكماً حتماً، فإنك لست منها على حكم يقنيصفة نوعية تصدق على مجيع اجلنس، فال تستعم
عرفت واستبان لك أن احلكماء واملتفلسفني ما وضعوا القياس الربهاين إال ليعلموا به األشياء اليت ال تعلم إال بالقياس، وهي األشياء 

  .ستدالل وهواملسمى الربهاناليت ال ميكن أن تعلم باحلس وال بأوائل العقول، بل بطريق اال

وأعلم يا أخي بأن لكل صناعة أهالً، وألهل كل صناعة أصوالً يف صناعتهم، هم متفقون عليها، وأوائل يف علومهم ال خيتلفون 
  .فيها، ألن أوائل كل صناعة مأخوذة من صناعة أخرى قبلها يف الترتيب

الربهان مأخوذة مما يف بداية العقول، وأن اليت يف بداية العقول مأخوذة فصل يف أن صناعة الربهان نوعان وأعلم بأن أوائل صناعة 
  .أوائلها من طريق احلواس كما بينا قبل

فاألوائل اليت يف صناعة اهلندسة مأخوذة من صناعة أخرى قبلها مثل قول . هندسية ومنطقية: وأعلم أن صناعة الربهان نوعان
طول بال عرض، والسطح ما له طول وعرض، وما شاكل هذه من املصادرات؛ النقطة هي شيء ال جزء له، واخلط : أقليدس

فهكذا أيضاً حكم الرباهني املنطقية، فإن أوائلها مأخوذة من صناعة قبلها، وال بد للمتعلمني أن . املذكورة يف أوائل املقاالت
 فهو إما جوهر - جل جالله-باري إن كل شيء موجود، سوى ال: فمن ذلك قول صاحب املنطق. يصادروا عليها قبل الربهان

إن اجلوهر هوالقائم بنفسه، القابل للمتضادات، وإن العرض هوالذي يكون يف الشيء ال كجزء منه، يبطل : ومثل قوله. وإما عرض
ن إ: ومثل قوله. إن اجلوهر منه ما هوبسيط كاهليوىل والصورة، ومنه ما هومركب كاجلسم: ومثل قوله. من غري بطالن ذلك الشيء

ليس بني : ومثل قوله. كل علة فاعلة فهي أشرف من معلوهلا املنفعل: كل جوهر فهو إما علة فاعلة أومعلول منفعل، ومثل قوله
السلب واإلجياب مرتلة، وال بني العدم والوجود رتبة، وإن العرض ال فعل له؛ وما شاكل هذه املقدمات اليت يصادر عليها املتعلمون 

  .قبل الرباهني

ملن يريد النظر يف الرباهني املنطقية أن يكون قد ارتاض يف الرباهني اهلندسية أوالً، وقد أخذ منها طرفاً، ألا أقرب من فهم وينبغي 
املتعلمني، وأسهل على املتأملني، ألن مثاالا حمسوسة مرئية بالبصر، وإن كانت معانيها مسموعة ومعقولة، ألن األمور احملسوسة 

  .لمنيأقرب إىل فهم املتع

    

وأعلم بأن الرباهني سواء كانت هندسية، أومنطقية، فال تكون إال من نتائج صادقة، والنتيجة الواحدة ال بد هلا من مقدمتني 
صادقتني أوما زاد على ذلك، بالغاً ما بلغ، مثال ذلك ما بني يف كتاب أقليدس يف الربهان على أن ثالث زوايا من كل مثلث 

وعلى هذا املثال سائر األشكال حتتاج إىل براهني أخر، وأن . ني، مل يكن ذلك إال بعد اثنني وثالثني شكالًمساوية لزاويتني قائمت
مربع وتر؛ الزاوية القائمة مساو ملربعي الضلعني، مل يكن الربهان عليه إال بعد ستة وأربعني شكالً، ويسمى هذا الشكل بشكل 
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كذا أيضاً حكم الرباهني املنطقية، ورمبا تكفيه مقدمتان، ورمبا حيتاج إىل عدة وه. العروس، وعلى هذا املثال سائر املربهنات
كل جسم فهو ذوجهات، وهذه : مقدمات، مثال ذلك يف الربهان على وجود النفس مع اجلسم تكفي ثالث مقدمات، وهي هذه

ك إىل مجيع جهاته دفعة واحدة، وهذه وليس ميكن اجلسم أن يتحر: مقدمة كلية موجبة صادقة يف أولية العقل؛ واملقدمة األخرى
وكل جسم يتحرك إىل جهة دون جهة فلعلة ما حترك، له مقدمة كلية : مقدمة كلية سالبة صادقة يف أولية العقل؛ واملقدمة الثالثة

 هذه والذي ينبغي ليربهن بأا جوهر ال عرض، أن يضاف، إىل. صادقة يف أولية العقل؛ فينتج من هذه املقدمات وجود النفس
وكل علة حمركة للجسم ال ختلوأن تكون حركتها على وترية واحدة يف جهة واحدة، مثل : املقدمات اليت تقدمت، هذه األخرى

وأما أن تكون حركتها إىل جهات خمتلفة، وعلى فنون شىت . حركة الثقيل إىل أسفل، واخلفيف إىل فوق، فتسمى هذه علة طبيعية
وكل علة حمركة للجسم بإرادة واختيار فهي . ن، فتسمى نفسانية، وهذه قسمة عقلية مدركة حساًبإرادة واختيار مثل حركة احليوا

  .وهذه مقدمات مقبولة يف أوائل العقول، فينتج من هذه أن النفس جوهر. جوهر، فالنفس إذاًجوهر، ألن العرض ال فعل له

املكان الفارغ الذي ال متمكن فيه، وليس يعقل يف العامل مكان فصل يف كيفية الربهان على أنه ليس يف العامل خالء ومعىن اخلالء هو
  .ال مضيء وال مظلم، مقدمة كلية سالبة صادقة يف أولية العقل

وليس خيلوالنور والظلمة أن يكونا جوهرين أوعرضني، أوأحدمها جوهراً واآلخر عرضاً، وهذه أقسام عقلية : مقدمة أخرى
  .صحيحة

ن، فإذاً اخلالء ليس مبوجود، أوعرضني، فالعرض ال يقوم إال يف اجلوهر، فاخلالء إذاً ليس موجوداً، فإن يكونا جوهري: مقدمة أخرى
  .وإن يكن أحدمها جوهراً، واآلخر عرضاً، فهكذا احلكم

  فصل في 

  الربهان على أنه ليس يف العامل ال خالء 

  وال مالء 

:  من صفات األجسام، فإن كان خارج الفلك جسم آخر، فقولناأعلم يا أخي بأن اخلالء واملالء صفتان للمكان، واملكان صفة

  .العامل، نعين به ذلك اجلسم مع الفلك مجيعاً، فمن أين خارج العامل شيء آخر

  فصل في 

  معنى قول الحكماء هل العالم قديم أومحدث

ه مل يزل ثابت العني على ما هوعله اآلن، فإن كان املراد بالقدمي أنه قد أتى عليه زمان طويل، فالقول صحيح؛ وإن كان املراد به أن
فال؛ ألن العامل ليس بثابت العني على حالة واحدة طرفة عني، فضالً عن أن يكون مل يزل على ما هوعليه اآلن، وذلك أن قول 

دون فلك القمر، فأما األجسام الطبيعية اليت . فلكي وطبيعي: احلكماء يف تسميتهم العامل إمنا يعنون به عامل األجسام، وهونوعان
فاملولدات دائماً يف الكون والفساد، وأما األركان الكليات فهي دائماً يف التغري . األركان الكليات واملولدات اجلزئيات: فهي نوعان

 وأما األجسام الفلكية فهي دائماً يف احلركة والنقلة والتبدل يف. واالستحالة، ال خيفى هذا على الناظرين يف األمور الطبيعية

احملاذيات، فأين ثباا على حالة واحدة، وأما أن يكون يراد بالثبات الصورة والشكل الكري الذي هوعليه يف دائم األوقات، فليعلم 
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بأن الشكل الكري واحلركة الدورية ليسا للجسم من حيث هوجسم، وال مقومني لذاته، بل مها صورتان متممتان بقصد قاصد 
وكل صورة من الصور بقصد قاصد، ال يكون ثابتة العني، أبدية الوجود، وإمنا يكون الشيء . الصورةكما بينا يف رسالة اهليوىل و

  .ثابت العني، أبدي الوجود بالصورة املقومة

وأعلم يا أخي بأن احلافظ للعامل على هذه الصورة، هو سرعة حركة الفلك احمليط، واحملرك للفلك هو غري الفلك، وأن تسكني 
  ".وما أمر الساعة إال كلمح البصر أوهو أقرب:" - عز وجل-ة بطالن العامل، وإمنا يكون طرفة عني كما قالالفلك عن احلرك

    

وأعلم بأنه إن وقف الفلك عن الدوران، وقفت الكواكب عن مسريها، والربوج عن طلوعها وغروا، وعند ذلك تبطل صورة 
 كائن، ألن كل شيء يف اإلمكان، إذا فرض له زمان بال اية، فال بد أن خيرج العامل وقوامه، وتقوم القيامة الكربى، وهذا ال حمالة

وقد بينا . إىل الفعل؛ ووقوف الفلك عن الدوران من املمكن، ألن الذي حيركه ميكنه أن يسكنه، وهو أهون عليه وله املثل األعلى
  .قيامة ما علة فناء عامل األجساميف رسالة املبادئ ما العلة يف حدوث عامل األجسام، ويف رسالة البعث وال

  فصل في أن 

  اإلنسان إذا ارتقى نفساً صار ملكاً

وأعلم يا أخي أن اإلنسان إذا سلك يف مذهب نفسه، وتصرف يف أحواهلا، مثل ما سلك به يف خلق جسده وصورة بدنه، فإنه 
 وجيازى بأحسن اجلزاء، مما يقصر الوصف عنه، - عز وجل-سيبلغ أقصى اية اإلنسانية مما يلي رتبة املالئكة، ويقرب من باريه

وأما ما سلك به يف خلقه ". فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاًء مبا كانوا يعملون:"  فقال- عز وجل -كما وصف اهللا
راً تاماً، مث كان فهو أنه ابتدئ من نطفة من ماء مهني، مث كان علقة؛ جامدة يف قرار مكني، مث كان مضغة؛ مث كان جنيناً مصو

طفالً متحركاً حساساً، مث كان صبياً ذكياً فهماً، مث كان شاباً متصرفاً قوياً نشيطاً، مث كان كهالً جمرباً عاملاً عارفاً، مث كان شيخاً 
  .قياً سرمداً أبداًحكيماً فيلسوفاً ربانياً، مث بعد املوت تكون نفسه ملكاً مساوياً روحانياً أبدي الوجود، ملتذاً مسروراً فرحاً با

وأعلم يا أخي بأنك مل تنقل رتبة من هذه املراتب إال وقد خلع عنك أعراض وأوصاف ناقصة، وألبست ما هو أجود منها وأشرف، 
فهكذا ينبغي أن ال ترتقي يف درجة العلوم واملعارف، إال وختلع عن نفسك أخالقاً وعادات وآراء ومذاهب وأعماالً، مما كنت 

منذ الصىب من غري بصرية وال روية، حىت ميكنك أن تفارق الصورة اإلنسانية، وتلبس الصورة امللكية، وميكنك الصعود إىل معتاداً هلا 
ملكوت السموات وسعة عامل األفالك، وجتازى هناك بأحسن اجلزاء وأوفر الثواب، وتعيش بألذ عيش مع أبناء جنسك الذين 

 األبرار، مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، وحسن سبقوك إليها من احلكماء واألخيار املؤمنني
  .أولئك رفيقاً

وأعلم يا أخي بأن اإلنسان مطبوع على استعمال القياس منذ الصىب، كما هو جمبول على استعمال احلواس بال فكر وال روية كما 
تبني يف كتب املنطق وشرائط اجلدل بشرح طويل، ولكن نذكر منها طرفاً ليكون بينا قبل، ولكن قوانني القياسات خمتلفة، كما قد 

فمن ذلك أن الصبيان جيعلون قوانني القياسات خمتلفة، كما جيعلون قياسام أحوال أنفسهم وآبائهم وإخوام، . مثاالً على سائرها
ر أحوال الصبيان وتصرف آبائهم، وما يكون يف منازهلم، وتصرفهم يف األمور، وما جيدون يف منازهلم من األشياء، أصوالً على سائ

وأما العقالء البالغون من الناس فإم جعلون قوانني . وإن مل يروهم ومل يشاهدوا أحواهلم، قياساً على ما عرفوا من أحوال أنفسهم
 سائر األشياء مما مل يشاهدوه وال قياسام ما عرفوه من األمور، يف متصرفام وما قد جربوه من األحوال، أصوالً يقيسون ا



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  183  

وأما العلماء الذين يتعاطون اجلدل ودقيق النظر، فإم جيعلون قوانني قياسام ما قد اتفقوا . جربوه، بل قياساً إىل ما عرفوه حسب
، صواباً أوخطأً، عليه هم وخصماؤهم، أصوالً ومقدمات يقيسون عليها ما هم فيه خمتلفون، سواء كان ما اتفقوا عليه حقاً أوباطالً

وأما املرتاضون بالرباهني اهلندسية أواملنطقية فإم جيعلون قوانني قياسام األشياء، اليت هي يف أوائل العقول، أصوالً ومقدمات، 
ويستخرجون من نتائجها معلومات أخرى ليست مبحسوسات وال معلومات بأوائل العقول، بل مكتسبة بالرباهني الضرورية، مث 

ن تلك املعلومات املكتسبة مقدمات وقياسات، ويستخرجون من نتائجها معلومات أخرى هي ألطف وأدق مما قبلها؛ وهكذا جيعلو
  .ولوعاش اإلنسان عمر الدنيا لكان له يف تلك متسع. يفعلون دائماً طول أعمارهم

  فصل في أن الحيوانات تتفاوت في الحواس

  ومعلوماتها 

ما له حاسة واحدة، ومنه ما له حاستان، ومنه ما له ثالث حواس، ومنه ما له أربع، ومنه ما له مخس وأعلم يا أخي بأن من احليوان 
  .حواس كما بينا يف رسالة احليوان

    

وأعلم يا أخي بأن كل حيوان كان أكثر حواس فإنه يكون أكثر حمسوسات، فأما اإلنسان فله هذه اخلمس بكماهلا، ولكن كل من 
ومن كان ذا . أمالً حملسوساته، وأكثر اعتباراً ألحواهلا، كانت املعلومات اليت يف أولية العقل يف نفسه أكثركان من الناس أكثر ت

وكل من . الوصف وجعل هذه املعلومات األولية مقدمات وقياسات، واستخرج نتائجها، كانت املعلومات الربهانية يف نفسه أكثر
  .به وإىل ربه أقربكان أكثر معلومات حقيقة، كان باملالئكة أش

  فصل في المعلومات البرهانية

  واألمور الروحية 

وأعلم يا أخي بأن اإلنسان العاقل اللبيب إذا أكثر التأمل والنظر إىل األمور احملسوسة، واعترب أحواهلا بفكرته، وميزها برويته، كثرت 
وكل . خرج نتائجها، كثرت املعلومات الربهانية يف نفسهوإذا استعمل هذه املعلومات بالقياسات، واست. املعلومات العقلية يف نفسه

نفس كثرت معلوماا الربهانية، كانت قوا على تصور األمور الروحانية اليت هي صورة جمردة عن اهليوىل حبسب ذلك، وعند 
ا، وجنت من جهنم فإذا فارقت اجلسد عند املمات صارت مثلها بالفعل، واستقلت بذا. ذلك تشبهت ا وصارت مثلها بالقوة

عامل الكون والفساد، وفازت بالدخول إىل اجلنة عامل األرواح اليت هي دار احليوان، لوكانوا يعلمون أبناء الدنيا الذين يريدون احلياة 
ون فأعيذك أيها األخ أن تك." يود أحدهم لويعمر ألف سنة، وما هو مبزحزحه من العذاب أن يعمر:" الدنيا، ويتمنون اخللود فيها

يا أيها : قل:" - جل جالله-منهم، بل كن من أبناء اآلخرة وأولياء اهللا الذين مدحهم بقوله تعاىل توبيخاً ملن زعم أنه منهم فقال
فبادر يا أخي واجتهد يف طلب املعارف ." الذين هادوا؛ إن زعمتم أنكم أولياء هللا من دون الناس، فتمنوا املوت إن كنتم صادقني

 األخالق امللكية، وسارع إىل اخلريات من األعمال الزكية قبل فناء العمر وتقارب األجل، واغتنم مخساً قبل الربانية واكتساب
اغتنم فراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك قبل : - صلى اهللا عليه وسلم-مخس، قال رسول اهللا

 فلعلك توفق للصعود إىل ملكوت السماء وسعة األفالك، وتدخل إىل هرمك، وحياتك قبل موتك، وتزود فإن خري الزاد التقوى،
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ال جبسدك اجلثة اجلرمانية، وفقك اهللا أيها األخ للسداد، وهدانا وإياك للرشاد ومجيع . اجلنة عامل األرواح بنفسك الزكية الروحانية
  .إخواننا حيث كانوا يف البالد إنه رؤوف بالعباد

ه وتعاىل، واحلمد هللا وحده، وصلى اهللا على رسوله سيدنا حممد وآله وسلم تسليماً، وا مت القسم متت الرسالة بعون اهللا سبحان
ويتلوه القسم الثاين يف الطبيعيات اجلسمانية، أوله رسالة اهليوىل " إخوان الصفا وخالن الوفا" األول يف الرياضيات من كتاب

  .والصورة

  رسائل اجلسمانيات والطبيعيات /\

الولى في بيان الهيولى والصورة والحركة االرسالة  

  والزمان والمكان 

  وما فيها من املعاين ِإذا أُضيف بعضها ِإىل بعض وهي الرسالة اخلامسة عشرة من رسائل ِإخوان الصفاء 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
خ، أَيدك اهللا وِإيانا بروٍح منه، أَنا قد فرغنا من احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى، آُهللا خري أَما يشِر كون؟ اعلم أَيها اَأل

الرسائل الرياضية جبملتها حسب ما وعدنا يف صدر الكتاب، واستوفينا الكالم يف ذلك حسب ما يليق بنا؛ فعلينا أن نشتغل بذكر 
ملا كان النظر يف علم : فنقول" لصورةاهلَيوىل ا"فلنبدأ بالرسالة األوىل منها يف " اجلسمانيات الطبيعيات"القسم الثاين وهويف 

الطبيعيات جزءاً من أَجزاء ِصناعة إخواننا، أيدهم اهللا، واألصلُ يف هذا العلم هومعرفة مخسة أشياء، وهي اهلَيوىل والصورة واحلركة 
جنا أن نذكر يف هذه الرسالة طروىل والصورة، والزمان واملكان، وما فيها من معاين إذا أُضيف بعضها إىل بعض، احتفَاً من معاين اهلَي

اعلم، وفَّقك اهللا، : ِشبه املدخل واملقدمات، ليكون أقرب من فَهم املبتدئني عند النظر يف الطبيعيات، وأسهلَ على تعليمهم، فنقول
  .شكٍل ونقٍش يقبله اجلوهريعنون به كل : الصورة"إمنا يعنون به كلّ جوهر قابٍل للصورة، وقولُهم " اهليوىل: "ان معىن قول احلكماء

    

واعلم ان اختالف املوجودات إمنا هوبالصورة ال باهليوىل، وذلك أنا جند أشياَء كثريةً جوهرها واحد، وصورها خمتلفة، مثالُ ذلك 
من أجل اختالف السكني والسيف والفأس واملنشار وكلُّ ما يعمل من احلديد من اآلالت واألدوات واألواين، فإن اختالف أمسائها 

ل من . صورها، ال من أجل اختالف جواهرها، ألن كلّها باحلديد واحدعموالسرير والسفينة وكلُّ ما ي وكذلك الباب والكرسي
وعلى هذا املثال يعترب . اخلشب، فإن اختالف امسائها إمنا هوحبسب اختالف صورها، فأما هيوالها اليت هي من اخلشب فواحدةٌ

ركّب منهماحال اهلَيله من هيوىل وصورة ي دوىل والصورة يف املصنوعات كلها، ألن كل مصنوع ال ب.  

فهيوىل الصناعة هي كلُّ . واعلم أن اهليوىل على أربعة أنواع، منها هيوىل الصناعة، وهيوىل الطبيعة، وهيوىل الكُلّ، واهليوىل األوىل
لنجارين، واحلديد للحدادين، والتراب واملاع للبنائني، والغزِل للحاكة، والدقيق جسم يعملُ منه وفيه الصانع صنعته، كاخلشب ل

أما األشكال . للخبازين، وعلى هذا القياس كلُّ صانع ال بد له من جسم يعمل صنعته منه وفيه، فذلك اجلسم هوهيوىل الصناعة
ىل الطبيعية فهي األركانُ األربعة، وذلك أن كلَّ ما حتت فلك القمر من والنقوش اليت يعملها فيها فهي الصورة، فهذا هومعىن اهليو

أما الطبيعة الفاِعلةُ هلذا فهي قوةٌ من قُوى النفس . الكائنات أعين النبات واحليوانَ واملعادن، فمنها تتكونُ وإليها تستحيل عند الفساد
وأما هيوىل الكلّ فهي اجلسم املُطلَق الذي منه جملةُ العامل، . ىل يف رسالة أُخرىالكُلّية الفلكية، وقد بينا كيفية ِفعلهايف هذه اهلَيو
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وأما اهليوىل . وأعين األفالك والكواكب واألركان والكائنات أمجع، ألا كلّها أجسام وإمنا اختالفُها من أجل صورها املختلفة
وملا قَِبلت اهلوية الكمية صارت . ةُ الوجود حسب، وهو اهلُِويةُاألوىل فهي جوهر بسيط معقول ال يدركه احلس، وذلك أنه صور

بذلك جسماً مطلقاً مشاراً اليه أنه ذوثالثة أبعاٍد اليت هي الطول والعرض والعمق، وملا قَِبلَ اجلسم الكيفية وهي الشكل، كالتداوير 
 مشاراً إليه، أي شكٍل هو؛ فالكيفية هي كالثالثة، والكيفية هي والتثليث والتربيع وغريها من األشكال، صار بذلك جسماً خمصوصاً

كاالثنني، واهلُوية كالواحد، وكما أن الثالثة متأخرةُ الوجود عن الكمية؛ وكما أن االثنني متأخرة عن الواحد، كذلك الكمية 
وغريمها، كتقدم الواحد على االثنني والثالثة ومجيع متأخرة الوجود عن اهلُوية؛ واهلُوية هي متقدمة الوجود عن الكميِة والكيفيِة 

  .العدد

مث اعلم أن اهلُوية والكمية والكيفية كلُّها صور بسيطة معقولة غري حمسوسة، فإذا تركت بعضها على بعض صار بعضها كاهليوىل، 
 يف اهلوية واهلوية هيوىل هلا، واملثال يف وبعضها كالصورة، فالكيفيةُ هي صورةٌ يف الكمية والكمية هيوىل هلا؛ والكمية هي صورةٌ

ذلك من احملسوسات أن القميص صورةٌ يف الثوب، والثوب هيوىل له، والثوب صورة يف الغزل، والغزل هيوىل له، والغزل صورةٌ يف 
وىل له، واألركان صورةٌ القطِن، والقطن هيوىل له، والقطن صورةٌ يف النبات، والنبات هيوىل له، والنبات صورةٌ يف األركان وهي هي

يف اجلسم، واجلسم هيوىل هلا، واجلسم صورةٌ يف اجلوهر، واجلوهر هيوىل له، وكذلك اخلبز صورةٌ يف العجني، والعجني هيوىل له، 
النبات هيوىل والعجني صورةٌ يف الدقيق، والدقيق هيوىل له، والدقيق صورةٌ يف احلَب، واحلب هيوىل له، واحلب صورة يف النبات، و

 صورةٌ يف اجلوهر، واجلوهر هيوىل هلا؛ واجلسم صورة يف األركان، وهي هيوىل له، وهي صورة يف اجلسم، واجلسم له؛ والنبات
  .هيوىل له

    

ة األوىل اليت هي وعلى هذا املثال يعترب حال الصورة عند اهليوىل، وحالُ اهليوىل عند الصورة، إىل أن تنتهي األشياء كلُّها إىل اهليول
صورة الوجود حسب، ال كيفية فيها وال كمية، وهي جوهر بسيط ال تركيب فيه بوجه من الوجوه، قابلٌ للصور كلِّها ولكن على 

الترتيب كما بينا ال أي صورٍة كانت، تأخرت أوتقدمت، بل األول فاألول؛ مثال ذلك أن القطن ال يقبلُ صورةُ الثوب إال بعد 
وكذلك احلَب ال يقبلُ صورة العجني إال بعد قَبوله . ه صورةَ الغزل، والغزلَ ال يقبلُ صورة القميص إال بعد قَبوله صورة الثوبقَبول

صورة الدقيق، والدقيق ال يقبلُ صورة اخلبز إال بعد قَبوله صورة العجني، وعلى هذا املثال يكون قَبول اهليوىل للصور واحدةً بعد 
  .أُخرى

 اعلم أن األجسام كلّها جنس واحد من جوهٍر واحٍد وهيوىل واحدٍة، وإمنا اختالفها حبسب اختالف صوِرها، ومن أجلها صار مث
بعضها أصفى من بعض وأشرف، وذلك أن عامل األفالك أصفى وأشرف من عامل األركان، وعالَم األركان بعضها أشرف من 

شرف منه، واهلواء أصفى من املاء وألطف منه، واملاَء أصفى من التراب وأشرف منه، بعٍض، وذلك أن النار أصفى من اهلواء وأ
وكلّها أجسام طبيعية يستحيل بعضها إىل بعض؛ وذلك أن النار إذا أُطفِئت صارت هواء، واهلواَء إذا غَلظ صار ماء، واملاَء إذا غَلظ 

لظَ فتصري شيئاً آخر، بل إذا تكونت أجزاؤها يكون منها املولِّدات، أعين وجمد صار أرضاً، وليس للنار أن تلطُف، أولألرض أن تغ
املعاِدنَ والنبات احليوانَ، لكن يكون بعضها أشرف تركيباً من بعٍض، وذلك أن الياقوت أصفى من الِبلَّور وأشرف منه، وأن الِبلّور 

ه، وكذلك الذَّهب أشرف من الفضة وأصفى منها، أصفى من الزجاج وأشرف منه، والزجاج أصفى من اخلزف وأشرف من
 ِب، وكلها أحجارأصفى من احلديد وأشرف منه، واحلديد أشرف من اُألسر اس وأشرف منه، والنحاسحوالفضةُ أصفى من الن

ار، فهيوالها واحد، وصورها خمتلفة، معدنية أصلُها كلها الزئبق والِكربيت؛ والزئبق والِكربيت أصلُهما التراب واملاء واهلواء والن
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وصفاؤها وشرفها حبسب تركيبها واختالف صوِرها، وكذلك حكم احليوان والنبات، فإا باهليوىل واحد، وإن اختالفها وشرف 
  .بعِضها على بعض حبسِب اختالف صوِرها

  فصل في األجسام الجزئية

لّي إذا صور فيه، فيصري بقَبوله تلك الصورة أفضل وأشرف من سائر األجسام اعلم أن األجسام اجلزئية منها ما يقبل صورةَ الكُ
اجلُزئية الساذجة، واملثالُ يف ذلك ِقطعةٌ من النحاس إذا صور فيها الفلك، مثلُ األصطَرالِب وذاِت احللَق والكُرِة املصورة، فإا عند 

، وكذلك كلُّ جسم قَِبلَ صورةً ما، فإنه عند ذلك يكون أفضلَ وأشرف ذلك تكون أشرف وأفضل وأحسن من أن تكون ساذجةً
وأحسن من كوِنه ساذجاً، فهكذا احلُكم يف جواهر النفوس، وذلك أا كلَّها جنس واحد وجوهر واحد، وأن اختالفها حبسِب 

يوىل، وكذلك النفس اجلُزئية إذا قَِبلت ِعلماً معارفها وأخالقها وآرائها وأعماهلا، ألن هذه احلاالت هي صور يف جواهرها وهي كاهل
  .من العلوم تكون أفضلَ وأشرف من سائر النفوس اليت هي أبناء جنسها

مث اعلم أن العلوم يف النفس ليست بشيء سوى صور املعلومات انتزعتها النفس وصورا يف فكرها، فيكون عند ذلك جوهر النفس 
  . وهي فيها كالصورةلصور تلك املعلومات كاهليوىل،

    

واعلم أن من األنفس اجلزئية ما يتصور بصورة النفس الكُلية، ومنها ما يقارا وذلك حبسب قَبوهلا ما يفيض عليها من العلوم 
واملعارف األخالق اجلميلة، وكلما كانت أكثر قبوالً كانت أفضل وأشرف من سائر أبناء جنسها، مثلَ نفوس األنبياء، عليهم 

الم، فإا ملا قَِبلت بصفاء جوهرها الفيض من النفس الكلّية أَتت بالكتب اإلهلية اليت فيها عجائب العلوم اخلفية، واملعاين اللطيفة، الس
لعادلة واألسرار املكنونة اليت ال يمسها إالَّ املُطَّهرون من أدناس الطبيعة، وما وضعت من الشرائع العلمية النافعة للكلّ، والسنن ا

الزكية، فاستنقذوا ا نفوساً كثريةً غريقةً يف حبر اهليوىل، وأسِر الطبيعة؛ ومثلَ نفوس املُحقِّقني من احلكماء اليت استنبطت علوماً 
كثرية حقيقية، واستخرجت صنائع بديعةً، وبنت هياكلً حكيمةً، ونصبت ِطلّسماٍت عجيبةً؛ ومثل نفوس الكهنة واملُخبرة 

الفلسفةُ هي التشبيه باإلله حبسب : ائنات قبل كوا بدالئلَ فلكيٍة وعالماٍت زجرية، وإىل مثل هذه النفوس أشاروا بقوهلمبالك
  : من خاصيِة العقل املنفعل أن يقبل اجلزُء منه صورة الكُلّ؛ وإليها أشار القائل بقوله: الطاقة اإلنسانية، وإليها أشاروا بقوهلم

 التي في صورة األفالِك إالّ  ةٌ مذمومةٌ،الهياكل صور كلُّ

 تماماً صورة اإلدراك قَِبلتْ  وأتمها بين الذواِت ألنها

 يكون ِحجارة الحكّاِك أوما  كم بين نفٍس شامٍخ في ِذروٍة،

  : وإليها أشار القائل بقوله

 جادتْ معاِهده رهم فودعنا،  كان إالّ كوكباً كان بيننا وما

نِزٌل،رو وأصبحه مدقيهم  حاً لم يدِركه ووأضحى بسيطاً ليس ي  

 وَأضحى بين َأشكاله نَجم ففاز،  المسكَن العلْوي َأولى بمثِله، رَأى

واعلم يا أخي أن فضائل النفس الكلية فائضةً على األنفس اجلزئية دفعةً واحدة،مبذولة هلا دائم األوقات؛ لكن ألنفس اجلزئية ال 
ت األنفس اجلزئية بعِضها على بعض، وذلك أن األب الشفيق الزمان، واملثالُ يف ذلك فيض مرطيق قبوهلا إالّ شيئاً بعد شيء يف م
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ئاً واملعلِّم احلريص على تعليم تلميذه، يود أن يعلَم كلَّ ما يحسنه، ويعلِّمه لتلميذه دفعة واحدة، ولكن نفس املتعلم ال تقبل إالّ شي
  .بعد الشيء على التدريج

مث إن املانع لألنفس اجلزئية قبول فيض النفس الكلية دفعةً واحدة هوألجل استغراقها يف حبر اهليوىل وتراكم ظُلُمات األجسام على 
 ِرقدة اجلهالة، بصرها، لشدة ميلها إىل الشهوات اجلسمانية، وغررها باللذات اِجلرمانية، فمىت انتبهت من نوم الغفلة واستيقظت من

وصحت من سكرة عمايتها، وأفاقت من غَمرة غَشيِتها، وأخذت ترتقي يف العلوم واملعارف، ودامت على تلك احلال، حلقَت 
ليت كلُّها بالنفس الكلية، وشاهدت تلك األنوار العقلية واألضواء البهية، ونالت تلك املالذَّ الروحانية والسروراِت الدميوميةَ األبديةَ، ا

ومىت هي أعرضت عما وصفنا، وأقبلت على طلب الشهوات . أشرف وأعلى مرتلةً مما كان، فوق ما تقدم قبله، ودون ما يأيت بعده
اجلسمانية والزينة الطبيعية، بعدت من هناك واحنطّت إىل أسفل السافلني، وغِرقت يف حبر اهليوىل، وغشيتها أمواجها، وتراكمت 

اهللا نور السموات واألرض، مثلُ نوره كمشكاٍة فيها : "صرها ظلُماا، وإىل هاتني احلالتني أشار، عز امسه، بقوله تعاىلعلى ب
يرد ا كوكبيف زجاجٍة، الزجاجةُ كأ املصباح ،من فوقه : "مث قال تعاىل. اآلية" مصباح غشاه موجي يأوكظُلُمات يف حبٍر لُج

ظلمات بعضها فوق بعضموج، من فوِقه س ،اآلية" حاب.  

  فصل في أقاويل الحكماء في ماهية المكان

    

إن املاء مكانه الكوز الذي هوفيه، وإن اخللَّ مكانه الزق الذي : أما املكان عند اجلُمهور فهوالوعاء الذي يكون فيه املتمكِّن، فيقال
الذي هوفيه، وكما يقال إن مكان السمك هواملاء، ومكان الطري هواهلواء؛ هوفيه، وعلى هذا القياس مكانُ كلِّ شيء هوالِوعاء 

وقيل أيضاً إن املكان هوسطح اجلسم احلاوي الذي يلي املَحوي، وقيل ال بل املكان . وباجلملة مكان كل متمكِّن هواجلسم احمليطُ به
وقيل إن املكان هوالفصلُ . ولني جيب أن يكون املكان جوهراًهوسطح اجلسم املَحِوي الذي يلي احلاوي، وعلى ِكال الرأْيني والق

وقيل أيضاً إن املكان هوالفضاء . املشترك بني سطح اجلسم احلاوي وسطح املَحِوي، وعلى هذا الرأْي جيب أن يكون املكان عرضاً
ن كان اجلسم مدور الشكل أومربعاً أومثلثَّاً الذي يكون فيه اجلسم ذاهباً طوالً وعرضاً وعمقاً، وإن كان كلُّ جسم مثله سواء، فإ

رأوغريمها من األشكال، فأن مكانه ِمثله سواء ال أصغر وال أكرب، حىت قيل يف املثَل إن املكان مكيال اجلسم، وعلى هذا الرأي جيب 
  .أن يكون املكان جوهراً

سم، مث انتزعوها من اهليوىل بالقوة الفكرية، وصوروها يف واعلم أن الذين قالوا إن املكان هوالفضاء، إمنا نظروا إىل صورة اجل
نفوسهم، ومسوها الفضاء، وإذا نظروا إليها وهي يف اهليوىل مسوها املكان، وهذا يدلّ على قلّة معرفتهم أيضاً جبوهر النفس وكيفية 

  .معارفها ومعانيها

ا، أا تنتزع صورة احملسوسات من هيوالها، وتصورها يف واعلم أن من شرف جوهر النفس، وعجائب قُواها، وظرائف معارفه
وإن من . وانظر إىل كل واحد منهما تارةً مفردة، وتارةً مركبة. ذاا، وتنظر إليها ِخلواً من اهليوىل، وتفرق بني اهليوىل والصورة

ليه وكأا داخلة فيه، ورمبا ترفع العالَم من الوجود شدة قوا الومهية أا تارة تنظر إىل العامل وكأا خارجة منه، وتارة تنظر إ
ورمبا سبقت الزمانَ . أصالً، ورمبا تقدمت الزمانَ املاضي ونظرت إىل بدء كون العالَِم،وحبثت عن علَّة كونه بعد أن مل يكن شيئاً

قوا أيضاً إا تضاعف العدد إىل ما ال اية وإن من شدة . املستقبل، ونظرت إىل فناء العامل قبلَ ِحينه، وتصور كيف يكون ذلك
له، وتجري املقادير إىل ما ال اية هلا، وتتوهم أيضاً أن خارج العامل فضاٌء إىل ما ال اية له، وما يشاكل هذا من أفعاهلا العجيبة، 
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فضاٌء ال اية له، وأن املدة جوهر أسبق من وما يتصور بقوا الومهية، فمن ظن أن الفضاء هوجوهر قائم بنفسه، وأن خارج العامل 
نشوء العامل، وأن اجلزء من اهليوىل يتجزأ أبداً، وما شاكل هذه املسائل، فكلُّ هذه األقاويل قالوها لقلّة معِرفتهم جبوهر النفس 

  .وعجائب قُواها وكيفية تصرِفها يف املعارف والعلوم

  ركةفصل في أقاويل الحكماء في ماهية الح

    

فالكون هوخروج الشيء من العدم إىل الوجود، . الكون والفساد والزيادة والنقصان والتغير والنقلة: احلركة يقال على ستة أوجٍه
والتغير هوتبدل . والزيادة هي تباعد ايات اجلسم عن مركزه، والنقصان عكس ذلك. أومن القوة إىل الفعل، والفساد عكس ذلك

وأما احلركة اليت تسمى النقْلة فهي عند مجهور الناس . على املوصوف من األلوان والطعوم والروائح وغريها من الصفاتالصفات 
اخلروج من مكان إىل آخر، وقد يقال إن النقلة هي الكونُ يف حماذاة ناحيٍة أُخرى يف زمان ثان، وكال القولني يصح يف احلركة اليت 

مة؛ فأما اليت على االستدارة فال يصح، ألن املتحرك على االستدارة ينتقل من مكان إىل مكان، وال يصري يف هي على سبيل االستقا
حماذاٍة أُخرى يف زمان ثان، فإن قيل إن املتحرك على االستدارة أجزاؤها كلُّها تتبدل أماِكنها وتصري يف حماذاٍة أُخرى يف زماٍن ثان 

ر أن هذا الرأي .  يف املركز فإنه ساكن فيه ال يتحركإالّ اجلُزء الذي هوساكنقدمن يقول هذا القول ويظن هذا الظن أوي علمفلي
وليعلم أيضاً أن املتحرك . صحيح، أن املركز إمنا هونقطة متوهمة وهي رأس اخلط، ورأس اخلط ال يكون مكان اجلُزء من اجلسم

فأما احلركة . هوال ينتقل من مكان إىل مكان، وال يصري محاذياً بشيٍء آخر يف زمان ثانعلى االستدارة جبميع أجزائه متحرك، و
على االستقامة فال ميكن اال باالنتقال من مكان إىل مكان واملرور مبحاذيات يف زمان ثان، فإذا قيل إنه ميكن ذلك فإن اإلنسان مثالً 

ىل مكان، فماذا ترى كيف يكون حال اليد، هل جيوز أن تتحرك وال خترج قد يحرك يده أوبعض أجزائه، وهوال ينتقل من مكان إ
من مكان إىل مكان، وكذلك حكم اُألصبع هل جيوز أن يتحرك وال ينتقل من مكان إىل مكان، وال مير مبحاذاة أُخرى يف زمان 

كت تلك اجلملة، ومىت حتركت تلك األجزاء، ألن ثان؟ واعلم أنه مىت حتركت األجزاء من جسم فقد حتركت تلك اجلملة فقد حتر
وذلك أنه إذا حترك اإلنسان فقد حتركت أعضائه؛ وإذا حتركت أعضاؤه فقد حترك هو؛ وإن . تلك األجزاء ليست غري تلك اجلملة

 إن حترك أُصبع واحد فقد حتركت يده وحدها فقد حتركت أجزاء اليد كلُّها، أن اليد ليست شيئاً غري تلك األجزاء، وكذلك
حتركت أجزاء األصبع كلُّها، ألن اُألصبع ليست غري تلك األجزاء، فمن ظن أنه جيوز أن تتحرك األجزاء وال تتحرك اجلُملة، 

  .أوتتحرك اجلُملة وال تتحرك بعض األجزاء فقد أخطأ

الستقامة يتحرك حركات كثريةً، ألنه يف حركته مبحاذَياٍت كثريٍة يف حال واعلم أنه قد ظن كثري من أهل العلم أن املتحرك على ا
حركته، وال ينبغي أن تعترب كثرةُ احلركات لكثرة احملاذَيات، فأن السهم يف مرورها إىل أن يقع حركةً واحدةً مير مبحاذَياٍت كثرية، 

  .إن كان يدور أدواراً كثريةوكذلك املتحرك على االستدلرة فحركته واحدةٌ إىل أن يقف و

مث اعلم أنه ال تنفصلُ حركةٌ عن حركٍة إالّ بسكوٍن بينهما، وهذا يعرفه وال يشك فيه أهلُ ِصناعة املوسيقى، وذلك أن ِصناعتهم 
ألجسام ال يكون إال معرفةُ تأليف النغم، والنغم ال يكون إالّ باألصوات، واألصوات ال حتدث إال من تصادم األجسام؛ وتصادم ا

باحلركات، واحلركات ال تنفصل بعضها عن بعٍض إال بسكوناٍت تكون بينها، فمن أجل هذا قال الذين نظروا يف تأليف النغم إن 
ما هي، وكم هي، وكيف هي، : بني زمان كلّ نقرتني زمانَ سكوٍن، وقد بينا طرفاً من هذا العلم يف رسالتنا يف تأليف اللُّحون

  .ِرفْها من هناكفاع
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 ،ضرأوع ،ويبحث هل الشيء جوهر ا، أن يبتدئ أوالً وينظراواعلم أنه ينبغي ملن ينظر يف حقائق األشياء، ويبحث عن ماهي
أوهيوىل، أوصورةٌ جسمانية، أوروحانية، فأن كان جوهراً فأي جوهٍر هو؟ وإن كان عرضاً، فأي عرٍض هو؟ وإن كان هيوىل، فأي 

 هو؟ وإن كان صورةً، فأي صورٍة هي وكيف هي؟ واعلم أن احلركة يف بعض األجسام جوهرية كحركة النار، فإا مىت هيوىل
سكنت حركتها طَِفئت وبطَلت وبطَل وجودها؛ ويف بعض األجسام عرضيةٌ هلا حركة كحركة املاء واهلواء واألرض، ألا ان 

  .سكنت حركتها ال يبطُل ِوجدانها

    

أن احلركة هي صورةٌ جعلتها النفس يف اجلسم بعد الشكل، وأن السكون هوعدم تلك الصورة؛ والسكون باجلسم أَوىل من واعلم 
احلركة، ألن اجلسم ذوجهاٍت ال ميكنه أن يتحرك إىل مجيع جهاته دفعةً واحدةً، وليست حركته إىل جهة أوىل به من جهة، 

  .فالسكونُ به إذاً أوىل من احلركة

 أن احلركة، وإن كانت صورةً، فهي صورةٌ روحانية متممة تسري يف مجيع أجزاء اجلسم، وتنسلُّ عنه بال زمان كما يسري واعلم
الضوء يف مجيع أجزاء اجلسم الشفَّاف وينسلُّ عنه بال زمان، فإنك ترى السراج إذا دخل البيت أضاَء البيت من أوله إىل آخره دفعةً 

إذا طلَعت باملشرق أضاء اهلواُء من املشرق إىل واحدةً، وإذا خرج أظلم اهلواء يف البيت دفعةً واحدةً بال زمان؛ وكذلك الشمس 
املغرب دفعةً واحدة، فإذا غابت باملغرب أظلم اهلواُء دفعةً واحدة، فاحلرارةُ إذا بدت تدب، أوالً فأوالً حيمى اجلوبزمان، وكذلك إذا 

  .أوالً بزمان، وكذلك إذا غابت الشمس برد اهلواُء أوالً فأوالً بزمانطلعت الشمس، حيمى اجلوأوالً ف

واعلم أن احلركة حكمها كحكم الضوء، وذلك لوأن خشبةً طوهلا من املشرق إىل املغرب نِصبت مث جذبت إىل املشرق أوإىل 
  .املغرب عقداً واحداً، لتحركت مجيع أجزائها دفعةً واحدة

لنفس يف اجلسم بزماٍن، وبعض أفعاهلا بال زمان، داللةٌ على أن جوهرها فوق الزمان، ألن الزمان مقرونٌ واعلم أن بعض أفعال ا
حبركة اجلسم، واجلسم مفعول النفس، وأن النفس ملا جعلت اجلسم الكلِّي كُِري الشكل الذي هوأفضلُ األشكال، جعلت حركته 

  .تأيضاً احلركة املستديرة اليت هي أفضلُ احلركا

  .فصل في ماهية الزمان من أقاويل العلماء

أما الزمان عند مجهور الناس فهومرور السنني والشهور واأليام والساعات، وقد قيل إن عدد حركات الفلك بالتكرر، وقد قيل إنه 
لوجه، وذلك أن أطول أجزاء مدة يعدها حركات الفلك، وقد يظُن كثري من الناس أن الزمان ليس مبوجوٍد أصالً إذا اعترب ذا ا

الزمان السنون، والسنون منها ما قد مضى ومنها ما مل جيئ بعد، وليس املوجود منها إالّ شهراً واحداً، وهذا الشهر منه أيام مل جتئ 
املوجود منها إال ساعةً بعد، وليس املوجود منها إال يوماً واحداً، وهذا اليوم ساعات منها ما قد مضت ومنها ما مل جتئ بعد، وليس 

  .واحدةً، وهذه الساعة أجزاٌء منها ما قد مضى وآخر ما جاء بعد، فبهذا االعتبار ليس للزمان وجود أصالً

فأما الوجه اآلخر إذا اعترب فالزمانُ موجود أبداً، وذلك أن الزمان كلِّه يوم وليلة، أربع وعشرون ساعة، وهي موجودة يف أربع 
بيان ذلك أنه إذا كان نصف النهار يف يوم األحد مثالً يف البلد الذي طوله .  من استدارة األرض تكون حوهلا دائماًوعشرين بقعة

تسعني درجة، فإن الساعة األوىل من هذا اليوم موجودةٌ يف البلدان اليت طوهلا من درجة إىل مخس عشرة درجة، والساعة الثانية 
 ست عشرة درجةً إىل ثالثني درجة، والساعة الثالثة موجودةٌ يف البلد الذي طوله من إحدى موجودة يف البلدان اليت طوهلا من

وثالثني درجة إىل مخٍس وأربعني درجة، والساعة الرابعة يف البلدان اليت طوهلا من ست وأربعني درجة إىل ستني درجة، والساعة 
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 إىل مخس وسبعني درجةً، والساعة السادسة موجودة يف البلدان اليت اخلامسة موجودة يف البلدان اليت طوهلا من إحدى وستني درجة
طوهلا من ست وسبعني درجة إىل سبعني درجة، والساعة السابعة موجودة يف البلدان اليت طوهلا من إحدى وتسعني درجةً إىل مئٍة 

ام مائٍة وعشرين درجة، والساعة التاسعة ومخس درجات، والساعة الثامنة موجودة يف البلدان اليت طوهلا مائة وست درجات إىل مت
موجودة يف البلدان اليت طوهلا مائةٌ ومخس وثالثون درجة، والساعة العاشرة موجودة يف البلدان اليت طوهلا إىل متام مائٍة ومخٍس 

  .وستني درجة، والساعة الثانية عشرة موجودة يف البلدان اليت طوهلا إىل متام مائة ومثانني درجة

    

مقابلِة كلّ بقعة من هذه البقاع من استدارة األرض ساعات الليل موجودة كل واحدة كنظريا، ولكل موضع من األرض ويف 
أقدار خمتلفة من الليل والنهار، والشمس تضيء يف نصف األرض أبداً حيث كانت، ويستر قُطر األرض عن نصفها اآلخر الذي 

ن ما طلعت عليه الشمس، اراً، وما سترت بقُطِرها عن نصفها من ضوء كان أشرق على نصفها الذي يلي الشمس، فيكو
وكلما دار النهار دار الليل معه، كلُّ واحٍد منهما ضد صاحبه، وكلما زال أحدمها زال اآلخر ومعه، فالليل والنهار . الشمس، ليالً

الشمس على أول األرض طلوعها على آخرها يبتديان اإلقبال من مشرق األرض، مث يسريان على مسرية الشمس فيسبق طلوع 
فإن شكَكت فيما قلنا، فاسأل أهل الصناعة الناظرين يف علم املَِجسطي يخربوك بِصحة ما قلناه، . باثنيت عشرة ساعة، وكذلك الليل

  .استعينوا على كلِّ صناعة بأهلها: فإنه قد قيل

 حيصلُ يف نفس من يتأملُها صورةُ الزمان كلُّها، حيصلُ فيها صورةُ العدد من مث اعلم أن من كُرور الليل والنهار حولَ األرض دائماً
وذلك أن العدد كلَّه أفراده وأزواجه، صحيحه وكسره، آحاده وعشراته ومئاته وألوفه، ليست بشيٍء غري جملة : تكرار الواحد

كذا الزمانُ ليس هوبشيٍء سوى جملة السنني والشهور واأليام اآلحاد حتصل يف نفس من يتأملها كما بينا يف رسالة العدد، وه
والساعات، حتصل صورا يف نفس من يتأمل تكرار كُرور الليل والنهار حولَ األرض دائماً، فهذه اخلمسةُ األشياء اليت أتينا على 

يكن مرتاضاً بالنظر يف هذه األشياء، فال شرحها، وهي اهليوىل والصورة واملكان والزمان واحلركة، حمتوية على كل جسم، فمن مل 
يسعه النظر يف أمور الطبيعة، ألنه ال ميكن له أن يعِرفها كنه معرفتها البتة، ولومل يكن مرتاضاً يف األمور الطبيعية، فال يسعه الكالم 

  .يف األمور اإلهلية، ألنه ال ميكنه أن يعِرفها كنه معرفتها

يا أخي يف هذه الرسالة من أقاويل العلماء لتفهم ما قالوه، وتصور ما وضعوه من معاين هذه األشياء، فإن كان فتفكَّر فيما ذكرنا 
عندك زيادةٌ عليها أفَدناها، وإن أنكرت شيئاً مما قالوه فبينه لنا، وإن اشتبه عليك شيء مما حكيناه، فال تتهمنا بأنا قصرنا يف البيان 

  . باحلقأوقُلنا ما ليس

مث اعلم أن لكلّ ِصناعة أهالً، ولكل أهِل علٍم وصناعٍة أصوالً، هم فيها متفقون، ويف فروعها يتكلمون، وعلى تلك األصول 
  .يقيسون فيما خيتلفون

ما يعِرض هلا واعلم بأن النظر يف األمور الطبيعيةجزٌء من ِصناعة إخواننا الكرام، أيدهم اهللا تعاىل، واألمور الطبيعيةُ هي األجسام و
من األعراض الالزمة واملُزاِيلة، وقد عِملنا يف هذه العلوم سبع رسائلَ أوالها هذه الرسالةُ اليت ذكرنا فيها اهليوىل والصورة واحلركة 

ارضة واملكان والزمان، إذ كانت هذه األشياء اخلمسة محتويةً على كل جسم، وقد ذكرنا يف رسالِة احلاس واحملسوس األشياء الع
لألجسام بقوٍل وجيٍز، مث يتلوهذه الرسالةُ اليت ذكرنا فيها السماء والعالَم ووصفنا فيها تركيب األفالك وكميتها وسعة أقطارها، 

وسرعة دوراا، وِعظَم الكواكب، وفنون حركاا، وأوصاف الربوج وختصيصها، مث يتلوها الرسالةُ اليت ذكرنا فيها الكون والفساد 
ة استحالة بعضها إىل بعٍض، وماهية األركان األربعة اليت حتت فلك القمر، وهي النار واهلواء واملاء واألرض، وصفنا فيها كيفي
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وحدوث الكائنات منها؛ مث يتلوها الرسالةُ الرابعة اليت فيها حوادث اجلووالتغيريات اليت حتدث يف اهلواء، مث يتلوها الرسالة اخلامسة 
واهر املعادن، ووصفنا كيفية تكوا يف باطن األرض وجوِف اجلبال وقعِر البحار، مث يتلوها الرسالة السادسة اليت اليت ذكرنا فيها ج

ذكرنا فيها أمر النبات، ووصفنا أجناسه وأنواعه وخواصه ومنافعه ومضاره، مث يتلوها الرسالة السابعةاليت ذكرنا فيها أجناس 
  .باعها بقوٍل وجيزاحليوانات وأنواعها واختالف ِط

    

وقد عملنا مخس رسائل أُخر قبل هذه الرسالة يف الرياضيات، أُوالها رسالة العدد وخواصه وكيفية نشوئه من الواحد الذي قبل 
يف صناعة اهلندسة االثنني؛ مث يتلوها الرسالة الثانية اليت ذكرنا فيها أُصول اهلندسة وأنواع املقادير وكيفية نشوئها من النقطة اليت هي 

كالواحد يف العدد؛ مث يتلوها الرسالة الثالثة اليت ذكرنا فيها النجوم ووصفنا األفالك والكواكب، وبينا أن ِنسبتها إىل الشمس كنسبة 
أليفية، وأن العدد من الواحد، ومنشأ مقادير اهلندسة من النقطة؛ مث يتلوها الرسالة اليت ذكرنا فيها النسبة العددية واهلندسية والت

منشأها كلِّها من نسبة املساواة كمنشأ العدد من الواحد، وكمنشأ مقادير اهلندسة من النقطة؛ مث يتلوها الرسالة اليت ذكرنا فيها 
املنطق ووصفنا فيها املَقًوالت العشرة اليت كلُّ واحٍد منها جنس األجناس، وبينا كمية أنواعها وخواصها، وأن الواحد منها 

وقد تكلم يف هذه . جلوهر، والتسعةَ الباقيةَ هي األعراض، وتعلّقها يف وجودها باجلوهر كتعلق العدد بالواحد الذي قبل االثننيهوا
األشياء من قبلنا من احلكماء األولني ودونوها يف الكتب وهي موجودة يف أيدي الناس، ولكن من أجل أم طولوا فيها اخلُطَب، 

 لغة، أَغلَق على الناظرين يف تلك الكتب فَهم معانيها، وضاعت يف الباحثني معرفةُ حقائقها؛ من أجل هذا عِملنا ونقلوها من لغة إىل
  .هذه الرسائل، وأوجزنا القول فيها ِشبه املَدخل واملقدمات، لكيما يقرب على املتعلمني فَهمها، ويسهلَ على املبتدئني النظر فيها

  باً ألهل العلمفصل واعلم إن كنت مح

  والحكمة 

أنك حتتاج أن تسلُك طريق أهلها، وهوأن تقتصر من أمور الدنيا على ما ال بد منه، وتترك الفُضول، وجتعل أكثر ِهمتك وعنايِتك 
 األنبياء، يف طلب العلوم، ولقاء أهلها، وجمالستهم باملذاكرة والبحث، وأن تروض نفسك بالسرية العادلة اليت وِصفت يف كتب

عليهم السالم، وبالنظر يف هذه العلوم اليت تقدم ذكرها، وهي اليت كانوا يروضون أوالد احلكماء ا، ويخرجون ا تالميذم، 
  .ليقوى فهمهم على النظر يف اُألمور اإلهلية اليت هي الغرض األقصى يف املعارف

را روعِرض لألمور مث اعلم أن األمور اإلهلية هي الصواآلفات، كما ي دة من اهليوىل، وهي جواهر باقيةً خالدة اليعِرض هلا الفساد
اجلسمانية، واعلم أن نفسك هي إحدى تلك الصور، فاجتهد يف معرفتها لعلك تخلِّصها من حبر اهليوىل وهاوية األجسام وأَسر 

ليه السالم، حني عصى ربه فأُخرج هووذريتهم من اجلنة اليت هي عاملُ األرواح، الطبيعة اليت وقعنا فيها جبنايٍة كانت من أبينا آدم، ع
فقد قيل يف املثَل ". فيها متوتون ومنها تخرجون. اهِبطوا بعضكم لبعٍض عدو، ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني: "وقيل هلم

، هوعامل "انطِلقوا إىل ِظلٍّ ذي ثالث شعٍب: "بور يوم البعث والنشور، وقيلإن أولَ أُناٍس، إذا نِفخ يف الصور وشق عليهم الق
فاجتهد يا أخي يف معرفة هذه املرامي والرموز اليت ظهرت يف كتب األنبياء، عليهم السالم، . األجسام ذوالطول والعرض والعمق

  .ارف الربانية، وتعيش حبياة العلوم اإلهلية، وتسلم من اآلفات الطبيعيةلعل نفسك تنتبه من نوم الغفلة ورقدة اجلهالة، وحتيا بروح املع

واعلم أن النفس مبجردها ال تلحقها اآلالم واألمراض واألسقام واجلوع والعطش واحلر والربد والغموم واهلموم واألحزان ونوائب 
جلسد جسم قابلٌ لآلفات والفساد واالسِتحالِة والتغير، فأما اِحلدثان، ألن هذه كلَّها تعِرض هلا من أجل مقارنتها للجسد، ألن ا
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  .النفس فإا جوهرةٌ روحانية، فليس هلا من هذه اآلفات شيء

    

واعلم أنه قد ذهب على أكثر أهل العلم معرفةُ أنفسهم، لتركهم النظَر يف علم النفس، والبحثَ عن معرفة جواهرها، والسؤالَ من 
علمها؛ ولقلة اهتمامهم بأمر أنفسهم وطلِب خالصها من حبر اهليوىل وهاوية األجسام، والنجاة من أسر الطبيعة، العلماء العارفني ب

واخلروج من ظلمة األجسام، لشدة ميلهم يف اخللود إىل الدنيا، واستغراقهم يف الشهوات اجلسمانية، والغرور باللذات احليوانية، 
م عما وِصف يف الكتب اإلهلية والنواميس الشرعية النبوية من نعيم اِجلنان، وما يف عالَم واُألنس باحملسوسات الطبيعية؛ ولغفلته

فيها أار من ماٍء غري آِسٍن، وأار من : "األرواح من الروح والرحيان والنعيم والسرور واللذة والكرامة وبقاء األبد اليت وِعد املتقون
ه، وأر طَعمٍن مل يتغيصفى، وهلم فيها من كل الثمراِت، والنخيل واألعناِب، لَبمن عسل م ارار من مخرة لذٍَّة للشاربني، وأ

  ".تتخذون منه سكَرا وِرزقاً حسناً، إن يف ذلك آلياٍت لقوم يؤمنون

لفالسفة واحلكماء مما يقصر الوصف وإمنا ِقلَّةُ رغبتهم فيها لِقلَّة تصديقهم مبا أخربت به األنبياء، عليهم السالم، وما أشارت إليه ا
عنه من لطيف املعاين ودقائق األسرار، فانصرفت ِهمم نفوسهم كلُّها إىل أمر هذا اجلسد املستحيل، وجعلوا سعيهم كلّه لصالح 

ادهم، وأجسادهم معيشة الدنيا من مجع األموال واملآكل واملشارب واملالبس واملَناِكح واملَراِكب، وصيروا نفوسهم عبيداً ألجس
مالكةً لنفوسهم، وسلَّطوا الناسوت على الالهوت، والظُّلمةَ والشياطني على النور واملالئكة، وصاروا من ِحزِب إبليس وأعداِء 

  .الرمحن

أسر فهل لك يا أخي بأن تنظر لنفسك، وتسعى يف صالحها، وتطلب جناا، وتفُك أسرها، وختلِّصها من الغرق يف حبر اهليوىل و
الطبيعة وظُلمة األجسام، وختفِّفَ عنها أوزارها، وهي األسباب املانعة هلا عن الترقّي إىل ملكوت السماء، والدخول يف زمر املالئكة، 

ترغب والسيحان يف فُسحة عالَم األفالك، واالرتفاع يف درجات اِجلنان، والتشمم من ذلك الروح والرحيان املذكور يف القرآن، وأن 
يف صحبة أصدقاء لك نصحاء، وإخواٍن لك فضالء، وادين لك كُرماء، حريصني معاونني لك على صالحك وجناتك مع أنفُسهم، 
قد خلعوا أنفسهم من خدمة أبناء الدنيا، وجعلوا عنايتهم وكدهم يف طلب نعيم اآلخرة، بأن تسلك مسلكهم، وتقِصد مقِصدهم، 

تتخلّق بأخالقهم، وتسمع أقاويلهم، لتعرف اعتقادهم، وتنظُر يف علومهم لتفهم أسرارهم وما خيربونك به وتخِلص ِسرك معهم، و
 ديؤة، فلعلَّك تِتنا الزكية، وتفقَّهت يف شريعتنا العقليمن العلوم النفسية، واملعارف احلقيقية، وِسرت بسريتنا امللكية، وعِملت بسن

أل األعلى، وتعيش عيش السعداء، خملَّداً مسروراً أبداً، بنفسك الباقية الشريفة الشفَّافة الفاضلة، ال جبسدك بروح احلياة، لتنظر إىل امل
وفَّقك اهللا وإيانا ومجيع إخواننا للسداد، وهداك وإيانا ومجيع إخواننا للرشاد، حيث . املظلم الثقيل املتغير املستحيل الفاسد الفاين

  .ف رحيم بالِعبادكانوا يف البالد، إنه رؤو

  متت رسالة اهليوىل والصورة وتتلوها رسالة السماء والعامل 

  الثانية الموسومة بالسماء والعالمالرسالة

  في إصالح النفس وتهذيب األخالق 

  وهي الرسالة السادسة عشرة من رسائل إخوان الصفاء 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
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ى، آُهللا خري أما يشركون؟ اعلم أيها األخ البار الرحيم، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أنه ملا احلمد هللا وسالم على ِعباده الذين اصطف
فرغنا من ذكر اجلسم املُطلَق، وما خيصه من الصفات املُقومة لذاته من اهليوىل والصورة، وما يتبعها من سائر الصفات الالزمة مثل 

ذكر يف هذه الرسالة املُلقَّبة بالسماء والعالَم األجسام الكلّيات البسيطات اليت هي احلركة والسكون وما شاكلهما، أردنا أن ن
األفالك والكواكب واألركان األربعة اليت هي النار واهلواء واملاء واألرض، إذ كان اجلسم املُطلَق أول ما ينقسم إليها، مث من بعدها 

  .عادن والنباتاألجسام اجلُزئيات املُولَّدات اليت هي احليوان وامل

  فصل في بيان 

  معرفة قول الحكماء إن العالم إنسان كبير

    

العالَم، إمنا يعنون به السموات السبع واألرضني، وما بينهما من اخلالئق أمجعني، ومسوه أيضاً : اعلم أيها األخ أن معىن قول احلكماء
أطباق مسواته وأركان أُمهاته ومولَّداا، ويرون أيضاً أنَّ له نفساً واحدةً إنساناً كبرياً، ألم يرون أنه جسم واحد جبميع أفالكه و

ساريةً قواها يف مجيع أجزاء جسمها كسريان نفس اإلنسان الواحد يف مجيع أجزاء جسده، فنريد أن نذكر يف هذه الرسالة صورة 
 اإلنسان، مث نِصف يف رسالٍة أُخرى ماهية نفس العامل ونِصف كيفية تركيب جسمه، كما وِصف يف كتاب التشريح تركيب جسد

العامل، وكيفية سريان قواها يف األجسام اليت يف العامل من أعلى الفلك احمليط إىل منتهى مركز األرض، مث نبين فنون حركاا وإظهار 
 هوأحد املوجودات بطريق احلواس، اجلسم: أفعاهلا يف أجسام العامل بعضها يف بعٍض، فنرِجع اآلن إىل وصف جسم العالَم فنقول

بتوسط أعراِضه، كما بينا يف رسالة احلاس واحملسوس، واملوجودات كلُّها جواهر وأعراض وصور وهيوليات مركَّب منها، كما بينا 
ذا وِجدت يف اهليوىل اليت هي والصورة نوعان، مقومة ومتممة، كما بينا يف رسالة العرض والعمق، إ. يف رسالة اهليوىل والصورة
والصورة املُتممة للجسم املُبلغة له إىل أفضل حاالته كثريةٌ ال يحصي عددها إالّ اهللا، عز وجل، ولكن . جوهر بسيط قابل للصورة

والتخميس والتدوير وما فمن الصورة املتممة للجسم الشكل؛ واألشكال كثريةٌ، كالتثليث والتربيع : نذكر منها طرفاً لتفهم معانيها
ومن الصور . دورية ومستقيمة: ومن الصورة املتممة أيضاً احلركة؛ واحلركات ستة أنواع، أحدها النقلة وهي نوعان. شاكلها

 كما بينا يف ومن الصور املُتممة للجسم الصفاُء، وأفضل األشكال الشكل الكُِري. ذايتٌّ وعرضي: املتممة أيضاً النور، وهي نوعان
رسالة اهلندسة، وأمتُّ احلركات الدورية كما بينا يف رسالة احلركات، وأى األنوار الذاتية، وأصفى النعوت الشفَّاف، كما بينا يف 

ها فجسم العامل بأسره كُري الشكل، وحركات أفالكه كلِّها دوريةٌ، ونور الكواكب السماوية كلِّ. رسالة الصفات واملوصوفات
  .ذايتٌّ إالّ القمر، وأجرام الكُرة كلِّها شفَّافةٌ إالّ األرض، فقد بينا ما الِعلة يف أمر األرض والقمر يف رسالة الِعلل واملعلوالت

  فصل في أن السماوات هي األفالك

سبعةٌ : اعلم بأن األفالك تسعةٌو. واعلم يا أخي أن السماوات هي األفالك، وإمنا سميت السماء مساًء لسموها، والفلك السِتدارته
منها هي السماوات السبع، وأدناها وأقرا إلينا فلك القمر، وهي السماء األوىل؛ مث من ورائه فلك عطارد وهي السماء الثانية؛ 

 وهي السماء ومن ورائه فلك الزهرة وهي السماء الثالثة؛ مث من ورائه فلك الشمس وهي السماء الرابعة؛ ومن ورائه فلك اِملريخ
اخلامسة؛ ومن ورائه فلك املُشتري وهي السماء السادسة؛ مث من ورائه فلك زحلَ وهي السماء السابعة، وزحلُ النجم الثاقب، وإمنا 

. سمي الثاِقب ألن نوره يثقُب سمك سبع مساوات حىت يبلُغ أبصارنا؛ هكذا روي يف اخلرب عن عبد اهللا بن عباس ترمجان القرآن



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  194  

وأما . وأما الفلك الثامن، وهوفلك الكواكب الثابتة الواسع احمليط ذه األفالك السبعة، فهوالكُرسي الذي وِسع السماوات األرض
  .الفلك التاسع، احمليط ذه األفالك الثمانية، فهوالعرش العظيم الذي حيمله فوقَهم يومئذ مثانيةٌ كما قال اهللا، عز وجل

 واحٍد من هذ السبعة املقدم ذكرها مساٌء ملا حتته وأرض ملا فوقَه، ففلك القمر مساُء األرض اليت حنن عليها واعلم يا أخي أن كلّ
وأرض لفلك عطارد، وكذلك فلك عطارد مساٌء لفلك القمر وأرض لفلك الزهرة، وعلى هذا القياس حكم سائر األفالك، كلُّ 

  .فوقه إىل فلك زحل الذي هوالسماء السابعةواحٍد منها مساٌء ملا حتته وأرض ملا 

    فصل يف تركيب األفالك وأطباق السماوات 

اعلم يا أخي أن األرض اليت حنن عليها هي كُرةٌ واحدة جبميع ما عليها من اجلبال والبحار والرباري واألار والعمران واخلراب، 
 بإذن اهللا، عز وجل، واهلواء حميطٌ ا من مجيع جهاته كإحاطة بياض وهي واقفةٌ يف مركز العامل يف وسط اهلواء جبميع ما عليها

البيضة مبحها؛ وفلك القمر حميطٌ باهلواء من مجيع جهاته كإحاطة القشرة ببياض البيضة؛ وفلك عطارد حميط بفلك القمر على مثل 
  ".وكلٌّ يف فلِك يسبحون: " كما ذكره اهللا، جل ثناؤهولعلى هذا القياس سائر األفالك إىل أن تنتهي إىل الفلك احمليط بالكُلّ. ذلك

فقد بان ذا املثال أن مجلة : وهذا مثال تركيب األفالك وصورة سموك السماوات، ومن فوقها فلك الربوج، ومن الفلك احمليط
 واحدة، واهلواء واألثري كرةٌ العامل إحدى عشرة كُرةً، اثنتان يف جوف فلك القمر، ومها األرض واهلواء، ألن األرض واملاء كُرةٌ

  .واحدة؛ وتسع من ورائه حميطات بعضها ببعٍض

  فصل في أنه ليس للعالم فراغ

اعلم يا أخي أن هذه اُألكَر حميطات بعضها ببعٍض كإحاطة طبقات البصل، مماس سطح احلاوي بسطح املَحوي، وليس بينهما 
 قوم من أهل العلم أن بني فضاء األفالك وأطباق السماوات وأجزاء اُألمهات وقد ظن. فراغٌ وال خالٌء إالّ فصلٌ مشترك ومهي

مواِضع فارغة، وليس األمر كما ظنوا، ألن معىن اخلالء هواملكان الفارغ الذي ال متمكِّن فيه، واملكان صفة من صفات األجسام ال 
  .يقوم إالّ باجلسم وال يوجد إالّ معه

 أيضاً صفتان من صفات األجسام، وال ميكن أن يعقل أن موضعاً يف العامل ال مظلماً وال مضيئاً البتة فأين واعلم أن النور والظلمة مها
وجود اخلالء إذن؟ واعلم أنه إمنا ظن من قال بوجود اخلالء أنه ملا رأى بعض األجسام تنتقل من موضع إىل موضع آخر، توهم أنه 

  .ركة والنقلةلوال اخلالء لكان امللُء مينعه من احل

واعلم بأنه لوكانت األجسام كلُّها صلبةً متماسكة األجزاء كاحلجر واحلديد، لكان األمر كما ظنوا، ولكن ملا كان بعض األجسام 
ء، وسائر رخواً لطيفاً سياالً كاملاء واهلواء مل ميتنع أن تتحرك بعض األجسام بني أجزائه، كما يتحرك السمك يف املاء، والطري يف اهلوا

  .احليوانات على وجه األرض

  فصل في أنه ليس خارج العالم ال خالء

  وال مالء 

اعلم يا أخي أن هذه اإلحدى عشرة كُرة هي مجلة العامل ومساكن اخلالئق أمجعني، وقد ظن كثري باألوهام أن وراء الفلك احمليط 
ه قد قام بالربهان العقلي أن اخلالء غري موجود أصالً، ال خارج جسم آخر وخالٌء بال اية، وكال احلُكمني خطأ ال حقيقة له، ألن

 رضكِّن فيه كما وصفنا، واملكان صفة من صفات األجسام وهوعتمالعامل وال داخله، ألن معىن اخلالء هواملكان الفارغ الذي ال م
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أجل الوهم الذي يتخيله فهواملطالَب بالدليل على وال يقوم إالّ باجلسم وال يوجد إالّ معه، فنم ادعى أن خارج العامل جسم آخر من 
  .دعواه

واعلم أن الوهم قوة من قوى النفس وهي تتخيل ما ال حقيقة له وما له حقيقةٌ، فليس ينبغي أن يحكَم على متخيالا أا حق 
  .وباطل دون أن تشهد هلا إحدى القوى احلساسة، ويقوم عليها برهان ضروري أويقضي هلا العقل

واعلم أن حكم العقل هوالذي يتساوى فيه العقالء، وكلّهم مل يتفقوا على أن خارج العامل جسم آخر، ألن احلس مل يدركه، 
والعقل مل يقض به، والربهان مل يقم عليه، فأي قضية حتكم أن هناك جسماً آخر غري ختيل األوهام الكاذبة، فإن كان هناك جسم 

، فال ميكن أن يكون من ورائه شيء آخر، آلن اجلسم ذواية، واخلالء ليس مبوجود برباهني قد قامت كما آخر كما ادعى املدعي
وذلك أن من الرأي النبوي أن كل . فأما الدليل على أن كل جسم ذواية فقد اتفقت عليه اآلراء النبوية والفلسفية مجيعاً. ذكرنا

لعقل، ومن الرأي الفلسفي أن كلّ جسم مركّب من هيوىل وصورة، وكلّ مركب جسم خملوق، وكلّ خملوق ذواية يف أولية ا
  .ذواية يف أولية العقل

  .فصل في أن موضع الشمس وسط العالم

    

اعلم أن الشمس ملا كانت يف الفلك كاملَِلك يف األرض، والكواكب هلا كاجلنود واألعوان والرعية للملك، واألفالك كاألقاليم، 
 طَ العامل، كما أن دار امللك وسط والربوجها بواجب احلكمة اإلهلية وسركزكالبلدان، والدرجات والدقائق كالقُرى، صار م

املدينة، ومدنية وسط البلدان من مملكته وذلك أن مركز الشمس وسط فلكها، وفلكها يف وسط األفالك، ألنه ملا كانت مجلة العامل 
كان مخس منها من وراء فلكها حميطاٍت بعضها ببعض، وهي كُرة املريخ، وكرة املشتري، إحدى عشرة كُرة، كما بينا قبل، و

وكرة زحل، وكرة الكواكب الثابتة، وكرة احمليط؛ ومخس دوا، وهي يف جوف كرا حميطات بعضها ببعض، أوهلا فلك الزهرة 
 كرة األرض، فصار موِضعها يف وسط العامل ذا اإلعتبار، كما ودوا كرة عطارد، ودوا كرة القمر، ودوا كرة اهلواء، ودوا

  .أن موضع األرض يف مركز العامل

  فصل في ماهية البروج

اعلم يا أخي أن الربوج هي، اثين عشر، ِقسمةٌ ومهية يف سطح فلك احمليط يفِصلها اثنا عشر خطّاً ومهياً، وهي تبتدئ من نقطة 
ى الربج، وتنتهي إىل نقطة أُخرى يف ما جزء الِبطّيخة تسمقسم سطح كرٍة باثنيت عشرة قسمةً، كلُّ واحدة منها كأقابلِتها، في

والنقطتان تسميان قُطيب الكرة، وأن الشمس ترسم على سطح كرا حبركتها يف كلِّ ثلثمائة ومخسة وستني يوماً دائرةً ومهيةً كما 
، وكلُّ برٍج بقسمني متساويني، ِحصة كل برج من تلك الدائرة قطعة قوٍس قدرها ثالثون سنبني بعد، والدائرة تقسم الكرة بنصفني

جزءاً من ثلثمائة وستني، وذه الدائرة ودرجتها يقاس دوران سائر األفالك والكواكب، وحبركات الشمس تعترب سائر حركات 
  .واليدالكواكب يف الزجيات، وبأحوال الشمس تعترب أحوال الكواكب يف امل

  .فصل في أقطار األفالك وسموك السماوات
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واعلم يا أخي أن لكل كرة من هذه اُألكر قُطراً ومسكاً، ومسك كلِّ واحٍد منها أقلُّ من قطرها، إالّ األرض فإن مسكها مثل قطرها، 
 فقطر األرض ألفان ومائة وسبعة ألا كرة غري جموفة، وأما سائر األكر فإا ملا كانت جموفة صارت مسوكها أقل من أقطارها،

وأما مسك كرة اهلواء فإنه سبع عشرة مرةً ونصف، مثل قطر . وستون فرسخاً، وأعظم دائرٍة على بسيطها ستة آالف ومثامنائة فرسخ
ن، وقطر هذه الكرة مثل مسكها مرتا. األرض، فيكون ذلك سبعةٌ وثالثني ألفاً وتسعمائة واثنني وعشرين فرسخاً ونصف فرسخ

وأما مسك كرة القمر فمثل مسك كرة اهلواء سواٌء، وقطره مثل مسكه مرتان، وزيادة قطر . وزيادة قطر األرض عليه مرةٌ واحدة
وأما مسك كرة عطارد فإنه مثل قطر األرض مائة مرة، وخمس قطرها مثل مسكها مرتان، وزيادة قطر فلك . اهلواء عليها مرةٌ واحدة
وأما مسك الزهرة فمثل قطر األرض تسعمائة ومخس عشرة مرة، وقطرها مثل مسكها مرتان، وزيادة قطر . ةالقمر عليها مرةٌ واحد

وأما مسك كرة الشمس فمئة مرة مثل قطر األرض، وقطرها مثل مسكها مرتان، وزيادة قطر فلك . فلك عطارد عليه مرة واحدة
  .الزهرة عليه مرةٌ واحدة

 قطر األرض سبع آالف مرٍة وستمائة وست ومخسون مرة، وقُطرها مثل مسكها مرتان، وزيادة قطر وأما مسك كرة املريخ فمثل
وأما مسك فلك املشتري فمثل قطر األرض مخس آالف مرة ومخس مائة وسبع وعشرون مرة، وقُطرها . الشمس عليه مرة واحدة

مسك فلك زحل فمثل قطر األرضسبع آالٍف وستمئة ومخس وأما . مثلُ مسكها مرتان، وزيادة قطر فلك املريخ عليه مرةٌ واحدة
وأما مسك كرة فلك الكواكب الثابتة فإنه مثل قطر . مرات، وقطرها مثل مسكها مرتان، وزيادة قطر فلك املشتري عليه مرة واحدة

  .األرض اثنتا عشرة ألف مرة بالتقريب، وقطرها مثل مسكها مرتان، وزيادة قطر زحل عليه مرةٌ واحدة

  فصل في كمية عدد الكواكب الثابتة والسيارة

زحل واملشتري واملريخ والشمس والزهرة : وهي ألف وتسعة وعشرون كوكباً، الذي أُدرك بالرصد منها السبعة السيارة وهي
واكب وهي ألف وأما سائر الك. وعطارد والقمر، لكل واحد منها فلك خيتص به، وهي محيطات بعضها ببعض، كما بينا من قبل

  .واثنان وعشرون كوكباً، فكلها يف فلك واحد، وهو الفلك الثامن احمليط بفلك الكواكب أي زحل، وسائر األفالك هي يف جوفه

    فصل يف مقادير أقطارها يف رأي العني 

قطر جرم القمر، إذا كان و. وقطر ِجرِم الشمس يف رأي العني مساوإلحدى وثالثني دقيقة من درجٍة، على أن الدرجة ستون دقيقة
يف أبعد أبعاده، مساولقطر الشمس، وقطر جرم عطارد، إذا كان يف بعده األوسط، جزٌء من مخسٍة وعشرين جزءاً من قطر 

. وقطر جرم املريخ جزٌء من عشرين جزءاً من قطر الشمس. الشمس، وقطر جرم الزهرة جزء من اثين عشر جزءاً من قطر الشمس

  .وقطر جرم زحل جزء من مثانية وعشرين جزءاً من قطر الشمس. شتري جزء من اثين عشر جزءاً من قطر الشمسوقطر جرم امل

فصل يف نسبة أقطارها من قطر األرض فقطر جرم عطارد جزء من مثانية عشر جزءاً من قطر األرض؛ وقطر جرم الزهرة جزٌء وربع 
وقطر جرم الشمس مثل قطر . زآن ومخس من ثالثة أجزاء من قطر األرضوقطر جرم القمر ج. من ثالثة أجزاٍء من قطر األرض

األرض مخس مراٍت ونصف .يخ مثل قطر األرض مرةٌ وسدسمثل قطر . وقطر جرم املر وقطر جرم املشتري أربع مراٍت ونصف
  .األرض

  فصل يف مقادير أجرام هذه الكواكب 

  من جرم األرض 
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والزهرة جزء من سبعة وأربعني . وعطارد جزء من اثنني وعشرين جزءاً من األرض. من األرضالقمر جزء من تسعة وثالثني جزءاً 
واملشتري مثل األرض . واملريخ مثل األرض مرةٌ ونصف وثُمن. والشمس مثل األرض مائة وستون مرةً وكَسر. جزءاً من األرض

  .وزحل مثل األرض إحدى وتسعون مرة. مخس وتسعون مرةً

هي ألف واثنان وعشرون كوكباً، مخسة عشر منها كل واحٍد مثل األرض مائة مرٍة ومثاين . ادير الكواكب الثابتةفصل من مق
مراٍت، وقطر كلّ واحٍد منها مثل قطر األرض أربع مرات ونصف وربع، ويف رأي العني جزٌء من عشرين جزءاً من قطر جرم 

ومنها مائتا كوكب ومثانية كواكب، كلُّ واحٍد . منها مثل األرض تسعون مرةًومنها مخسة وأربعون كوكباً، كلُّ واحٍد . الشمس
. ومنها أربعمائة وأربعة وسبعون كوكباً، كلُّ واحٍد واحد منها مثل األرض أربع ومخسون مرة. مثل األرض اثنتان وسبعون مرة

ومنها ثالثة وثالثون كوكباً، كلُّ واحٍد منها .  مرةًومنها مائتان وسبعةٌ وعشرون كوكباً، كلُّ واحد منها مثل األرض ست وثالثون
  .مثل األرض مثاين عشرة مرةً

  فصل في اختالف دوران األفالك حول األرض 

واعلم يا أخي أن الفلك احمليط الذي هواحملرك األول عن احلركة األوىل اليت هي النفس الكلّية يدور حول األرض يف كل أربع 
حدة، وملا كان الكوكب يف جوفه مماساً له من داخله صار يديره معه حنواجلهة اليت يدور إليها، ولكن وعشرين ساعةً سواءدورة وا

وملا كان أيضاً فلك . تقصر حركته عن سرعة حركة حمركه بشيء يسري، فيختلف عن موازاة أجزائه يف كل مائة سنٍة درجةً واحدة
يديره معه حنواجلهة اليت يدور إليها، ويتبعه فلك زحل، ولكن تقصر أيضاً زحل يف جوف هذا الفلك مماساً له يف داخله، صار 

وهكذا جيري حكم فلك . حركته عن سرعة حمركه بشيء يسري، فيختلف يف كل يوم عن موازة أجزاء الفلك احمليط دقيقتني
 وكذلك حكم فلك املريخ، يف جوف .املشتري يف جوف فلك زحل كلَّ يوٍم مخس دقائق يتأخر عن موازاة أجزاء الفلك احمليط

وهكذا حكم الشمس يف جوف . فلك املشتري يتأخر عن موازتة أجزاء الفلك احمليط يف دورٍة، يف كل يوٍم، إحدى وثالثني دقيقة
ء فلك املريخ وفلك الزهرة يف جوف فلك الشمس، وفلك عطارد يف جوف فلك الزهرة يتأخر كلُّ واحٍد منها عن موازاة أجزا

وأما فلك القمر فيتأخر كل يوم عن موازاة الدرجة اليت كان موازياً هلا ثالث عشرة . الفلك احمليط يف كلّ يوم تسعاً ومخسني دقيقة
فقد بان ذا الشرح أن كلّ واحدة من هذه اُألكر متحركة مبا فوقها وحمركة ملا حتتها، إىل أن تنتهي إىل فلك القمر؛ . درجة وكسراً

ل واحدة تنقُص حركتها عن سرعة حركة حمركها؛ وأن فلك القمر أبطأُها حركةً من أجل بعده من احملركِة األوىل اليت هي وأن ك
  .فلك احمليط، لكثرة املتوسطات بينهما، فلهذا السبب صار دوران هذه اُألكر حول األرض خمتلف األزمان

    فصل 

احمليط يدور حول األرض يف كل أربع وعشرين ساعة سواء دورةً واحدة، وفلك وأما تفاوت أزمان أدوارها، فذلك أن الفلك 
الكواكب يف أكثر من هذه املدة بشيء يسري، وفلك زحل يف أكثر من ذلك مبا يكون مقداره جزءاً من أربعمائة ومخسني جزءاً من 

. ائة ومثانني جزءاً من ساعة دورة واحدةوهكذا فلك املشتري يدور حول األرض يف كل أربع وعشرين ساعة وجزء من م. ساعٍة

وأما فلك . وأما فلك املريخ فيدور حول األرض يف كل أربع وعشرين ساعة وسدٍس وخمِس ساعٍة من ساعة، دورةً واحدة
 الشمس والزهرة وعطارد فإن كل واحد منها يدور حول األرض يف كل أربع وعشرين ساعة وخمٍس وثلِث ساعٍة من ساعة، دورةً

وأما القمر فإنه ملا كان أبطأها حركةً صار يدور حول األرض يف كل أربع وعشرين ساعة وزيادة ِست أسباع ساعٍة، . واحدة
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  .دروةً واحدة

  فصل فيما يعرض للكواكب من الدوران 

  في فلك البروج 

امتِت الشمس بقعةً من األرض مع أول فلهذا السبب عرض للكواكب دوراا يف فلك الربوج يف أزمنة خمتلفة، بيان ذلك أنه إذا س
درجة من احلمل، فإن تلك تعود إىل سمِت تلك البقعة بعد أربع وعشرين ساعة، وهكذا دأا دائماً، أما الشمس فإا تعود إىل 

 مع الدرجة الثالثة عشرة وأما القمر فإنه يعود إىل سمت تلك البقعة. سمت تلك البقعة مع الدرجة الثانية منه، وهكذا دأا دائماً
مع برج احلَمل بعد أربع وعشرين ساعة، بزيادة ست أسباع ساعة بالتقريب، ويف اليوم الثالث يعود يف الدرجة السادسة والعشرين 

ع ويف اليوم الرابع يعود مع الدرجة التاسعة من برج الثور بعد ساعتني وأربع أسبا. من برج احلمل بعد ساعة ومخس أسباع ساعٍة
وعلى هذا القياس تتأخر مسامتته يف كل يوم لتلك البقعة مع درجة أُخرى، إىل أن حيصل من هذا التأخر عن فلك الربوج يف . ساعٍة

 دس ساعة، دورةٌ واحدةٌ، وحيصل له أيضاً يف هذه املدة حول األرض سبعمس وسكل سبعة وعشرين يوماً، وتسع ساعاٍت وخ
،وأما الشمس فهكذا وعشرون دورةً وكسر ،وحيصل أيضاً لتلك الدرجة يف هذه املدة حول األرض مثاٍن وعشرون دورةً وكسر 

حكمها، وذلك بأا إذا سامتت بقعةً من األرض مع أول دقيقة من برج احلمل، فإا تعود إىل مسامتِة تلك البقعة مع الدقيقة 
ن ساعة وخمس دقيقٍة من ساعة، ويف اليوم الثاين تعود مع آخر الدرجة الثانية التاسعة واخلمسني من تلك الدرجةبعد أربع وعشري

من احلمل، وهكذا تتأخر مسامتتها يف كل يوم مع درجة أُخرى إىل أن حيصل هلا يف فلك الربوج يف ثلثمائة ومخسة وستني يوماً 
ائة ومخس وستون دورة وكسر، وحيصل لتلك الدقيقة وست ساعات، دورةٌ واحدةٌ، وحيصل أيضاً حول األرض يف هذه املدة ثلثم

وأما املريخ فإنه إذا سامت . يف هذه املدة حول األرض ثلثمائة وست وستون دورةً وكسر؛ وكذلك جيري حكم عطارد والزهرة
درجة، ويف اليوم الثالث مع بقعةً من األرض مع دقيقة من درجة، فإنه يعود يف اليوم الثاين مع الدقيقة احلادية والثالثني من تلك ال

. الدقيقة من الدرجة اليت تتلوها، إىل أن حيصل له يف فلك الربوج، سنةٌ فارسيةٌ وعشرة أشهر واثنان وعشرون يوماً، دورةٌ واحدة

  . وهي زيادة دورٍة واحدة688ولتلك الدقيقة . ويف هذه املدة أيضاً حيصل له حول األرض سبع ومثانون وستمائة دورة

ملشتري إذا سامت بقعةً  مع دقيقة من درجة، فإنه يعود إىل مست تلك البقعة مع الدقيقة اخلامسة من تلك الدرجة، ويف اليوم وأما ا
الثاين مع الدقيقة العاشرة، وهكذا دأبه إىل أن حيصل يف فلك الربوج يف كل إحدى عشرة سنة وعشرة أشهر وستة وعشرين يوماً، 

  . دورة4336 دورة ولتلك الدقيقة 4435 املدة حول األرض دورةٌ واحدة، وحيصل له يف هذه

وأما زحل فإنه إذا سامت بقعة فإنه يعود يف اليوم الثاين مع أول دقيقة ثالثة، ويف اليوم الثالث مع الدقيقة اخلامسة، وحصة كل يوم 
 دورةٌ واحدةٌ، وحيصل له حول دقيقتان، إىل أن حيصل له يف فلك الربوج يف كل تسٍع وعشرين سنة ومخسة أشهر وستة أيام،

  . دورة9112ً دورةً، ولتلك الدورة 9111األرض يف هذه املدة 

وأما الكواكب الثابتة فإنه إذا سامت واحد منها بقعة من األرض فإنه يعود إىل تلك البقعة مسامتاً هلا مع ثالثة من ثانية من دقيقة من 
  .لف سنة، دورةٌ واحدة، وحيصل له حول األرض دورات كثريةدرجة، فيحصل له يف فلك الربوج، يف ست وثالثني أ

    

وملا بان ألصحاب الرصد دوران الفلك احمليط من املشرق إىل املغرب فوق األرض، ومن املغرب إىل املشرق حتت األرض، ودوران 
كل يوم بقدر ما لكل دور دون اآلخر، باقي األفالك تابعةً له بكواكبها، ووجدوها مقصرةً عنه عن سرعة حركته، متأخرةً عنه يف 
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  .كما بينا، عِملوا هلا حساباً ودونوه يف الزجيات، ليعرفوا، أي وقت أرادوا، مواضعها موازاا من فلك الربوج معرفةً حقيقيةً

ة حركة وملا تبني أصحاب الزجيات أيضاً ما يعرض للكواكب من الدوران يف فلك الربوج بسبب إبطاء حركة أُكرها عن سرع
الفلك احمليط، مسوا ما يعرض هلا يف فلك الربوج من الدوران حركة من املغرب إىل املشرق، ليكون فرق بالتسمية بني دوراا حول 

  .األرض ودوراا يف فلك الربوج

  فصل يف بطالن قول من يقول إا 

  تتحرك من المغرب إلى المشرق 

ن ليس له رياضةٌ بالنظر يف علم اهلندسة والطبيعيات، إن هذه الكواكب السيارة وقد ظن كثري من الناظرين يف علم النجوم، مم
تتحرك من املشرق إىل املغرب مخالفةً لدوران الفلك احمليط، وليس األمر كما ظنوا وتومهوا، ألنه لوكان كما ظنوا لكان سبيلُها أن 

وقد شهدوا دوراا يف فلك . اته من املشرق وتغيب يف املغربتطلع من املغرب وتغيب باملشرق، كما أن الفلك احمليط تطلع درج
الربوج مخالفاً لدوران الفلك، فسموها حركةً من املشرق إىل املغرب، وشبهوها حبركات منالٍت تتحرك على وجه الرحى مستقلّةً 

فلوكان كما قالوا حقيقةً، لكانت . ت إىل دورااحبركتها، معاندةً مخالفةً هلا يف حركاا، والرحى بسرعة حركاا ترد تلك النمال
حركتها سبعةٌ فقط، ألا سبعة كواكب، واألمر خبالف ذلك، ألن أصحات سيارة الرصد ذكروا أا مخس وأربعون حركةً، كما 

وعشرين ساعة، وقد فلو كان كما ذكروا لدار حول األرض يف أقلّ من أربع . سنبين بعد، وقالوا إن القمر أسرع الكواكب حركةً
ولوكانت حركاا بالقصد معاندةً حلركات الفلك احمليط لوجب أن تكون ِطباعها مخالفةً لطباع . بينا أنه يدور يف أكثر من ذلك

الفلك، مضادةً هلا، وكان جيب أن يكون هلا مخس وأربعون طبيعة ألا مخس وأربعون حركة، وليس األمر كما ظنوا وتومهوا، بل 
عة األفالك والكواكب كلِّها طبيعةٌ واحدة يف احلركة الدورية، وقصدها قصد واحد، وإمنا اختلفت حركاتها يف السرعة واإلبطاء طبي

زمن أجل اختالف حركاا يف السرعة واإلبطاء اختلفت أزمان أدوارها حول . من أجل أا يف األفالك محركات، كما بينا قبلُ
تالفها حول األرض اختلفت أدوارها يف فلك الربوج كما بينا، وأما مثل اختالف دوراا حول األرض األرض، ومن أجل اخ

  .فكدوران الطائفني حول البيت احلرام

  فصل يف أن مثال دوراا حول األرض 

  كدوران الطائفين حول البيت الحرام 

    

رم وسط احلجاز، واحلجاز وسط بلدان اإلسالم، كمثل وذلك أن مثل البيت وسط املسجد احلرام، واملسجد وسط احلرم، واحل
األرض وسط كرة اهلواء، وكرة اهلواء يف وسط كرة القمر، وفلك القمر يف وسط األفالك؛ ومثل املصلّني من اآلفاق املتوجهني 

ول األرض كمثل ومثل دوران األفالك بكواكبها ح. حنوالبيت كمثل الكواكب يف األفالك ومطارح شعاعاا حنومركز األرض
دوران الطائفني حول البيت، ومثل اختالف أدوارها حول األرض كمثل اختالف أشواط الطائفني حول البيت، وذلك أنا نرى 

الطائفني حول البيت منهم من ميشي اهلُوينا، ومنهم من يستعجل، ومنهم من يستعجل، ومنهم من يهرِول، ومنهم من يسعى، 
ولكن إذا بلغ املاشي الركْن العراقي، فقد .  وكلُّهم متوجهون يف طوافهم حنواً واحداً وقصداً واحداًفتختلف حبسب ذلك أشواطهم،

فبهذا السبب، إذا طاف املاشي شوطاً واحداً، فقد . بلغ املستعجل الركن الشامي، واملهرول الركن اليماينّ، والساعي احلجر األسود
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وإن اختلفت أشواطهم من أجل سرعة حركام وإبطائها، فليس قصدهم إالّ قصد واحد طاف الساعي أشواطاً، فهؤالء الطائفون، 
وكما أن الطائفني حول البيت يبتدئون من عند باب . إىل جهة واحدة، فهكذا حكم األفالك وكواكبها يف دوراا حول األرض

كواكب كلّها ابتدأت حتركاا من موازاة أول دقيقة البيت، وجيتمعون عنده سبعة أشواٍط يدوروا حول البيت، فهكذا يقال إن ال
من برج احلمل الذي كأنه باب الفلك، مث دارت حول األرض، مث اختلفت موازاا بعد ذلك يف درجات الربوج، حبسب سرعتها 

 قامت القًومة الكُربى وإذا اجتمعت هذه كلّها بعد دوراٍت كثريٍة يف موازاة تلك الدقيقة اليت ابتدأت منها،. وإبطائها كما قيل
  .واستأنفت الدور

فصل يف مثال أدوارها واعلم يا أخي أن حكماء اهلند ضربوا مثالً لدوران الكواكب حول األرض، ليقرب على املتعلمني فَهمه، 
 يدورون حوهلا بسري ذكروا أن ملكاً من امللوك بىن مدينةً دورها ستون فرسخاً، وأرسل سبعة نفٍر: ويسهلَ على املتأملني تصوره

أحدهم كلّ يوم فرسخاً، واآلخر كلّ يوم فرسخني، والثالث كلّ يوم ثالثة فراسخ، والرابع كلّ يوم أربعة فراسخ، : خمتلف
دوروا حول هذه املدينة، : فقال. واخلامس كلّ يوم مخسة فراسخ، والسادس كلّ يوم ستة فراسخ، والسابع كلّ يوم سبعة فراسخ

  . من عند الباب، فاذا اجتمعتم عند الباب بعدد دوراتكم، فتعالوا فعرفوين كم دار كلّ واحٍد منكموليكن ابتداؤكم

فمن فهم حساب دوران هؤالء النفر حول تلك املدينة وتصوره، ميكنه أن يفهم دوران هذه الكواكب حول األرض، بعد كم دورٍة 
 حساب أولئك النفر فإم بعد ستني يوماً جيتمع ستة نفر عند باب املدينة، فأما. جيتمعون يف أول برج احلمل، كما كان ابتداؤهم

 منهم دورةً، واآلخر دورتني، والثالث ثالث دورات، والرابع أربعة دورات، واخلامس مخس دورات، والسادس ست وقد دار واحد
ع فرسخ دوٍر، فيحتاج هؤالء النفر أن يستأنفوا الدور، فأما الذي يدور كلّ يوم سبعةً فقد دار مثانية أدوار وزاد أربعة أسبا. دورات

فبعد مائة وعشرين يوماً جيتمعون مرةً أُخرى، ولكن السابع قد دار سبع عشرة مرةً وزاد فرسخاً واحداً، فيحتاجون أن يستأنفوا 
لثةً، ولكن صاحب السبع قد دار مخساً الدور؛ فبعد مئة ومثانني يوماً جيتمع الستة مرة ثانية، وقد دار كلّ واحد حسابه األول مرة ثا

وعشرين دورة، وزاد مخسة أسباٍع، فيحتاجون أن يستأنفوا الدور؛ فبعد مئتني وأربعني يوماً جيتمعون مرة رابعة وقد دار كلّ واحد 
؛ فبعد ثالمثائة يوم منهم حسابه األول، ولكن صاحب السبعة قد دار أربعاً وثالثني دورةً وزاد سبعني، فيحتاجون أن يستأنفوا الدور

جيتمعون مرةً خامسة، وقد دار كلّ واحد منهم حسابه األول مرةً خامسة، ولكن صاحب السبعة قد دار اثنتني وأربعني دورةً، وزاد 
ستة أسباع فيحتاجون أن يستأنفوا الدور؛ فبعد ثلثمائة وستني يوماً جيتمعون مرة سادسة، وقد دار كل واحد منهم حلسابه األول 

 سادسة، ولكن صاحب السبعة دار إحدى ومخسني دورة، وزاد ثالثة فراسخ، فيحتاجون أن يستأنفوا الدور، فبعد أربعمائة مرة
وعشرين يوماً جيتمعون كلّهم عند باب املدينة، وقد دار األول سبعة أدوار، والثاين أربع عشرة دورة، والثالث إحدى وعشرين 

  . واخلامس مخساً وثالثني دورة، والسادس اثنتني وأربعني دورة، والسابع قد دار ستني دورةدورة، والرابع مثانياً وعشرين دورة،

    

فهذا مثلٌ ضربه حكماء اهلند لدوران األفالك والكواكب حول األرض، وذلك أن مثل األرض كمثل تلك املدينة املبنية اليت دورها 
ا حول األرض كمثل أولئك النفر السبعة، واختالف حركاا يف السرعة ستون فرسخاً، ومثل الكواكب السبعة السيارة ودوراِنه

  .واإلبطاء كاختالف سري أُولئك النفر؛ وامللك هواهللا البارئ املصور، تبارك رب العاملني

  فصل فيما يرى لها من الرجوع

  واالستقامة والوقوف 
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سةٌ منها، وهي زحل واملشتري واملريخ والزهرة وعطارد، تارةً اعلم يا أخي أن الذي يوصف من هذه الكواكب السبعة السيارة مخ
بالرجوع وتارةً بالوقوف، وليس باحلقيقة ذلك، وإمنا هوعارض يف رأي العني، وذلك أن كل كوكٍب جرمه على كرة صغرية 

 وغائصة يف ِغلَظ سموكها، ويكون تسمى أفالك التداوير، وهي مركّبةٌ كلّ واحدٍة على فلك من األفالك الكبار اليت تقدم ذكرها،
ويعِرض لكل . جانب منها، مما يلي سطوحها، السفلي، كلّ واحدة منها أيضاً دائمة الدوران يف مواضعها من أفالكها احلاملة هلا
د عن األرض، وتارةً الرتول من هناك فيقراً عليها، تارةً الصعود إىل أعلى سطح فلٍك فيبعب من األرض، كوكب، إذا كان مركب

فإذا كان يف أعلى ذُراها ترى له حركةً على توايل الربوج من أوهلا إىل آخرها، وإذا كان يف أسفل فلكه ترى له حركةً من آخر 
الربوج إىل أوهلا؛ وإذا كان صاعداً أونازالً يرى كأنه واقف، وليس بواقٍف وال راجع، ولكن دأبه الدوران، وإمنا جعل أصحاب 

  .ذه األمساء ألقاباً لهالرصد ه

  فصل في تفصيل الحركات الخمس واألربعين

اعلم يا أخي أنه يعِرض لكل كوكٍب من هذه السبعة ست جهات خمتلفات، إحداها من املشرق إىل املغرب، وأُخرى من املغرب 
إىل أسفل، وأُخرى من أسفل إىل إىل املشرق، وأُخرى من الشمال إىل اجلنوب، وأُخرى من اجلنوب إىل الشمال، وأُخرى من فوق 

ويعِرض للكواكب الثابتة حركتان، وللفلك احمليط حركة واحدة، فتلك هي مخس . فتكون مجلتها اثنيت وأربعني حركة. فوق
فأما حركتها من املشرق إىل املغرب فهي بالقَصد األول احلقيقي، وأما سائرها فبالعرض ال بالقصد، وأما الذي . وأربعون حركة

عرض من املغرب إىل املشرق فقد بينا معناه فيما تقدم، وأما الذي يعرض من فوق إىل أسفل ومن أسفل إىل فوق فهومن جهة ي
أفالك التداوير، ومن جهة األفالك اخلارجة عن املراكز؛ وأما اليت تعِرض من الشمال إىل اجلنوب ومن اجلنوب إىل الشمال فمن جهة 

عدسطي أوبعض ميل فلك الربوج عن فلك مفلينظُره يف كتاب ا ،ستقصىل النهار وشرحها يطول، فمن أراد هذا العلم م
  .املختصرات يف تركيب األفالك

  فصل في بيان الظلمتين الموجودتين في العالم

اُآلخرى ظلُّ اعلم يا أخي أن العامل كلّه بأسره مضيٌء بنور الشمس والكواكب، وليس فيه إال ظُلمتان، إحدامها ظلُّ األرض و
وأما النور الذي يرى على وجه القمر، فإن ذلك من . القمر، وإمنا صار هلذين اجلسمني الظلُّ من أجل أما غري نيرين وال مِشفَّني

وأما سائر األجسام . إشراق الشمس على سطح جرمه والنعكاس شعاعاا كما يرى مثل ذلك يف وجه املرآة إذا قابلت الشمس
لعامل فبعضها نير ونورها ذايتٌّ هلا وهي الشمس والكواكب والنار اليت عندنا، وأما باقي األجسام فكلُّها مِشفَّات، وهي اليت يف ا

واألجسام النيرة هي اليت نورها ذايت وال لون . األفالك واهلواء واملاء وبعض األجسام األرضية، كالزجاج والبلّور وما شاكلهما
بلها جسم نير سرى نوره يف مجيع أجزائها مرة واحدة؛ ألن النور صورةٌ روحانية، ومن خاصية الصور طبيعي، ولكن إذا قا

الروحانية أن تسري يف األجسام دفعةً واحدة، وتنسلّ منها دفعةً واحدة بال زمان، فإذا حال بني األجسام النيرة وبني األجسام 
والنور يف جرم الشمس والكواكب والنار ذايتّ هلا، وأما يف . يسري يف اجلسم املُشفاملشفّة حائلٌ غري مشف منع نور النير أن 

شفني، صار هلما الظلّ، ألن النور ال . أجرام األفالك واهلواء واملاء فعرضيرين وال موأما جرم األرض والقمر فلما كانا غري ني
قيلٌ يرد النور كما يرد وجه املرآة، وسطح جرم األرض غري يسري فيهما كما يسري يف األجسام املُشفة، غري أن جرم القمر ص

  .صقيل، فهذا هوالفرق بينهما
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  فصل في علّة الكسوفين

    

واعلم يا أخي أنه ملا كان جرم األرض وجرم القمر كلّ واحد منهما أصغر من جرم الشمس، صار شكل ظلّيهما خمروطاً، وشكل 
فظلّ األرض يبتدئ من سطحها، وميتد يف اهلواء منخرطاً، حىت . قيق، حىت ينقطع من دقَّتهاملخروط هوالذي أوله غليظٌ، وآخره د

فطوله من سطح األرض . يبلغ إىل فلك القمر، وميتد يف مسكه، حىت يبلغ إىل فلك عطارد، وميتد يف مسكه أيضاً إىل أن ينقطع هناك
 وثالثون مرة، فيكون يف مسك اهلواء منه ستة عشر جزءاً ونصف، ويف إىل حيث ينقطع يف فلك عطارد مثل قطر األرض مئة مرٍة

مسك فلك القمر مثل ذلك، وسبعةٌ وستون جزءاً منه يف مسك فلك عطارد إىل حيث ينقطع؛ ويكون قطر هذا الظل حيث مير القمر 
الشمس عند إحدى العقدتني اللّتني تسميان فإذا اتفق أن تكون . يف وقت مقابلة الشمس مثل قطر جرم القمر مرتني وثالثة أمخاس

  .الرأس والذنب، فيكون مرور القمر يف مسك الظلّ كلّه ممنوعاً عنه نور الشمس، فينكسف مث خيرج من اجلانب اآلخر وينجلي

إىل سطح وأما ظلّ جرم القمر فيبتدئ من سطح جرمه وميتد منخرطاً يف مسك بعضه، والباقي يف مسك اهلواء، ويقطعه حىت يصل 
األرض، فيكون قطر استدارته على وجه األرض هناك ِمقدار مئٍة ومخسني فرسخاً، يزيد وينقُص بقدر بعد القمر عن األرض وقربه 

فإن اتفق اجتماعها عند إحدى العقدتني نرى القمر حماذياً ألبصارنا وجلرم الشمس، . منها، وهذا يف وقت اجتماعه مع الشمس
وإذا كان القمر يف غري هذين املوضعني، أعين االجتماع واالستقبال، يكون على أحد املوضعني . ها منكسفةفيمنع عنا نورها فنرا

أقرب، فإن كان قُربه إىل االجتماع أكثر، كان رأس خمروط ظلّه يف مسك اهلواء، وإن كان إىل االستقبال أقرب، كان رأس خمروط 
س خمروط ظلّ األرض فإىل الدرجة املُقابلة لدرجة الشمس، يف أي برج كانت، وأما رأ. ظلّه يف مسك فلكه أويف مسك فلك عطارد

ويدور أبداً يف مقابلة الشمس، فإذا كانت من فوق األرض، فِظلُّ األرض حتتها، وإن كانت حتت األرض، فظلُّ األرض فوقها، وإن 
حية املشرق، وهذا دأبها دائماُ يكونان حول األرض كانت باملشرق، فظلّ األرض يف املغرب، وإذا صارت باملغرب صار الظلّ إىل نا

  .ومها الليل والنهار

  فصل في أن الفلك طبيعة خامسة

واعلم يا أخي أن معىن قول احلكماء إن الفلك طبيعةٌ خامسة إمنا يعنون أن األجسام الفلكية ال تقبل الكون والفساد والتغير 
  .ألجسام اليت حتت فلك القمر، وأن حركاا كلّها دوريةٌواالستحالة والزيادة والنقصان، كما تقبلها ا

واعلم أن لألجسام صفاٍت كثريةً، فمنها ما تشترك األجسام كلّها فيها، ومنها ما خيتص ببعضها دون بعٍض، فالصفة اليت تشترك 
  .فيها األجسام كلّها والطول والعرض والعمق فحسب

يوىل، فيكون اهليوىل ا موصوفاً؛ فمن هذه الصورة اليت تسمى الصفات مهايا ذاتيةٌ واعلم أن الصفات إمنا هي صور حتصل يف اهل
للجسم مقومةٌ لوجدانه، كالطول والعرض والعمق، ألا مىت بطلت عن اجلسم بطل وجدان اجلسم، ومن الصورة ما هي متممة 

فمن الصور . دون بعض، ورمبا يشترك فيها ِعدة أجسامللجسم مبِلغةٌ إىل أفضل حاالته، وهذه الصورة ختتص ببعض األجسام 
ومما . املتممة ما يشترك فيها األجسام الفلكية والطبيعية، وهي الشكل واحلركة والنور والشفافة واليبس الذي هو متاسك األجزاء

والذي خيتص . ى االستقامة وما شاكلهاخيتص باألجسام الطبيعية احلرارة والربودة والثّقل والتغير واخلفّة واالستحالة واحلركة عل
باألجسام الفلكية سلْب هذه الصفات كلّها، فمن أجل هذا قيل إا طبيعةٌ خامسةٌ، ألا ليست حارةً وال باردةً وال رطبةً وال ثقيلةً 

الباري، جلّ ثناؤه، أبدعها وال خفيفةً، وال يستحيل بعضها إىل بعٍض فيكون منها شيء آخر، وال يزيد يف مقاديرها وال ينقص، ألن 
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كلّها واخترعها تامةً كاملةً، فهي باقيةٌ حباالا إىل وقت ما ريد باريها، عز وجل، أن يفنيها كيف شاء، كما أبدعها وصورها 
  .واخترعها وركّبها وحركها ودبرها، فتبارك اهللا أحسن اخلالقني

  فصل في إبطال قول المتوهمين غير الحق

    

أخي أن كثرياً من أهل العلم ظنوا أن معىن قول احلكماء إن الفلك طبيعةٌ خامسة أنه مخالف هلذه األجسام الطبيعية يف كلّ واعلم يا 
الصفات، وليس األمر كما ظنوا، ألن العيان يكذّم، وذلك أن القمر أحد األجسام الفلكية، وقد يرى فيه اختالف قبول النور 

جسام األرضية، وله ظلّ كظالهلا، وهوغري مشٍف مثل األرض، واألفالك كلّها تشارك اهلواء واملاء والبلّور والظلمة، كما يرى يف األ
فقد بان ذا أم مل يريدوا . والزجاج يف اإلشفاف، والشمس والكواكب تشارك النار يف النور، وكلّها تشارك األرض يف اليبس

قصان، كما تقبله األجسام الطبيعيةبقوهلم طبيعةٌ خامسةإالّ احلركة الدوريا ال تقبل الكون والفساد والزيادة والنة، وأ.  

  فصل في أنها ليست ثقيلة وال خفيفة

واعلم يا أخي أمنا قيل إن األجسام ليست خفيفة وال ثقيلة، ألا مالزمة ألماكنها اخلاصة ا، وذلك أن الباري، عز وجل، ملا خلق 
عاضه بالصور املتممة، ورتبها حميطاٍت بعضها ببعٍض، كما بينا أوالً، جعل لكل واحد منها مكاناً هوأليق اجلسم املُطلق وفصل أب

األماكن به، وكلّ جسم يف مكانه اخلاص ليس بثقيل وال خفيف، ألن الثّقل واخلفّة يعِرضان لبعض األجسام بسبب خروجها من 
  .أماكنها اخلاصة ا إىل مكان غريب

أخي أن األرض يف مكاا، وهومركز العامل، ليست بثقيلة، وال املاء فوقها بثقيل، وال اهلواء أيضاً ثقيلٌ فوق املاء، وال النار واعلم يا 
فوق اهلواء أيضاً بثقيلٍة، ألا بأماكنها اخلاصة ا، وإمنا يعرض الثِّقل واخلفّة ألجزائها إذا صارت يف أماكن غريبٍة، وذلك أن أجزاء 

 جوف املاء واهلواء غريبةٌ، تريد اللَّحاق مبركزها وجنسها، فإذا منعها مانع، وقع التنازع والتدافُع، فيسمى ذلك ثقالً، األرض يف
وكلّ واحد يريد اللحاق . وهكذا حكم املاء وأجزائه يف جوف اهلواء، وحكم أجزاء اهلواء يف املاء، وأجزاء النار يف جوف اهلواء

والدليل . ء جنسه، ولكن ما كان متوجهاً حنومركز العامل يسمى ثقيالً، وما كان متوجهاً حنواحمليط يسمى خفيفاًبعامله ومركزه وأبنا
وبيان . على أن كلّ جسم يف موضعه ومكانه اخلاص به، ال خفيف وال ثقيل، هوكون أجزائه يف جوف كلّيته ال ثقيلةً وال خفيفةً

ته أن متأل ِقربتني إحدامها من املاء واُألخرى من الريح الذي هواهلواء، مث تطرحهما يف بركة ذلك بالتجربة واالعتبار، وطريق جترب
فإذا شيلَت القربة اليت هي . ماء، فإنك ترى الِقربة اليت هي مملوءةٌ من املاء تغوص يف جوف املاء، واليت فيها الريح تطفوفوق املاء

وأما القربة . املاء، ألن املاء يف املاء ليس بثقيل؛ وإذا صارت إىل فوق املاء أُِحس بثقلهامملؤةٌ من املاء ال يوجد هلا ثقل ما دامت يف 
اليت هي مملوءةٌ من اهلواء إذا غُوصت يف املاء وِجد هلا متانع شديد، ألن اهلواء يف جوف املاء خفيف، فإذا شيلت إىل اهلواء ال يوجد 

  .خبفيفذلك التمانع ألن اهلواء يف اهلواء ليس 

واعلم أنه إذا أُخذ من بركة ملئت ماًء قدر من املاء، مث رد إليها، وقف ذلك املاء املردود حيث رد، كما أن التراب، إذا أُخذ من 
 ذلك األرض مث رد إليها، وقف حيث رد، وكذلك إذا استنشق احليوان من اهلواء ما يروح احلرارة الغريزية، مث رده بالتنفس، وقف

  .اهلواء املردود حيث رد إن مل يعرض له دافع

  فصل في أن األجسام الفلكية ليست بحارة
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  وال باردة وال رطبة 

واعلم يا أخي بأنه إمنا قيل إا ليست حبارٍة وال باردٍة وال رطبٍة من أجل أن احلرارة إمنا تعرض لألجسام السيالة املتحلّلة عند 
وملا كانت األجسام الفلكية متماسكة . ق مجاوراتها بعضها بعضاً، وتتبدل بالغليان الذي هواحلرارةاحلركة، ألن أجزاءها تفار

وأما الربودة فإا تعرض . األجزاء من شدة اليبس، مل تفارق مجاورة أجزائها بعضها بعضاً، فال يعرض هلا الغليان الذي هواحلرارة
وأما الرطوبة فإا تعرض لألجسام إذا حترك . دائمة احلركات والدوران، فال تسكن فتربدلألجسام عند سكوا، واألجسام الفلكية 

  .بعض أجزائها، وسكن البعض، وليس لألجسام الفلكية سكون

واعلم أنه إمنا صارت األجسام الفلكية شديدة التماسك من شدة اليبس، وشدة اليبس من شدة احلركة والدوران، ألن احلركة تولّد 
  .ارة، واحلرارة تولّد اليبوسة، واليبوسة، إذا تناهت، انطفأت احلرارةاحلر

    

واعلم يا أخي أن األجسام الفلكية حمفوظٌ ِنظامها، وباقية أشخاصها، ما دامت ثابتةً على دوراا، فإذا وقفت عن دوراا وسكنت 
فشي والتبدد يفسدان النظام، ومن فساد النظام يكون البوار حركاا، ولّد السكون والربودة، وولّدت الرطوبة التفشي والتبدد، والت

  .والبطالن

  فصل في معنى القيامة

إمنا يدوم دوران الفلك ما دامت النفس الكلية مربوطة معه، فإذا فارقته قامت القيامة الكربى؛ ألن معىن القيامة مشتق من القيام، 
وإمنا أراد قيامة النفس ال " من مات فقد قامت قيامته: "، صلى اهللا عليه وعلى آلهقال رسول اهللا. فإذا فارقت النفس قامت قيامتها

فانتبه يا أخي من نوم ورقدة . اجلسد، ألن اجلسد ال يقوم عند املوت، بل يقع وقوعاً ال يقوم بعده، إىل أن ترد النفس إليه ثانيةً
قيامتك، بأن يؤخذ منك هذا اهليكل املبين، مملوءاً من آثار احلكمة، قهراً وأنت اجلهالة، وتزود للرحلة، واستعد للقيامة، قبل أن تقوم 

كاره، فتبقى نفسك بال مسع وال بصر وال شم وال ذوٍق وال ملٍس فارغةً خاويةً وي يف هاوية الربزخ إىل يوم القيامة، إىل يوم 
ماين، هيكالً روحانياً، وبتوسط هذا اهليكل اجلسماين، هيكالً فبادر ومشّر واجتهد بأن تكتسب بتوسط هذا اهليكل اجلس. يبعثون

روحانياً، وبتوسط هذه احلواس اجلسدانية، حواس عقليةً، ليكون بعد حني، فترجع نفسك من عامل األجسام إىل عامل األرواح بربح 
  .ال خبسران

آثار هذا اجلسد إال ما استفادت من املعارف الربانية، واعلم بأن النفس، إذا فارقت هذا اهليكل، فال يبقى معها وال يصحبها من 
واألخالق اجلميلة امللكية، واآلراء الصحيحة املُنجية، واألعمال الصاحلة الزكية املُرضية املُرحبة، وذلك أن تبقى هذه األشياء يف 

الحظت النفس ذاا، ورأت تلك الصورة، فرحت ا النفس مصورة يف ذاا، إذا كانت معتادةً هلا، صورةً روحانيةً نيرةً يةً، كلما 
وأما إذا كانت أخالقها رديئة سيئة بشعة، . وامتألت سروراً يف ذاا وفرحاً ولذة، وذلك ثوابها ونعيمها مبا أسلفت يف األيام اخلالية

هذه األشياء يف ذاا مصورةً صورٍة وآراؤها فاسدةً، وأعماهلا موبقة، وجهاالا متراكمة، بقيت عمياء عن رؤية احلقائق، وتبقى 
قبيحةً مسجة، فكلما الحظت ذاا ونظرت إىل جوهرها رأت ما يسوؤها، وتريد الفرار منه، وأين املفر هلا من ذاا؟ فاعترب يا أخي 

ني، وأصدقاء جسمانيمبا أنت فيه من رغد العيش وصحة البدن، وِعشرة إخوان لك جسداني ني، يريدونك ما ذكرت لك، وال تغتر
ملعاونتهم على إصالح أحوال أجسامهم، فإن قصرت عن معاونتهم أبغضوك، وإن جتلّدت عليهم جحدوك، وإن علوم حسدوك، 

فهلم يا أخي إىل صحبة إخواٍن لك نفسانيني، . وإن قصر حالك ِمشتوا بك، وال يريدونك إالّ لصالح وجناح أمورهم وحوائجهم
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دونك وال يأخذون منك، وخيلّصونك مما وقعت فيه، بأن تدخل يف صحبتهم، وتسمع أقاويلهم، لتفهم وأقراٍن لك روحانيني، يري
مذاهبهم، وتنظر يف كتبهم، وتعرف طريقتهم وعلومهم، وتعمل بسنتهم، وتسري بسريم، لعلك تنجوبصحبتهم، ال ميسهم السوء 

  .وال هم حيزنون

 -4990037 - قطر الشمس -6800 -على بسيط األرض دائرة - 246800-مسك الشمس -2167 -قطر األرض 

 مسك القمر - 380841- قطر املريخ -78212 - قطر اهلواء -6590552 - مسك املريخ - 68022 -مسك كرة اهلواء 
- مسك عطارد 62125159- قطر املشتري-154257 - قطر القمر - 11987009 - مسك املشتري - 38027 -

 - مسك الزهرة - 95075229 - قطر زحل -609327 -طر عطارد ق-16470035- مسك زحل-121535

 - قطر فلك الكواكب الثابتة -4556637 - قطر الزهرة - 2600400 - مسك فلك الكواكب الثابتة -1973655

   متت رسالة السماء والعامل ويتلوها رسالة الكون والفساد 147093229

  الثالثة في بيان الكون والفسادالرسالة

إخوان الصفاء رسائل لة السابعة عشرة من وهي الرسا  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى، آهللا خري أما يشركون؟ 

  فصل اعلم أيها األخ البار الرحيم، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، 

    

نا كمية أُكرها، وكيفيا، أنه ملا فرغنا من ذكر األجسام الفلكية، وبيا، وسرعة حركاة نظامها، ومقادير أبعادها، واختالف دورا
وماهية طبائع جواهرها يف الرسالة امللقبة بالسماء والعامل، نريد أن نذكر يف هذه الرسالة امللقية بالكون والفساد األجسام الطبيعية 

استحالة بعضها إىل بعٍض، بتأثريات األجسام اليت دون فلك القمر، وكمية عددها، وكيفية نظامها، واختالف طبائعها، وكيفية 
  .الفلكية فيها، وكمية األجناس الكائنات املتولّدة منها

أربعةٌ منها هي اُألمهات الكلّيات، : واعلم أيها األخ، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، أن األجسام اليت حتت فلك القمر سبعة أجناس
فلنبدأ أوالً بوصف اُألمهات . هي املولَّدات اجلزئيات، وهي احليوان والنبات واملعادنوهي النار واهلواء واملاء واألرض، وثالثةٌ 

إن اُألمهات كلّ واحدة منها مركبةٌ من هيوىل وصورة، فهيوالها كلّها هواجلسم وصورها هي اليت ا تنفصل كلّ : الكليات فنقول
مقومةً ومتممة، احتجنا أن : وملا كانت الصورة نوعني.  منهاواحدٍة منها عن اُألخرى، وهي الصورة املقومة لذات كل واحدة

. إن الصورة املقومة لذات الشيء هي اليت إذا فارقت هيوالها بطل وجدان ذلك الشيء: فنقول. نصفها ليعرف الفرق بينهما

مثال . ارقت هيوالها مل يبطل وجدان اهليوىلوالصورة املتممة هي اليت تبلغ الشيء إىل أفضل حاالته اليت ميكنه البلوغ إليها، وإذا ف
ذلك السكون واحلركة فإما إذا فارقا اجلسم ال يبطل وجدان اجلسم، وأما الطول والعرض والعمق، فإذا فارقت اهليوىل يبطل 

  .وجدان اجلسم

 ألخرى تابعٍة هلا يتلوبعضها بعضاً واعلم يا أخي أن كلّ صورة مقومة لذات الشيء تتلوها أُخرى متممة؛ وكلّ صورة مقومة فاعلٍة



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  206  

مثال ذلك الصورة املُشاكلة يف جرم النار املُقومة لذاا، فهي حركة . كما يتلوالعدد أزواجه أفراده وأفراده أزواجه بالغاً ما بلغ
رطوبة اهلواء احمليطة بالنريان اليت فلوال . الغليان، والصورة املُتممة التابعة هلا هي احلرارة، وتتلوها اليبوسة، ويتلوها متاسك األجزاء

متنعها أن تفرط يف اليبوسة، لتماسكت أجزاؤها وجفّت كما جتف نار الصاعقة، ولكن لوأصاا اليبس واجلفاف لقلّ االنتفاع ا 
  .وهو الغرض األقصى منها

مينع النريان برطوبته أن تيبس وجتف، كما واعلم يا أخي أن اهلواء جوهر شريف فيه فضائل كثريةٌ، وخواص عجيبةٌ، من ذلك أنه 
مينع األصوات بسيالنه أن تثبت زماناً طويالً فيقلّ االنتفاع ا، ويكثر الضرر منها، وذلك أن األصوات ليست متكث يف اهلواء إالّ 

 من األصوات ولعظم الضرر منها، ريثما تأخذ املسامع حظّها، مثّ تضمحلُّ، ولوثبتت األصوات يف اهلواء زماناً طويالً، المتأل اهلواء
وهكذا لويبست النريان وجفّت، ملا سرت يف األجسام ومل تنضجها، . حىت ال ميكن أن يسمع ما حيتاج إليه من الكالم واألقاويل

  .وبقيت األشياء اليت يراد نضجها فجةً غليظة

ها إىل العدم فانظر يا أخي وتفكّر يف حكمة الباري سبحانه، إذ جعل ثبات النريان حبسب مراد املستعمل هلا، فإذا استغىن عنها رد
ومن الصور املتممة لذات النار اللطافة اليت تولدها احلرارة، . بأسهل السعي؛ فلوبقيت حباله لعظم الضرر منها وقلّ االنتفاع ا

فقد اجتمعت يف جرم النار عدة .  اإلشراقومن الصور املتممة لذات النار أيضاً النور ويتلوه. وتتلوها سرعة النفوذ يف األجسام
وهي بكل صورة تفعل فعالً غري ما تفعل باُألخرى، وذلك . صور كلّها متممة هلا، وهي احلركة واحلرارة والبيوسة واللطافة والنور

ضيء ما حوهلا، وباحلرارة أا باحلركة تغلي األجساد، وباحلرارة تسخن، وباليبوسة تنشف، وباللطافة تنفُذ يف األجسام، وبالنور ت
وأما الصورة املقومة لذات األرض فهي السكون الذي هوضد الغليان، والتالية املتممة هلا الربودة، . واحلركة حتيل األجسام إىل ذاا

جوهرها متاسك ومن الصور املتممة هلا أيضاً غلظة جوهرها، ومن غلظة . والتالية للربودة اليبوسة، والتالية هلا متاسك أجزائها
  .أجزائها، ومن متاسك أجزاءها نشأت الكائنات على ظهورها من احليوان والنبات واملعادن

    

وذلك أن اليبوسة التابعة . واعلم يا أخي بأن اليبوسة نوعان، إحدامها تابعةٌ للحرارة وهي فاضلة، واُألخرى تابعةٌ للربودة وهي رذْلةٌ
ومثال ذلك يبوس الياقوت والبلّور وأشباهها، فإا قد أنضجتها بالطبخ . الربودة ِفجة غري نضجةللحرارة هِضمة نِضجة، واليت تتبع 

وأما اليت هي تابعة للربودة مثال يبوسة الثلج واجلليد وامللح وغريها، فإا ملا كانت فجة . حرارة املعدن، فهي ال تستحيل وال تتغير
، ومن أجل هذا صارت األجرام الفلكية ال تقبل الكون والفساد والتغيري واالستحالة، ألن غري نضجٍة، صارت رذلةً مستحيلة متغيرةً

متاسك أجزائها من شدة يبوستها، ويبوستها تولدت من حرارة حركتها، مث غلبت عليها اليبوسة فطَِفئت حرارا كما بينا يف رسالة 
  .السماء والعامل

زائها من اليبوسة الرذلة الغري النضجة املتولّدة من الربودة، واملتولّدة من السكون، وأما األجسام األرضية، فلما كان متاسك أج
  .صارت تستحيل وتتغير وتفسد

  فصل واعلم يا أخي بأن الصورة المقومة لذات الماء والهواء 

نت متولّدة من شدة حركة أجزاء كليهما الرطوبة املتولدة من امتزاج األجزاء املتحركة والساكنة مجيعاً، وذلك أن اليبوسة، ملا كا
اهليوىل كلّها، أومن شدة سكوا كلّها، كما بينا قبل، وكانت الرطوبة ضداً هلا، دلّت على أا متولّدة من مزاج األجزاء املتحركة 

  .والساكنة
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وملا كانت الصورة املتممة . اللطيفةوأما الصورة املتممة لذات املاء فهي كثرية األجزاء الساكنة الغليظة، وقليلة األجزاء املتحركة 
لذات املاء كثرية األجزاء الساكنة الغليظة، وقليلة األجزاء املتحركة اللطيفة، صارت مشاكلةً لألرض يف الربودة، وصار مركزها مما 

وملا . اء الغليظة الساكنةوأما الصورة املتممة لذات اهلواء فهي كثرية األجزاء اللطيفة املتحركة، وقليلة األجز. يلي مركز األرض
كانت الصورة املتممة لذات اهلواء كثرية األجزاء اللطيفة املتحركة، صارت مشاكلةً للنار يف احلرارة، وصار مركزها مما يلي مركز 

  .النار

لدة من شدة سرعة واعلم يا أخي بأنه ملا كانت الصورة املقومة لألجسام الفلكية هي شدة اليبوسة املتولدة من شدة احلرارة املتو
احلركة؛ وكانت الصورة املقومة لألجسام األرضية اليبوسة املتولدة من شدة الربودة املتولدة من شدة السكون الذي هوضد حركة 

الغليان، صارت األجسام األرضية مشاكلةً للفلكية يف اليبوسة، ومضادةً هلا يف احلركة، وملا كانت حركتها حول املركز صار 
  .يف املركز، ألن املضاد يفر من ضده إىل أبعد األماكن؛ وأبعد األماكن يف احمليط هواملركزسكون هذه 

وملا كانت الصورة املقومة للماء واهلواء هي الرطوبة املتولدة من امتزاج األجزاء املتحركة والساكنة، وكانت الرطوبة مضادة 
كانت الصورة املتممة لذات املاء هي كثرية األجزاء الغليظة الساكنة فيه، صار وملا . لليبوسة، صار موِضعها ما بني احمليط واملركز

وملا كانت الصورة املتممة لذات اهلواء كثرية األجزاء اللطيفة . املاء مشاكالً لألرض يف الربودة، وصار مركزه مما يلي مركزها
فقد بان يا أخي ذا الشرح أن األجسام بعضها . مركزهااملتحركة، صارت مشاكلةً للنار يف احلرارة، وصار مركزها مما يلي 

ومن أجل مضادة طباعها تباينت مراكزها؛ ومن أجل مشاكلتها جتاوزت . مشاكلٌ لبعٍض يف طبيعٍة ما، مضاد يف طبيعة أُخرى
.  وال عمٍد، ال ثقيالً وال خفيفاًوملا ترتبت هذه األجسام مراتبها، صار كلّ واحد يف مركزه اخلاص به واقفاً، بال مماِسك. مراكزها

وال خترج من مواضعها إالّ بعارٍض قاهر هلا، فإذا خلت رجعت إىل موضعها اخلاص ا؛ فإن منعها مانع وقع التنازع بينهما، فإن 
ر وقف كل واحد من هذه وملا ترتبت األك. كان الرتوع إىل ناحية احمليط يسمى خفيفاً وإن كان إىل ناحية مركز العامل يسمى ثقيالً

األركان يف موضعه اخلاص به، حميطاٍت بعضها ببعٍض، مستديراٍت، إالّ املاء فقد منعته العناية اإلهلية واحلكمة الربانية من اإلحاطة 
. األرضباألرض من مجيع اجلهات، ألنه لوأحاطت كرة املاء بكرة األرض من مجيع اجلهات، لَمِنع كون احليوان والنبات على وجه 

ولكن جعلت للمياه مستنقعات يف األرض وهي البحار واآلبار، وقد ذكرنا يف رسالة جغرافيا صورة األرض كمية اجلبال والبحار 
  .واألار واألقاليم والبلدان، ولكن ال بد أن نذكر منها ما يحتاج إىل ذكره هذا هنا

  فصل اعلم يا أخي بأن األرض كرة واحدة

    

يها من اجلبال والبحار واألار والعمران واخلراب، وهي واقفة يف اهلواء يف مركز العامل، واهلواء حميط ا ملتف عليها جبميع ما عل
وأما سائر البحار فشعب وخلْجانٌ . من مجيع جهاا؛ وأن البحر األعظم موضعه حتت مدار برج احلمل، ممتد من املشرق إىل املغرب

ظم، ومتتد إىل ناحية الشمال، وهي سبعة أحبٍر، فمنها حبر الروم، وحبر القُلزم، وحبر فارس، وحبر الصني، وحبر تأخذ من البحر األع
اهلند، وحبر ياجوج وماجوج، وحبر جرجان؛ وبني كل حبر منها وبني اآلخر جزائر وبراري وعمران وجبال وآجام وأار تبتدئ من 

بال أُصوهلا راسية يف األرض، ورؤوسها شاخمة يف اهلواء شاهقةٌ، وبني هذه اجلبال أوديةٌ غائرة، وأن اجل. اجلبال وتنتهي إىل البحار
وأن األرض باطنها كثري التخلخل، وظاهرها خمتلف التربة، ومنها طينيةٌ وسبخةٌ ورملةٌ وحصى . ويف جوف اجلبال مغارات وأُهوية

لها حبسب مسامتات الكواكب ومطارح شعاعاا عليها من اآلفاق، وممرات وسبب اختالف هذه ك. وأحجار صلبة وِبقاع خمتلفة
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  .درجات الفلك على مست تلك البقاع، ومنها يكون الكون والفساد يف هذه األجسام اليت حتت فلك القمر

، وهكذا أيضاً حكم اهلواء، واعلم يا أخي بأن هذه األركان األربعة يستحيل بعضها إىل بعض، فيصري املاء تارةً هواء، وتارةً أرضاً
فإنه يصري تارةً ماًء، وتارةً ناراً؛ وكذلك النار، وذلك أن النار، إذا أُطِفئت ومخدت صارت هواًء، واهلواء إذا غَلُظ صار ماء، واملاء 

 محي صار ناراً، إذا مجد صار أرضاً، وعكس ذلك أن األرض إذا حتلّلت ولطفت صارت ماًء، واملاء إذا ذاب صار هواًء، واهلواء إذا
ولكن إذا اختلطت أجزاء هذه األركان بعضها . وليس للنار أن تلطف فتصري شيئاً آخر، وال لألرض أن تغلظ فتصري شيئاً آخر

وأصل هذه كلّها البخارات والعصارات إذا . ببعٍض، كان منها املتولِّدات الكائنات الفاسدات اليت هي املعادن والنبات واحليوان
ار واآلجام يف اهلواء من إسخان الشمس والكواكب هلا مبطارح امتزج بعضها ببعِضها، فالبخار ما يصعد من لطائف البحار واأل

والعصارات مما ينجلب يف باطن األرض من مياه األمطار، وتخلط باألجزاء . شعاعاا على سطوح البحار واألار واآلجام
  .ستبِطنةُ يف عمق األرضاألرضية، وتغلُظ، فتنضجها احلرارة املُ

واعلم يا أخي بأن أول ما يستحيل هي األربعة األركان إىل هذين اخلليطني، أعين البخار والعصارات، ويكون هذان اخلليطان هيوىل 
ومادةً لسائر الكائنات الفاسدات اليت حتت فلك القمر، وذلك أن الشمس والكواكب إذا سخنت املياه بإشراقها على سطح األرض 

والبخار والدخان يصريان سحاباً، والسحاب . والبحار واآلجام واألار، قلّلت املياه، ولطّفت أجزاء األرض، وصارت خباراً ودخاناً
يصري أمطاراً، واألمطار إذا بلّلت التراب واختلطت األجزاء األرضية باألجزاء املائية، تتكون منها العصارات، والعصارات تكون 

وقد أفردنا لكل نوع منها رسالة منفردةً، وبينا فيها كيفية تكوا منها . كائنات اليت هي املعادن والنبات واحليوانمادةً وهيوىل لل
وتركيبها ونشوئها ومنائها وبلوغها إىل أقصى مدى غاياا، مث كيفية فسادها وبالها واستحالتها وبدئها رجوعها إىل هذه األركان 

  .األربعة اليت تتكون منها

علم يا أخي أن الكون والفساد مها ضدان ال جيتمعان يف شيء واحد يف زمان واحد، ألن الكون هوحصول الصورة يف اهليوىل، وا
فإن . والفساد هواخنالعها منها؛ فإذا فسد شيء منها فال بد أن يتكون شيء آخر، ألن اهليوىل إذا انتزعت منها صورة أُلبست أُخرى

ي فساداًكانت اليت أُلبست أشرف مساً . ي كوناً، وإن كانت أدون مسمثال ذلك أن يصري التراب واملاء نباتاً، ويصري النبات حب
والفساد أن حيترق النبات فيصري . ومثاراً، والثمار واحلب يصريان غذاء، والغذاء يصري دماً وحلماً وعظماً، فيكون من ذلك حيوانٌ

  .رماداً، وميوت احليوان فيصري تراباً

لم يا أخي أن جسدك، الذي ختتص به نفسك، أحد الكائنات الفاسدات، وما هوبالنسبة إىل نفسك إالّ كدار سكنت، واع
أوكلباس أُلبس، فال تكونن كلّ مهّتك وأكثر عنايتك بتزويق هذه الدار، وتطْريِة هذا اللباس، فإنك تعلم بأن كل مسكٍن خيرب، 

عض أوقاتك للنظر يف أمر نفسك، وطلب معرفة جوهرها، ومبدئها ومعادها، فإا جوهرةٌ ولكن اجعل ب. وكل لباس ال بد أن يبلى
    : خالدة أبدية الوجود، ولكن تنتقل هلا حالٌ بعد حاٍل كما قيل

 بالنفس ال بالجسم إنسان فأنت  إجهد على النفس واستكمل فضائلها،

إمنا خِلقتم لألبد، ولكن من داٍر إىل داٍر تنقَلون، من :  يف خطبة لهكما روي يف اخلرب أن ابن أيب طالب، صلوات اهللا عليه، قال
  .األصالب إىل األرحام، ومن األرحام إىل الدنيا، ومن الدنيا إىل الربزخ، ومن الربزخ إىل اجلنة أوإىل النار

  فصل واعلم يا أخي بأن الجنة

  إنما هي عالم األرواح، 
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رمانية، بل حياة حمضةٌ وراحةٌ ولذّة وسرور وغبطة، ال يعرض هلا الكون والفساد، وال التغري وكله صورةٌ روحانية، ال هيوىل ج
فإذا كانت الدار هي احليوان، فما ظنك يا أخي بأهل الدار كيف حاهلم، فإنه . والِبلى، ألا هي دار احليوان، لوكانوا يعلمون

فيها ما : " يف كتابه على لسان تبيه حممد، صلى اهللا عليه وسلم، فقاليقصر الوصف عنهم إالّ باالختصار، كما ذكر اهللا تعاىل
  ".تشتهيه األنفُس تلذُّ األعني، وأنتم فيها خالدون

واعلم يا أخي أن النار وجهنم هي عامل األجسام اليت حتت فلك القمر، الذي هودائم يف الكون والفساد والتغيري واالستحالة والبلى، 
فازهد يا أخي يف غرور هذه الدار كما زهد أنبياء اهللا، " ِضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غريها ليذوقوا العذابكلما ن"وأن أهلها 

عز وجلّ، وأولياؤه والفالسفة احلكماء، فقد علمت بأا ليست بدار املقام، فاستعد للرحلة واالنتقال باختياٍر منك ال مكرهاً وال 
  .قارب األجلجمرباً قبل فناء العمر وت

واعلم أنه ال يستوي لك هذا إالّ بعد أن تعرف فضل اآلخرة على الدنيا، معرفةً صحيحة بال شك وال تقليٍد، ألن جبلة اإلنسان أن 
  .ال يزهد يف احلاضر العاجل، وال يرغب يف الغائب اآلجل، إالّ بعد معرفة فضل اآلجل الغائب على العاجل احلاضر

 طلب ما أشار إليه أنبياء اهللا تعاىل يف الكتب املُرتلة على ألسنتهم، املأخوذة عن املالئكة معانيها يف وصف واجتهد يا أخي يف معرفة
نعيم اجلنان وسعادة أهلها، وِصفة النريان وشقاوة أهلها، وما أشار إليه أيضاً الفالسفة واحلكماء يف رموزهم يف وصف عامل 

ولعلك تتصور بعقلك ما تصوروا، وتشاهد بصفاء جوهر . ام، وسوِء ثنائهم على أهلهااألرواح، ومدِح أهلها، وذمهم عامل األجس
نفسك ما شاهدوا بصفاء جوهر نفوسهم، فتنتبه نفسك من نوم الغفلة ورقدة اجلهالة، وتعيش عيش السعداء العلماء، وترتقي يف 

وفّقك اهللا أيها األخ وإيانا ومجيع إخواننا حيث كانوا يف . املعارف، تعلوِهمتك حنوملكوت السماء، وتكون يف اآلخرة من السعداء
  .البالد للرشاد، إنه رؤوف رحيم بالعباد

وإذ قد فرغنا من ذكر األركان األربعة اليت هي دون فلك القمر، وهي النار واهلواء واملاء واألرض، ووصفنا ما خيص كلّ واحدة 
الته، وبينا كيفية استحاالت بعضها إىل بعض، وأخربنا أن أول ما يتحلل من البخارات، من الصور املقومة املُبلّغة له إىل أفضل حا

ومن البخارات تنعقد العصارات، ومن العصارات تتكون الكائنات اليت هي املعادن والنباتات واحليوانات، فنختم هذه الرسالة ونبدأ 
ء، ونصف كيفية حوادث اجلومنها يف رسالة أُخرى، وهي امللقبة برسالة بعدها برسالة أُخرى نذكر فيها البخارات الصاعدة يف اهلوا

ة وحوادث اجلواآلثار العلوي.  

  .متت رسالة الكون والفساد ويتلوها رسالة اآلثار العلوية

  الرابعة في اآلثار العلويةالرسالة

إخوان الصفاء رسائل وهي الرسالة الثامنة عشرة من   

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  مد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى، آهللا خري أما يشركون؟ احل

  فصل 
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اعلم أيها األخ البار الرحيم، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، أنه ملا فرغنا من ذكر األركان األربعة، أردنا أن نذكر يف هذه الرسالة امللقّبة 
 بتأثريات األشخاص الفلكية فيها، ولكن من أجل أنّ كثرياً من الناس باآلثار العلوية حوادث اجلووتغيريات اهلواء وكيفية حدوثها

: العقالء يظنون أن املطر يرتل من السماء من حبٍر هناك، وأن الربد يقع من جباٍل، مث يستشهدون على صحة ظنوم بقوله، عز وجل

وال يعرفون معاين قوله سبحانه، وال ."  فيها من برٍدويرتِّل من السماء من جباٍل: "وقوله تعاىل." وأنزلنا من السماء ماًء طهوراً"
  .تفسري آيات كتابه، جلّ ثناؤه، احتجنا أن نذكر فيها طرفاً لتزول الشكوك والشبهة

    

واعلم يا أخي بأن معىن السماء يف لغة العرب هوكلّ ما عال الرؤوس، وأن املطر إمنا برتل من السحاب، والسحاب يسمى مساء 
 يف اجلو، ويسمى أيضاً السحاب جباالً لتراكمه بعضه فوق بعض، كتراكم أركان اجلبال وركود أطوادها بعضها فوق الرتفاعها

  .بعض، كما يرى ذلك يف أيام الربيع واخلريف كأا جبال من قطن مندوٍف متراكم بعضه فوق بعٍض

  فصل في ماهية الطبيعة

 دون فلك القمر، من احلكماء والفالسفة، ينسبون هذه اآلثار واألفعال كلّها إىل كان الذين يتكلمون يف احلوادث الكائنات، اليت
الطبيعة، ونبين أن : الطبيعة؛ وكما أن أقواماً من العلماء ينكرون أفعاهلا، وينكرون الطبيعة أيضاً أصالً، احتجنا أن نذكر معىن قوهلم

  .يعرفوها، فمن ذلك أنكروا أفعاهلاالذين أنكروا أفعاهلا ذهب عليهم معىن الطبيعة، ومل 

واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، أن الطبيعة إمنا هي قوةٌ من قوة النفس الكلّية، منبثَّة منها يف مجيع األجسام اليت دون فلك 
ري اخلليقة، بإذن اهللا، وتسمى باللفظ القمر، ساريةٌ يف مجيع أجزائها كلّها، تسمى باللفظ الشرعي املالئكة املوكَّلني حبفظ العامل وتدب

والذين أنكروا فعل الطبيعة إمنا ذهب عليهم معىن هذه . الفلسفي قُوى طبيعية، وهي فاعلة يف هذه األجسام بإذن الباري، جلّ ثناؤه
 بدالئل قد صحت التسمية، وظنوا أا متوجهة حنواجلسم، واجلسم، من حيث هوجسم، ال فعل له البتة باإلمجاع من الفريقني،

  .وبراهني قد قامت

واعلم يا أخي بأن الذين أنكروا فعل الطبيعة يقولون إنه ال يصح الفعل إال من حي قادٍر، وهوقول صحيح، ولكن يظنون أن احلي 
لها، وال يدرون أن القادر ال يكون إال جبسم، إذا كان على هيئٍة خمصوصٍة بأعراٍض حتلّه بزعمهم، مثل احلياة والقدرة والعلم ما شاك

مع هذا اجلسم جوهراً آخر روحانياً غري مرئي، وهي النفس، وأن هذه اليت وصفوها من األعراض بأا حالةٌ من اجلسم، هي اليت 
  .تظهرها فيه، أعين النفس بفعلها يف اجلسم

ا، من أجل أم طلبوا إدراكها باحلواس، واعلم يا أخي إمنا ذهب على الذين أنكروا فعل الطبيعة علم النفس، وخفي عليهم معرفته
فلم جيدوها، فإمنا عرفوا ذلك باألفعال الصادرة عنها يف األجسام، وذلك أم اعتربوا أحوال اجلسم، فوجدوه ارده ال فعل له البتة، 

دواٍت وآالٍت لصانٍع يظهر ا ومنها وال لألعراض احلالّة فيه، وإمنا األفعال كلّها للنفس، وأما اجلسم وأعراضه فإا للنفس مبرتلة أ
أفعاله، كما يرى ذلك من الصناع البشريني، فإم بأدواٍت جسمانية يظهرون ِصناعتهم يف األشياء، مثال ذلك النجار فإنه يظهر 

لها أجسام صناعية، أفعاله يف اخلشب الذي هوجسم طبيعي بآالٍت وأدواٍت جسمانية، كالفأس واملنشار واِملثقب وما شاكلها، وك
وأجسام الصناع هي أيضاً من األجسام الطبيعية، وهي آالت لنفوسهم، وأدوات هلا يظهرون ا صناعتهم وأفعاهلم، كما بينا يف 

 فعل إال وإذ قد بان ما الطبيعة وأا قوةٌ من قوى النفس الكلّية والفلكية، وأنه ال. رسالة تركيب اجلسد ورسالة الصنائع العملية
للنفس، وأا تفعل أفعاهلا بقوا يف األجسام، وأن األجسام كلّها آالت وأدوات ومفعوالت هلا، كما أن الفكر والعلم آالت للنفس 
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يف إدراك املعلومات واملعقوالت، وإخراجها من القوة إىل الفعل، فنرجع اآلن إىل ذكر األجسام البسيطة اليت دون فلك القمر، 
إا اهليوىل املوضوع للطبيعة، وهي فاعلةٌ فيها األشكال والصور، صانعةٌ منها احليوان والنبات واملعادن، وإن األشخاص ونقول 

الفلكية هلا كاألدوات للصانع، وذلك أن الفلك يدوم دورانه حول األرض يف كل أربٍع وعشرين ساعة دورةً واحدة، وحبركات 
واء على سطح األرض والبحار وإسخاا هلا، حيلّل املياه فيصيرها خباراً، ويلطّف أجزاء التراب كواكبه ومطارح شعاعاته يف مسك اهل

    فيصيرها دخاناً، وختلطان، ويكون منهما اِملزاجات كما يكون من أصباغ املصورين، 

اة الطبيعية، تنقُش وتصور وتصوغ من تلك اِملزاجات واألخالط مث إن قوى النفس الكلية الفلكية السارية يف مجيع األجسام املسم
وملا كان أول اختالط ومزاٍج حيدث يف هيئة هذه . أجناس الكائنات اليت هي احليوان والنبات واملعادن، بإذن اهللا، عز وجلّ

 املياه، مث األركان، هوتغريات اهلواء وحوادث اجلولسهولة انفعاله، وسرعة استحالته، احتجنا أن نذكر حال اهلواء أوالً، مث حال
إنا قد بينا يف رسالة السماء والعامل أن كرة اهلواء حميكة بكرة األرض من مجيع جهاا، وأن مسكها من : حال بقاع األرض فنقول

ظاهر سطح األرض إىل أدىن فلك القمر، مثل قطر األرض ست عشرة مرةً ونصفها، وذلك أن قطر األرض ألفان ومائةٌ وسبعة 
  . فرسخا35758ًون مسك اهلواء وستون فرسخاً، فيك

واعلم يا أخي بأن مسك اهلواء ينفصل بثالث طبائع متبايناٍت، إحدامها مما يلي سطح األرض، واُألخرى هي الوسط بينهما، وذلك 
الزمهرير، أن اهلواء الذي يلي فلك القمر هونار مسوم يف غاية احلرارة، يسمى األثري، والذي يف الوسط بارد يف غاية الربودة، يسمى 

والعلّة يف اختالف هذه الطبائع الثالث هوأن اهلواء . والذي يلي سطح األرض معتدل املزاج يف موضع دون موضع، يسمى النسيم
املماس لفلك القمر، لدوام دورانه معه وسرعة حركته، قد ِمحي محياً شديداً، حىت صار ناراً سموماً، مث إنه ملا كان منهبطاً إىل أسفل 

ن أبطأ حلركته وأقلّ حلرارته، وكلما قلَّت احلرارة غلبت الربودة، فال يزال كذلك إىل أن يصري يف غاية الربودة اليت تسمى كا
والذي يلي سطح األرض معتدل اِملزاج يف موضع دون موضع، وال يكون مسك كرة األثري، باإلضافة إىل كرة الزمهرير، . زمهريراً

طارح شعاعات الشمس والقمر والكواكب على سطح األرض، وانعكاسها يف اهلواء، وإسخاا له، لكان ولوال م. إالّ شيئاً يسرياً
املُماس لظاهر سطح األرض أشد برداً مما سواه، كما يعرض ذلك حتت قطب الشمال، وذلك أنه يصري هناك ستة أشهر ليالً كلّه، 

وأما يف مقابلة هذا املوضع، مما يلي قطب . يغلظ ويهلك احليوان والنباتفيربد اهلواء برداً شديداً، وجتمد املياه، ويظلم اجلوو
اجلنوب، يكون يف هذه األشهر الستة اراً كلّه، فيدوم إشراق الشمس على تلك البقاع، ويتصل انعكاس شعاعاا يف اهلواء، 

وعلّة أُخرى هي أن الشمس يف وقت مسامتتها . اتفيحمى ويسخن إسخاناً شديداً، حىت يصري ناراً مسوماً محرقةً للحيوان والنب
وأما إذا كانت يف الربوج الشمالية فإن حتت قطب الشمال . هلذه البقاع تكون قريبة من األرض، ألن حضيضها يف آخر القوس

ون بعيدةً من يكون أيضاً ستة أشهر اراً كلّه، ولكن ال تسخن تلك البقاع كإسخانه البقاع اليت حتت قطب اجلنوب، ألا تك
  .األرض، مرتفعةً يف الفلك، ألن أوجها يف آخر اجلوزاء

.  فرسخا216755ًمث اعلم يا أخي بأن بني بعدها يف األوج، وبني قرا يف احلضيض، مقدار قطر األرض مائة مرٍة، وهذا مقداره 

ت وستني درجةً، وهوبني ممر رأس احلمل ومن أجل هذا صار العامر من األرض يف الربع الشمايل من خط االستواء إىل نيف وس
على مست الرأس، إىل حيث ممر الكف اخلضيب على مست الرأس، ويف هذا الربعاألقاليم السبعة، كما بينا يف رسالة جغرافيا، 

  .ووصفنا فيها ما يف كل إقليم من املدن واجلبال والبحار واألار

ونريد أن نذكر مسك كرة .  اهلواء النسيم أكثر، ويف هذه البلدان تعتدل الطبائعواعلم يا أخي أن على مست هذه األقاليم خيترق من
الغيم والنسيم وأكثر ما ترتفع، وذلك تارةً يزيد يف مسكه وارتفاعه، وتارةً ينقُص من ذلك، حبسب زوايا شعاعات الشمس 
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 حبسب ارتفاعات الشمس والكواكب من اآلفاق والكواكب املنعكسة يف طريف النهار وأنصافه، وأيام الشتاء والصيف، وذلك أيضاً
  .وممراا على مست البقاع

  فصل واعلم يا أخي بأن 

  الزوايا التي تَحدث من انعكاس شُعاعات الكواكب

  : والشمس، من وجه األرض ثالثة أنواع

لكن أشدها إسخاناً الزوايا احلادة، مث وهذه الزوايا كلّها مسخنة للمياه واألرض واهلواء، حمركةٌ هلا، و. حادةٌ وقائمة ومنفرجة
وملا كانت الزوايا املنفرجة، بعضها أشد انفراجاً من بعٍض، واحلادة بعضها أحد من بعض، والزوايا القائمة . القائمة، مث املنفرجة

    :  فنقولكلّها متساويةٌ، احتجنا أن نبين مىت تكون الزوايا منفرجةً، ومىت تكون قائمةً، ومىت تكون حادةً،

إنه إذا ابتدأت الشمس من اُألفق أوالقمر أوأي كوكٍب كان، وأشرقت على سطح األرض والبحار، فإن زوايا شعاعاا كلّها 
تنعكس منفرجةً يف غاية االنفراج، مث ال تزال كلّما ارتفعت قلّ انفراجها وتضايقت، حىت إذا صار االرتفاع مخساً وأربعني درجةً، 

فإذا زاد االرتفاع نقصت الزوايا وضاقت وصارت حادةً، وكلما . عكاس الشعاع كلّها قائمة يف تلك البقعة حسبصارت زوايا ان
فإذا زالت إىل ناحية . ارتفعت وزاد ارتفاعها، زادت الزوايا ِحدةً إىل أن تسامت الكواكب البقعة، فتنتبق الزوايا وتلتقي األضالع

وايا احلادة يف غاية احلدة، وكلما احنطت الشمس أوأي كوكب كان، ازدادت الزوايا املغرب، انفصلت األضالع واتفتحت الز
فإذا نقص االرتفاع . انفراجاً، إىل أن يصري االرتفاع من جهة املغرب مخساً وأربعني مرةً ثانية، وتضري الزوايا كلّها قائمةً مرةً أُخرى

ا احنطت الكواكب إىل املغرب، انفرجت الزوايا إىل وقت املغرب، وكلم. عن مخس وأربعني درجة، صارت الزوايا كلّها منفرجةً
فمن أجل هذا صارت أنصاف النهار أشد حرارة من طرفيه، ألن الزوايا . فتصري كلّها يف غاسة االنفراج، كما كانت غُدوة

 اجلومتوسطاً ما بني احلر والربد، ويكون. بالغدوات والعشيات تكون منفرجةً، ويف أنصاف النهار حادةً، وفيما بني الوقتني قائمةً
وال تكون أنصاف ار الشتاء شديدة احلر، كما تكون أنصاف ار الشتاء شديدة احلر، كما تكون أنصاف ار الصيف، ألن 

  .ارتفاع الشمس يف الشتاء ال يبلغ مخساً وأربعني درجة

كون مسك كرة النسيم ستة عشر ألف ذراٍع ارتفاعاً يف اهلواء، إن أكثر ما ي: وإذ قد فرعنا من ذكر ما احتجنا إىل ذكره فإنا نقول
ومن الدليل على أن أكثر ما يكون مسك كرة النسيم هذا املقدار هوأن أعلى جبل يوجد يف األرض . وأقلّه ما يطابق سطح األرض

رؤوسها، وإمنا مينعها شدة الربد املُفرط ال جياوز ارتفاع رأسه يف اهلواء هذا املقدار، وأن أعلى هذه اجلبال ال يبلغ ارتفاع الغيوم 
هناك، ألن الرافع للغيوم يف اهلواء هي حرارة اجلومن إسخان الكواكب له مبطارح شعاعاا، وانعكاس تلك الشعاعات من سطح 

ه كلما ارتفع فإن فأما يف اهلواء فإن. األرض والبحار على زوايا حادٍة، كما بينا قبل، وأنه أحد ما يتكون الزوايا على سطح األرض
  .أضالع تلك الزوايا تنفرج وتتسع، وتقبل التسخني هناك، ويضعف فعلها ويضمحل تأثريها يف العلوفيغلب الربد هناك

واعلم يا أخي أن أول ما يقبل اهلواء من التغيريات واالستحاالت هوالنور والظلمة واحلر والربد، مث ما حيدث فيه اختالف الرياح من 
ت املتصاعدة، والدخانات الساطعة املُطِبقة، وتتبعها الروابع واهلاالت والضباب والغيوم والرعود والربوق والصواعق كثرة البخارا

واهلزات، مث األمطار والطَّلُّ والندى والصقيع والثلوج وقوس قزح والشهب وكواكب األذناب، وما يتبع هذه من هيجان البحار 
  .ارواملَد واجلزر يف البحار واأل
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واعلم يا أخي أن هذه التغيريات اليت تكون يف اجلو، ملّا كان حيدث بعضها يف مسك كرة النسيم، وبعضها يف مسك كرة الزمهرير، 
وبعضها يف مسك كرة األثري، وبعضها يف السطوح املشتركة بينها، حنتاج إىل تفصيلها واحدةً واحدةً، ونبدأ أوالً بشرح حال 

مشتركةٌ ومتداخلة، فاملشتركة مثل سطح املاء واهلواء، والسطح الذي بني الدهن واملاء، فإنه : وح نوعانوذلك أن السط. السطوح
وأما السطح املتداخل فمثل سطح املاء الواقف يف . ليس بني اجلسمني إالّ فاصلٌ مشترك يفصل أحدمها عن اآلخر فصالً ومهياً فقط

لةٌ ألجزاء املاء، وأجزاء املاء متداخلةٌ ألجزاء التراب، فال يكون بينهما فاصل مشترك الطني والرمل، فإن األجزاء األرضية متداخ
  .يفصل بينهما

واعلم يا أخي أن من السطوح ما يقارب طبيعة اجلسمني املُتماسني، ومنهما ما ال يقارب، مثل سطح اهلواء من أسفل مما يلي اهلواء، 
 تلي أسفل مما يلي األرض، كذلك سطح اهلواء احمليط بالنريان اليت عندنا، فإنه يكون فإن تلك األجزاء ألطف من سائر األجزاء اليت

وأما . أسخن من سائر أجزائه البعيدة عن النار، وكذلك سطح النار مما يلي اهلواء احمليط به أقلّ حرارة من سائر أجزائه الباقية
  . إذا جتاوزت فال يعرض هلا هذا الوصفسطوح األجسام الصلبة مثل احلديد واخلشب واحلجر وما شاكلها،

    

وإذ قد فرغنا من ذكر ما احتجنا إىل ذكره، فإنا نقول إن سطح كرة األثري الذي يلي فلك القمر مشترك غري متداخل األجزاء، 
غري مشترك، وقد ظن كثري من الطبيعني أن بني كرة الزمهرير واألثري سطح متداخل . وكذلك سطوح أُكر األفالك الكواكب كلّها

فأما بني سطح كرة النسيم وبني كرة الزمهرير فتبين أنه غري مشترك بل متداخل . وليس األمر كما ظنوا، بل هوكما بين بعد
وأما سطح كرة النسيم مما يلي األرض فتبين أنه متداخل األجزاء أيضاً إىل عنق األرض، حبسب . كسطح النار واهلواء واألرض

ومن الدليل على ذلك ما يعِرض حلافري املعادن إىل . ية إىل ايٍة ما، مث يقف وال يدخل إىل أكثر من ذلكختلخل األجزاء األرض
فمىت انقطع النسيم . أسفل حىت إم رمبا حيتاجون لترويح النسيم هناك باملنافخ واألنابيب، ليستنشقوا النسيم وتضيء سرجهم هناك

وال ميكن أن يكون يف املواضع اليت ال خيترقها النسيم حيوانات كما بينا . املعادن فماتلعارٍض طفئت سرجهم واختنق من كان يف 
  .يف رسالة احليوان

وقد بينا يف . واعلم يا أخي أن اهلواء حبر واقف، لطيف األجزاء، خفيف احلركة، سريع السيالن، سهل القبول للتغريات واحلوادث
ونريد . نور والظلمة واألصوات والروائح، وكيفية قبوله الربد واحلر يف رسالة الكون والفسادرسالة احلاس واحملسوس كيفية قبوله لل

أن نصف يف هذا الفصل كيفية حدوث الرياح، وكمية أنواعها وجهاا، واختالف تصاريفها، وما العلّة املُحركة هلا يف وقٍت دون 
غيوم من البحار إىل الرباري والقفار ورؤوس اجلبال، وكيف ز السحاب حىت وقٍت، ويف بلٍد دون بلد، ونبين أيضاً كيفية سياقة ال

ولكن حنتاج قبل ذلك أن نذكر حاالت القمر ومنازله واتصاالته بالكواكب اليت هي املوجبة إلثارة البخارات . يهطل القطر
والقمر قدرناه منازل حىت : "الً، كما ذكر اهللا تعاىلإن للقمر مثانيةً وعشرين مرت: والدخانات والتسخني املوجبة لكون الرياح فنقول

  ".عاد كالعرجون القدمي

. واعلم يا أخي أن هلذه املنازل خواص يظهر تأثريها يف هذه األركان األربعة، ويف املكنونات منها عند نزوله يوماً بيوٍم وليلةً بليلٍة

وى فعلُها، وتأثريها فيها يطول شرحه، وهي مذكورةٌ يف كتب وللشمس والكواكب أيضاً اتصاالت بالكواكب بعضها ببعٍض يق
ولكن نذكر منها ما ال بد من ذكره يف هذا الفصل، وذلك أن من تلك املنازل ما يقوى أفعاله يف إثارة البخار من البحار . النجوم

نها ما يقوى فعله يف تربيد اهلواء وزيادة والبطائح واآلجام، ومنها ما يقوى أفعاله يف إثارة الدخانات من وجه األرض والرباري، وم
املاء، ومنها ما يقوى فعله يف إسخان اهلواء ونقصان املياه، وخاصة إذا اتفق نزول القمر مبرتٍل واتصاله بكوكٍب مشاكٍل فعله خلاصية 
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  .املرتل

ر ليست شيئاً سوى حركة املاء وتدافع واعلم أن الريح ليست شيئاً سوى متوج اهلواء حبركته إىل اجلهات الس، كما أن أمواج البح
وذلك أن املاء واهلواء حبران واقفان، غري أن أجزاء املاء غليظة ثقيلة احلركة، وأجزاء اهلواء لطيفةٌ خفيفة . أجزائه إىل اجلهات األربع

  .احلركة

ثار من البحار خباراً رطباً، ومن واعلم يا أخي أن أحد أسباب حركة اهلواء هوأن صعود البخار، من البحار والرباري والقفار، أ
الرباري والقفار دخاناً يابساً، أصعدا حبرارا يف اهلواء، فيدفع اهلواء بعضه بعضاً إىل احلهات، فيتسع املكان للبخارين الصاعدين، 

ومنعها برد الزمهرير فإن كان الدخان اليابس أكثر، كانت منه الرياح، ألن تلك األجزاء، إذا صعدت إىل أعلى كرة النسيم وبردت 
  .عن الصعود إىل فوق، عطفت عند راجعةً إىل أسفل، ودافعت اهلواء إىل اجلهات األربع، فكانت منها الرياح املختلفة

واعلم أن الرياح كثرية التصاريف يف اجلهات الست، ولكن مجلتها أربعة عشر نوعاً، منها عند مجوع الناس أربع، وهي الصبا 
وإذا متوج من . وذلك أن اهلواء إذا متوج من املشرق إىل املغرب، يسمى ذلك التموج ريح الصبا. نوب والشمالوالدبور واجل

وإذا متوج من املغرب إىل املشرق يسمى دبوراً، وإذا متوج من الشمال إىل اجلنوب يسمى . اجلنوب إىل الشمال يسمى التيمن
  .بني هذه اجلهات فيسمى النكباء وهذه مثانية أنواعفأما ما كان تدافعه إىل ما . اِجلرِبياَء

وأما اليت ب من أسفل إىل فوق، فمنها تكون الزوابع، ومها رحيان تلتقيان وتصعدان، كما يلتقي املاء يف الكرادات وعند نزوله يف 
  .البالليع والثُّقب

    

يت أهلكت عاداً، وذلك أا نفخت عليهم غريب ديارهم من خلل الغيم وأما اليت ب من فوق إىل أسفل، فمنها الريح الصرصر ال
وإذ ذكرنا ماهية الريح وكمية أنواعها، وجهات . من كرة الزمهرير اليت فوق كرة النسبم مثانية أيام ولياليها، كما ذكر اهللا تعاىل

ك أن أحد األغراض من تصاريفها هوأن تسوق الغيم هبوا، فإنا نريد أن نذكر علّة تصاريفها يف اجلهات، وما الغرض منها، وذل
من سواحل البحار إىل البلدان البعيدة والرباري املقصودة ا؛ وأيضاً فإن أحد األغراض من اجلبال الشاخمة الطوال املسطوحة على 

وذلك أن . اري املقصودة ابسيط األرض شرقاً وغرباً وجنوباً ومشاالً هوأن متنع الرياح من سوق السحاب إىل غري البلدان والرب
هذه اجلبال الراسيات تقوم ملنع الرياح أن تنصرف إىل كل اجلهات إالّ اجلهة املقصودة ا، مقام املُسنيات والربيدات لألار 

 بعيدةٌ من سواحل وذلك أن كثرياً من البلدان والرباري. والسواقي املانعة هلا أن تفيض املياه إالّ إىل املزارع واملواضع املقصودة ا
البحر، ولومل تكن هذه اجلبال الطوال الشاخمة، املانعة للرياح، السائقة للغيوم، ملا وصلت السحاب واألمطار إىل تلك البلدان 

والرباري، كما أن األار والسواقي إذا مل تكن هلا مسنيات وبريدات فاضت ألى اآلجام والغدران والبطائح، حيث يقل االنتفاع 
وهذه اجلبال الشاخمة غرض آخر، وذلك أن يف أجوافها مغاراٍت . ، فال تبلغ إىل البلدان البعيدة إالّ بأار تحفر وبريدات تعملا

وأُهِويةً واسعة، فإذا هطلت يف الشتاء يف رؤوسها األمطار والثلوج، وذابت، غاصت املياه يف تلك املغارات واُألهوية، وصارت فيها 
 ويف أسفل تلك اجلبال منافذ ضيقةٌ خترج منها املياه املخزونة يف تلك املغارات واألهوية وهي العيون، وجتري منها .كاملخزونة

جداول، وجتتمع بعضها إىل بعٍض، وتسيل منها أودية وأار جتري بني املدن والقرى والسوادات، فتسقي، وهي راجعةٌ إىل البحار 
ها، الزإىل البحار واآلجام والغدرانواآلجام والغدران يف ممر ل منها ينصبلطِّفها . روع واألشجار ومواضع العشب والكأل؛يفضوت

الشمس وتصِعدها خبارا من الرأس، وتكون منها الغيوم والسحاب، وتسوقها الرياح إىل املواضع املقصودة ا، كما كان عام أَولَ، 
  .وذلك دأا أبداً، ذلك تقدير العزيز العليم
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  فصل فانظر يا أخي إلى هذه العناية اإللهية الكلية، والسياسة الربانية الحكيمة،

وتفكّر فيها، واعتربها لعل نفسك تنتبه من نوم الغفلة وِرقدة اجلهالة، وتنفتح هلا عني البصرية، فتنظر بنور العقل إىل هذا الصانع 
ملصنوعات اليت حنن يف ذكرها، فتكون من الشاهدين الذين مدحهم اهللا الكيم املدبر هلذه األمور، كما نظرت بعني اجلسد إىل هذه ا

شِهد : "مث قال" بلى شِهدنا: وأشهدهم على أنفسهم، ألست بربكم؟ قالوا: "وقال" إالّ من شهد باحلق وهم يعلمون: "تعاىل فقال
وإذا قد فرغنا من ذكر الرياح، فسنذكر ." والعزيز احلكيماهللا أنه ال إله إالّ هو، واملالئكة وأُولوالعلم، قائماً بالقسط، ال إله إالّ ه

الغيوم واألمطار والندى واجلليد والضباب والطّلّ والسحاب والرعود والربوق والبرد، إذ كانت موادها البخارات الصاعدة كما 
  .ذكرنا قبل

    

هات، ويكون تدافعه إىل جهة أكثر من جهة، ويكون من واعلم يا أخي أنه إذا ارتفعت البخارات يف اهلواء، وتدافع اهلواء إىل اجل
قُدام له جبال شاخمة مانعة، ومن فوق له برد الزمهرير مانع، ومن أسفل مادة البخارين متصلةٌ، فال يزال البخاران يكثران ويغلظان 

مؤلّف ين بعضها يف بعض، حىت يسخن ويكون منها سحابخاروكلما ارتفع السحاب يف اهلواء، وتتداخل أجزاء الب ،تراكمم 
بردت أجزاء اخلارين، وانضمت أجزاء البخار الرطْب بعضها إىل بعٍض، وصار ما كان دخاناً يابساً رحياً، وما كان خباراً رطباً ماًء 

لْوإىل السفِْل، فتسمى حينئٍذ مث تلتئم تلك األجزاء املائية بعضها إىل بعٍض، وتصري قَطراً برداً؛ وتثقُل فتهوي راجعةً من الع. وأنداًء
فإن كان صعود ذلك البخار الرطي بالليل، واهلواء شديد الربد، منع أن تصعد البخارات يف اهلواء، بل مجدها أوالً فأوالً، . مطراً

 الربد، صارت وان ارتفعت تلك البخارات يف اهلواء قليالً، وعرض هلا. وقرا من وجه األرض فيصري من ذلك ندى وصقيع وطلٌّ
سحاباً رقيقاً، وإن كان الربد مفرطاً مجد القَطْر الصغار يف حلل الغيم، فكان من ذلك اجلليد أوالثلج؛ ذلك أن الربد جيمد األجزاء 

. املطراملائية، وخيتلط باألجزاء اهلوائية، فيرتل بالرفق، فمن أجل ذلك ال يكون هلا على وجه األرض وقع شديد، كما يكون للربد و

فإن كان اهلواء دفيئاً ارتفع البخار يف العلو، وتراكم السحاب وطبقاٍت بعضها فوق بعض، كما يرى يف أيام الربيع واخلريف، كأا 
فإذا عرض هلا برد الزمهرير من فوق، غلظ البخار وصار ماًء، وانضمت . جبال من قطن مندوف، متراكمة بعضها فوق بعض

ت قطراً، وإذا عرض هلا الثقل أخذت وي من أعلى مسك السحاب، مث تتراكم وتلتئم تلك القطر الصغار بعضها إىل بعض، وصار
فإن عرض هلا برد مفرطٌ يف طريقها مجدت وصارت برداً قبل . بعضها إىل بعٍض، حىت إذا خرجت من أسفلها، صارت مطراً كبرياً

  .الذي يصري برداً، وما كان من أسفل السحاب كان مطراً خمتلطاً مع الربدأن تبلغ إىل األرض، فما كان منها من أعلى السحاب هو

ومن أحب أن يعلم صدق قولنا، ويتصور كيفية وصفنا صعود البخارين، وكيفية تأليف السحاب منها ونزول القطر، فلينظر إىل 
ملُصعد، وما شاكلها، ومثل البخارات الصاعدة تصعيدات املياه وتقطريها، وكيف يعمل منها أصحاا مثل تصعيد ماء الورد واخللّ ا

يف بيت املّامات، وكيفية تقطري املاء من سقوفها، وذلك أن سطح كرة الزمهرير الذي يلي كرة النسيم، واجلبال الشاخمة حوايل 
ان احلمامات وسقوفها ملنع البحار تقوم ملنع البخارين الصاعدين، اللذين يتكون منهما السحاب واألمطار، أن يتبددا، ويتغشيا حيط

ومبثل هذين يدبر . وأيضاً فإا تقوم مقام القَرع واإلنبيق، يف تصعيد رطوبتها وتقطريها. البخار الصاعد فيها أن يتبدد ويتغشى
  .أصحاب الصنعة عقاقريهم يف تصعيد رطوباا وتقطري مياهها

ثان يف وقت واحد، ولكنما حيدالربق يسبق إىل األبصار قبل الصوت إىل املسامع، ألن أحدمها روحاينّ وأما الربوق والرعود فإ 
وأما علّة حدوثهما فهي البخاران . الصورة وهو الضوء، واآلخر جسماينّ وهو الصوت كما بيناه يف رسالة احلاس واحملسوس

خان، واحتوى برد الزمهرير على البخار الصاعدان إذا اختلطا يف اهلواء، والتف البخار الرطب على البخار اليابس الذي هوالد
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الرطب، وضغطهما، فاحنصر البخار اليابس يف جوف البخار الرطب، والتهب يف جوف البخار الرطب، وطلب اخلروج دفعةً، 
دث واخنرق البخار الرطب، وتفرقع من حرارة الدخان اليابس، كما تتفرقع األشياء الرطبة إذا احتوت عليها النار دفعةً واحدة، وح

من ذلك قرع يف اهلواء، واندفع إىل مجيع احلهات، كما بينا يف رسالة احلاس واحملسوس، كيفية الصوت، وانقدح من خروج ذلك 
ورمبا . البخار اليابس الدخاينّ صوت يسمى الربق، كما حيدث من دخان السراج املنطفئ إذا أُدين من سراج مشتعل مث ينطفئ

 ويدور يف جوف السحاب، ويطلب اخلروج، فيسمع له دوي وتقرقر، كما امسع من اجلوف يذوب ذلك البخار ويصري رحياً،
ورمبا ينشق السحاب دفعةً واحدة بشدة، فيكون من ذلك صوت هائل يسمى صوت الصاعقة، كما حيدث من الزق . املنفتح رحياً

  .املنفوخ إذا وقع عليه حجر ثقيل فيشقُّه

  وال الِعناية اإللهيةفصل واعلم يا أخي أنه ل

  ورحمة الباري، جل جالله، 

    

بأن جعل مسك كرة النسيم عالياً، ومركز السحاب مرتفعاً بعيداً عن األرض مبقدار احلاجة إليه، وجعل من شأن السحاب إذا اخنرق 
 أصوات الرعد أضرت أن يطلب البخار الصعود إىل فوق، وجعل من شأن قرع اهلواء إذا حدث أن تكون حركته إىل فوق، لكانت

بأمساع احليوانات الضعيفة وقتلتها، كما يكون ذلك يف بعض األحايني، وذلك أن السحب إذا تراكمت وتكابست، يضغط بعضها 
بعضاً إىل أسفل، حىت تقرب من األرض، وحتدث الرعود، وخيرق السحاب من أسفل، ويقرع اهلواء ويندفع إىل وجه األرض، 

 هوالصاعقة، فإا تقتل كثرياً من احليوانات القريبة منها ومن الناس أيضاً، كما فُِعلَ بقوم شعيٍب فيكون من ذلك صوت هائلٌ
فإذا منعهما السحاب املتراكم، رجعت منحطّةً إىل األرض، فأحرقت ما أتت عليه من احليوان والنبات، . وصاحل، عليهما السالم

ا نارحرق األجسام الرخوة، ألعها تتغلب عليها .  لطيفة تنفُذ يف مسامهاولكن قلّ ما تس أجزائها ومتانوأما األجسام الصلبة فلتكاب
وأما اهلالة اليت تكون حول الشمس والقمر فإا تدلُّ على املطر ورطوبة اهلواء، وذلك أا حتدث يف أعلى سطح . وتذوبها وتحرقها

تألف منه الغيم، وِعلَّتها أن النيرين إذا أشرقا على ذلك السطح انعكس كرة النسيم وقت ما يرتفع البخار إىل هناك، ويأخذ ي
ويشف رسم تلك . شعاعهما، من هناك إىل فوق، وحدث من ذلك االنعكاس دائرةٌ كما حيدث من إشراقهما على سطح املاء

ك الدائرة مسامتاً للبقعة اليت مير ا الدائرة من حتت ذلك الغيم الرقيق، كما يشف من وراء البلّور والزجاج، ويكون مركز تل
فكل من كان من الناظرين ممن مير ذلك النير على مست رأسه سواًء، فإنه . مسِقطُ احلجر اخلارج من مركز النيرين إىل مركز األرض

جلهة املقابلة ملوضعها، يرى مركز تلك الدائرة من فوق رأسه، ومن كان خارجاً من حتته إىل إحدى اجلهات، فإنه يرى مركزها يف ا
ويكون قطر هذه الدائرة أبداً مثل مسك كرة البخار مرتني، قلّ ذلك السمك أوكثُر، وتقديرها أكثر ما يكون اثنني وثالثني ألف 

  .ذراع، ألن مسك كرة النسيم أكثر ما يكون ستة عشر ألف ذراع كما بينا قبل

طيب اهلواء مشبعاً، وال يكون وضعه إالّ منتصباً قائماً، وحدبته إىل فوق مما وأما قوس قزح فإنه حيدث يف مسك كرة النسيم عند تر
يلي سطح كرة الزمهرير، وطرفاه إىل أسفل مما يلي وجه األرض، وال يكاد حيدث إالّ يف طريف النهار يف اجلهة املقابلة ملوضع 

ائرة، إالّ أن تكون الشمس يف اُألفق سواًء، فإا عند ذلك ترى الشمس مشِرقاً أومغرباً، وال يرى منها إالّ أقلّ من نصف حميط الد
يف نصف حميط الدائرة سواًء، ألن اخلط اخلارج من مركز جرم الشمس مير مماساً مما يلي وجه األرض ومركز هذه الدائرة، فيرى 

ط الدائرة، وكلما كان اإلرتفاع أكثر كان وإذا كانت الشمس مرتفعة فإا ترى أقل من نصف حمي. القوس قائماً منتصباً مستوياً
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  .القوس أقل وأصغر، ألن القوس يكون مائالً منحطاً إىل اجلهة املقابلة ملوضع الشمس

وأما علّة حدوث هذا القوس فهي أيضاً . واعلم يا أخي أن بني وتر هذا القوس وبني قُطر دائرة اهلالة اليت تقدم ذكرها ِنسبةً متساويةً
وأما أصباغه اليت ترى . لى أجزاء ذلك البخار الرطب الواقف يف اهلواء، وانعكاس شعاعها منه إىل ناحية الشمسإشراق الشمس ع

فهي أربعة مطابقة للكيفيات األربع اليت هي احلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة؛ وخلاصية األربعة األركان اليت هي النار واهلواء 
ن األربعة وهي الصيف واخلريف والشتاء والربيع؛ وملُشاة األخالط األربعة وهي الصفراء والوداء واملاء واألرض؛ ولفصول الزما

ألن هذه القوس إذا حدثت وكانت أصباغها مشبعة تدل على ترطيب اهلواء . والدم والبلغم؛ وملُشاكلة ألوان زهر النبات والشجر
ن ظهورها ورؤيتها كالبشارة قدمتها الطبيعة للحيوان والناس، منِذرةً وكثرة العشب والكإل وزكاء مثر الشجر وحب الزرع، فيكو

  .بريف الومان وخصبه

وأما ما يقوله العامة وهوأن حمرا تدل على إرهاق الدماء يف تلك السنة وصفرا تدل على األمراض، وزرقتها تدل على اجلدب، 
 داللتها؛ فإن هذا يكون دليالً عند الزاجر على أصله وفرعه، وقد وخضرا تدل على اخلصب، وعلى حسب كثرا وقلتها تكون

  .بينا ذلك يف رسالة الزجر والِفراسة

    

فإن وجدت قوساً أُخرى دوا، ترتبت . وأما ترتيب ألواا فإن احلمرة أبداً متون فوق الصفرة والصفرة دوا، والزرقة دون اخلُضرة
وشرح العلة يف ذلك يطول ألنه ال يفهمه إالّ املُرتاضون باألشكال اهلندسية واألمور .  عكس ذلكهذه األلوان يف القوس السفلى

  .الطبيعية والنسب التأليفية

وقد بينا فيما تقدم أن السحاب ال يرتفع من وجه األرض يف اجلوأكثر من ستة عشر ألفذراع، وأن أقربه ما كان مماساً لوجه 
رة يف وقت من األوقات وبلٍد دون بلٍد، ألنه لوكان السحاب، يف كل وقت وكل بلد، ماراً مماساً لوجه األرض ولكن ذلك يف الند

األرض، ألضر ذلك باحليوان والنبات، وملنع الناس من التصرف، كما يرى ذلك يوم الضباب ويف البلدان القريبة من سواحل 
ا من البحار، يرى أغفل ما يكون اإلنسان، حىت إذا جاء الطَّلُّ واملطر والضباب البحار، مثل البصرة واألنطاكية وطَبِرستانَ لقر

ِمقداراً ما، يضيق الصدر ويأخذ النفس وتبتلُّ الثياب واألمتعة، وأيضاً لوكان السحاب كلّه قريباً من وجه األرض، ألضر الرعد 
فاع يف اهلواء حبيث مل يكن يرى، لكانت األمطار والثلوج جتيء والربق بأبصار احليوان وأمساعها؛ ولوكان بعيداً شديد االرت

  .فكان يكون يف ذلك ضرر عظيم عام. مفاجأةً، والناس واحليوان عنها غافلون غري مستعدين لتحرز منها

يف اهلواء مبقدار احلاجة فال تنظر يا أخي إىل فعل الطبيعة، وتفكّر يف هذه احلكمة اإلهلية والعناية الربانية كيف رفعت هذه األشياء 
  .إليها، فال بعيد مفرطٌ وال قريب جداً، إذا كان يف كال األمرين ضرر على الناس واحليوان والنبات

  فصل فإما علة كثرة األمطار في الشتاء

  وقلتها في الصيف 

  .أكثر منهما يف الشتاءفهوألن صعود البخارين متصلٌ أبداً يف العراق وما يليه من األقاليم الشمالية يف الصيف 

إحداها علة هيوالنية، واُألخرى : واعلم يا أخي أن لكل كائٍن حتت فلك القمر أربع علٍل ال يتكون شيء من الكائنات إالّ ا كلها
  .علة صورية، واُألخرى علة فاعلية، واُألخرى علة متامية

بخاران الصاعدان كما وصفنا قبل؛ والعلة الفاعلية هلا هي الشمس فأما العلة اهليوالنية للسحاب واألمطار وما يتبعهما فهما ال
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والكواكب مبطارح شعاعاا كما تقدم ذكرها، والعلة الصورية عقد البخارين ومجودمها، والعلة الفاعلية لذلك برد اجلو، والعلة 
  .نالتمامية تكون األمطار لكما تبتل األرض، وينبت النبات، ويتغذى منه احليوا

وملا كانت الشمس تقضي ستة أشهر يف الربوج الشمالية، وتقرب من مست رأس البالد، يسخن جواهلواء إسخاناً شديداً، فتتحرك 
ومبا أن الشمس تكون بعيدة من مست تلك البالد، يربد اجلوويكون . البخارات وتتغشى، وتدفعها الرياح الشمالية إىل ناحية اجلنوب

  . والغيوم وما يتبعها من حوادث اجلوالشتاء هناك واألمطار

فإذا صارت الشمس، بعد ستة أشهر إىل الربوج اجلنوبية، قريبةً من مست تلك البالد، وبعدت من البالد الشمالية، صار الشتاء هذا 
 هذه احلوادث وكل. هنا والصيف هناك، وذلك دأا الشتاء والصيف والغيوم واألمطار ما يتبعها من احلوادث اليت تقدم ذكرها

  .تكون يف مسك كرة النسيم دون مرة الزمهرير

  فصل وأما الحوادث التي في كرة الزمهرير

  . فربما كثر ذلك وربما قل. فهي انقضاض الكواكب التي ترى في الليالي

ودها إىل الفصل وأما هيوالها ومادا فهوالدخان اليابس اللطيف، الصاعد من اجلبال والرباري، فإذا بلغت تلك املادة يف صع
املشترك بني كرة الزمهرير وبني كرة األثري، استدارت هناك وتشكّلت واشتعلت فيها نار األثري، كما تشتعل نار السراج املنطفئ، 

. وكما تشتعل نار الربق يف الدخان اليابس الدهين الذي يف السحاب، وكما تشتعل النار يف الِّفط األبيض مث تفنيه بسرعة فينطفئ

  .ا يدلّ على أن مادا دخانٌ يابس كثرة ما يرى منها يف سين اجلدبومم

وأما كيفية تشكُّل هذه الدخانات، إذا صعدت إىل هناك واشتعلت فيها النار، فإا إذا اعتربت بالفكر، وجدت تارةً كأا أعمدةٌ 
دليل ذلك أنه إذا اشتعلت النار فيها ترى عظيمة و. خمروطةٌ قائمةٌ قاعدا مما يلي كرة النار، وخمروطها مما يلي وجه األرض

  .االشتعال، مث ال تزال تصغر وتنخرط وتقلّ حىت تنطفئ؛ فيتخيل للناظرين أا نار هوائية ترتل من السماء يف حركتها

    

وتارةً ترى حركتها عند . وإذا اعتربنا هذا املثال يظَن أن بني كرة الزمهرير وكرة األثري سطح متداخل األجزاء، غري مشترٍك
انقضاضها كأا صغرية هوذي متدرج على سطح كرة كبرية، وذلك أنا نراها أحياناً عند انقضاضها واشتعاهلا تبتدئ حركتها من 

املشرق فتمر على مست رؤوسنا إىل املغرب، وتارةً من املغرب إىل املشرق، وتارةً تبتدئ من اجلنوب ومتر على مست رؤوسنا إىل 
شمال، وتارة من الشمال إىل اجلنوب، وتارة تتنكّب هذه اجلهات، فيتخيل للناظرين كأا كرة من قُطٍن اشتعل فيها النار، مث ال

ومثاهلا الكرة اليت يلعب ا أصحاب اخلياالت بالليل، . وكلما أكلتها النار تناثر شررها وصغرت حىت تفىن وتنطفئ. رميت يف اهلواء
رة معجونةً من سندرس وأجزاء عقاقري، يشعلون فيها النار، ويأخذوا يف أفواههم، فإذا رقصوا أوتنفسوا، وذلك أم يتخذون ك

  .رويت النار خترج من أفواههم ومناِخرهم، وال يزال ذلك دأم حىت تفىن تلك املادة وتنطفئ تلك النار

  فصل وقد يظن كثير من الناس

  أن انقضاض هذه الشهب 
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ولقد زينا : ويرمى ا من السماء يف اهلواء إىل األرض، ويستدلّون على صحة ظنوم الكاذبة بقوله تعاىلهي كواكب تسقَط 
  .السماء الدنيا مبصابيح وجعلناها رجوماً للشياطني

ر، فليس وليس يف هذه اآلية داللةٌ على أن الكواكب هي ترمى بأنفسها، ألنك إذا قلت اختذت هذه القوس ألرمي ا العدووالكفا
وجعلناها رجوماً للشياطني؛ أي يرمون : يف قولك داللةٌ على أنك ترمي بنفس القوس، بل ترمي عنها النشاب، فهكذا قوله تعاىل

عنها بالشهب، ألن هذه الشهب ال حتدث يف اهلواء إالّ بإشراق هذه الكواكب وشعاعاا يف اهلواء، كما بينا من قبل، وقد فسرنا 
  .آلية وأخواا يف رسائل لنامعىن هذه ا

واعلم أن أهل صناعة النجوم متفقون على أن هذه الكواكب الثابتة يف الفلك الثامن هي من وراء فلك زحل الذي هوالكرسي 
دون فلك الواسع، كما بينا يف رسالة السماء والعامل، وإمنا ذكر اهللا تعاىل أا زينة السماء الدنيا، ألن أهل األرض ال يروا إالّ 

  .القمر الذي هوالسماء الدنيا

ومما يدل على أن هذه الشهب حتدث قريبةً من األرض، بعيدة من فلك القمر، وسرعة حركتها، فإا يف حلظة متر من املشرق إىل 
  .املغرب، أومن املغرب إىل املشرق، فلوكانت قريبةً من فلك القمر، ملا رأيت حركتها ذه السرعة

ت مقبلةً على الناظرين، وجازت على مست رؤوسهم إىل اجلانب اآلخر، ذاهبةً إىل اُألفق بسريها واعلم يا أخي أا إذا حدث فمر
على الرؤية، يتخيل للناظرين أا وقعت إىل األرض، وليس األمر كذلك، ألا مادة خفيفة تطلب العلو، وال يزيدها اشتعاهلا إالّ 

هي اليت حتدث يف كرة النسيم، فيضغطها السحاب، ويردها إىل أسفل، كنار الربق اليت فإما اليت تقع منها إىل األرض ف. خفةً
  .يضعطها السحاب من فوق إىل أسفل

وأمل علة استدارة تلك املادة فهي أن األجسام السيالة من شأا أن تتشكل، ما مل مينعها مانع، أشكاالً كرويةً، كما يستدير القطر 
  .وي أفضل األشكال كما بينا يف رسالة اهلندسةيف اهلواء، ألن الشكل الكر

وأما علة حركتها إىل جهة دون جهة فبحسب الدافع هلا من جهة املقابل، وليست عي الريح، ألا أسرع حركةً من الريح، وقد 
  .بينا على حركتها يف رسالة احلركات

    

جعلت ورتبت كرة األثري دون فلك القمر، وجعلتها ناراً بال فانظر يا أخي وتفكّر يف هذه احلكمة اإلهلية والعناية الربانية كيف 
ومل . ضياٍء كيما حتترق حبرارا الدخانات الغليظة الصاعدة يف اهلواء، وتلطُف البخارات العفنة الكثيفة، ليكون اجلوأبداً صافياً شفافاً

بصار احليوان عن رؤية عامل األفالك والكواكب، وخاصةً جتعل تلك النار مضيئةً، ألا لوكانت مضيئة كالنريان اليت عندنا، ملنعت أ
: اإلنسان، ألنه ملا مِنع الكون هناك مل يمنع الرؤية والنظر إليه، لكيما تشتاق النفوس إىل الصعود حنوها هناك، كما قال، جل ثناؤه

ال تفتح هلم أبواب السماء وال : "روح الكافروقال يف منع . يعين به روح املؤمنني" إليه يصعد الكِلم الطيب والعمل الصاحل يرفعه"
وقد جعلت احلكمة اإلهلية أيضاً الومهرير ِحجاباً بني كرة النسيم وكرة األثري، لتمنع ." يدخلون اجلنة حىت يِلج اجلمل يف سم اخلياط

وجعلت كرة النسيم .  أمطاراً حتيا به البالدبربدها وهج األثري عن احليوان والنبات أن يتلفها، ولتربد البخار وتعِقده غيوماً ليكون
معتدلة اِملزاج، وملّا كان سببها انعكاس شعاعات الكواكب كما بينا قبل، وأكثرها أوكدها هي الشمس، جِعلت تارةً تغيب لربد 

وكذلك لودام مغيبها . اجلو، وتارةً تطلع لسخن اهلواء، ولودامت بطلوعها، لدام اإلسخان وألفرط احلر، وكان ذلك فسادا كلّياً
وكذلك جعل هلا أن متيل إىل ناحية اجلنوب، ليكون الصيف . لربد اجلوومجدت املياه والرطوبات، وهلك النبات واحليوان من الربد

 قل أرأيتم إن جعل: "وهذه من عظيم نعم اهللا خلقه وذلك معىن قوله تعاىل". ذلك تقدير العزيز العليم"هناك، والشتاء يف الشمال 
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ومن رمحته جعل لكم الليل . اهللا عليكم الليل سرمداً إىل يوم القيامة، من إله غري اهللا يأتيكم بليٍل تسكنون فيه، أفال تبصرون؟
  ".ولعلَّكم تشكرون: "إىل قوله" والنهار

: قال اهللا تعاىل. احدوعلى هذا القياس لودام الشتاء والصيف لكان بواراً وفساداً للنظام، وكذلك إذا دام مدارها على مست و

تارةً غاربةٌ، وتارة طالعة، وتارة مائلة، إىل الشمال، وتارةً مائلة إىل اجلنوب، وتارةً " والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره"
ترابية، وتارة مرتفعة يف األوج، وتارة منحطة إىل احلضيض، وتارةً فوق األرض، وتارةً حتتها، وتارةً موازية للربوج النارية، وتارةً لل

للهوائية، وتارةً للمائية، وتارة للربوج املنقلبة، وتارة يف الثابتة، وتارة يف ذوات األجساد، وتارة جمتمعة، وتارةً متفرقة، وتارة ناظرة 
 شرقية، ينظُر بعضها إىل بعض، وتارة ساقطة، وتارة منفصلة، وتارة منصرفة، وتارة كالواقفة، وتارة راجعة، وتارة مستقيمة، وتارة

  .وتارةً غربية، وتارةً حمترقة بنورها، وتارةً يف بيوا، وتارةً غُربٍة، وتارةً يف الشرف، وتارةًيف اهلبوط

وال حييط أهل " وما خلق اهللا ذلك إالّ باحلق: "هذه كلها من أوصافها وأحواهلا ألغراٍض موصوفة، وآجال معدودة ال يعلمها إالّ هو
 ه السموات واألرض، وقد ذكرنا طرفاً من هذا العلم يف رسالة صناعة النجوم واخلَلْقكُرسي ِسعأمجع بشيء من علمه إالّ مبا شاء، و

األدوار، شبه النموذج واإلشارة، فانظر فيها وتفكّر فيما ذكرنا، لعلّ نفسك تنتبه من نوم الغفلة ورقدة اجلهالة، فتحيا حياة العلماء، 
 يف دار القرار، منعمة ملذّذةً فرحانة مسرورة أبد اآلبدين؛ وال تكن من الغافلني يف أسفل السافلني وتعيش عيش السعداء مع األبرار

  .يف عامل املون والفساد، واستعد للرحيل قبل انقطاع املدة، وتزود فإن خري الزاد التقوى

  فصل وأما الكواكب ذوات األذناب

د غروا، فإا ال حتدث إال يف كرة األثري قريباً من فلك القمر، والدليل على اليت تظهر يف بعض األحايني قبل طلوع الشمس أوبع
  .ذلك دوارا مع فلك القمر، تارةً بالتقدم على توايل الربوج كمسري الكواكب السيارة، وتارةً بالتأخري كرجوعها

    

دان بقوة زحل وعطارد، وتكون شفافة كشفيف وأما مادا اليت تتكون منها فهي دخان وخبار لطيفان يصعدان إىل هناك، فينعق
البلور؛ إذا اشرقت عليها الشمس شفّت من اجلانب اآلخر، فال تزال تدور مع الفلك وتطلع وتغيب إىل أن تضمحل وتتالشى، 

الصالح، وإما وكل هذه احلوادث اليت ترى يف ضوء اهلواء إما بشارات من اهللا تعاىل بالرخص واخلصب والسالمة للناس واحليوان، و
إنذارات وختويفات من احلدثان واجلدب والقحط والغالء والزالزل والوباء واملوت واخلسوف واحلروب والفنت، وذلك ليجعل 

العباد املكلفني يعتربون ا ويرتدعون عن معصية اهللا، وينقادون إىل طاعة اهللا ويظهرون الدعاء والتضرع والتوبة والندم والتطوع 
الة والصدقة والقرابني يف اهلياكل واملساجد والِبيع والصلوات ليكون ذلك تلقيناً من اآلباء لألوالد، ومن العلماء بالصوم والص

  ".مث إذا مسكم الضر فإليه تجأرون: "للجهال، وتنبيهاً للغافلني عن معرفة اهللا، عز وجل، وهدايةً هلم كما قال اهللا تعاىل

ربنا ما خلقت هذا باطالً، : "ت السموات واألرض، وما يف اآلفاق واألنفس من اآليات، وقلفانظر يا أخي وتفكّر يف ملكو
شهد اهللا أنه ال إله إالّ هو، واملالئكة وأُولوالعلم، قائماً : "واشهد معهم كما ذكر اهللا تعاىل فقال" سبحانك، فَِقنا عذاب النار

ما أشهدتهم خلق السموات : "ا معرضون غافلةن، وهم الذين قال اهللا فيهموال تكن من الذين ميرون عليها وهم عن آيا" بالقسط
أعاذك اهللا وإيانا من " صم بكم عمي فهم ال يعِقلون: "وقال تعاىل" واألرض، وال خلق أنفسهم، وما كنت متخذَ املُضلّني عضداً

  .جميبهذه اجلهالة والعمى، ووفقنا ملا هوأرشد وأهدى برمحته، إنه قريب 



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  221  

متت رسالة اآلثار العلوية، وهي الرسالة الرابعة يف الطبيعيات، والسابعة عشرة من رسائل إخوان الصفاء، وتتلوها رسالة تكوين 
  املعادن 

  الخامسة في تكوين المعادنالرسالة

إخوان الصفاء رسائل وهي الرسالة الثامنة عشرة من   

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ى عباده الذين اصطفى، آهللا خري أما يشركون؟ احلمد هللا وسالم عل

  فصل واعلم أيها األخ البار الرحيم، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، 

أنا قد بينا يف رسالة اآلراء واملذاهب بأن العامل حمدثٌ مبدع خمترع كائن بعد أن مل يكن، وأن مبدعه وخمترعه وحمدثه وخالقه 
فنريد أن . فكان، كما بينا يف رسالة املبادئ العقلية" كُن: "له، أبدعه كما شاء وكيف شاء بقوله تعاىلومصوره هوالباري جلّ جال

نذكر يف هذه الرسالة طرفاً من احلوادث والكائنات اليت تتكون وتفسد حتت فلك القمر، بطول األزمان والدهور واألدوار، كما 
آلخرة واحلشر واحلساب وامليزان واجلواز على الصراط، والنجاة من النريان، والوصول إىل بينا أيضاً كيفية فناء العامل، وكيفية نشئ ا

اجلنان، وكيفية جماورة الرمحن يف رسالة البعث والقيامة، إذ قد تبين برباهني منطقية ودالئل بأن عامل األفالك وجواهر أشخاصها ال 
ا شيء غريها، بل هي باقيةٌ مبا هي عليه اآلن بطول األزمان والدهور، متتزج بعضها ببعض، وال ختتلط أجزاؤها، وال يتكون منه

وأا أيضاً ال تتغري وال تفسد وال تستحيل ما دامت هلا هذه احلركة الدورية واألشكال الكروية، إالّ أن يشاء باريها ومبدعها 
وله املثل األعلى يف السموات واألرض، : "هون عليهوخالقها أن يطلبها دفعةً واحدة، أوعلى التدريج، أويوقفها عن الدوران وهوأ

  ".وهو العزيز احلكيم

واعلم أن وقوف األفالك عن الدوران هوموت العامل وبطالن حياة الكل، ومفارقة النفس الكلية الفلكية عن األجسام كلها دفعةً 
ل شخص من أشخاص احليوانات هومفارقة نفسه واحدةً، وتلك هي القيامة الكُربى والبوار الكلي وبطالن اجلملة، ألن موت ك

وقد بينا يف رسالٍة لنا أن العامل إنسانٌ ." من مات فقد قامت قيامته: "جسده، وهي قيامته، كما قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وآله
  .كبري، ذوجسم ونفس وحياة وعلم، فاعرف حقيقة ما ذكرناه من هناك

    

لفاسدات اليت حتت فلك القمر هي مخسة أنواع، فمنها استحالة األركان األربعة بعضها إىل بعٍض، ومث اعلم يا أخي أن الكائنات ا
كما بينا طرفاً من كيفية ذلك يف رسالة الكون والفساد؛ ومنها حوادث اجلووتغريات اهلواء، كما بينا طرفاً منها يف رسالة اآلثار 

تتكون وتنعقد يف باطن األرض وعمق البحار وجوف اجلبال، وهي اجلواهر العلوية، ومنها استحالة الكائنات الفاسدات اليت 
املعدنية، كما سنبني طرفاً من طيفيتها يف هذه الرسالة؛ ومنها استحالة النبات واألشجار، وهوكل جسم يتغذّى وينموكما بينا طرفاً 

ا بينا طرفاً منها يف رسالة احليوانات بعد ذكر منها يف رسالة النبات؛ ومنها استحالة احليوان، وهوكل جسم متحرك حساس، كم
  .النبات

واعلم أن هذه األشياء اليت ذكرنا أا تتكون وحتدث وتتغري وتفسد بطول الزمان والدهور، وتناوب الليل والنهار، وتعاقب الشتاء 
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أحوالنا حبسب موجبات أحكام النجوم والصيف على األركان األربعة، اليت هي األرض واملاء واهلواء والنار، إمنا يكون باختالف 
ونريد أن نبين . يف الِقرانات واُأللوف واألدوار، وحبسب أشكال الفلك ومسريات الكواكب، ومطارح شعاعاا من األوتاد واآلفاق

  .كيفية تكوين املعادن، وأسرار اختالف جواهرها وأنواعها وخواصها، ومنافعها مضارها

ار األفالك وحركات الكواكب وِقراا يف السنني والدهور، وكم هي، وكيف هي، وكيف يكون ذلك وإذ قد فرغنا من ذكر أدو
. علةٌ فاعليةٌ، وعلى هيوالنية، وعلى صورية، وعلة متامية: يف رسالة لنا، فاعلم أن لكل كائٍن وحادٍث حتت فلك القمر أربع علل

وأما العلة . ه، هي الطبيعة، وقد بينا ماهية الطبيعة وكيفية أفعاهلا يف رسالة لنافالعلة الفاعلية للجواهر املعدنية، بإذن باريها جل جالل
والعلة الصورية هي دوران األفالك وحركات . اهليوالنية للجواهر املعدنية فهي الزئبق والكربيت، كما سنبين يف هذه الرسالة

وأما العلة التمتمية فهي املنافع اليت يناهلا اإلنسان واحليوانات . ألرضالكواكب حول األركان األربعة اليت هي النار واهلواء واملاء وا
  .مجيعاً من هذه اجلواهر املعدنية بإذن اهللا، جلّ جالله

  فصل اعلم يا أخي 

  أن الجواهر المعدنية مختلةٌ في طباعها

ات أهويتها، وذلك أن كرة األرض جبملتها وطُعومها وألواا وروائحها، كلّ ذلك حبسب اختالف ترب بقاع معاِدا مياهها وتغيري
فمنها صخور . ومجيع أجزائها، وعمقها وظاهرها وباطنها، طبقات، ساف فوق ساٍف، متلبدة، منعقدة، خمتلفة التركيب واخللقة

وشروج ورجالٌ جريشةٌ، وطني رخو، وتراب لني، وسباخ ،لسات ملدةٌ، وحصيالِمد صبعضها خمتلط وجبال صلبة، وأحجار وج 
وهي خمتلفة األلوان والطعوم والروائح، فمن تراا " ويف األرض ِقطَع متجاورات: "ببعٍض، أومتجاورةٌ كما وصفها اهللا تعاىل بقوله

ومن اجلبال جدد بيض ومحر خمتلف ألواا، وغرابيب : "وطينها وأحجارها محر وبيض وزرق وصفر، كما ذكر اهللا تعاى بقوله
ومنه ما هوطيب مشه، ومنِتن رائحته، . ومن تراا وطينها ما هوعذب مذاقه، ومر طعمه، أوماحل أوعِفص أوحامض أوحلو. " دسو

فإن األرضبجملتها كثرية التخلخل والثقب والتجاويف والعروق واجلداول واألار، داخلها وخارجها، كثرية األهوية واملغارات 
ءةٌ من املياه والبخارات، وتكون طعوم تلك املياه وروائحها وِغلظها ولطافتها وِثقلها وخفتها حبسب تربة والكهوف، وكلّ هذه مملو

  .بقاعها وطني مكاا وأجوافه وقرارات مستنقعاا

  فصل واعلم بأن الجواهر المعدنية ثالثة أنواع

    

 أوأقل منها، كالكربيت واألمالح والشبوب والزاجات فمنها ما يتكون يف التراب والطني واألرض والسبخة ويتم نضجه يف السنة
ومنها ما يتكون يف قعر البحار وقرار املياه، وال يتم نضجه إال يف سنة أوأكثر منها، كالدر واملرجان، فإن أحدمها نبايت . وما شاكلها

رن يف كهوف اجلبال وجوف األ. وهو املرجان، واآلخر حيواين والدحجار، وخلل الرمال، وال يتم نضجه إال يف ومنها ما يتكو
ومنها ما ال يتم نضجه إالّ يف عدد سنني، كالياقوت والزبرجد . سنني كالذهب والفضة والنحاس واحلديد والرصاص وما شاكلها

ن حنتاج، قبل ونريد أن بين ونصف طرفاً من كيفية تكوين كل نوع من هذه، ليكون داللةً على سائرها، ولك. والعقيق وما شاكلها
وصفنا هذه األشياء، أن نذكر صورة األرض وكيفية ِقسمِة أرباعها، وصفات تلك األرباع كيف تتغري أحواهلا، وكيف تتبد لصفاا 

إن األرض جبميع ما عليها من البحار واجلبال والرباري واألار والعمران واخلراب هي كرة : يف الدهور واألزمان الطول فنقول
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قة يف اهلواء يف مركز العامل بإذن اهللا، جل حالله، كما بينا يف رسالة اجلغرافيا، فنقول إن األرض جبملتها ِنصفان، نصف واحدة معلّ
مشايل، ونصف جنويب، وظاهر كل قسم منها ينقسم إىل نصفني، فتكون جملته أربعة أرباع، كل ربع منها موصوف بأربعة أنواع، 

ومنها مواضع اجلبال والتالل . ومنها مواضع البحار واألار واآلجام والغدران. ات وخرابفمنها مراضع براري وقفار وفلو
  .ومنها مواضع املراعي والقُرى واملدن والعمران. واالرتفاع واالخنفاض

ع الرباري واعلم يا أخي أن املواضع تتغري وتتبدل على طول الدهور واألزمان، وتصري مواضع اجلبال براري وفلوات، وتصري مواض
حباراً وغدراناً وأاراً، وتصري مواضع البحار جباالً وتالالً وسباخاً وآجاماً ورماالً، وتصري مواضع العمران خراباً، ومواضع اخلراب 
عمراناً، فوجب أن نذكر طرفاً من هذه األوصاف، إذ كان هذا الفن من العلوم الغربية البعيدة عن أفكار كثٍري من أهل املرتاضني، 

  .فضالً عن غريهم

ويف كل . واعلم بأن كل ثالثة آالف سنة تنتقل الكواكب الثابتة، وأوجات الكواكب السيارة وجوزهراا يف الربوج ودرجاا
فبهذا . ويف كل ستٍة وثالثني ألف سنة تدور يف الربوج االثين عشر دورةً واحدة. تسعة آالف سنة تنتقل إىل ربٍع من أرباع الفلك

ختتلف مسامتات الكواكب ومطارح شعاعاا على بقاع األرض وأهوية البالد، وخيتلف تعاقب الليل والنهار والشتاء السبب 
وتكون هذه أسباباً علالً . والصيف عليها، إما باعتداٍل واستواء، أوبزيادة ونقص وإفراٍط من احلرارات والربودات، واعتداٍل منهما

  .، وتغيريات أهوية البالد والبقاع وتبديلها بالصفات من حال إىل حالالختالف أحوال األرباع من األرض

ويعرف حقيقة ما قلنا الناظرون يف علة اسطي وعلوم الطبيعيات، فتصري ذه العلل واألسباب مواضع العمران خراباً، ومواضع 
حقيقة ما قلناه وصحة ما ذكرناه الناظرون يف علم ويعرف . اخلراب عمراناً، ومواضع الرباري حباراً، ومواضع البحار براري وجباالً

الطبيعيات واإلهليات، الباحثون عن علل الكائنات الفاسدات اليت حتت مقعد فلك القمر وكيفية تغيرياا، ولكن نريد أن نصف 
نها حصى ورمالً، طرفاً من كيفية تكوين اجلبال يف البحار، وكيف يصري الطني اللني أحجاراً، وكيف تنكسر األحجار فتصري م

وكيف حتملها سيول األمطار إىل البحار يف جريان األودية واألار، وكيف ينعقد من ذلك الطني والرمال يف قعور البحار حجارةً 
  .وجباالً

ن والعم يا أخي أن البحار هي كاملستنقعات على وجه األرض، فإن اجلبال منها كاملنيات والربيدات هلا لتفصل البحار بعضها م
بعٍض، ولئال يكون وجه األرض كله مغطى باملاء، وذلك أنه لوتكن اجلبال علة وجه األرض، وكان وجهها مستديراً مِلساً، لكانت 

مياه البحار تنبسط على وجهها وتغطّيها من مجيع جهاا، وحتيط ا كإحاطة كرة اهلواء باألرض كلها، وكان وجه األرض كله 
اية اإلهلية واحلكمة الربانية قد قضت أن يكون وجه األرض بعضه مكشوفاً ليكون مسكناً حليوان الرب، حبراً واحداً، ولكن العن

  ".ذلك تقدير العزيز العليم"وبعضه ملنابت العشب واألشجار والزروع، إذ كانت هذه غذاء احليوانات ومادةً ألجسادها 

    

ال والتالل، ومتر يف مسيلها وجرياا حنوالبحار واآلجام والغدران، وأن واعلم يا أخي أن األودية واألار كلّها تبتدئ من اجلب
اجلبال من شدة إشراق الشمس والقمر والكواكب عليها بطول األزمان والدهور، تنشف رطوباتها، وتزداد جفافاً ويبساً، وتنقطع 

مث إن األمطار والسيول حتط تلك الصخور . وتنكسر، وخاصةً عند انقضاض الصواعق، وتصري أحجاراً وصخوراً أوحصى ورماالً
وإن البحار، لشدة أمواجها وشدة . والرمال إىل بطون األودية واألار، وحيمل ذلك شدة جرياا إىل البحار والغدران واآلجام

ا، تبسط تلك الرمال والطني واحلصى يف قعرها سافاً على ساٍف بطول الزمان والدهور، ويتلبا وفوراد بعضها فوق بعض، اضطرا
  .وينعقد وينبت يف قعور البحار جباالً وتالالً، كما تتلبد من هبوب الرياح أدعاص الرمال يف الرباري والقفار
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واعلم يا أخي أنه كلما انطمت قعور البحار من هذه اجلبال والتالل اليت ذكرنا أا تنبت، فإن املاء يرتفع ويطلب االتساع، 
والرباري القفار، ويغطسها املاء، فال يزال ذلك دأبه بطول الزمان، حىت تصري مواضع الرباري حباراً، وينبسط على سواحلها حن

ومواضع البحار يبساً وقفاراً، وهكذا ال تزال اجلبال تنكسر وتصري أحجاراً وحصى ورماالً، حتطّها سيول األمطار، وحتملها إىل 
د هناك كما وصفنا، وتنخفض اجلبال الشاخمة، وتنقص وتقصر حىت تستوي مع وجه األودية واألار جبرياا حىت البحار، وتنعق

وهكذا ال يزال ذلك الطني والرمال تنبسط يف قعر البحار، وتتلبد وتنبت عنها التالل والروايب واجلبال، وينصب من ذلك . األرض
، ويصري ما يبقى من املاء يف وهادها وقعورها املكان املاء حىت تظهر تلك اجلبال وتنكشف هذه التالل، وتصري جزائر وبراري

 ت فيها القصب واألوحال، فال تزال السيول حتمل إىل هناك الطني والرمال والوحول، حىت جتفحبرياٍت أوآجاماً أوغدراناً، وينب
كلب املنافع واملرافق تلك املواضع وتنبت هناك األشجار والِعكِرش والعشب، وتصري مواضع للسباع والوحوش؛ مث يقصدها الناس ل

  .وتصري مواضع الزروع والغروس والنبات بلداناً وقرى ومدناً يسكنها الناس. من احلطب والصيد وغريها

واعلم يا أخي أن هذه البحار اليت ذكرنا أا كاملستنقعات على وجه األرض، وبينها جبالٌ شاخمة وهي كاملُسنيات هلا، وهي متصلةٌ 
اٍن بينها على ظاهر األرض، وإما مبنافذ هلا وعروٍق يف باطن األرض، وأن يف وسط هذه البحار جزائر كثرية بعضها ببعض، إما خبلج

ومنها براري وقفار فيها جبال وآجام تسكنها سباع . صغاراً وكباراً، وأاراً؛ ومنها عامرةٌ بالناس فيها مزارع وقرى ومدن وممالك
. ويف وسط تلك اجلزائر بحريات صغار وكبار، وأار وغُدران وآجام.  يعلم كَثرا إالّ اهللاووحوش وأنعام وأنواع من احليوانات ال

ومنها ما مياهها عذبةٌ، ومنها ماحلةٌ شديدة امللوحة، ومنها دون ذلك خمتلفةٌ أحواهلا وأوصافها، فلنذكر طرفاً من عللها ليعلم حقيقة 
    : ما قلنا وصحة ما وصفنا

حار، وارتفاع مياهها، وبروزها علة سواحلها، وشدة تالطم أمواجها، وهبوب الرياح يف وقت هيجاا إىل أما علة هيجان الب
اجلهات اخلمس قي أوقات خمتلفٍة من الشتاء والصيف والربيع واخلريف، أوائل الشهور وأواخرها، وساعات الليل والنهار، فهي من 

 وحتللت طلبت مكاناً أوسع مما كانت فيه قبل، فيتدافع فيه بعض أجزائها إىل أجل أن مياهها إذا محيت يف قرارها وسخنت لَطُفت
. اجلهات اخلمس فوقاً وشرقاً وجنوباً ومشاالً وغرباً لالتساع، فيكون يف الوقت الواحد على سواحلها رياح خمتلفة يف جهات خمتلفة

اته على سطوح تلك البحار من اآلفاق، واألوتاد وأما علة هيجاا يف وقٍت دون وقٍت فهوحبسب شكل الفلك ومطارح شعاع
وأما علة مدود . األربعة، واتصاالت القمر ا عند حلوله يف منازله الثمانية والعشرين، كما هومذكور يف كتب أحكام النجوم

ص لبة، فإذا أشرق بعض البحار يف وقت طلوع القمر ومغيبه دون غريها من البحار فهي من أجل أن تلك البحار يف قرارها صخور
القمر على سطح ذلك البحر، وصلت مطارح شعاعاته إىل تلك الصخور واالحبار اليت يف قرارها، مث انعكست من هناك راجعةً، 

فسخنت تلك املياه وحِميت ولطفت، وطلبت مكاناً أوسع، وارتفعت إىل فوق، ودفع بعضها بعضاً إىل فوق، ومتوجت إىل سواحله 
 وأرجعت مياه تلك األار اليت كانت تنصب إليها إىل خلف، فال يزال ذلك دأا ما دام القمر مرتفعاً إىل وفاضت على سطوحها

وتد مسائه، فإذا انىت إىل هناك وأخذ ينحطّ، سكن عند ذلك غليان تلك املياه، وبردت وانضمت تلك األجزتء، وغلُظت ورجعت 
مث يبتدئ املد على . ال ذلك دأا إىل أن يبلغ القمر إىل أُفق تلك البحار الغريب منهاإىل قرارها، وجرت األار على عاداا، فال يز

مثل عادته وهويف األفق الشرقي، وال يزال ذلك دأبه حىت يبلغ القمر إىل وتد األرض، أخذ املد راجعاً إىل أن يبلغ القمر إىل أُفقه 
مل ال يكون املد واجلزر عند طلوع الشمس وإشراقها على سطوح هذه : يلفإن ق". ذلك تقدير العزيز العليم"الشرقي من الرأس و

  .البحار؟ فقد بينا علّة ذلك يف رسالة العلل واملعلول فاطلبها من هناك إن شاء اهللا تعاىل

ة اآلثار وأما علة اختالف تصاريف الرياح من اجلهات الست، يف أوقات الليل والنهار، والشتاء والصيف، فقد ذكرناها يف رسال
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  .العلوية

وأم اجلبال اليت ذكرناها بأا كاملُسنيات للبحار والربيدات هلا فهي راسية يف األرض أُصوهلا، شاخمةٌ يف اجلورؤوسها، شاهق يف اهلواء 
من الشمال فمنها ما هومن املشرق إىل املغرب، ومنها ما هو. ارتفاعها، ممتد علة وجه األرض بأطواٍل ما بني مائيت فرسخ إىل ألف

  .إىل اجلنوب، ومنها ما هونكباوات بني هذه اجلهات، مذكورةٌ يف جغرافيا بعض أوصافها

    

واعلم أن اجلبال اليت ذكرناها منها ما هوصخور صلدة، وحجارة صلبة، وصفوانٌ أملس، فال ينبت عليه النبات إال شيٌء يسري، مثل 
، وتراب ورملٌ وحصاةٌ خمتلفة متلبدة، ساف فوق ساٍف، متماسك األجزاء، ومنها ما هي صخور رخوة، وطني لني. جبال امة

وهي مع ذلك كثرية الكهوف واملغارات واألودية واألهوية والعيون واجلداول واألار واألشجار، كثرية النباتات واحلشائش 
ملغارات واألهوية اليت يف جوف األرض واجلبال، وأما الكهوف وا. واألشجار، مثل جبال فلسطني، وجبال لُكّام وطربستان، وغريها

إذا مل يكون هلا منافذ خترج منها املياه، بقيت تلك املياه هناك حمبوسة زماناً، وإذا محي باطن األرض وجوف تلك اجلبال، سِخنت 
خل، حتلّلت وخرجت تلك املياه ولطفت وحتللت وصارت خباراً، واالتفعت وطلبت مكاناً أوسع، فإن كانت األرض كثرية التخل

تلك البخارات من تلك املنافذ، وإن كان ظاهر األرض شديد التكاثف حصيفاً منعها من اخلروج، وبقيت حمتبسةً تتموج يف تلك 
 سمع هلا دويا، وياألهوية لطلب اخلروج، ورمبا انشقت األرض يف موضع منها، وخرجت تلك الرياح مفاجأةً، واخنسف مكا

ومىت . ن مل جتد هلا خمرجاً، بقيت هناك حمتبسةً، وتدوم تلك الزلزلة إىل أن يربد جوتلك املغارات واألهوية، ويغلظوإ. وهدٍة وزلزلة
تكاثفت تلك البخارات واجتمعت أجزاؤها وصارت ماء، خرت راجعة إىل قرار تلك الكهوف واملغارات واألهوية، ومكثت 

، حىت تصري زءبقاً رجراجاً، وختتلط بتربة تلك املعادن، وتتحد حبرارة املعدن دائماً زماناً، وكلما طال وقوفها ازدادت صفاًء وغلظاً
وأما على اختالف مياه العيون والينابيع . يف إنضاجها وطبخها، فتكون منها ضروب من اجلواهر املعدنية املختلفة الطبائع كما سنبين

احلموضة والعفوصة الكربيتية منها، والنفطية، والدهنية، وعلة حرارا اليت يف جوف األرض وكهوف اجلبال، من العذوبة وامللوحة و
يف الشتاء، وبردها يف الصيف، وما كان على حالٍة واحدٍة يف مجيع األوقات، فهي حبسب اختالف ترب بقاعها، وتغيريات أهوية 

أما على حرارة مياه أكثر :  على البقية فنقولمكاا والعوارض اليت تعرض هلا، وحنتاج إىل أن نذكر طرفاً من عللها ليكون قياساً
العيون يف الشتاء، وبردها يف الصيف، فهي من أجل كون احلرارة والربودة ضدين ال جيتمعان يف مكان واحد، فإذا جاء الشتاء وبرد 

صيف ومحي اجلو، فرت اجلو، فرت احلرارة فاستجنت يف باطن األرض، فسخنت تلك املياه اليت يف باطنها وعمقها، فإذا جاء ال
وأما علة حرارة بعض العيون يف الصيف والشتاء . الربودة واستجنت يف باطن األرض، وبردت تلك املياه اليت يف باطنها وعمقها

على حالة واحدة فهي أن يف باطن األرض وكهوف اجلبال مواضع تربتها كربيتية، فتصري تلك الرطوبات اليت تنصب هناك دهنية، 
رارة فيها راسيةً دائمةً، بينها أوفوقها مياه يف جداول وعروٍق نافذٍة، فتسخن تلك املياه مبرورها هناك وحواجز عليها، مث وتكون احل

خترج وجتري على وجه األرض وهر حارةٌ وحامية، فإذا أصاا نسيم اهلواء وبرد اجلوبردت، ورمبا مجدت، إذا كانت غليظةً، 
، أوقرياً، أونفطاً، أوملحاً، أوكربيتاً، أوبورقاً، أوشباً، أوما شاكل ذلك حبسب اختالف ترب وانعقدت وصارت زئبقاً، أورصاصاً

وأما علة ملوحة مياه عامة البحار فهي بعناية من الباري، جل ثناؤه، وحكمة إهلية، ملا فيه من الصالح . البقاع وتغيريات األهوية
ة منها يف اجلو، إذا اختلطت أجزاؤها مع اهلواء، ومتوجت إىل اجلهات، دبغتها الكلي والنفع العام؛ وذلك أن البخارات املتصاعد

وملّحتها، ومنعتها من العفن والتغيري والفساد، فلوال ذلك هللكت احليوان املستنشقة للهواء، دفعة واحدة، وهكذا أيضاً متتنع ملوحة 
وهلذه العلة أيضاً شدة أمواج البحار يف أكثر . لة واحدةمياه البحر من أن تأسن أوتتغري، فيكون ذلك هالك حيوان البحر مج
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وهلذه العلة . األوقات، خيتلط أعالها بأسفلها، وأسفلها بأعالها، لئال تغلظ بطول الوقوف غلظاً شديداً، أوجتمد، فتكون أرضاً كلها
فعل باهلواء واجلوأيضاً، وذلك أنه أيضاً إشراق الشمس والكواكب عليها، وتسخينها هلا، ومنعها من أن تغلظ وجتمد، وكذلك ت

لوال مطارح شعاعات الكواكب بالليل، جلمد اهلواء يف املواضع اليت ال يطلع عليها الشمس والقمر زماناً كاليت حتت قطب الشمال 
    ن وأما عفوصة مياه بعض العيون فألا جتري إليها من مواضع ترا مياه زاجيةٌ، وهكذا حكم ما كا. واجلنوب مجيعاً

  .كربيتياً أونفطياً. طعمه كربيتياً أونفطياً

واعلم أن يف بعض املواضع يرى من بعيٍد، على رؤوس اجلبال وبطون األودية، نريانٌ وضياٌء بالليل والنهار، ودخانٌ معتكر ساطع يف 
ري إليها مياه كربيتية أونفطية دهنية، اهلواء ومرتفع يف اجلو، وعلّته أن يف جوف اجلبال كهوفاً ومغارات وأهوية حارةً ملتهبةً جت

فتكون مادة هلا دائمة، وهي مثل اليت جبزيرة ِصِقلية وجببل مزمهر من خوزستان، ويف بعض املواضع جبال ب عليها رياح لينة 
أنه يتحلل من تلك دائماً، وجبال ب عليها رياح باردة يف أوقات خمتلفة، وهي اجلبال اليت تكون عليها الثلوج عند ذوباا، وذلك 

الرطوبات أجزاٌء لطيفة تصري خباراً، وترتفع يف اهلواء، فيدفعها إىل اجلهات اخلمس، أوإىل جهة دون جهة، مثل ما يهب يف جبل 
  .الثلج الذي بدمشق، والذي ببالد داور من جبال غُور، وجبل دوماند وما شاكلها من اجلبال

ائم األوقات، فمثل اليت ببالد باميان، وذلك أن هذا اجلبل خترج من أسفله عيون كثرية، فأما اجلبال اليت ب منها رياح لينة يف د
وحوله مروج كثرية، وجتري إىل تلك املروج أار وجداول من غري أن ترى عليه ثلوج وأمطار، بل ب منها أبداً أرياح لينة، فهذا 

ردة مفرطة الربد، جتمد اهلواء فيصري ماء، مث ينصب إىل أسفله، ويرتل دليل على أن يف جوف هذا اجلبل مغارات وكهوفاً وأهوية با
من مسام ضيقٍة جتري منها تلك العيون واجلداول إىل تلك املروج والرباري والقرر، وا ينتفع الناس وسائر احليوان من الوحوش 

علّ الغيوم قلّ ما تصل إىل هناك، لطول املسافة، وإذا والسباع واألنعام والطري الذي هناك، إذ كان هذا اجلبل بعيداً من البحار، ول
تأملت الذي ذكرناه تبينت عناية الباري، جل جالله، بتقدير خلقه، وحسن سياسته هلم، وشفقته عليهم، وكثرة ما أزاح من العلل 

  .يف مرافقهم، وجر املنافع إليهم من كل الوجوه املُمكنة من اهليوىل املتأيت فيها أفعاله

   واعلم أن األودية واألنهارفصل

  أكثرها تبتدئ من الجبال والتالل، 

ومتر يف جرياا حنوالبحار واآلجام والغدران، والبطائح والبحريات، فمنها ما هوأار طوالٌ، جرياا من املشرق إىل املغرب كنهر 
ومنها ما مير يف .  إىل تربة كَرمان مث إىل حبر هرمزمأوند من سِجستان، فإنه يبتئ من جبال باميانَ وجبال غُور، ومير حنواملغرب

جريانه حنواملشرق كاألرس والكرس، ومها ران ببالد أذربيجان، ابتداؤمها من جبال الروم، وميران متوجهني حنواملشرق إىل حبر 
ن جبال القمر من وراء خط االستواء، ومنها ما جريانه من اجلنوب إىل الشمال حنونيل مصر، فإنه يبتدئ م. طربستان، فينصبان فيه

ومنها ما يكون جريانه من الشمال إىل اجلنوب مثل دجلة، فإا . ومير يف جريانه متوجهاً حنوالشمال، إىل أن ينصب يف حبر الروم
توجهاً يف إحدى ومنها ما يكون جريانه م. تبتدئ من جبال نِصيبني، ومتر يف جرياا إىل اجلنوب مث تنصب إىل حبر فارس بعبادان

نكباواٍت مثل جيحون خراسان والفرات، وذلك أن جيحون يبتدئ من جبال صنعانيان، ومير متنكِّباً للغرب والشمال، وينصب إىل 
وعلى . حبر بشمال بالد خوارزم، والفرات يبتدئ من جبال الروم ومير متنكّباً للمشرق واجلنوب، وينصب إىل حبر فارس من عبادان

  .ل سائر األار يف اجلريانهذا املثا

وأما علة مدود أكثر األار اليت جرياا من الشمال إىل اجلنوب يف أيام الربيع، فهي من أجل الثلوج إذا كثرت يف الشتاء على 
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  .رؤوس اجلبال الشمالية، مث محي اجلوبقرب الشمس من مستها، ذابت تلك الثلوج وسالت منها األودية واألار

نيل مصر يف أيام الصيف فهومن أجل أن هذا النهر جيري من اجلنوب إىل الشمال، ومبدأ جريانه من وراء خط وأما علة مد 
االستواء، حيث يكون الشتاء عندنا، ويكون صيفاً هناك، ويف الصيف عندنا يكون الشتاء هناك، فتكون يف ذلك الوقت كثرة 

حها وشرح علتها، وهي تسقي يف جرياا السوادات واملزارع واملدن وهلذه األار عطافات وعراقيل يطول شر. األمطار هناك
فإذا أشرقت . والقرى، وما يفضل من مياهها ينصب إىل البحار واآلجام والبطائح والبحريات، وميتزج مبياهها، عذبةً كانت أوماحلة

اهلواء، ومتوجت إىل اجلهات، ويكون عليها الشمس والكواكب سخنتها، ومحيت ولطفت وحتللت وصارت خباراً، فارتفعت يف 
  .منها الرياح والغيوم والضباب والطّل والندى والصقيع واألنداء والثلوج والربد على رؤوس اجلبال والرباري والعمران واخلراب

    

كهوف وأهوية هناك، وأما األمطار اليت تكون على رؤوس اجلبال فإا تِغيض يف شقوق تلك اجلبال وخلَلها، وتنصب إىل مغارات و
ومتتلئ وتكون كاملخزونة، ويكون يف أسفل تلك اجلبال منافذ ضيقة متر منها تلك املياه، وجتري وجتتمع وتصري أوديةً وأاراً، 

وتذوب تلك الثلوج على رؤوس تلك اجلبال، وجتري إىل تلك األودية، ومتر يف جرياا راجعة حنوالبحار، مث تكون منها البخارات 
  ".ذلك تقدير العزيز العليم"ياح والغيوم واألمطار كما كان يف العام األول ووالر

  فصل وإذ قد فرغنا من ذكر صورة األرض

ووصف البحار والرباري واجلبال، واختفى ترب البالد ومياهها، فنريد أن نذكر هذا هنا طرفاً من أسرار املعادن، فنقول إنه ليس 
ربة، وال جزيرة، وال ر، وال بقعة، وال بلد من األرض، وال صغريٍة وال كبريٍة، ال ظاهرها وال جبلٌ من اجلبال، وال حبر، وال ت

باطنها، إالّ وهلا خاصية ليست ُألخرى، أوعدة خواص، فمن خاصية بلٍد بلٍد، أوبقعٍة بقعٍة، أنه تتكون هناك ضروب من اجلواهر 
تولد جنس من احليوان ال يتكون يف بلد آخر، وال ينبت يف بقعٍة أُخرى، وال املعدنية، أوعدة ضروب، أوينبت نوع من النبات، أوي

يتولّد إالّ هناك، مثال ذلك أنه ال تتولد الفيلة إالّ يف جزائر البحار اجلنوبية، حتت مدار برج احلمل، وكذلك الزرافة ال تولد إالّ يف 
لد إالّ يف الرباري الشرقية الشمالية، وأما الصقور والبزاة والنسور ما بلدان احلبشة، والسمور والسنجاب وغزال املسك ال يتو

شاكلها من أنواع الطيور فإا ال تفِرخ إالّ يف رؤوس اجلبال الشاهقة؛ والقَطا والنعام ال يفِرخ إالّ يف الرباري والفلوات، والبطوط 
ار والبطايح واآلجام؛ والعصافري والفواخت والقَماري وأمثاهلا من والطيطوى وأمثاهلما ال تفرخ إالّ على الشطوط وسواحل البح
وعلى هذا املثال حكم النبات فإن النخل واملوز ال ينبتان إالّ يف البالد . الطيور ال تفرخ إالّ بني األشجار والدغال والقرى والبساتني

 ال تنبت إالّ يف البالد الباردة؛ واحلُلبة ةالدلب وام غيالن يف الرباري احلارة واألراضي اللينة، واجلوز واللوز والفستق والبندق وأمثاهلا
وهكذا أيضاً حكم اجلواهر املعدنية، لكل نوع . وعلى هذا حكم سائر النبات. والقفار؛ والقصب والصفصاف على شطوط األار

تكون إالّ يف الرباري الرملية، واجلبال واألحجار الرخوة؛ منها بقعة خمصوصة، وتربة معروفة، ال تتكون إالّ هناك كالذهب، فإنه ال ي
والفضة والنحاس واحلديد وأمثاهلا ال تتكون إالّ يف جوف اجلبال واألجحار املختلطة بالتربة اللينة؛ والكربيت ال يتكون إالّ يف 

الّ يف األرض السبخة والبقاع املشروجة؛ األراضي الندية، والترب اللينة، والرطوبات الدهنية؛ والقُلقُطار واألكالح ال ينعقد إ
واجلص اإلسِفيذاج ال يتكونان إالّ يف األرض الرملية املختلط تراا باحلصى؛ والزاجات والشبوب ال تتكون إالّ يف الترب العِفصة 

  .وعلى عذا القياس حكم سائر أنواع اجلواهر املعدنية. القَِشفة

     األنواع فصل واعلم أن اجلواهر املعدنية كثرية
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ال حيصي عددها إالّ اهللا تعاىل، ولكن منها ما يعرقه الناس، ومنها ما ال يعرفونه، وقد ذكر بعض احلكماء ممن كانت له عناية النظر 
يف هذا العلم والبحث عن هذه األشياء، أنه قد عرف وعد منها حنوتسعمائة نوٍع، كلها خمتلفة الطباع والشكل واللون والطعم 

ونريد أن نذكر منها طرفاً ليكون داللةً على الباقية وقياساً عليها، فنقول إن من اجلواهر .  والثقل واخلفة، واملضرة والنفعوالرائحة
املعدنية ما هوحجري صلب، لكن يذوب بالنار، وجيمد إذا برد، مثل الذهب والفضة والنحاس واحلديد واُألسرب والرصاص 

ومنها . هي صلبة حجرية ال تذوب إالّ بالنار الشديدة، وال تنكسر إالّ باملاس، كالياقوت والعقيقومنها ما . والزجاج وما شاكلها
ومنها هوائي دهين تأكله . ومنها مائية رطبة تقر من النار كالزئبق. ترايب رخوال يذوب ولكن ينفرك، طاألمالح والزاجات والطلق

ومنها طلٌّ منعقد كالعنرب والبازهرات؛ . ومنها حيواين كالدر. ان األبيض واألمحرومنها نبايت كاملرج. النار كالكربيت والزرانيخ
وذلك أن العنرب إمنا هوطلّ يقع على سطح ماء البحر، فينعقد كالعنرب يف مواضع خمصوصة يف زمان معلوم، وكذلك البازهرات أيضاً 

 يف بقاٍع خمصوصة يف زمان معلوم، كما أن الزجنبيل إمنا هوطلّ فإنه طلّ يقع على بعض األحجار، مث يرسخ يف خللها وينعقد هناك
يقع على نوع من الشوك خبراسان، وهكذا اللك يقع على نبت خمصوص يف زمان معلوم، ويتعقد عليه؛ وكذلك الدر فإنه طلّ 

شح يف خلل صخوٍر، مث يغلظ يرسخ يف أصداف نوٍع من احليوان البحري، مث يغلظ وجيمد وينعقد فيه؛ وكذلك املوميا طلّ ير
هناك، مث يصري ماًء، مث يربز من مسام ضيقة وجيمد وينعقد؛ والطلّ هورطوبة هوائية جتمد من برد الليل وتقع على النبات واحلجر 

عقد بطول وعلى هذا القياس حكم مجيع اجلواهر املعدنية، فإن مادا إمنا هي رطوبات مياه وأنديةٌ وخبارات تن. والشجر والصخور
فقد تبني مبا ذكرنا أن اجلواهر املعدنية مركبة كلها مع اختالف أنواعها وطبائعها . الوقوف وممر الزمان يف البقاع املخصوصة هلا

وألواا وطعومها وروائحها وثقلها وخفّتها وصالبتها ورخاوا ولينها وخشونتها وخواصها ومنافعها ومضارها، مركبةٌ كلها 
زاء ترابية صلبة ثقيلة مظلمة مشفّة؛ومن أجزاء مائية رطبة سيالة صافيٍة بني الثقل واخلفة؛ ومن أجزاء هوائية خفيفة ومؤلفةٌ من أج

لينة دهنية صافية نيرة؛ ومن حرارة قوية أوضعيفة منضجة أومقصرة؛ ومن تأليٍف على نسبة فاضلة أودون من النسب التأليفية، وهي 
ةً يف أربع طبائع، وهي احلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة، مجلتها مثاٍن وأربعون مرتبةً؛ هذا هوالطول اثنتا عشرة مرتبة مضروب

؛ هذا هواملكعب آحاد، وحنتاج أن 111072هذا هوالعرض مضروباً يف جذره . مضروباً يف نفسه يكون ألفني وثلثمائة وأربعة
  . املعادننشرح هذا الباب ألنه أصلٌ يف معرفة كيفية تكوين

  فصل اعلم يا أخي أن تلك 

الرطوبات املختنقة يف باطن األرض والبخارات املُحتبسة هناك إذا اختوت عليها حرارة املعدن حتللت ولطفت وخفّت وتصاعدت 
  .علواً إىل سقوف تلك األهوية واملغارات ومكثت هناك زماناً

ة إىل أسفلتلك األهوية واملغارات، واختلطت بتربة تلك البقاع وإذا برد باطن األرض يف الصيف مجدت وغلظت وتقاطرت راجع
وطبنها، ومكثت هناك زماناً، وحرارة املعدن دائماً يف نضجها وطبخها، وهي تصفوبطول وقوفها وتزداد ثقالً وغلظاً، وتصري تلك 

طبخها إياها زئبقاً رجراجاً، وتصري تلك الرطوبات مبا خيالطها من األجزاء الترابية وما يأخذ من ثقلها وغلظها وإنضاج احلرارة و
  .األجزاء اهلوائية الدهنية، وما يتعلّق ا من األجزاء الترابية بطبخ احلرارة هلا بطول الزمان، كربيتاً حمترقاً

    

د عند ذلك فإذا اختلطت أجزاء الكربيت والزئبق مرة ثانية، متازجت واختلطت واحتدت، واحلرارة دامةٌ يف نضجها وطبخها فتنعق
ضروب اجلواهر املعدنية املختلفة، وذلك أنه إذا كان الزئبق صافياً والكربيت نقياً، واختلطت أجزاؤمها، وكانت مقاديرمها على 
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النسبة األفضل، واحتدت وامتصت الكربيتية رطوبة الزئبق، ونشفت نداوته، وكانت حرارة املعدن على االعتدال يف طبخها 
ا عارض من الربد واليبس قبل إنضاجها، انعقد من ذلك على طول الومان والذهب واإلبريز؛ وإن عرض هلا ونضجها، ومل يعرض هل

الربد قبل النضج، انعقدت وصارت فضة بيضاء؛ وإن عرض هلا اليبس من فرط احلرارة وزيادة األجزاء األرضية، انعقدت فصارت 
جزاء الكربيت والزئبق قبل النضج، انعقد منها رصاص قَلَعي؛ وإن عرض هلا حناساً أمحر يابساً؛ وإن عرض هلا الربد قبل أن تتحد أ

الربد قبل النضج، وكانت األجزاء الترابية أكثر، صارت حديداً أسود؛ وإن كان الزئبق أكثر والكربيت أقل، واحلرارة ضعيفة، انعقد 
القياس ختتلف اجلواهر املعدنية بأسباٍب عارضٍة خارجٍة عن منها اُألسرب؛ وإن انفرطت احلرارة فأحرقته، صار كُحالً، وعلى هذا 

االعتدال وعن النسبة األفضل من زيادة الكربيت والزئبق ونقصامها، وإفراط احلرارة أونقصاا، أوبرِد املعدن قبل نضجها أوخروجها 
  .فعلى هذا القياس حكم اجلواهر املعدنية الترابية. عن االعتدال

ة مثل البلّور والياقوت والزبرجد والعقيق وما شاكلها من اليت ال تذوب بالنار، فإا تنعقد من مياه األمطار وأما اجلواهر احلجري
واألنداء اليت ترشح يف تلك املغارات والكهوف واألودية اليت من اجلبال الصلدة واألحجار الصلبة، وال خيالطها شيء من األجزاء 

ان كلما طال وقوفها هناك، ازدادت املياه بقاًء وثقالً وِغلظاً، وحرارة املعدن دائماً يف نضجها الترابية والطني، بل بطول الزم
وطبخها، حىت تنعقد وتصري حجارة صلبةً صافيةً، وتكون ألواا وصفاؤها ورزانتها حبسب أنوار الكواكب املُتولية لذلك اجلنس من 

وذلك أن لون الياقوت األصفر ةالذهب . صة، كما سنبني يف رسالة النباتاجلواهر، ومطارح شعاعاا على تلك البقاع املخت
اإلبريز، ولون الزعفران وما شاكلها من النبات منسوبةٌ إىل نور الشمس وبريق شعاعاا، وكذلك بياض الفضة وامللح والبلور 

 وعلى هذا القياس سائر األوان من كل نوع والقطن والثلوج وما شاكلها من ألوان النبات منسوب إىل نور القمر وبريق شعاعه،
منسوبةٌ إىل كوكب من الكواكب السيارة والثابتة، وذكور ذلك يف كتب أحكام النجوم كما قيل إن السواد لزحل، واحلُمرة 

  .للمريخ، واخلُضرة للمشتري، والزرقة للزهرة، والصفرة للشمس، والبياض للقمر، واملُتلون األلوان لعطارد

حكم اجلواهر الترابية يف كيفية تكةينها فهي أن تلك املياه إذا اختلكت بتربة البقاع وعملت فيها حرارة املعدن، حتل أمثر تلك وأما 
الرطوبات، وتصري خباراً يرتفع يف اهلواء كما ذكرنا قبل، وما بقي منه يكون حمبوساً مالوماً لألجزاء األرضية، متحداً ا، عِملت 

نضجتها وطبختها، حىت تغلظ وتنعقد، فإن تكن تربة تلك البقاع مشورجة سبخة، تكونت منها ضروب األمالح فيها احلرارة وأ
وإن تكن تربة البقاع عِفصة، انعقدت منها ضروب الزاجات اخلضر والصفر، والقُلقُطار وهوجنس من الزاج . والبوارق والشبوب

وإن تكن تربة البقاع . الً خمتلطة، انعقد منها اجلص واإلسفيذاج وما شاكلهاوإن تكن تربة البقاع حصاةً وتراباً ورما. وما شاكلها
  .تربة لينة وطيناً حراً، انعقدت منها الكمأة، ونبتت منها ضروب العشب واحلشائش والكإل واألشجار والزروع

  فصل واعلم يا أخي أن 

    النار هي كالقاضي بني اجلواهر املعدنية، 

فرق بينها وبني ما كان من غري جنسها، فأشرفُها هي اليت ال تقدر النار على أن تفرق بني أجزائها، مثل املتحكم فيها كلها وامل
وأما احتراق بعض اجلواهر . الذهب والياقوت، وذلك لشدة احتاد أجزائها بعضها ببعٍض، فإنه ليس بني خلل أجزائها رطوبةٌ

 كالكربيت والزرنيخ والقري والنفط وما شاكلها من املعدنيات، فهي من األجزاء املعدنية، وأكل النار هلا، وسرعة اشتعاهلا فيها،
اهلوائية الدهنية املتعلقة باألجزاء الترابية، غري متحدة ا، واألجزاء املائية قليلة معها، وهي غري نضجٍة أيضاً وال متحدة ا، فإذا 

اراً، وفارقت األجزاء الترابية، وارتفعت يف اهلواء، واختلطت به، أصابتها حرارة النار ذابت بسرعة، وحتللت وصارت دخاناً وخب



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  230  

إن علة : ما العلة يف أن الذهب يذةب وال حيترق، والياقوت ال يذوب وال حيترق، فنقول: وأما إذا قيل. وتفرقت بني أجزاء اهلواء
حرارة النار ذابت والنت األجزاء األرضية اليت معها، ذوبان الذهب هي من الرطوبة الدهنية املتحدة باألجزاء الترابية، فإذا أصابتها 

وأما ما مل حيترق فمن أجل األجزاء املائية املتحدة باألجزاء املائية املتحدة باألجزاء الترابية واهلوائية، فإا تقابل النار وتدفع عن 
ء اهلوائية الدهنية، وغلظت األجزاء املائية جسدها الترايب وهج النار بربدها ورطوبتها، فإذا خرجت من النار مجدت تلك األجزا

وأما الياقةت فألنه أجزاء مائية وصفت . وانعقدت، وصارت األجزاء األرضية كما كانت؛ وعلى هذا القياس سائر األجسام الترابية
لنار، ألنه بطول الوقوف بني الصخور، وأُنضجت بدوام طبخ حرارة املعدن هلا، واحتدت أجزاؤها ويبست، فصارت ال تذوب با

وأما علة صفائه فمن أجل أنه ايس فيه أجزاٌء ترابية مظلمةٌ، بل كلها أجزاٌء مائية قد غلظت وصفت . ليس فيها رطوبة دهنية
وأما سرعة ذوبان بعض األجسام واحتراقها، . ونضجت ومجدت ويبست، فال تقدر النار على تفريق أجزائها لشدة احتادها ويبسها

وأما سوادها فمن أجل أا غري .  فهومن أجل أن األجزاء املائية واهلوائية غري متحدة باألجزاء الترابيةمثل الرصاص واُألسرب،
  .نضجة وثقلها من أجل كثرة األجزاء األرضية فيها، واهللا أعلم

نها متشاكلة متآلفة، فمنها متضادة متنافرة، وم: خواص اجلواهر فصل واعلم يا أخي أن هلذه اجلواهر خواص كثريةً، وطباعها خمتلفة
وهلا تأثريات بعضهايف بعض، إما جذباً أوإمساكاً أودفعاً أونفوراً، وهلا أيضاً شعور خفي وحس لطيف كما للنبات واحليوان، إما 

حلكماء يف والدليل على صحة ما قلنا وحقيقة ما وصفنا، قول ا. شوقاً وحمبة، وإما بغضاً وعداوة، ال يعلم كُنه عللها إالّ اهللا تعاىل
كتاب األحجار ونعتهم هلا أن طبيعةً تألف طبيعةً، وطبيعةً تناسب طبيعةً أُخرى، وطبيعةً تلصق بطبيعة، وطبيعة تأين بطبيعة، وطبيعة 

تقهر طبيعة، وطبيعة تقوى على طبيعة، وطبيعة تضعف عن طبيعة، وطبيعة تلهب طبيعة، وطبيعة حتب طبيعة، وطبيعة تطيب مع 
يعة تفسد مع طبيعة، وطبيعة تبيض طبيعة، وطبيعة حتمر طبيعة، وطبيعة رب من كبيعة، وطبيعة رب من طبيعة، طبيعة، وطب

  .وطبيعة تبغض طبيعة، وطبيعة متازج طبيعة

 ال يوجد ويقال إن األملاس. فأما الطبيعة اليت تألف طبيعة أُخرى فمثل األملاس والذهب، فإنه إذا قَرب من الذهب التصق به وأمسكه
إالّ يف معدن الذهب، ويف واٍد من ناحية املشرق؛ ومثل طبيعة حجر املغناطيس يف جذب احلديد، فإن هذين احلجرين، يابسني 

صلبني، بني طبيعتهما أُلفةٌ واشتياق، فإنه إذا قَرب احلديد من هذا احلجر حىت يشتم رائحته، ذهب إليه والتصق به، وجذبه احلجر 
وهكذا يفعل احلجر اجلاذب للحم، واحلجر اجلاذب للشعر، واحلجر اجلاذب . ه كما يفعل العاشق باملعشوقإىل نفسه، ومسك

وعلى هذا القياس ما من حجٍر من األحجار املعدنية إالّ وبني طبيعته وبني طبيعة شيٍء آخر أُلفة . للظُّفر، واحلجر اجلاذب للتنب
  .واشتياق، عرف الناس ذلك أم مل يعرفوه

    

اعلم أن مثل مقابلة أفعال هذه األحجار بعضها يف بعض يكون مثل تأثريات الدواء يف العضوالعليل، وذلك أن من خاصية كل و
عضوعليل اشتياقاً إىل طبيعة الدواء املُضاد لطبيعة العلة اليت به، فإذا حصل الدواء بالقرب من العضوالعليل، أحس به، وجذبته القوة 

و، وأمسكته املاسكة، واستعان بالقوة املدبرة بطبيعة الدواء على دفع طبيعة العلة املؤملة، وقويت عليها وغلبتها، اجلاذبة إىل ذلك العض
وهذه من . ودفعتها عن العضوالعليل، كما يستعني ويدفع احملارب واملخاصم بقوة من يعينه على خصمه وعدوه، يف دفعه عن نفسه

صنعه، ولطيف تدبريه خبلقه من احليوان، وحسن سياسته له، إذ جعل لكل داٍء وعارٍض إتقان حكمة اهللا، جل جالله، وعجيب 
فمن ربكما يا : "دواًء شافياً، مث أهلمه إياه، كما ذكر اهللا تعاىل حكايةً عن موسى، عليه السالم، ملا قال له فرعون وألخيه هارون

خلقه وصوره وعرفه منافعه ومضاره، وقواه وأعانه وحفظه ورعاه يعين ." ربنا الذي أعطى كل شيٍء خلقه مث هدى: موسى؟ قال
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  .ودبره وساسه كما شاء وكيف شاء، فتبارك اهللا أحسن اخلالقني

وأما الطبيعة اليت تقهر طبيعةً أُخرى فمثل طبيعة السنباذَج اليت تأكل األحجار عند احلك أكالً، وتلينها وجتعلها ملساً؛ ومثل طبيعة 
 املسخ الذي يفتت املاس القاهر لسائر األحجار الصلبة، وذلك أن املاس ال يقهره شيء من األحجار وهوقاهر هلا كلها، اُألسرب

. لوأنه ترك على السندان وطُرق باملطرقة لدخل يف أحدمها ومل ينكسر، وإن جعل بني صفحتني من أُسرب وضغط عليها تفتت

قليل الصرب على حرارة النار، إذا طُليت به األحجار املعدنية الصلبة مثل الذهب والنحاس والفضة، ومثل طبيعة الزئبق التيار الرطب ال
أوهنها وأرخاها، خىت ميكن أن تكسر بأسهل سعي تفتت قطعاً قطعاً، ومثل الكربيت املننت الرائحة، املُسوِد لألحجار النرية الرباقة، 

والعلة يف ذلك أن يف الكربيت رطوبة دهنية لزجةً جامدةً، . ر منها، حىت حتترق يف أسرع مدةاملُذهب أللواا وأصباغها، ميكِّن النا
فإذا أصابته حرارة النار، ذاب والتصق بأجساد األحجار ومازجها، فإذا متكّنت النار فيه احترق وأحرق معه تلك األجساد، ياقوتاً 

  .كانت أم ذهباً أم غريمها

  .يعة أُخرى وتنورها فمثل النوشادر الذي يغوص يف قعر األحجار ويغسلها من الوسخوأما الطبيعة اليت تزين طب

وأما الطبيعة اليت تعني طبيعة أُخرى فمثل البورق الذي يعني النار على سرعة سبك هذه األحجار املعدنية الترابية، ومثل الزاجات 
وعلى . ى واملُعينان على سبك الرمل وتصفيته، حىت يكون زجاجاً شفافاًوالشبوب اليت جتلوها وتنورها وتصبغها، ومثل املينا والِقل

فأما تأثرياا يف أجسام احليوان فقد ذُِكر يف كتب . هذا القياس واملثال حكم سائر األحجار املعدنية يف تأثريات بعضها يف بعض
  .األدوية والطب والعقاقري

  خواصها الغريبة

    نية خواص غريبةً، فصل واعلم أن هلذه اجلواهر املعد

وخلقُها وتكوينها عجيب جداً، فإذا فكّر العاقل يف لطيف صنع الباري، جل جالله، وإتقان حكمته فيها، يبقى متعجباً باهتاً، 
بة، ويزداد بربه معرفةً ويقيناً، وخاصةً إذا فكر يف ِخلقة الدرة وتكوينها، وذلك أن هذه اجلوهرة إمنا هي ماٌء ورطوبة هوائية عذ

ودهنية جامدة، منعقدة بني صدفني، كأما خزفتان منطبقتان، ظاهرمها خشن وِسخ، وباطنهما أملس نقي أبيض، يف جوفها حيوان 
كأنه قطعة حلم، ِخلقته ِخلقةُ الرِحم، مسكنه يف قعر البحر املاحل، وهوقد ضم ذَينك الصدفني على نفسه من جانبيه، كما يضم 

ند السكون عن الطريان، خمافة أن يدخل فيه ماء البحر املاحل، حىت إذا أحس بسكون البحر عن االضطراب يف الطائر جناحيه ع
أمواجه، ارتقى من قعره إىل أعلى سطحه بالليل، ويف وقت من الزمان معلوم خمصوص عنده، وفتح تلك الصدفتني كما تفتح فراخ 

فم الرحم عند اجلماع، فريشح يف جوفه من ندى اهلواء ورطوبة اجلو، وجتتمع فيه الطري أفواهها عند زق الطائر هلا، وكما يفتح 
فإذا اكتفى ضم تيِنك الصدفتني على نفسه ضماً . قطرات من املاء العذب من ذلك الصقيع الذي يقع بالليل على النبت واحلشيش

بة مبا خيالطها من ملوحته، ويرتل برفٍق إىل قرار البحور، شديداً، خمافة أن يرشح فيه ماء البحر املاحل، فتفسد تلك الرطوبة العذ
فيسكن هناك زماناً، فإذا طال الزمانعلى تلك الرطوبة العذبة، غلُظت وثقلت وصارت يف قوام الزئبق، وتدحرجت يف جوفه حبركته، 

وتصري دراً صغاراً وكباراً، وذلك مث على ممر الزمان جتمد وتنعقد . فيصري حبات مستديراٍت، كما يصري الزئبق إذا تبدد وتدحرج
  .تقدير العزيز العليم

فصل واعلم يا أخي، إذا تأملت احملسوسات وتصفّحت املوجودات، وحبثت عن الكائنات اليت دون فلك القمر، وجدت أصغرها 
  .جسداً، وأضعفها خلقة أشرفها جوهراً وأجلّها قدراً وأعمها نفعاً
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لدرة والديباج والعسل، وتأملها جتدها عند الناس أجل األشياء قدراً، وأنعمها لُبساً، وأطبيها ذوقاً، وانظر إىل هذه الثالثة اليت هي ا
أعين هذه الثالثة، فإذا تأملت ما ذكر من خلقة هذا احليوان، تبينت أنه أحقر حيوانات البحر وأضعفها، وكما ترى النحل أضعف 

 تراه أصغر احليوان جثّةًالطيور بنيةً، وأصغرها جثّة، وهكذا دود القز.  

فصل واعلم أن اهللا، جل ثناؤه خلق هذه األشياء املعدنية مناِفع للحيوان وخاصةً للناس، وجعلهم حمتاجني إليها، متصرفني فيها، 
نعها، فتكون قياساً هلم، فيعلمون أن العامل أيضاً حمدا وخلقها وصا إىل حني، لكيما يتفكّر العقالء يف كو ثٌ مصنوع متنغمني

كائن بعد أن مل يكن، وإن كان كبري اجلثة عظيم اِخللقة، طويل العمر، كبري الِقباء، ال يدري العلماء احلكماء على التحقيق أنه مىت 
كان وال مىت يفسد، ويعلمون أن له خالقاً خلقه وأوجده وصوره، وركَّب أفالكه وأدارها، وأجرى كواكبه وسيرها، ومد شعاعها 

كز، ومزج األركان، وزوج الطبائع، وأولد منها الكائنات الفاسدات اليت هي احليوان والنبات واملعادن، وسخرها لإلنسان، حنواملر
وملّكه عليها يتصرف فيها كما يشاء، وحيكم عليها مبا يريد باالنتفاع منها أودفع املَضار ا، وإمنا احتاج العلماء والعقالء إىل 

هد على الغائب، وقياس اجلوء على الكلّ، على أن العامل محدثٌ عند حرية عقوهلم، فإذا فكّروا يف حدثه وكونه االستدالل بالشا
بعد أن مل يكن، وحبثوا عن تلك العلّة الداعية للصانع إىل الفعل إن مل يكن فعل وهي العلة اليت تسمى العلة التمامية اليت من أجلها 

  .يفعل الفاعل فعله

    

وهكذا أيضاً ملا فكروا يف أمر الفاعل مىت فعل، ويف أي زمان . ر كثري من العقالء يف هذه العلة، وحبثوا عنها مل يعرفوهاوملا فكّ
عمل، ويف أي مكاٍن، مل يعرفوها ومل يتصوروا ذلك، وأيضاً ملا فكروا وطلبوا أنه من أي شيء عمله، وكيف صوره، وأين كانت 

كر األفالك، ودور الكواكب، وما شاكل هذه املباحث والتفكُّر يف أشياء ليس يف طاقة اإلنسان معرفتها، ِرجلُ الِبركار ملا شكَّل أُ
وال يف قوة نفسه تصورها، فعند ذلك دعاهم جهلهم وحريم وشكوكهم إىل القول بقدم العامل وأزليته بغري علم وال بياٍن، إالّ 

وهةٌ، وقد علم اهللا تعاىل قبل أن خلقهم أنه تعِرض هلم هذه الشكوك واحلرية، فأزاح ِعللهم أوهام كاذبة وختييالت باطلة ومتويهات مم
بأن أراهم أشياء ال يشكون فيها وال يف كوا وال يف حقيقتها، لتكون مثاالً هلم وقياساً على ما ال يشاهدونه ويتصورونه يف حدوث 

النبات واملعادن واحليوان، وجعل أيضاً مركوزاً يف جبلة العقول أن الصنعة املُتقنة العامل وصفته، وهي هذه الكائنات الفاسدات من 
ال تكون إالّ من صانع قدير، وجعل أيضاً أثر الصنعة باقياً يف املصنوع يشاهدوا ليلهن وارهم من دوران هذه األفالك حول 

يف على األركان األربعة، والتغيريات واالستحالة، وتكوين املركز، وسري الكواكب فيها، وتعاقُب الليل والنهار والشتاء والص
الكائنات الفاسدات، وكل هذه داللةٌ للعقول وشواهد للنفوس على حدوث العامل وتكوينه بعد أن مل يكن، إذ مل يوجد يف مجيع 

وحنن قد بينا يف رسالة املبادئ العقلية ما . هذه الكائنات اجلُزئية شيٌء خاٍل من علة فاعلية، وعلة هيوالنية، وعلة صورية، وعلة متامية
  .هذه العلل يف حدوث العامل وكونه، فاعِرفها من هناك

وإذ قد ذكرنا طرفاً من كيفية تكوين املعادن، فنذكر اآلن طرفاً من أنواع جوهرها وخواص أنواعها، وما ذكره احلكماء، فنبدأ 
ها نوعاً فنوعاً، فأما الذهب فهوجوهر معتدل الطبائع، صحيح املزاج، نفسه بذكر أشرفها الذي هوالذهب والياقوت مث سائر ما يتلو

ولكن . متحدةٌ بروحه، وروحه متحدة جبسده، ونعين بالنفس األجزاء اهلوائية، وبالروح األجزاء املائية، وباجلسد األجزاء الترابية
ى تفريق أجزائه، وهوال يبلى يف التراب وال يصدأ على طول لشدة احتاد أجزائه وممازجتها ال حيترق بالنار، أن النار ال تقدر عل

. الزمان، ول تغريه اآلفات العارضة، وهوجسم لين املغمز، أصفر اللون، حلوالطعم، طيب الرائحة، ثقيل رزين، صفرةُ لونه نلريته

 ألن كربيته كان نقياً، وزئبقه كان صافياً، وِمزاجه .وصفاؤه وبريقه من هوائيته، ولينه من دهنيته، ورطوبته وثقله ورزانته من ترابيته
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فإذا أصابته حرارة النار ذابت رطوبته، ودارت حول جسده، . كان معتدالً، وحرارة املعدن طبخته على طول الزمان برفٍق واعتدال
 طُرق امتد حتت املطارق وإذا. ورطوبته تقابل حرارة النار وتدفع عن جسده إحراقها، وإذا خرجت من النار مجدت تلك الرطوبة

حاراً أوبارداً، واتسع يف اجلهات ورق وامتد، ويفتل منه كاخليوط، ويقبل مجيع األشكال من األواين واحللي، وهوخيالط الفضة 
ا سِحق منه وإذ. والنحاس يف السبك، وينفصل عنهما إذا طُِرح عليه املرقَِشيثا الذهيب، ألنه جنس من الكربيت حيِرق غريه وال حيترق

وأُدخل يف أدوية العني نفع، وإذا كُِوي به موضع مل ينفَطْ، وكان أسرع إىل البرء، وينفع من اِملرة السوداء، وداء احلية، وداء 
فمن أجل هذه اخلصال والفضائل جتمعه امللوك وتدخره يف . الثعلب، وأمراض القلب، وهي قسمة الشمس من بني الكواكب

ل ذلك يقلّ وجوده يف أيدي الناس ويعز، وتكثُر أمثانه ال لقلّة وجوده، ولكن كلُّ من ظفر بشيء كثٍري منه دفنه يف اخلزائن، ومن أج
  .األرض، أوصانه وخبأه فال يرى منه ظاهر إالّ القليل

    

أمحر وأصفر وأخضر وأزرق، وأما اليواقيت فأحجار صلبة حارة يابسة، شديدة اليبس، رزينة صافية شفافة، خمتلفة األلوان، بني 
وأصلها كلها ماٌء عذب وقف يف معادا بني األحجار الصلدة والصخور والصفوان زمانا طويالً، فغلُظ وصفا وثقُل وأنضجته 

 حرارة املعدن لطول وقوفه، فاحتدت أجزاؤه، وصارت صلبة ال تذوب يف النار البتة لقلة دهنيته وال تفرغ لغلظ رطوبته، بل يزداد

وخاصة األمحر منه ال تعمل فيه املبارد لشدة صالبته ويبسه، إالّ املاس والسباِذج باحلك يف املاء، ومعدنه يف البالد . حسن لونه
  .اجلنوبية حتت خط االستواء، وهوقليل الوجود عزيز، كثري الثمن لقلّة وجوده

 الوباُء والطاعون، سلم منها بإذن اهللا تعاىل، ونبلَ يف أعني الناس، ومن منافعه أن من ختتم بشيء منه، وكان يف بلدٍة قد أصاب أهلها
  .وسهل عليه قضاء حوائجه وأمور معايشه

وأما الزمرد والزبرجد فهما حجران يابسان باردان، جنسهما واحد، موجودان يف معادن الذهب، وخريمها وأجودمها أشدمها 
والدهنج .  إىل الزبرجد ذهب عن بصره الكالل، ومن تقلّد منه أوختتم به سلم من الصرعومن أكثر النظر. خضرة وصفاء وشفافاً

  .عدوللزبرجد، ويشبه يف النظر، وإذا وضع معه يف موضٍع واحد كسره وكدر لونه وذهب بنضارته

 واجلزع الذي يكون من املرة السوداء، وأما خاصيته فإنه ينفع يف خفقان القلب من اخلوف. وأما الدر فقد تقدم ذكره وهيئة تكوينه
ألنه يطري دم القلب، ويدخل يف أدوية العني ويشد أعصاب العني، وإن حك وطُلي به بياض البرص أذهبه، وإن سقي ذلك املاء 

  .من كان به صرع أسكنه

تكاد تكون ذهباً، لوال أنه غلب عليها الربد يف وأما الفضة فإا أقرب اجلواهر الذائبة إىل الذهب، وهي باردة لينة معتدلة، حىت 
فإذا طُِرح عليها املس أوالرصاص قبل السبك امتزجت ما، وإذا خلصت منهما ختلَّصت، . معدا قبل النضج، وهي قسمة القمر

وإذا سحقت وأُدخلت يف . ارويسودها الكربيت، ويكسرها الزئبق، وحيسن لوا البورق، ويعني على سبكها ويدفع عنها إحراق الن
  .األدوية املشروبة نفعت من الرطوبات اللزجة، وهي حتترق بالنار إذا أحلَّت عليها، وتبلى بالتراب بطول الزمان

وأما النحاس فهوجرم حار يابس مفرطٌ فيه، وهوقريب من الفضة، ليس بينهما تباين إالّ يف احلُمرة واليبس، وذلك أن الفضة بيضاء 
ينة، والنحاس أمحر يابس كثري الوسخ؛ فحمرمن شدة حرارة كربيته، ويبسه ووسخه لِغلظه، فمن قدر على تبييضه وتليينه، ل

وإن طُلي النحاس بالزئبق . والنحاس إذا ادين من احلموضات أخرج زجنارا، والزجنار سم. أوتصفري الفضة وتليينها فقد ظفر حباجته
نحاس زطُرح عليه زجاج شامي، وطُرح حبرارته يف املاء، خرج لونه مثل لون الذهب؛ وإذا أُدين من أرخاه وكسره؛ وإن سبك ال

ومن أدمن األكل والشرب يف أواين النحاس أفسد . النار اسود، ألن النار هي كالقاضي بني اجلواهر املعدنية يفصل بينهما باحلق
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يت أواين النحاس من السمك شم هلا رائحة منتنة، وإن كُبت آنية النحاس على فإذا أدن. مزاجه، وعرضت له أعراض كثرية شديدة
  .مسٍك مشوي أومطبوٍخ حبرارا، صار سماً قاتالً

 رح به حيوان، أضرخذ منه سكني أوسالح، وجلباً، فإن اتمن النحاس طُرحت عليه أدوية، حىت صار ص وأما الطاليقوين فهوجنس
ومن أصابع وحع . ن اِختذ منه ِشص لصيد السمك، وتعلَّق به، مل ميكنه اخلالص وإن صغر الشص وعظم احلوتمضرة مفرطة؛ وا

وإن اُمحي الطاليقون وغُِمس يف املاء مل . اللقوة فدخل بيتاً ال يرى فيه الضوء، ونظر إىل مرآة طاليقون، برأ من اللقوة بإذن اهللا تعاىل
ل منه منقاش ونِتف به الشعر من اجلسد، ودهن املوضع، مل يتبت الشعر بعد ذلك؛ وإن شرب يقرب ذلك املاء ذباب؛ وإن عِم

  .الشراب من إناء طاليقوينّ مل يسكر

الرائحة والرخاوة والصرير؛ وهذه اآلفات دخلت عليه : وأما القلعي فهوقريب من الفضة يف لونه، ولكن يباينها بثالث صفات
فرخاوته لكُثْر هوائيته، وصريره لغلظ كبؤيته لقلة نضجه، وإن مزج . اآلفات على اجلنني وهويف بطن أُمهوهويف معدنه كما تدخل 

وإذا حرق القلعي، وجعل يف املراهم، . بقضيب الرحيانة املسمى آساً واملَرقَِشيثا وامللح والزرانخ على ما ينبغي بِرئ من هذه اآلفات
  .يف عيون الناسبِرئ اجلرح والقروح اليت تكون 

    

  .وأما اُألسرب فهوجنس من الرصاص، ولكنه كثري الكربيت غري نضج ومنافعه معروفة بني الناس

وأما احلديد فهوأجناس، فمنه لين رخو، ومنه ما إذا أُسقي املاء ازداد صالبةً وِحدة، وال يستغين عنه الصانع، ومنافعه بينةٌ ظاهرة ال 
ومن اجلواهر املعمولة .  ال يستغىن عن املاء والنار وامللح؛ ومنه ما إذا طُرحت عليه أدويةٌ ازداد قوةً وصالبةيستغين الناس عنه، كما

  .أيضاً الشبه، وهوحناس طُرحت عليه أدوية فازداد صفرةً وليناً

رب إذا أُحرق الزجنار مع النحاس، وأما اإلسفندري فهوحناس مزج بالقلعي، واملُفْرغُ حناس وأُسرب، واملَرداسنج من اُألس
وأما . واإلسِفيذاج من أُسرب واحلموضة، واإلسِرنج منه ومن الكربيت؛ والزجنَفْر من الزئبق والكربيت، واملُرتك من اُألسرب

  .منافعها، أعين هذه األحجار، ومضارها فهي معروفة بني الناس، وقد دِكرت يف كتب الطب بشرحها

ر املعدنية الزئبق والكربيت، فأما الكربيت فهوحجر دهين لَزج يلصق باألحجار املعدنية عند ذوباا، وحيترق بالنار، ومن اجلواه
  .ويحرق األحجار معه ألنه دهن كلُّه

ة بالتدبري، وأما الزئبق فهوجسم ركب سيال يطري إذا أصابته حرارة النار، وال صرب له على حر النار، وهوخيالط األجسام املعدني
ومثله مع . ويرخيها ويكسرها ويوِهنها، فإذا أصابت تلك األجسام حرارة النار، طار الزئبق ورجع إىل حالته اُألوىل صلباً كما كان

هذه األحجار كمثل املاء مع الطني اليابس إذا غَلَبه املاء استرخى وتفتت، فإذا أصابته حرارة النار أوحرارة الشمس، جف وعاد 
  .ما كان أوالًك

 رواعلم أن الكربيت والزئبق أصالن للجواهر املعدنية الذائبة، كما أن التراب واملاء أصالن لألجسام الصناعية كاللَِّبن واآلج
ها والكيزان والغضائر والقُدور، وكلّ ما يعمل من الطني، وقد تقدم ذكر كيفية تكوين اجلواهر املعدنية الذائبة، وعلل اختالف طبائع

  .وصفاا يف فصل قبل هذا

 ركملح الطعام وامللح األندراينّ، ومنها م بوب والبوارق والزاجات، فمنها عذبومن اجلواهر املعدنية أيضاَ أنواع األمالح والش
ها بوارق اخلُبز، كملح الصاغة، ومنها حاد كالنوشادر، ومنها قابض كالشبوب والزاجات، ومنها دواٌء كالنفطي واهلندي، ومن

وكل هذه رطوبات ومياه ختتلط . ومنها سواِرج تصلح للدباغة، ومنها ملح الِقلى والنورة والرماد والبولُ، يستعمله أصحاب الكيميا
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  .زاجاتبتراب ِبقاع األرض تحرقها حرارة الشمس أوالنار أوحرارة املعدن، فتنعقد وتصري أمالحاً وشبوباً وبوارق وفُنون ال

 جنجاج والبلور واملينا والطَّلْق والشوالكجل والتوتيا، ومنها الز جنقَِشيثا واملغنيسيا والشادرانيخ واملَرومن اجلواهر املعدنية أنواع الز
  .ص واإلسفيذاج وما شاكلهاوالعقيق والِفريوزج والسنباذَج واِجلزع واالَّزورد والعنرب والدهنج، ومنها الِقري والنفط واجل

    

والعم يا أخي أن لكل نوع من اجلواهر خواص ومنافع ومضار تركنا ذكرها خمافة التطويل، إذ قد ذكرها احلكماء يف كتبهم، وهي 
حجر فأما اهلنج فهو. موجودة يف أيدي الناس، ولكن لنذكر من خواص بعضها طرفاً ليكون دليالً على الباقي الذي مل نذكره منها

يتكون من معدن النحاس وطبيعته باردة لينة، ألنه دخان مرتفع من الكربيت املتولّد من معدن النحاس، وهوأخضر مثل الزجنار، فإذا 
صار يف موضٍع من جبال املعدن تكاثف وتلبدت أجزاؤها بعضها على بعض، وجتسد وحتجر، فهوخمتلف األلوان أخضر كَِدر حسن 

سم من سقي من سحالته تقطّعت أمعاؤه وأمرضه وأهلب معدته، وإن شِرب وهوصحيح أضر، وهويصفومع اللون، وفيه خاصية 
اهلواء ويتكدر معه، ويذهب تكسري الذهب وتشقشقه عند الطَّرق، ومع التاكر يكون أقوى فعالً، وإن ذوب ذلك وجعل الذُّباب 

لّ، وطلي على القُوباء أذهبها، وينفع يف السعفة اليت يف الرأس، ومن اجلواهر على لسع الزنابري سكّنها، وإن سحق وأُذيب باخل
املعدنية البازهر وهوجوهر لين أملس، خمتلف األلوان، وأصله كان رطوبةً هوائيةً دهنية مجدت يف معدبطول الزمان، وهوحجر 

رةً كانت أوباردةً، حيوانيةً كانت أونباتية أومعدنية تلك شريف تظهر منه أفعال كرمية، وذلك ألنه ينفع من السموم القاتلة حا
السموم، وحنتاج أن نزيد يف شرح هذا الباب إذ كانت عقول الناس قد حتيرت يف كيفية أفعال السمومات والترياقات والبازهرات 

ن حيث هوجسم، وال العرض له فعلٌ أيضاً يف األجسام الطبيعية، ألا أجسام جامدات، وقد قام الربهان على أن اجلسم ال فعل له م
ألنه أعجز من اجلسم بكثري، فيجب أن نذكر أوالً كيفية األفعال اليت تظهر من هذه األجسام بعضها من بعٍض، مث نبين من الفاعل 

ت الروحانية اللطيفة اليت يف وأما السموم فنوعان حارةٌ وباردةٌ، فالباردة منها تجمد الدم والرطوبا. باحلقيقة هلا وفيها ومنها وا
واحلارة منها تذوب الدم وتلك الرطوبات وتطيرها، فتفىن ويذوب بدن احليوان . أعضاء احليوان، اليت ا صحة اِملزاج وِقوام احلياة

ملياه صبغه يف حلظة؛ وأما فأما دبيب السموم احلارة يف أبدان احليوانات فمثل دبيب لون الزعفران إذا وقع يف ا. مع ذوباا فيهِلك
وأما دبيب البازهرات والترياقات املضادة أفعاهلا . الباردة منها فهي فعل اإلنفَحة إذا وقعت يف اللنب احلليب مجدته يف أقرب مدة

وأما .  بوِدر األفعال تلك السموم فهومثل فعل احلُموضات إذا وقعت على صبغ الزعفران غَسلته من ساعتها، ومنعته أن يذوب إذا
ما الفاعل املُحرك هلذه األجسام، فهوقوةٌ روحانيةٌ من قُوى النفس الكلية الفلكية السارية يف مجيع األجسام من لَدن فلك القمر إىل 

دوات فهذه األجسام اجلزئيات من احليوان والنبات واملعادن هي للطبيعة كاآلالت واأل. منتهى مركز األرض، وهي املسماة الطبيعة
للصانع الفاعل، يفعل ا وفيها ومنها أفعاالً خمتلفة، وأعماالً متقنةً بعضها ببعٍض، كالنجار الذي يفعل النشر باملنشار، ويعمل 
النحت بالفأس، والثقب باِملثقَب، والكشَء باألرندِج، ويربد باملربد، والفاعل واحد واألفعال خمتلفة حبسب اآلالت واألدوات، 

. وهذه القوة الفاعلة املتقدم ِذكرها هي اليت يسميها األطباء والفالسفة الطبيعة، ويسميها الناموس مالئكةً. ض املقصودةواألغرا

  .والطبيب هوخادم الطبيعة يناوهلا ما حتتاج إليه يف وقت احلاجة، كما يناول التلميذ اُألستاذ أدواته وقت حاجته وخيدمه ا

 النفوس اجلزئية املتجسدة اخلادمة للنفس الكلية، إذا أحسنت يف خدمتها للنفس الكلية وطلبت األجر فصل واعلم يا أخي أن هذه
    واجلزاء من اهللا، 

فلها مِرتلة جليلةٌ عند اهللا، وكرامةٌ ومكافأةٌ بعد مفارقتها هياكلها، سواٌء كانت خدمتها يف إصالح أمر الدين والدنيا، فإنه ال يذهب 
ء، إذا كنت محتِسبةً لوجه اهللا تعاىل، وطالبةً ملا عنده من الوجه املقصود منه إليه، فال يفوتها نصيبها من الدنيا كما هلا عند اهللا شي
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ذكر برزويِه الطبيب يف كتاب كليلة ودمنة أن الزراع مل يزرع طلباً للعشب بل للحب، وال بد للعشب أن ينبت إن شاء الزارع 
األجر واجلزاء من اهللا تعاىل ال يفوته نصيبه من الدنيا وما قُسم له، ما أراده أومل يِرد، كَِره أورضي، زِهد أومل يشأ، كذلك طالب 

ما خلقت اجلن واإلنس إالّ ليبعدون، ما أُريد منهم من رزٍق، وما : "أورِغب، طلب أومل يطلب، وتصديق هذا الرأي قول اهللا تعاىل
  ".زاق ذوالقوة املتنيإن اهللا هوالر. أُريد أن يطعمون

واعلم يا أخي أن عبادة اهللا ليست كلها صالةً وصوماً، بل ِعمارةُ الدين والدنيا مجيعاً، ألنه يريد أن يكونا عاِمرين، فمن يسعى يف 
عى يف صالح عباده صالح أحدمها أوكليهما فإجره على اهللا، ألنه ماِلكُهما محيعاً، والناس كلهم عبيده، وأَحب ِعباده إليه من س
إمنا جزاء الذين : "وِعمارة عالَميِه مجيعاً، وأبغض عباده من سعى يف فسادمها مجيعاً أويف فساد أحدمها كما ذكر اهللا، جل جالله

" رضحياربون اهللا ورسوله ويسعون يف األرض فساداً أن يقتلوا أويصلَّبوا أوتقطع أيديهم وأرجلهم من ِخالٍف، أوينفَعوا من األ

  ".وأن ليس لإلنسان إالّ ما سعى: "وقال تعاىل. اآلية

ومن اجلواهر املعدنية املاس وطبيعته الربودة واليبوسة يف الدرجة الرابعة، وقلّ ما جتتمع هاتان الطبيعتان يف شيء من األحجار 
ه أوهشمه، إالّ ِجنساً من اُألسرب فإنه يؤثر فيه املعدنية، فبهذه اخلاصية صار ال حيتك جبسم من األحجار املعدنية إالّ أثّر فيه أوكسر

  .ويكسره ويفتته مع رخاوته ولينه وننت رائحته

واعلم أن مثل تأثري هذا احلجر الضعيف املَهني يف هذا اجلوهر الشريف القوي كمثل تأثري البقَّة الضعيفة الصغرية املهينة يف الفيل 
يوانات بعظيم جثته، وشدة قوته، وهذا يغلبه ويؤذيه ويضر به بصغر جثته وخفّة حركته، العظيم اجلثة الشديد القوة الذي يقهر احل

  .فإن يف ذلك ِعربةً ُألويل األبصار وداللةً لُويل األلباب على أن املُسلِّطَ للصغريعلى الكبري هوخالقهما ومصورمها سبحانه

  .س، ولكن تأثريه دون تأثريهوأما السنسباذَج فهوقريب من هاتني الطبيعتني من املا

وأما حجر املغناطيس فهوأيضاً عربةٌ ُألويل األبصار والتفكُّر يف األمور الطبيعية، وخواص أفعال بعضها يف بعض، وذلك أن بني هذا 
شدة يبسه احلجر واحلديد مناسبةً ومشاكلةً يف الطبيعة، كاملناسبة واملشاكلة اليت بني العاشق واملعشوق وذلك أن احلديد، من 

وصالبة جسمه وقهره لألجسام املعدنية والنباتية واحليوانية، يتحرك حنوهذا احلجر ويلتصق به ويلتزمه كالتزام العاشق املُحب 
فإذا فكّر العاقل اللبيب يف فعل هذين احلجرين وغريمها من األحجار املعدنية واألجسام النباتية، علم وتبني . املعشوق احملبوب املشتاق

ن الفاعل احملرك هلما هوغريمها، ألن اجلسم ال فعل له من حيث هوجسم برباهني قد قامت ودالئل قد وضحت، وأن هذه له أ
األجسام كلها، مع اختالفها واختالف طبائعها وفنون أشكاهلاوخواص طبائعها، هي كاألدوات واآلالت للفاعل الصانع احملرك، 

وقد تبني . لتأثريات كلها من أفعاهلا، وهي املسماة طبيعةً، تظهر وتعمل بإذن باريها، جلّ ثناؤهوهو النفس الكلية الفلكية اليت هذه ا
بدالئل عقلية أن الباري، جل ثناؤه، ال يباشر األجسام بذاته وال يتوىل من األفعال بنفسه إال االختراع ةاإلبداع حسب، وأما 

 تكون باآلالت واألدوات يف األماكن واألزمان إمنا يأمر مالِئكته املوكلني التأليف والتركيب والصنائع واألفعال واحلركات اليت
  .وعباده املؤيدين بأن يفعلوا ما يؤمرون، مثل أمر امللوك والرؤساء لعبيدهم وخدمهم وجنودهم

  أركان الجواهر األربعة

 وفنون خواصها، أصلها كلها وهيوالها هي فصل وقد تبني مما ذكرناه أن اجلواهر املعدنية مع كثرة أنواعها واختالف طبائعها
األركان األربعة اليت تسمى اُألمهات ألجزائها واملُركِّب هلا هي الطبيعة بإذن اهللا تعاىل؛ وتبني بأن الغرض من هذه اجلواهر املعدنية 

  .هومنافع الناس واحليوان، وإصالح أمر احلياة الدنيا ومعيشة احليوان إىل وقت معلوم
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أخي بأن اجلواهر املعدنية، مع اختالف طبائعها وأنواع أشكاهلا وفنون جواهرها وخواصها،كاألدوات للطبيعة الفاعلة، واعلم يا 
واآلالت هلا، تفعل ا وفيها ومنها يف األماكن املتباينة واألزمان املختلفة هذه األفعال والصنائع واألعمال من التركيب والتأليف 

 األركان األربعة من الكون والفساد والنشوء والبلى حسب دوران األفالك وحركات الكواكب واجلمع والتفريق ألجزاء هذه
وطوالع الربوج على آفات البلد من الرب والبحر والسهل واجلبل والعمران واخلراب، كلّ ذلك بإذن اهللا تعاىل الذي خلقها ووكلها 

  .ع من تكوين املعادن والنبات واحليوانباألركان وأيدها بالقوة اإلهلية على هذه األفعال والصنائ

واعلم أن الكبيعة إمنا هي ملك من مالئكة اهللا املؤيدين وعباده الطائعني، يفعلون ما يؤمرون، ال يعصون اهللا ما أمرهم وهم من 
  .خشيته مشِفقون

 واهليوىل واحلركات، بل ِفعلُه اخلاص به واعلم أن اهللا تعاىل غري محتاٍج يف أفعاله إىل األدوات واآلالت واألماكن واألزمان
  .هواإلبداع واالختراع، إذ االختراع هواإلخراج من العدم إىل الوجود حبسب ما بينا يف رسالة املبادئ العقلية واألفعال الروحانية

لك من مالئكة اهللا تعاىل املوكلني واعلم أن طائفةً من اادلة أنكرت أفعال الطبيعة ملّا جهلت ماخية الطبيعة نفسها، ومل تدِر أا م
وفيهم من . بتدبري عامله وإصالح خالئقه فنسبت كل أفعال الطبيعة إىل الباري، جل ثناؤه، حسنةً كانت أوسيئةً، خرياً كانت أوشراً

األفعال إىل نسب ما كان حسناً إىل الباري، وما كان قبيحاً نسبه إىل غريه؛ مث اختلفوا يف الغري من هو، فمنهم من نسب تلك 
وكل هذه األقاويل . الطبيعة وإىل التولُّد، ومنهم من نسبها إىل النجوم، ومنهم من نسبها إىل الشياطني، وال يدري ما الشياطني

قالوها جلهلهم ماهية الطبيعة وقلة معرفتهم بأفعاهلا وأفعال مالئكة اهللا املوكلني حبفظ عامله وإدارة أفالكه، وتسيري كواكبه، وتوليد 
  .حيواناته، وتربية نبات أرضه، وتكوين معادا

واعلم يا أخي أن الباري، جل ثناؤه، ال يباشر األجسام بنفسه، وال يتوىل األفعال بذاته، بل يأمر مالئكته املوكّلني وعباده املؤيدين، 
هم، ال يتولّون األفعال بأنفسهم، شرفاً فيفعلون ما يؤمرون كما يأمر امللوك الذين هم خلفاء اهللا يف أرضه عبيدهم وخدمتهم ورعيت

كُن، فيكون ما أراد بأمره وإرادته ومشيئته واختراعه وإبداعه وإنشائه وإجياده : وإجالالً، كذلك يأمر سبحانه أويريد أويشاء أويقول
: ، وقوله تعاىل"كُن، فيكون: قول لهإمنا قولُنا لشيٍء إذا أردناه، أن ن: "وإحداثه اهليوىل اُألوىل واخللق األول، كما ذكر بقوله تعاىل

  ".ما خلقكم وال بعثكم إالّ كنفٍس واحدة: "وقوله تعاىل" وما أمرنا إالّ واحدةٌ كلمٍح بالبصر"

    

واعلم يا أخي أن هذه الصنائع واألفعال اليت جتري على أيدي ِعباده، إذا نسبت إىل الباري، جلّ جالله، فإن نسبتها على مثل نسبة 
بىن فالنٌ امللك مدينة كذا، وحفر ر كذا، كما يقال بىن اإلسكندرون الرومي سد يأجوج ومأجوج، وبىن : لوك، إذا قيلأفعال امل

سليمان بن داود، عليه السالم، مسجد ايليا، وبىن إبراهيم اخلليل، عليه السالم، البيت احلرام، وبىن املنصور مدينة السالم، إذ كان 
وكذلك حكم . يتهم وإلقائهم وعنايتهم، ال أم تولّوا األفعال بأنفسهم أوباشروا األعمال بأجسامهمذلك بأمرهم وإرادم ومش

إضافة أعمال مالئكة اهللا وأنبيائه وعباده، طبيعية كانت أواختيارية، فِنسبتها إىل اهللا تعاىل على هذا املثال، وتكون كما ذكر اهللا 
أفرأيتم : "وقوله تعاىل" فلم تقتلوهم ولكن اهللا قتلهم: "وقوله تعاىل" ذ رميت ولكن اهللا رمىوما رميت إ: "تعاىل لنبيه، عليه السالم

وما شاكل هذه " أفرأيتم ما حترثون أأنتم تزرعونه أن حنن الزارعون؟: "وقوله تعاىل" ما تمنون أأنتم ختلقونه أم حنن اخلالقون؟
التركيب واجلمع والتفريق والكون والفساد والنشوء والبالء، إذا نسب إىل اهللا اإلضافات من األفعال واألعمال والصنائع والتأليف و

تعاىل، فعلى هذا السبيل تكون تلك النسبة، ألن اهللا تعاىل خلق الفاعلني والصناع والعمال، وأفعال البشر كانت، أواجلن والشياطني 
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 واحد، ألم مجيعاً عبيده وجنوده وخدمه خلقهم ورباهم وأنشأهم واملالئكة، أوالطبيعة، فحكمها كلّها باإلضافة إىل اهللا حكم
 بتلىسيء ومم م وحمسننععذَّب ومر وشرير وفاضل وناقص وموعاٍص وخي طيعاهم، فماهم وعلّمهم وهداهم وأمرهم ووقو

  .انه، ال يسأل عما يفعل وهويسألونومعاىفً، خلقهم اهللا أطواراً لسعة علمه ونفاذ مشيئته وإجراء أحكامه وِعز سلط

  فصل إن طائفة من الجادلة

  لما لم يعرفوا ما الطبيعة، 

نسبت أفعاهلا كلها إىل الباري، جل جالله، ووقعت بذلك يف شبهة عظيمة وحريٍة وشكوك، وذلك ملا تبين هلم بأن الفعل ال يكون 
ا إىل الباري، جل ثناؤه، ونظروا فيها وحبثوا عنها، فوجدوا بعضها شروراً إالّ من فاعٍل، وشاهدوا أفعاالً مل يروا فاعليها نسبوه

وفساداً مثل موت األطفال ومصائب األخيار وتسليط األشرار وتلف احليوانات وما يلحقها من األمراض واألوجاع واجلهل 
، ومنهم من نسبها إىل النجوم، ومنهم من نسبها والبلوى، كِرهوا أن ينسبوا ذلك إىل الباري، عز وجل، فنسبوها إىل التولد بزعمهم

إىل الرباي تعاىل، وقال باملكافأة واملُجازاة، ومنهم من قال بالعرض وسابق النظر، ومنهم من قال باألصلح واللطف، وأقاويل أُخرى 
اآلراء واملذاهب والديانات فاعِرفْه يطول شرحها من التعديل والتجويز، فطولوا اخلُطَب فيها، وقد بينا طرفاً من أقاويلهم يف رسالة 

وحنن قد بينا أن هذه كلها أفعال األنفس اجلزئية اليت هي كلها قوى النفس الكلية الفلكية كما أنشأها . من هناك إن شاء اهللا تعاىل
 خرياً نسب إىل فما كان من هذه األفعال." ما خلقكم وال بعثكم إالّ كنفس واحدة: "باريها، عز وجل، كما ذكر بقوله تعاىل

  .النفس اجلزئية اخلريية، وما كان منها شراً نسب إىل األنفس الشريرة، وعليها تقع اازاة واملكافأة عن الثواب والعقاب

واعلم يا أخي أن نفسك هي إحدى النفوس اجلزئية، وهي قوة من قوى النفس الكلية والفلكية، ال هي بعينها وال منفصلة منها، 
 جزء من أجزاء جسم العامل، ال هوكله وال منفصلٌ منه، فانظر اآلن كيف أعمالك وأفعالك وأخالقك وآراؤك كما أن جسدك

وقال اله . إمنا هي أعمالكم ترد إليكم: ومعارفك، فبحسب ذلك يكون جزاؤك ومكافأتك، كما قال النيب، صلى اهللا عليه وسلم
وفَّقك اهللا أيها األخ . اآلية" وأن ليس لإلنسان إالّ ما سعى، وأن سعيه سوف يرى": تصديقاً لقول رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم

للرشاد، وهداك للسداد، إنه رؤوف بالعباد، وحسبنا اهللا ونعم الوكيل، نعم املوىل ونعم النصري، وال حول وال قوة إالّ باهللا العلي 
  .العظيم، اهلم صلّ على حممٍد وآله أمجعني

  . تكوين املعادن، ويتلوها رسالة ماهية الطبيعةمتت رسالة

  السادسة في ماهية الطبيعةالرسالة

إخوان الصفاء رسائل وهي الرسالة العشرون من   

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى، آهللا خري أما يشركون؟ 

  فصل الصنائع الطبيعية
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الرحيم، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، أنه ملا فرغنا من ذكر الصنائع البشرية يف الرسالة امللقّبة بالصنائع اعلم أيها األخ البار 
 العملية، نريد أن نذكر يف هذه الرسالة الصنائع الطبيعية 

نبيه لنا عن أفعال النفس والغرض منها ت. وكيفية أفعاهلا يف األركان األربعة، وكيفية مواليدها اليت هي احليوان والنبات واملعادن
وماهية جوهرها، والبيان عن أخبار املالئكة، ويسميها الفالسفة روحانيات الكواكب، فنقول أوالً ما الطبيعة؟ واعلم يا أخي أن 

تهى مركز الطبيعة إمنا هي قوة النفس الكلية الفلكية، وهي ساريةٌ يف مجيع األجسام اليت دون فلك القمر من لدن كرة االثري إىل من
  .األثري

واملركبة . واعلم أن األجسام اليت دون فلك القمر نوعان بسيطةٌ ومركبة، فالبسيطة أربعة أنواع، وهي النار واهلواء واملاء واألرض
، ومتممة وهذه القوة أعين الطبيعة، ساريةٌ فيها كلّها، وحمركة ومسكِّنة ومدبرة هلا. ثالثة أنواع، وهي املعادن والنبات واحليوانات

ومبلِّغة لكل واحدة منها إىل أقصى مدى غاياا، حبسب ما يليق بواحدة واحدة منها، كما شاء باريها، وكما بينا يف الرسائل 
  .اخلمس، وهي رسالة الكون والفساد، ورسالة اآلثار العلوية، ورسالة املعادن، ورسالة النبات، ورسالة احليوان

العامل، كما بينا يف الرسالة اليت ذكرنا فيها أن العامل إنسانٌ كبري، والطبيعة هي ِفعلها، واألركان واعلم أن النفس الكلية هي روح 
هي النار واهلواء واملاء واألرض، وهي اهليوىل املوضوعة هلا، واألفالك والكواكب كاألدوات هلا، واملعادن والنبات واحليوانات كلّها 

  .مصنوعاا

ع البشريني يعملون أعماله بأبدام وأيديهم وأرجلهم، وهي كلها مصنوعات للطبيعة، كاخلشب واحلديد واعلم يا أخي أن الصنا
والقطن واحلَب واما شاكلها، كما بينا يف رسالة الصنائع العملية، ويظهرون صنائعهم بأدوات اختذوها من مصنوعات الطبيعة أيضاً، 

وأما الطبيعة فهيوالها من ذاا اليت هي .  فهيوالهم وأدوام خارجة من ذوامكالفأس واملنشار واإلبرة والقلم وما شاكلها،
األركان األربعة، وهي هلا مبرتلة األخالط يف بدن إنساٍن واحد، وهي سارية فيها كلها، وصانعةٌ منها وفيها مصنوعاا؛ ومصنوعاا 

معادن ونباٍت وحيواٍن، وكلّ :  واحد، وهي ثالثة أجناسأيضاً ليست خبارجٍة من ذاا، وهي كلها كاألعضاء يف جسد حيوان
فأما األنواع واألجناس فهي حمفوظة معلومة . جنس منها حتته أنواع، وكلّ نوٍع حتته أنواع، إىل أن تنتهي أنواع حتتها أشخاص

واألنواع يف اهليوىل هي ثبات صورها يف اهليوىل، وأما األشخاص فهي غري معلومة وال حمفوظة فيها، والعلة يف حفظ صور األجناس 
عللها الفلكية، وأما تغيري االشخاص وسيالنها فمن أجل تغيريات نظامها، وذلك أن العلة الفاعلة هلذه املصنوعات هي النفس الكلية 

 أحكام الفلكية بإذن باريها، وكانت األركان هيوىل هلا، والطبيعة فعلها، والفلك والكواكب كاألدوات هلا، وكان املوضوع يف
النجوم ثالثة أنواع، وهي األفالك والكواكب والربوج، وكانت تأثرياا يف هذه األركان حبسب املناسبات الثالث، كما بينا يف 

رسالة املوسيقى، وهي مناسبة أعظم أجرامها، ومناسبة أبعاد مراكزها، ومناسبة حركات بعضها من بعض، وملا كانت املناسبات 
وملا كانت أيضاً املنسبات اليت بني مراكز .  الثابتة وبني هذه األركان األربعة حمفوظةً صورها يف اهليوىلاليت بني فلك الكواكب

األفالك احلاملة وبني هذه األركان حمفوظةً أبعادها وحركاا وأعظامها، صارت صور أنواع هذه األجناس أيضاً حمفوظةً يف اهليوىل، 
كب السيارة وأفالك تداويرها وبني هذه األركان غري حمفوظٍة، صارت من أجل ذلك أشخاص وملا كانت املناسبات من أجرام الكوا

  .هذه األنواع وصورها غري حمفوظة يف اهليوىل

    

واعلم يا أخي أن العامل جملته إحدى عشرة كرة بينا يف رسالة السماء والعامل، وأن الشمس مركز ِجرِمها يف أوسط اُألكر، وذلك 
فاليت فوقها كرة املريخ وكرة املشتري وكرة زحل وكرة الكواكب الثابتة وكرة احمليط، . قها، ومخس أُمٍر دواأن مخس أُكر فو



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  240  

واليت دوا كرة الزهرة وكرة عطارد وكرة القمر وكرة النار وكرة املاء واألرض، وأن حكم الكرتني اللتني فوق كرة زحل غري 
للتني دون فلك القمر غري حكم اُألخريني، وذلك أن كرة األشخاص بني الكرتني يف حكم اُألطر الباقية، كما أن حكم الكرتني ا

الطرفني، وهي كرة الكواكب الثابتة وكرة اهلواء، لكن تلك الكرة ثابتةٌ صورها وهيوالها مجيعاً، وهذه الكرة ثابتة بصورها، 
السيارة واسطة بني الطرفني اللذين مها املركز واحمليط لكيما وهيوالها سيالة، فقد جعلت احلكمة اإلهلية والعناية الربانية للكواكب 

إذا صعدت الكواكب يف أوجاا قَربت من تلك األشخاص الفاضلة، واستمدت منها الفيض، وإذا احنطَّت يف احلضيض أوصلت 
  .وان والنباتتلك الفُيوضات إىل هذه األركان، فتكونت منها هذه الكائنات املتولدات اليت هي املعادن واحلي

واعلم يا أخي أنه إذا سرت تلك الفيوضات من هناك حنومركز العامل نزلت الربكات من السماء إىل األرض، وهي األرزاق والرمحة 
والوحي والتأييد والنصر، فأول ما تسري تلك القوى يف األركان، فتكون منها املزاجات الكائنات يف باطن األرض لتكوين املعادن 

اجلواهر، الكثرية املنافع، وعلى ظاهر وجهها يكون النبات املثري الفوائد، ويف اهلواء احليوانات الكثرية الصور، العجيبة املختلفة 
األعراض، باختالف أنواعها وفنون أشخاصها، حىت إذا بلغ كلّ شيء منها إىل أقصى مدى غايتها يف أدوار اُأللوف، عطفت تلك 

تعرج املالئكة : "ئ أول مرة، فيكون منها اليعث والنشور واملعراج والقيامة، كما ذكر اهللا تعاىلالقوى راجعةً حنواحمليط كما بد
واعلم أن تأثريات الكواكب يف هذه األركان ومولَّداا متون حبسب مناسباا، ." والروح إليه يف يوٍم كان ِمقداره مخسني ألف سنة

اد مراكزها وحركات أجرامها، كما أن تأثريات نغم املوسيقى تؤثِّر يف النفوس حبسب ومناسباتها تكون حبسب أعظام أجرامها وأبع
  .مناسباا وحبسب دقة أوتارها وغلظها، وخرقها واسرخائها، وثقل حتريكها وِخفتها، كما بينا يف رسالة املوسيقى

السيارة ومركز أفالكها، خمتلفةٌ، تارةً تكون على نسبة واعلم يا أخي أن املناسبات اليت هي بني األركان ومولَّداا، وبني الكواكب 
فإذا اتفق أن تكون الكواكب عند استئناف األدوار على نسبة األفضل، . األفضل، وتارةً تكون على نسبة األدون، وتارةً بني ذلك

ئكة الذين كانوا قبل آدم أيب تكون الكائنات على أفضل حاهلا يف تلك األدوار، ويكون البشر أكثرهم أخيارا وفضالً مثل املال
البشر، وإذا كانت على نسبة األدوِن كانت بالضد من ذلك، ويكون البشر أكثرهم أشراراً مثل الذين يكونون يف أواخر الزمان عند 

أويف وأفضل حاالت الكواكب أن تكون يف صعودها أوأشرافها . وإذا كانت متوسطةً فبحسب ذلك تكون الكائنات. خراب العامل
  .أوجاا، وأدونها أن تكون يف مقابلة هذه املواضع أووسطاً بني ذلك

واعلم يا أخي أن كل كائٍن حتت فلك القمر، وكل حادٍث يف هذا العامل له وقت معلوم حيدث فيه، ال يكون قبل وال بعد، وله 
ولكن نذكر منها .  يعلم تفصيلها إالّ اهللا، عز وجلسبب موجب لكونه ال يكون إالّ به، وله بقعة خمصوصةٌ ال يوجد إالّ هناك، ال

طرفاً مجمالً ليكون دليالً على صحة ما قلنا، ويتصور املتفكرون حقيقة ما وصفنا، وذلك أن اهللا، جل ثناؤه، جعل الفلك محيطاً 
كل ربٍع منه مسامتاً لربع من باألرض من مجيع اجلهات، كما بينا يف رسالة جغرافيا، وملا كان الفلك مقسوماً أربعة أقسام، و

األرض، وكل كوكٍب يدور من املشرق إىل املغرب فوق األرض، ومن املغرب إىل املغرب حتت األرض، فإنه يكون موازياً الدائرة 
على بسيط األرض، وتكون مطارح شعاعاته على بسيط األرض، ويكون لتلك الشعاعات زوايا ثالثٌ قائمةٌ وحادةٌ ومنفرجةٌ، 

  .زاويٍة منها تأثريات خمتلفات، كما بينا يف رسالة اآلثار العلويةولكل 

    

واعلم يا أخي بأن الباري، جل ثناؤه، جعل حركات تلك األشخاص يف دوراا سبباً موجباً لكون احلوادث يف هذا العامل، وعلةً 
راا واتصاالا يف درجات الربوج، وجعل الِبقاع فاعلةً للكائنات حتت فلك القمر؛ وجعل األوقات املعلومة حبسب اجتماعها ومناظ

املُسامتة هلا وملطارح شعاعاا خمتصةً لكوا وحدوثها، وذلك أن األقاليم السبعة اليت يف األرض كاألفالك السبعة، والبلدان يف 
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اق واملَحالّ يف املدن والقرى األقاليم كالربوج يف األفالك، واملدن والقرى يف البلدان كالوجود واحلدود يف الربوج، واألسو
كالدرجات والدقائق يف احلدود، والدور واملنازل والبيوت والدكاكني كالثواين والثَّواِلث يف الدقائق، واجتماعات الكواكب يف 

  .درجات الربوج بسبب اجتماعات احليوانات واجلواهر املعدنية والنبات يف البلدان واملدن والقرى

وج سبب وعلة حلدوث األار واجلبال والرباري واآلجام والغدران والشوارع والطرقات وما شاكلها من فحدود زحل يف الرب
  .حدود البقاع

وحدود املشتري يف الربوج سبب حلدوث املساجد واهلياكل والِبيع ومواضع الصلوات وبقاع القرابني، واجتماعات الكواكب يف 
ت واألعياد وتعلُّم أحكام النواميس وقراءة الكتب النبوية والتفقُّه يف الدين واحلكومة عند حدوده علة الجتماعات الناس يف اجلُمعا

  .القضاة واحلكام وما شاكل ذلك

وحدود املريخ يف الربوج سبب وعلة حلدوث مواقد النريان ومذابح احليوان ومعسكر اجليوش وأماكن السباع ومواضع احلروب 
تماعات الكواكب واتصاالا يف حدود املريخ علة الجتماعات الناس والنبات واجلواهر املعدنية واخلصومات وما شاكل ذلك، واج

  .يف هذه املواضع واألماكن

وحدود الزهرة يف الربوج سبب حلدوث البساتني ومواضع النزه وجمالس اللهوواألكل والشرب والفرح والسرور واللذّة واملناظر 
  .مطارح شعاعاا يف حدود علة الجتماعات الناس والنبات واحليوان يف هذه املواضعاحلسان؛ واجتماعات الكواكب و

وحدود عطارد يف الربوج سبب حلدوث األسواق ومواضع الصناع وجمالس الكالم والعلوم ودواوين التاب ومجوع القُصاص 
هبوطها سبب ملواضع املَحق والسقوط ومناظرات العلماء؛ ودرجات أشرافها سبب ملنازل امللوك وسادات الناس، ودرجات 

  .واحلبوس وما شاكل ذلك

فصل يف كيفية وصول تأثري األشخاص الفلكية الثابتة الوجود الدائمة الدوران إىل هذه األشخاص السفلية الكائنة عن حركتها 
  .الفلكية القليلة الثبات الدائمة السيالن

قد قامت الرباهني اهلندسية على أن األرض هي مركز العامل، وأن اهلواء واألفالك واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، أنه 
  .حميطةٌ حمدقة ا من مجيع جهاا

وأن مثل الفلك احمليط وسائر مراكز األفالك يف دوراا . واعلم أن مثال األرض يف وسط العامل كمثل بيت اهللا احلرام يف وسط احلرم
وأن مثل الكواكب الثابتة مع مطارح شعاعاا من احمليط حنومركز األرض . طائفني حول البيتحول األركان األربعة كمثل ال

وأن مثل الكواكب السيارة يف مسريها ذاهبةً وجائيةً تارةً من أوجاا . كمثل املُصلّني املتوجهني من آفاق البالد شطر البيت
جاج تارةً ذاهبني من بلدام حنوالبيت، وتارةً منصرفني عن البيت احلرام حنواملركز، وتارةً ذاهبةً من حضيضها حنواحمليط، كمثل احلُ

راجعني إىل بلدام، فإذا مروا متوجهني حنوالبيت محل كل واحد مما يف بلده من األمتعة والنفقة والتحف واهلَدي والقالئد، آمني 
ه وخواص أمتعته، وجتتمع اُألمم من كل مذهٍب يتبايعون ويتشارون، حنوالبيت احلرام، فيجتمع هناك يف املوسم مما يف كلّ بلد طوائفُ

  .فإذا قضوا مناكسهم انصرف كلّ إهل بلٍد بطوائف ما يف سائر البلدان، ومغِفرٍة من اهللا ورضوان

ح شعاعاا فهكذا يا أخي حكم سريان قوى تلك األشخاص العالية من حميط الفلك حنومركز العامل، وذلك أا إذا احتمعت مطار
على بسيط األرض وختلّلت أجزاء األركان، وامتزج بعضها ببعض، وسرت تلك القوى فيها، يتكون من امتزاجها ضروب 

املتولدات الكائنات من احليوان واملعادن والنبات، املختلفة األجناس، املفننة األنواع، املتغايرة األشخاص، ال يعلم كثرة عددها 
  .اهللا سبحانهواختالف أحواهلا إالّ 
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مث إن تلك القوى إذا بلغت أقصى مدى غاياا، ومتام اياا املقصودة منها، عطفت عند ذلك راجعةً حنواملُحيط فيكون سبباً لبعث 
  .نالنفوس ونشر األرواح، إما بِربح وِغبطة، وإما خبسران وندامة، كمثل الراجعني من جتار احلاج إما بربح وغفران أوبندامة وخسرا

فانظر يا أخي وتفكّر كيف يكون انصرافك من عامل الكون والفساد إىل عامل األفالك اليت جاءت من نفسك، واعترب ِنسبةً إىل 
  .احلُجاج إذا قضوا مناسكهم كيف ينصرفون مشتاقني إىل بيوم وأوطام

 اإلنسانية الواردة عن عامل األفالك وسعة واعلم يا أخي أن مجيع مناسك احلج وفرائضه أمثالٌ ضرا اهللا، عز وجل، للنفوس
السموات إىل عامل الكون والفساد لكيما يتفكّر العاقل ويعترب وينبه نفسه من ِسنِة الغفلة ورقدة اجلهال؛ وتذكر مبدأها ومعادها 

لبيك اللهم : فتقول"  مرضيةيا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضيةً: "وتشتاق فترجع كما جاءت وجتيب الداعي إذا ناداها
لبيك واعترب يا أخي كيفية انصراف احلج إىل بلدام، فإنك ترى ألهل كل بلد قافلةً وطريقاً ميرون فيها متعاونني ذاهبني وراجعني، 

مذهٍب، ويكون فهكذا ةردت النفوس إىل هذا العامل يف كل أُمة بداللة كوكٍب وبرج يف قران، وال تنصرف من الدنيا إالّ بديٍن و
  .زاد كل نفس ما كسبت من خٍري وشر، فال تظن يا أخي أنك تقدر على أن ترجع بنفسك وحدها

واعلم أن الطريق بعيدةٌ، والشياطني باملرصاد قعود كقطّاع الطريق، فاعترب، فكما أنك ال تقدر على أن تعيش وحدك إالّ عيشاً 
ل مدينٍة، ومالزمة شريعة، فهكذا ينبغي لك أن تعترب لتعلم بأنك حمتاج إىل إخوان أصدقاء، نكداً، وال جتد عيشاً هنياً إالّ مبعاونة أه

  .متعاونني لتنجوبشفاعتهم من جهنم، وتصعد إىل ملكوت السماء مبعاونتهم وتدخل اجلنة بال حساب

وتعاونوا على الرب : "عاىل بالتعاون حيث قالواعلم يا أخي علماً يقيناً أنه لوكان ميكن أن تنجونفس وحدها مبجردها، ملا أمر اهللا ت
: وقال تعاىل" ويوم نبعث من كل أُمة فوجاً: "وكذلك قال" واصِبروا وصابروا: "وقال" والتقوى، وال تعاونوا على اإلمث والعدوان

  ".وسيق الذين اتقوا رم إىل اجلنة زمراً"

، وتوجه حنوالبيت، لعلك تعرف بوقوفك على جبل عرفات ما عرف وانظر يا أخي بنور عقلك، وتفكّر بفهمك، وِقف يف مقامك
يعين بعالمام، فيزدلَف بك " ونادى أصحاب األعراف رجاالً يعرفوم ِبسيماهم: "أهل املعارف الذين أشار إليهم بقوله، جل ثناؤه

  .خوف عليكم وال أنتم حتزنونادخلوا اجلنة ال : معهم إىل املُزدِلفة، وتبلغ حنواملىن املُتمنى، وهم يطمعون

واعلم يا أخي أن من حج البيت بقلٍب ساٍه ونفس الهية، بال علم وال بصريٍة، ورأى تلك املناسك وسننها ومل يعقل معانيها وال 
ىت درى مالغرض منها، وال عرف شيئاً من أغراضها املقصودة ا، رجع من هناك بقلب غافل ونفس شاكٍّة وفكر متحير، ألنه م

رآها ومل يدِر معانيها وال عرف أغراضها ختيل له عندذلك أا كلعب الصبيان من رمي احلصى والسعي بني الصفا واملروة واإلحرام 
وعلى هذا القياس لكلّ أُمة من أُمم الناس بيوت عبادام من سنن . والتلبية والطواف والعمرة وما شاكلها من السنن والفرائض

  .نام، وقرابني هياكل صلوام، أمثلةٌ وأشاير ومراٍم ومرموزات لواضعها، وإىل هذا املعىن أشار إبراهيم خليل الرمحنمفترضات ديا

واعلم بأن غرض األنبياء، عليهم السالم، وواضعي النواميس اإلهلية أمجع، غرض واحد وقصد واحد، وإن اختلفت شراِئعهم وسنن 
م، وأزمان عبادافترضايف م واحد واحد ومقصد م، كما أن غرض األطباء كلهم غرضم، وقرابينهم وصلوام، وأماكن بيوتا

حفظ الصحة املوجودة، واسترجاع الصحة املفقودة، وإن اختلفت عالجام يف شرابام وأدويتهم حبسب اختالف األمراض 
  .سباب املفننة من األهوية والبلدانالعارضة لألبدان يف األوقات املختلفة، والعادات املتغايرة، واأل

    

وذلك أن غرض األطباء كلهم هواكتساب الصحة للمريض وِحفظها على األصحاء، ودفع األمراض وإزالتها عن املرضى، فهكذا 
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ضهم غرض األنبياء، عليهم السالم، وغرض مجيع واضعي النواميس اإلهلية من الفالسفة واحلكماء، وذلك أم أطباء النفوس، وغر
هوجناة النفوس الغريقة يف حبر اهليوىل، وإخراجها من هاوية عامل الكون والفساد، وإيصاهلا إىل اجلنة عامل األفالك وسعة السموات، 

: وقال" ولقد يسرنا القُرآن للذِّكر، فهل من مدِكر؟: "بتذكريها ما قد نسيت من مبدئها ومعادها، كما قال اهللا تعاىل عز وجل

يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل : "فتؤوبون وترجعون، كما قال" لعلكم تذكرون: "وقال" ر فإن الذِّكرى تنفع املؤمننيوذكِّ"
  ".ربك راضيةً مرضيةً

  فصل واعلم يا أخي بأن سنن الديانات النبوية

قرابني اهلياكل والصلوات، كلها إشارات وموضوعات النواميس الفلسفية، ومفروضات الشرائع كلها، ومناسك بيوتات العبادات، و
ومراٍم إىل ما أشار إليه إبراهيم خليل الرمحن يف بنائه البيت احلرام، ووضعه احلجر واملقام، وتعليمه املناسك وذُريته، ودعائه الناس 

ى وطاف وصلّى، فيهم باحلج إىل البيت احلرام ليشهدوا منافع هلم، وذلك أن اإلنسان العاقل اللبيب الفهيم الذكيولب إذا حج ،
ورأى البيت، وشاهد كيفية احلج، وما يفعل احلاج واملُحرمون من عجائب سنن املناسك ومفروضاا من اإلحرام والتلبية والطواف 

املناسك، والسعي، ووقوف احلج بعرفاٍت، واملَبيت باملُزدلقة، والتضحية مبىن، واحللق والرمي وما شاكلها من فرائض احلج وسنن 
وتفكّر فيها بقلٍب مستيقٍظ، واعتربها بعني بصريٍة ونفٍس زكيٍة، فطن ملا أراه إبراهيم خليل الرمحن، عليه السالم، فيما سن واحدة 
واحدة، وما الغرض األقصى منها كلّها، وعرف وفهم واهتدى قلبه، واهتدت نفسه، وانتبهت وأبصرت، فتراجعت، وشاهدت 

وترى املالئكة حافِّني من حول العرش يسبحون حبمد رم، ويؤمنون به، ويستغفرون ملن يف : "اىل إليه بقولهورأت ما أشار اهللا تع
  ".األرض

واعلم يا أخي أن املالئكة احلافّني بالعرش هم محلة العرش، وهي الكواكب الثابتة احلافة بالفلك التاسع من داخله، كما حيف احلاج 
وما منا إال له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافُّون، وإنا لنحن : "فهم يسبحون حبمد رم كما قالبالبيت يف طوافهم من خارجه، 

ويؤمنون به ويقرون بأن من وراء مراتبهم ومقامام أُموراً أُخرى هي أشرف وأعلى يقصر ِعلمهم عنها، ويقف فَهمهم " املسبحون
 بأن من وراء السموات البيت املعمور، وحوله مجوع املالئكة طائفني حيجون إليه يف كل يوم دوا، كما يقر احلاج من املؤمنني

أُلوف أُلوٍف، ال يعودون إليه أبداً، ويقولون إن هذا البيت احلرام يف األرض حبذاء ذلك البيت املعمور الذي يف السماء، وإن هذه 
واملناسك أممثلةٌ وإشارات إىل تلك السنن واملناسك اليت تنسكُها املالئكة حول السنن واملناسك أمثلةٌ وإشارات إىل تلك السنن 

  .البيت املعمور

  فصل وإذ قد فرغنا من ذكر ما احتجنا إليه، فنقول 

  إن قوماً من العلماء تكلموا في أحكام النجوم

آخرون أنكروها فأثبتوا دالئلها على الكائنات، وأنكروا أفعاهلا من عامل الكون والفساد؛ وقوم أثبتوا دالئلها وأفعاهلا مجيعاً، وقوم 
وأما الذين . فأما الذين أثبتوا دالئلها، فعند االعتبار عرفوها، ولكن مل ينظروا إىل حقائق األشياء كيف هي فلم يعرفوها. مجيعاً

ح ألمور املوجودات شيئاً بعد شيء، حىت أتوا أنكروا دالئلها وأفعاهلا فإمنا عرفوا ذلك بعد النظر والبحث الشديد واالعتبار والتصفُّ
وملا كنا قد قلنا . على أواخرها، مث نظروا إىل أوائلها، فرأوا أا كلّها مربوطةٌ رباطاً واحداً عن علة واحدة ومبدع واحد مثل العدد

ى تلك األشخاص كاملعاونني للطبيعة، فيها قبل إن هذه األشياء كلّها مفعوالت الطبيعة، وإن األشخاص الفلكية كاألدوات هلا، وقو
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إنا قد بينا معىن قول احلكماء إن العامل إنسانٌ كبري، له جسم ونفس، وبينا تركيب جسمه يف : احتجنا أن نبني حقيقتها فنقول
  .رسالة السماء والعامل، فنريد أن نبني كيف كان سريان قوى نفسه يف األجسام اليت حتت فلك القمر

    

 بأن جسم العامل بأسره مبرتلة جسم إنسان واحد، وأن مجيع أفالكه وطبقات مسواته وكواكب أفالكه وأركان طبائعه واعلم يا أخي
ومولَّداا، من جملة جسمه، مبرتلة أعضاء بدن إنسان واحد ومفاصل جسده؛ فإن نفسه تدير أفالكه وحترك كواكبها بإذن الباري، 

حد أعضاء جسده ومفاصل بدنه، وإن للنفس حبركات كواكبه، فيما دون فلك القمر من جلّ وعز، كما تحرك نفس إنساٍن وا
األركان ومولَّداا، أفعاالً فيها وا ومنها ال يحصي عددها إالّ اهللا سبحانه، كما أن لنفس اإلنسان الواحد يف مجيع بدنه ومفاصل 

 جسم العامل مركّب من إحدى عشرة كرةً كما بينا يف رسالة وذلك أن. جسده أفعاالً كثرية كما بينا يف رسالة تركيب اجلسد
تركيب اجلسد، وأن العامل مقسوم بنصفني، كما أن جسد غإلنسان شقّان، وأن يف الفلك اثين عشر برجاً ملسري كواكبه، منها ستةٌ 

نها يف اجلانب األيسر، اري حواسه مشالية وستةٌ جنوبية، كما أن اجلسد اثين عشر ثقباً، ستة منها يف اجلانب األمين، وستة م
وسريان قوى نفسه، وأن يف الفلك سبعة كواكب مدبرة ا ِقوام أمره، وهي سبب الكائنات بإذن الباري عز وجل، كما أن يف 

 الدافعة، والقوة اجلسد سبع قوى فعالة ِقوام أمر اجلسد وصالح حاله، وهي القوة اجلاذبة، والقوة املاسكة، والقوة اهلاضمة، والقوة
الغاذية، والقوة النامية، والقوة املصورة، ولكل قوة من هذه عضوخمصوص من اجلسد، منه تسري القوة إىل مجيع أعضاء اجلسد، وبه 

 تظهر أفعاهلا يف البدن، وهي املعدة والكبد والقلب والدماغ والرئة والطحال واملرارة، فكما أن من هذه األعضاء تبثّ للنفس هذه

القوى يف البدن وتنشر أفعاهلا يف اجلسد، فهكذا حكم أفعال هذه الكواكب السبعة يف الفلك، فإن النفس الكلية تنبثُّ قوا يف مجيع 
وكما أن من إفراط أفعال هذه القوى ونقصاا يعرض يف البلدان . العامل، وا تظهر أفعاهلا يف الكائنات اليت حتت فلك القمر

لُّم كما يعرف األطباء، فهكذا من إفراط تأثريات هذه الكواكب ونقصان أفعال قوا تكون املناِحس والفساد يف االضطراب والتأ
وكما أن شرح علم الطب طويلٌ والصناعة عجيبة، والعمر قصري كما قال بقراط . عامل الكون كما خيرب ا أصحاب أحكام النجوم

وم طويلٌ كما قال حكيم الفرس بزرجِمهر كارهست مردينست، ولكن نذكر منها حكيم اليونانيني، فهكذا شرح أحكام النج
إنه ينبثُّ من جرم الشمس قوةٌ روحانية يف مجيع العامل، فتسري يف أفالكه وأركانه طبائعه ومولَّداا، يف مجيع األجساد : طرفاً فنقول

 بقائه، كما تنبعث من القلب احلرارة الغريزية يف مجيع اجلسد اليت ا الكلية واجلزئية، وا يكون صالح العامل ومتام وجوده وكمال
ويسمي الفالسفة هذه القوة وما انبثّ منها يف العامل روحانيات الشمس، وذلك حبسب . تكون حياة البدن وصالح اجلسد

قد ذكرنا يف رسالة املعادن و. اختصاصها جبسٍم جسٍم كاختصاص احلرارة الغريزية بعضوعضومن اجلسد، وشرح كيفيتها يطول
  .ويسمي الناموس هذه القوة ملَكاً ذا جنوٍد وأعواٍن، وإسرافيل منهم صاحب الصور. والنبات واحليوان

وهكذا ينبثّ من جروزحل قوةٌ روحانيةٌ تسري يف مجيع العامل من األفالك واألركان واملولِّدات، وا يكون متاسك الصور يف 
ها كما تنبثُّ من جرم الطحال قوة اخللط السوداوي يف مجيع اجلسد ومفاصله، وا يكون متاسك األجزاء يف البدن اهليوىل وانبثاثُ

ويسمي الفالسفة هذه . من العظام والعصب واجللد، وجمود الرطوبات اليت لومل تكن لسال هيوىل اجلسد كما يسيل املاء واهلواء
  .ا ملَكاً ذا جنود وأعوان، وملك املوت منهم، ومنكَر ونكري أيضاًالقوة روحانيات زحل، والناموس يسميه

    

وهكذا ينبثّ من جرم املريخ قوةٌ روحانية تسري يف مجيع العامل من األفالك واألركان واملولِّدات، وا يكون الرتوع والنهوض 
ات للبلوغ إىل التمام والوصول إىل الكمال يف حنواملطالب، والنشاط حنواألعمال والصنائع، والترقي يف املعايل، وطلب الغاي
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وتسمي الفالسفة هذه القوة وما ينبث منها يف العامل روحانيات املريخ، ويسميها الناموس ملَكاً ذا جنود وأعوان، . املوجودات كلها
بث من جرم املرارة والقوة وسريانها يف العامل وانبثاث قواها كما ين. وجربائيل، ومنهم مالك الغضبان وخزنة جهنم أمجعون

الصفراوية املميزة لألخالط، املوصلة ا إىل موضعها املقصودة من أطراف البدن وايات اجلسد، املُثرية للغضب واحلقد واحلمية وما 
  .يشاكلها

، وتأليف القوى املتنافرات، وهكذا ينبثُّ من جرم املشتري قوةٌ روحانية تسري يف مجيع العامل، ا يكون اعتدال الطبائع املُتضادات
وسبب املتولدات الكائنات، وحفظ النظام على املوجودات، كما ينبث من الكبد رطوبة الدم اليت ا تعتدل أخالط اجلسد، 

ة ويستوي مزاج الطبائع، وينمواجلسد وتنشأ األبدان، وتطيب احلياة ويلَذُّ بالعيش، وتأنس األرواح وتألف النفوس، وتسمي الفالسف
  .هذه القموة وما ينبث من أفعاهلا روحانيات املُشتري، ويسميها الناموس ملكاً ذا جنود وأعوان، ورضوان خازن اِجلناِن منهم

وهكذا ينبث من جرم الزهرة قوةٌ روحانية فتسري يف مجيع العامل وأجزائه، وا تكون زينة العامل وحسنِنظامه واء أنواره، ورونق 
 الكائنات، والتشوق إليها والِعشق هلا، واملَحبات واملَودات أمجع، كما ينبث من جرم املعدة وشهوة املالذّ إىل املوجودات وزخرف

مجيع جماري احلواس اليت ا تستلذّ املُشتهيات وتستطاب النعم وتستحسن الزينة، ومن أجلها يراد البقاء يف الدنيا، وال يتمنى 
 ويسمي الفالسفة هذه القوة وما يتفرع منها روحانيات الزهرة، ويسميها الناموس ملَكاً ذا جنوٍد وأعواٍن، منها الوصول إىل اآلخرة،

  .احلور العني وخزان اجلنان

وهكذا ينبث من جرم عطارد قوةٌ روحانيةٌ تسري يف مجيع جسم العامل وأجزائه، ا تكون املعارف واإلحساس واخلزاطر واإلهلام 
 والنبوة والعلوم أمجع، كما تنبثّ من الدماغ القوة الومهية وما يتبعها من الذّهن واإلحساس واملعرف والعلوم أمجع، وتسمي والوحي

الفالسفة هذه القوة وما يتبعها روحانيات عطارد، ويسميها الناموس ملَكاً ذا جنود وأعوان، والِولْدان والذين هم خدام أهل اجلنان 
  .لكرام الكابتون منهموالكرام الربرة وا

وهكذا ينبث من جرم القمر قوةٌ روحانية تسري يف مجيع جسم العامل وأجزائه، وتكون النفس للموجودات يف العاملني مجيعاً، تارةً 
من عامل األفالك إىل عامل الكون والفساد من أول الشهر، وتارةً من عامل الكون والفساد حنوعامل األفالك من آخر الشهر، وهي 

لقوة املتوسطة بني عامل األفالك معدن البقاء والدوام، وبني عامل األركان معدن الكون والفساد، كما ينبثّ من جرم الرئة القوة اليت ا
يكون فيها التنفّس، تارةً باستنشاق اهلواء من خارج حلفظ احلرارة الغريزية على اجلسد، وتارةً يكون التنفّس بإرساله إىل خارٍج 

سمي الفالسفة هذه القوة ما ينبث عنها من األفعال روحانيات القمر، ويسميها الناموس ملكاً ذا جنوٍد وأعواٍن، فبهذه لتروحيه، وي
  .القوة ترتل املالئكة بالوحي والربكات من السماء، وا يصعد بأعمال بين آدم إىل السماء، وا تعرج األرواح واملُعقِّبات منهم

 من الثوابت قوةٌ روحانية تسري يف مجيع العامل من أعلى الفلك الثامن الذي هوالكرسي الواسع إىل وهكذا ينبثّ من كل كوكب
منتهى مركز األرض، كما ينبثّ من نور الشمس يف اهلواء واألجسام الشفافة، وذه القوة تحفَظُ صور أجناس املوجودات يف 

: ز وجل، ومنها ثبات سكان السموات واألرضني، وإليها أشار بقوله تعاىلاهليوىل، وا صالح العامل وقوام وجوده بإذن الباري، ع

، "وما منا إالّ له مقام معلوم، وإنل لنحن الصافّون، وإنا لنحن املُسبحون: "وقال حكايةً عنهم". وما يعلم جنود ربك إالّ هو"
  .وحملَةُ العرش منهم

لذين يف األرض خلفاء هلؤالء الذين هم يف األفالك، وهي نفوس سائر احليوانات وأما املالئكة الذين سجدوا آلدم أيب البشر فهم ا
  .الساجدة آلدم وذُريته بالطاعة املسخرة هلم إىل يوم القيامة
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واعلم بأن خراب العامل إمنا يكون سببه فساد الكون، وهذا يكون بغلبة أحد األركان، إما بطوفاٍن من املاء مثل ما كان يف زمان 
" يوم تأيت السماء بدخان مبني: "وح النيب، عليه السالم، وإما بطوفان من النار مثل ما وِعد يف القرآن يكون يف آخر الزمان بقولهن

وسبب ذلك أن تستويل الِقرانات على الربوج املائية والكواكب املائية، فيكون طوفان املاء، والربوج النارية والكواكب النارية 
فإذا بلغ قلب األسد إىل حد املريخ يف بروج األسد بعد سنني، فيكون طالع الِقران وطالع أشهر الربوج النارية، . ارفيكون طوفان الن

وكيفية ذلك أن حيمى اهلواء فيصري ناراً سموماً، فيحترق . ويستويل املريخ عليها، فيشبه أن يكون طوفانٌ من النار يف ذلك الومان
مث إن اهللا سبحانه ينشئ النشأة اآلخرة كما وعد يف القرآن . عامل، أعين وجه األرض، خراباً بال حيواناإلنسان واحليوان، ويبقى ال

فعند ذلك حيصل " وننشئكم فيما ال تعلمون: "وقال تعاىل. يعين النشأة اآلخرة" ولقد علمتم النشأة اُألوىل فلوال تذكرون: "بقوله
مون، وأهل النار فيها موقد بينا يف رسالة البعث كيف يكون ذلك فانتبه يا أخي من نوم الغفلة ورقدة . خلَّدونأهل اجلنة فيها منع

اجلهالة، واستعد واعملْ للمعاد والنشأة اآلخرة، لعلك تبعثُ يوم القيامة من السعداء، وتصعد إىل ملكوت السماء، وتدخل يف زمرة 
ريدون اخلُلْد يف الدنيا عامل الكون والفساد، الِبثني فيها أحقاباً ال يذوقون فيها املالئكة الذين هم املأل األعلى، وال تكونن مع الذين ي

أعاذك اهللا . برد عامل األرواح، وال شراب نسيم اجلنان، كلما نضجت جلودهم بالبلى بدلوا بالكون جلوداً غريها، ليذوقوا العذاب
  .ننا دار القرار مع األبرار، إنه على ما يشاء قديرأيها األخ من عذاب النار، وبلَّغك وإيانا ومجيع إخوا

متت الرسالة، واحلمد هللا كما هوأهله، وصلى اهللا على حممد رسوله وآله األئمة الطاهرين، وسلّم تسليماً، وحسبنا اهللا وِنعم الوكيل، 
  .ِنعم املوىل ونعم النصري وال حول وال قوة إالّ باهللا العلي العظيم

  . الطبيعة وتتلوها رسالة أجناس النباتمتت رسالة ماهية

  السابعة في أجناس النباتالرسالة

إخوان الصفاء رسائل وهي الرسالة الحادية والعشرون من   

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى، آهللا خري أما يشركون؟ 

  فصل في رسالة النبات

  رحيم فصل اعلم أيها األخ البار ال

أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، أنه ملا فرغنا من ذكر اجلواهر املعدنية، وبينا طرفاً من كيفية تكوينها، وكمية أجناسها، وفنون أنواعها، 
 نتبعها وخواص منافعها ومضارها يف رسالة لنا؛ وبينا فيها أن آخر مرتبة اجلواهر املعدنية متصلةٌ بأول مرتبة اجلواهر النباتية، فنريد أن

والغرض منها تعليل أجناس النبات وكيفية تكوينها . برسالة النبات ونبني فيها أيضاً طرفاً من كيفية سريان القوى الثابتة فيها
ونشوئها، وأسباب اختالف أنواعها من األشكال واأللوان والطعوم والروائح، وأوراقها وأزهارها وحبوا وبذورها ومنوها، 

 وأصوهلا من املنافع، فإن أول مرتبة النبات متصلةٌ بأول مرتبة احليوانية، وآخر مرتبة احليوانية متصلةٌ بأول مرتبة وعروقها وقضباا
اإلنسانية، وآخر مرتبة اإلنسانية متصلةٌ بأول مرتبة املالئكة الذين هم سكان السموات وقاطنواألفالك الذين خلقهم اهللا تبارك 

يف طاعته ال يعصون اهللا ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، يبتغون إىل رم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون وتعاىل لعمارة عامله مطيعني 
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    : فنقول. رمحته، وخيافون عذابه، وهم خشيته مشِفقون

ِقلُ من حاٍل اعلم يا أخي أنك مندوب للقاء ربك، ومبعوثٌ من هذه الدنيا إىل هذه املرتبة، ومقصود بك إليها منذ يوم خلقت تنت
أدون إىل حاٍل هي أمتّ وأكمل وأشرف إىل أن تلقى ربك وتشاهده، فيوفّي لك ما وعدك، فمن تلك احلاالت ما قد جاوزت 

وشاهدت، ومنها ما مل تبلغها بعد، وإنك قد أتى عليك حني من الدهر مل تك شيئاًمذكوراً، مث خلقن نطفةً من ماء مهٍني، مث نقلت 
 قراٍر مكٍني، ومكثت هناك تسعة أشهر لتتميم البنية وتكميل الصورة، مث نقلت إىل هذا اجلوالفسيح ومكثت أربع سنني إىل الرحم يف

إلكمال التربية واشتداد القوة، وشاهدت باحلواس حمسوساا، وحصل لك الفهم والذهن والتمييز والتفكّر والروية واملعرفة 
لِّمت ما مل تكن تعلم من القراءة والكتابة واآلداب والرياضيات وحساب الدواةين والكيل الغريزية؛ مث أُسِلمت إىل املكتب وع

واملوازين، مث نِقلت إىل جملس أهل العلم والفضل يف املساجد والصلوات واملشاهد واألعياد، وإىل األسواق والصنائع واألسفار 
دن والقرى واألار، وعاينت فيه أصناف اخلالئق من احليوان والنبات لتشاهد هذا العامل مبا فيه من اجلبال والرباري والبحار وامل

واملعادن، وعرفت تصاريف أحواهلا يف احلر والربد والليل والشتاء والصيف والنور والظالم، وتصاريف الرياح والغيوم واألمطار؛ 
وائب اِحلدثان، كلّ ذلك كيما تنتبه نفسك من وعاينت دوران األفالك وطوالع الربوج، ومسيرات الكواكب، وحوادث األيام، ون

نوم الغفلة، وتستيقظ من رقدة اجلهالة، وتتفكّر فيما شاهدت، وتعترب ما رأيت من أحوال هذه الدنيا؛ ولتعلم علماً يقيناً أنك منتقلٌ 
قبل فناء العمر وتقارب األجل، من ها هنا إىل حالة اخرى بعد املوت، وتنشأ نشأةً أُخرى، فكن مستعداً للرحلة، وتزود للسفر 

وقد بينا كيفية ذلك يف . وهوأن تتخلّق بأخالق املالئكة، وتتزين بشمائلها، وتترك أخالق إخوان الشياطني وجنود إبليس أمجعني
  .رسائلنا اإلحدى واخلمسني رسالة فاعِرف من هناك إن شاء اهللا

حكم يدلّ على الصانع احلكيم، وإن كان الصانع احلكيم حمتجباً عن إدراك واعلم يا أخي، أيدك اهللا بروٍح منه، بأن املصنوع املُ
وكل عاقل، إذا تأمل أحوال النبات من فنون أشكال أُصوهلا، وامتداد عروقها يف األرض، وتفرع أغصاا يف اهلواء، . األبصار

بوا وأشكال أمثارها من الصغر والكرب، وتقطيع أوراقها يف فنون األشكال، وألوان أزهارها من األصباغ، واختالف صور ح
واختالف ألواا وطعومها وروائحها، يتبني له ويعلم علماً ضرورياً بأن هلا صانعاً حكيماً، ألن عقله يشهد له بأن األركان األربعة 

ا إالّ صانع حكيم ال يشك فيه، املتضادة القوى املتنافرة الطباع ال تجمع وال تأتلف وال تصري على هذه األوصاف اليت تقدم ذكره
لكن إذا مل يتفكّر يف كيفية صنعته، ملَ فعل هكذا، ومل يفعل كذا وكذا؟ ال يفهم وال يدري وال يتصور له ذلك، فمن أجل هذا 

  .احتجنا إىل أن نذكر من هذا الفن طرفاً ليزداد علماً كلّ من يسمعه ويتفكّر فيه

نه، بأن النبات مصنوعات ظاهرة جلية ال ختفى، ولكن صانعها وعلّتها باطنة خفية حمتجبة عن واعلم يا أخي، أيدك اهللا بروٍح م
إدراك األبصار هلا، وهي اليت يسميها الفالسفة القوى الطبيعية، ويسميها الناموس املالئكة وجنود اهللا املوكّلني بتربية النبات وتوليد 

والعبارات خمتلفة واملعىن واحد، وإمنا نسبت الفالسفة واحلكماء هذه . فوس اجلزئيةاحليوانات وتكوين املعادن، وحنن نسميها الن
املصنوعات إىل القوى الطبيعية، وصاحب الشرع إىل املالئكة، ومل ينسبها إىل اهللا تعاىل، ألنه يجلّ الباري، جل ثناؤه، عن مباشرة 

دانية، كما يجلّ امللوك والسادة والرؤساء عن مباشرة األفعال بأنفسها، وإن األجسام الطبيعية واحلركات اجلرمانية واألعمال اجلس
بىن اإلسكندر السد، وبىن سليمان مسجد إيليا، وبىن املنصور : كانت تنسب إليها على سبيل األمر واإلرادة هلا، كما يقال

 املثال تنسب أفعال ِعبادة اهللا إىل اهللا، جل ثناؤه، كما فعلى هذا. مدينةالسالم، إذ كان بناؤها بأمرهم ال يتولّون األفعال بأنفسهم
" فلم تقتلوهم ولكن اهللا قتلهم: "وقال" وما رميت إذ رميت، ولكن اهللا رمى: "ذكر هوبقوله تعاىل لنبيه حممد، صلى اهللا عليه وآله

  .بنيوآيات كثرية يف هذا املعىن يف القرآن املُ" قاتلوهم يعذّم اهللا بأيديكم: "وقال
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واعلم يا أخي، أيدك اهللا بروٍح منه، بأن العاقل اللبيب، إذا تأمل أحوال النبات، وتفكّر فيها واعتربها، فال جيد شيئاً منها خيرج عن 
صورة جنسه أويتجاوز عن أشكال نوعه، وذلك أنه ما رِئيت قطّ ورقة زيتون خرجت من شجرة جوٍز، وال حبة شعٍري خرجت من 

  .سنبلة ِحنطة

وعلى هذا املثال والقياس سائر أنواع احلبوب والثمار والبقول واحلشائش تراها كلّ واحدة منها حافظةٌ صورة أبناء جنسها وشكل 
  .نوعها كأا صبت يف قوالب خمتلفة األشكال واألنواع

عها يف أشخاصها، وذلك أنه مارئي وهكذا حكم كل احليوانات التامة اخللق، الكاملة الصورة، حمفوظةٌ صور أجناسها وأشكال أنوا
  .قط خرج مهر من رحم ناقة والجدي خرج من رحم بقرة، وال كُركي خرج من بيض نعامة، وال فَروج خرج من بيض محامة

 الصانع غري وإذا فكّر العاقل اللبيب يف هذه األشياء، وطلب العلة فيها، وحبث عنها، فرمبا يتخيل له أويتوهم بأنه ليس يف قُدرة
فإن توهم وظن أنه ليس يف قُدرة الصانع . ذلك، أويظن أن اهليوىل ال تقبل إالّ تلك الصورة، أويقول إن احلكمة ال تقتضي غري ذلك

غري ذلك، فإن عقله ينكر ذلك عليه، ألن من يقدر على اختراع مصنوع فهوعلى تغيري ِبنيِته أقدر؛ وإن ظن أوتوهم بأن اهليوىل ال 
وإن قال إن احلكمة ال تقتضي غري ذلك، فما . ل غري ذلك من الصور، فكيف، وهي موضوعة لقبول مجيع الصور، فقدأخطأتقب

وجه املنع يف احلكمة أن يخرج ِعجلٌ من رحم ناقة، أومجلٌ من رحم بقرة، أوجدي من رحم عرت، أوفروج من بيضة محامة؟ بني 
  .لنا ذلك

ٍح منه، بأن ملل نوع من النبات أصالً، فما أصله ِلِكيموٍس ما، ولكيموسه ِمزاج ما، ال يتكون من ذلك واعلم يا أخي، أيدك اهللا برو
املزاج إالّ ذلك النوع من النبات، وإن كان يسقى مباٍء واحد، وينبت يف تربٍة واحدة، ويلحقها نسيم هواٍء واحد، وتنضجها حرارة 

لقبول مجيع الصور، ولكن اهليوالت الثواين كلّ واحدة منها ال تقبل الصور إالّ بأعياٍن فاهليوىل اُألوىل موضوعة . مشس واحدة
  .خمصوصة

واملثال يف ذلك أن التراب واملاء موضوعة لشجرة احلنطة ولشجرة القطن، ولكن من القطن ال جييء إالّ الغزل، ومن الغزل الثوب، 
  .لدقيق، ومن الدقيق العجني، والعجني اخلبزومن الثوب القميص وغريه؛ ومن احلنطة ال جييء إالّ ا

فعلى هذا املثال والقياس ختتلف أحوال النبات، وذلك أن رطوبة املاء ولطائف أجزاء التراب، إذا حصلت يف عروق النبات، تغيرت 
قه ونوره ومثره وصارت كيموساً على مزاج ما ال جييئ من ذلك الكيموس واِملزاج غري ذلك النوع من النبات، وكذلك حكم أورا

  .وحبه

  فصل يف علل النبات 

  فصل ثم لما كان مختلف الطباع من الطعوم واأللوان والروائح 

ألا غذاٌء للحيوان؛ وكانت احليوانات خمتلفة الطباع، جعل كلّ نوع من النبات غذاًء لنوع من احليوان، ودواًء لداء يعرض هلا، 
  .امذكور ذلك يف كتب الطب والبيطرة بشرحه

  .علة هيوالنية، وعلة فاعلية، وعلى متامية، وعلى صورية: واعلم يا أخي، أيدك اهللا بروٍح منه، بأن لكل نوٍع من النبات أربع علل

  .النار واهلواء واملاء واألرض: فأما العلة اهليوالنية فهي األركان األربعة

  .وأما العلة الفاعلية فهي قوى النفس الكلية
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  . فإا من أجل احليوان غذاٌء له ومنافعوأما العلة التمامية

ونريد أن نفصل كل علة منها ونشرحها، . وأما العلة الصورية فهي أسباب فلكية شرحها يطول، وكل ذلك بإذن الباري جل ثناؤه
  .ليكون يف ذلك عربةٌ ُأليل األبصار ومعرفةٌ ُألويل األلباب

واملسبب يف اجتماعها . متزجت واحتدت، صارت هيوىل، ليتكون النباتوذلك أن أجزاء األركان، إذا اجتمعت واختلطت وا
كلّ . واختالطها هودوران األفالك حول األركان ومسريات الكواكب يف الربوج، ومطارح شعاعاا يف جواهلواء حنومركز األرض

عها، وصور الكواكب وسيرها، وأرسل ذلك بإذن اهللا تعاىل ولطيف حكمته، فهوالذي خلق األفالك وأدارها، وقسم الربوج وأطل
  .النفوس ووكّلها، فتبارك اهللا أحسن اخلالقني وأحكم احلاكمني

  .وأما كيفية ذلك فنحن نذكُرها ونبينها لقوٍم يعقلون بعون اهللا وحسن توفيقه إن شاء اهللا

    

رقت على جواهلواء، وأضاءت على وجه األرض، واعلم يا أخي، أيدك اهللا بروٍح منه، أن الشمس، إذا طلعت على آفاق البالد، وأش
محيت مياه البحار واألار، ولطُفت أجزاؤها وصارت خباراً لطيفاً خفيفاً، وارتفعت يف اهلواء يف جوالسماء، حىت إذا بلغت إىل 

بال سطح الزمهرير، وجاوزت كرة النسيم، بردت هناك، واجتمعت ووقفت وغلظت وتراكمت وساقتها الرياح إىل رؤوس اجل
ووجوه الرباري والقفار والقُرى والسوادات واملزارع، وهطلت هناك األمطار، وابتلّ وجه األرض، وشرب التراب رطوبة املاء، 

واختلطت أجزاؤه واحتدت؛ فإذا طلعت الشمس على وجه األرض وسخنتها حيث تلك األجزاء املائية، جفّت وأخذت ترتقي من 
 تلك األجزاء األرضية املتحدة ا إىل ظاهر سطح األرض، مث إن قُوى النفس البسيطة اليت هي قعر األرض إىل وجهها، ورفعت معها

دون فلك القمر السارية يف األركان تصور الصناع البشريون يف أسواق املدن فنون املصنوعات من اهليوالت املوضوعات يف 
  .صناعتهم املعروفة، كما بينا يف رسائلنا

ن قوى النفس الكلية الفلكية البسيطة اليت ذكرنا أا تعمل أجناس النبات وأنواعها هي اليت ذُِكرت يف كتب واعلم يا أخي بأ
األنبياء، عليهم السالم، أا مالئكة اهللا وجنوده املوكّلون ا، وذُِكر أنه ورد يف األخبار املُتواترة أن مع كلّ ورقة ومثرة وحبة 

 موكَّالً يربيها وينِشئها وحيفظها من اآلفات العارضة هلا، إىل أن تتم وتكمل تبلُغ إىل أقصى غاياا تخرجها األرض من النبات ملَكاً
له معقِّبات : "وكذلك حكم احليوانات أمجع كما ذكر اهللا، جل ثناؤه، بقوله. كل ذلك بإذن اهللا خالقها وباِرئها: ومنتهى اياا

واعلم يا أخي أن اهللا، جل . وحنن نسمي ما كان منها موكَّالً بالنبات النفس النباتية" أمر اهللامن بني يديه ومن خلفه حيفظون من 
ثناؤه، قد أيد النفس النباتية بسبع قُوى فعالة وهي القوة اجلاذبة، والقوة املاسكة، والقوة اهلاضمة، والقوة الدافعة، والقوة الغاذية، 

  .والقوة املصورة، والقوةالنامية

    

. واعلم يا أخي، أيدك اهللا بروٍح منه، بأن كل قوة من هذه تفعل شيئاً خالف ما تفعله القوة اُألخرى يف أجسام احليوان والنبات

فأما أول فعلها يف تكوين النبات فهوجذا عصارات األركان األربعة، ومصها لطينها وما فيها من األجزاء املشاكلة لنوٍع نوٍع من 
ت، مث إمساكها هلا بالقوة املاسكة، مث نضجها هلا باهلاضمة، مث دفعها إىل أطرافها بالدافعة، مث تغذيتها هلا بالغاذية، مث أُصول النبا

وذلك أن القوة اجلاذبة إذا مصت نداوة املاء . النمووالزيادة يف أقطارها بالنامية، مث التصوير هلا بأنواع األشكال واألصباغ باملُصورة
النبات كما ميتص احلجام الدم باِملحجمة، أوكما تمص النار الدهن بالفتيلة، وجذبتها، اجنذبت معها األجزاء الترابية اللطيفة بعروق 

لشدة اجنذاا، فإذا حصلت تلك املادة يف عروق النبات أنضجتها اهلاضمة، وصارت كيموساً على مزاج ما شاكلها من اجلرم 
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قوة الغاذية وألصقت بكل شكٍل ما يالئمه من تلك املادة، وزادت يف أقطارها طوالً وعرضاً وعمقاً، وما فضل والعروق، وتناولتها ال
من تلك املادة ولَطُف ورق إىل فوق يف أُصول النبات وقضباا وأغصاا، وجذبته اجلاذبة إىل هناك، وأمسكته املاسكة لءال يسيل 

مة تنضجها مرةً ثانية، وتغير ِمزاجها وكيفيتها، وتصيرها مشاكلة جلرم اُألصول والفروع مث إن القوة اهلاض. راجعاً إىل أسفل
واألغصان، ومادةً هلا، وزادت يف أقطارها طوالً وعرضاً وعمقاً، وما فضل منها ولَطُف ورق دفعته إىل فوق إىل أعايل الفروع 

مث إن القمة اهلاضمة طبختها مرةً ثالثة، وأنضجتها وصيرا على . ملاسكةوالقضبان واألغصان، وجذبته اجلاذبة إىل هناك، وأمسكته ا
مزاٍج آخر مشاِكالً جلرم الورق والنور والزهر وأكمام احلب والثمر مادةً هلا، وتزيدت يف أقطارها طوالً وعرضاً وعمقاً، وما لطف 

ة اهلاضمة تطبخها مرة رابعة، وتنضجها وتلطِّفها ومتيزها وتصير مث إن القو. منها ورق صيرته مادة للحب والثمر، هناك باملاسكة
 ر اللطيف الصايف منها مادةً ِللفصيوى، وتزيد فيها طوالً وعرضاً وعمقاً، وتالغليظ منها والكثيف منها مادةً جلرم القشور والن

لرائحة، خمتلفةً طباعها ومنافعها ومضارها وأمزجتها يف احلب والثمر، وهو الدقيق والدهن والشِريج والدبس واللون والطعم وا
فهذه األفعال اليت . وِلما هي مذكورةٌ يف كتب الطب وكتب األغذية واحلشائش بشرحها، تركنا ِذكرها خمافة التطويل. درجاا

ربعة، تتناول بعروقها عصاراا نياً فجاً، ذكرناها كلها أفعال النفس النباتية اخلادمة للنفس احليوانية، املتوسطة بينها وبني األركان األ
مث تصفِّيها وتطبخها وتناوهلا احليوان ِغذاًء لطيفاً صافياً لذيذاً هنيئاً مريئاً، كل ذلك لُطف من اهللا، جل ثناؤه، خبلقه، وشفقةٌ عليهم 

  .ء واآلالء واإلحسان يف اآلخرةورمحةٌ هلم وِرفق م، فله احلمد والثناء والشكر والدعاء، ومنه الفضل والنعما

واعلم يا أخي أن النبات هي كل جسم خيرج من األرض ويتغذى وينمو، فمنها ما هي أشجار تغرس قُضباا أوعروقها، ومنها ما 
ومنها ما هي أجزاٌء تتكون من أجزاء األركان إذا اختلطت وامتزجت كالكإل . هي زروع تبذر حبوا أوبذورها أوقضباا

فهذه الثالثة األجناس يتنوع كل واحد منها أنواعاً كثرية من جهات ِعدٍة وصفاٍت خمتلفة، حنتاج أن نذكر منها طرفاً، . شائشواحل
إن الشجر هوكا نبت يقوم : ونبدأ أوالً بذكر األشجار فنقول. ونشرحها ليكون قياساً على باقيها، ودليالً من القليل على الكثري

وأما النجم فهوكل نبت ال يقوم أصله على ساِقه مرتفعاً يف . ه، مرتفعاً يف اهلواء، ويدور عليه احلَولُ ال جيفعلى ساقه منتصباً أصل
اهلواء، بل ميتد على وجه األرض، أويتعلّق بالشجر ويرتقي معه يف اهلواء، كيما حيصل مند ِثقل مثاره بتالبيبه كشجرة الكرم والقرع 

  .اوالقُثّاء والبطيخ وما شاكله

فالتام الكامل من األشجار ما كان له هذه التسعة األجزاء، . ومنها ما هوناقص غري كامل. واعلم بأن من الشجر ما هوتام كامل
والناقص منها ما ينقُص واحدةً من هذه . وهي األصل، والعروق، والقُضبان، والفروع، والورق، والنور، والثمر، واللِّحاء، والصمغُ

ثر، كشجرة اإللِْب، وأُم غَيالنَ، واِخلالِف والطَّرفاء، وما شاكلها مما ال مثرة هلا، أوما ال ورقة هلا، أوما ال نور هلا، األوصاف وأك
  .أوما ال صمغ هلا

    

ك أن واعلم بأن من األشجار التامة ما هي أمتّ وأكمل من بعٍض، وتتفاضل يف ذلك جهاٍت عدٍة، فمنها ما هومن جهة أُصوهلا، وذل
ومنها ما يرتفع . منها ما يقوم على أُصوٍل ويرتفع يف اهلواء، ويتفرع يف اجلهات، كشجرة التني، والتوت، واللوز، واجلوز، وغريها

وهكذا حكم عروقها يف األرض، فإن . يف اهلواء منتِصباً مفرداً مثل شجر النخل، والسرو، والقنا، والصفصاف، والساج وغريها
. ومنها ما ينعطف ويتعوج ويلتف. ومنها ما يذهب يف اجلهات على االستقامة. ل عروقه يف األرض كاألوتاد منتصبةًمنها ما ترت

ومن النبات والشجر ما ورقه ومثرته . ومنها ما ينفرد وال ينبت حتتها معها غريها. ومنها ما جياور بعضه بعضاً يف مناِبته ويزدحم
ومن النبات . ، والشكل، واللمس، واُألترج، والنارنج، والليمون، والكَمثْرى، والتفاح، وما شاكلهامتناسبات يف الكرب، واللون
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والشجر ما مثرته وحبه غري مناسب لورقه يف الكرب مثل شجر الرمان، والتني، والِعنب، واجلوز، والنخل وغريها مما شاكلها، وذلك 
 مثرها أخضر اللون لين اللّمس مناسب لورقه، والنارنج مستدير الشكل مناسب لورقة شجره، أن شجرة اُألترج املُدحرِج الشكل،

والكمثرى خمروطُ الشكل وكذلك ورقة شجرته، والتفاح مستدير الشكل وكذلك ورقة شجرته، وأما مثرة الرمان فغري مناسبة يف 
 القياس حكم حبوب النبات وبذورها، منها ما هومناسب، ومنها وعلى هذا. الكرب لورقة شجرا، وكذلك التني والعنب وغريمها
  .ما هوغري مناسب، كلّ ذلك لعلٍل وأسباٍب ومآرب

  فصل يف بيان أجناس النبات 

  من جهة األماكن 

حل واعلم يا أخي بأن من النبات ما ينبت يف الرباري والقفار، ومنه ما ينبت على رؤوس اجلبال، ومنه على شطوط األار وسوا
  .البحار، ومنه ما ينبت يف اآلجام والغياض، ومنه ما يزرعه الناس ويغرسونه يف القرة والسوادات والبساتني واألفِرجة

واعلم يا أخي بأن أكثر النبات ينبت على وجه األرض، إالّ القليل منه، فإنه ينبت حتت املاء كقصب السكر، واألرز، والنيلُوفَِر 
  .وأنواٍع من العِكش

من النبات من ينبت على وجه املاء كالطُّحلُِب، ومنه ما ينسج على الشجر والنبات كالكَشوثَى واللَّبالب، ومنه ما ينبت على و
  .وجه الصخور كخضراء الدمن

 يف التربة الطيبة؛ ومنه ما ومن النبات ما ال ينبت إالّ يف البلدان الدفيئة؛ ومنه ما ال ينبت إالّ يف البلدان الباردة؛ ومنه ما ال ينبت إالّ
  .ال ينبت إالّ يف الرمال وبني احلصى واحلجارة والصخور واألرض اليابسة؛ ومنه ما ال ينبت إالّ يف األراضي السِبخة املُشورجة

زمان وطيب فصل يف اختالف النبات من جهة األزمان واعلم بأن أكثر العشب والكإل واحلشائش ينبت يف أيام الربيع العتدال ال
فمنها ما يزرعها الناس ويتعهدوا . وأما الذي ينبت منها يف الفصول الثالثة فهي قليلة. اهلواء وكثرة األمطار املتقدمة يف الشتاء

ومنها ما يزرع يف الشتاء ويدِرك يف . بالسقي كاحلنطة والشعري والباِقالّء والعدس وغريها مما يزرع يف اخلريف وحيصد يف الربيع
ومنها ما . ومنها ما يزرع يف اخلريف ويستحكم يف الشتاء كاجلزر والشلْغم والكُرنب والقرمبيط. الربيع كالقُثّاء واخليار والباذجنان

ومنها ما يزرع يف الربيع ويستحكم يف اخلريف كالقطن . يزرع يف الصيف ويحصد يف اخلريف كالسمِسم والذُّرة واألرز وغريها
ب وغريمهاوالقُن.  

 رها وزهرها من احلروا ونواعلم يا أخي أن الباري احلكيم، جل ثناؤه، جعل أوراق النبات زينةً هلا، وِدثاراً لثمارها، ووقايةً حلبو
طاًء، وجعلها أيضاً ِظالالً للحيوانات، وِكناً هلا مستراً وِو. والربد املُفرطني، ومن الرياح العواصف والغبار وشدة وهج الشمس

وهكذا حكم مثارها وحبوا وبذورها وِلحائها وعروقها وأُصوهلا ولُبها وقضباا . وغذاًء ومادةً ألجسادها، وأدويةً ومنافع كثرية
وفروعها؛ كل واحدٍة من هذه األنواع ذات منافع كثرية ال يعلمها إال اهللا، وذُِكر منها طرف يف كتب الطب وكتاب احلشائش، 

  .لم ومل يذكر أكثر مما عِلم وذُِكروما مل يع

    

واعلم يا أخي بأن من أوراق الشجر والنبات ما هومستطيل الشكل، ومنه ما هوخمروط الرأس ودور األسفل، ومنه مستدير الشكل، 
 الشكل، ومنه ذواألصابع ومنه سفَطي الشكل صِلييب، ومنه بيلَساينُّ الشكل، وشابوري الشكل، ومنه زيتوين الشكل، ومنه جابويت

مقسوم بنصفني، ومنه مثلثات، ومنه مزدوجات متقابالت، ومنه مفردات متجانبات، ومنه واسع عريض طويل، ومنه ضيق العرض 
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 مر قليل الطول، ثَِخني لين، ومنه غليظ خشن، ومنه دقيق أملس، شفاف أملس، ومنه طيب الرائحة، ومنه مننت الرائحة، ومنه
  .الطعم، ومنه حلوالطعم، وغريها من الطعوم

وأكثر ألوان ورق النبات أخضر، ولكن منها مشبع اللون، ومنها أغرب اللون، ومنها صايف اللون، ومنها كِمد اللون، ومنها لون 
ومآرب، وذلك تقدير وهكذا حكم مثارها وحبوا وبذورها وأنوارها وأزهارها، كل ذلك لعلل وأسباب . ظاهرها ِخالف باطنها

وذلك أن من الثمار ما له ِقشرةٌ رقيقة نسجها حريري شفاف، ومنها ما قشرته غليظة نسجها ليفي موزي أوغضرويفّ . العزيز العليم
ومن الثمار ما يف جوف ِقشرته شحمة ثخينة، أوجامدة، . صلب، أوخزيفّ يابس، أوشبكي مربع واسع، أونسجي كُروشي ثخني

ومن الثمار ما يف جوف شحمه نواةٌ . رطبة سيالة عذبة، أوحلوة، أوعِفصة، أومرة، أوماحلة، أوتِفهة، أوحامضة، أودهنية دمسةأو
مستديرة الشكل، مستطيلة، أوخمروطة، أومصمتة، أوجموفة، أويف داخلها لُبة دِسمة، أومرة، أوحلوة، أوطعم آخر من الكعوم 

ار ما يف جوف شحمه حب صغار أوكبار، صلب أورخو، عليها رطوبة لزجة، أوتكون قَِشفة صلبة، خمتلفة ومن الثم. التسعة
  .األشكال أوجموفة، يف داخلها لب، أوتكون فارغة

واعلم يا أخي بأن بني أوراق الشجر والنبات، وبني مثارها وحبوا ونورها وأزهارها، مناسبات ومشكالت يف الصغر والكرب، 
فمنها من جهة الصورة والشكل، ومنها من جهة اللني واخلُشونة والصالبة والرخاوة، ومنها . أومتباينات متفاوتات من جهات عدة

كل . من جهة الكرب والصغر والسعة والضيق والثخن والرقة والشفافة ةالكمد واالزدواج واالنفراد، وغري ذلك مما يطول شرحه
ولكن نذكر من ذلك طرفاً وخنرب بعللها . يعلم كُنهها إالّ اهللا تعاىل الذي خلقها وأبدعها كما عِلمهاذلك لعلٍل وأسباب ومآرب ال 

اهليوالنية وأسباا الصورية وأغراضها التمامية ليكون دليالً على الباقية، وتنبيهاً لنفوس الغافلني عن التفكّر يف غرائب مصنوعات 
ربةً ُألويل األبصار الذين يتفكرون يف خلق السموات واألرض واآليات اليت يف األنفس الباري احلكيم، جل ثناؤه، ويكون ع

واآلفاق، وليكون أيضاً إرشاداً لقلوب املتحيرين الذين يظنون أا ليست بصنع صانٍع حكيم، وال قصد قاصٍد بل اتفاق، وينسبوها 
  . يدرون كيف ذلك، ومل ذلك، وملاذا وجدإىل الطبيعة وال يدرون ما الطبيعة، وإىل النجوم واألفالك ور

واعلم يا أخي بأن من الثمار ما هوطويل الشكل، مدحرج اِخللقة، خمتلف األلوان، على نواته قشرةٌ رقيقة حريرية لينة اللمس صلبة 
املقابل خضرة مستطيلة، فيها النسج، وعلى هذه النواة شحمة ثخينة، عليها قشرة صلبة ملساء، وعلى ظهر النواة نقرة، ويف اجلانب 

ومادة هذه الثمرة من قبل النضج عِفصة وبعد . حشوليفي، وعلى رأس الثمرة من خارج ِقمعة عليها شظيات متفرقة، متشبثة بالثمرة
  .النضج حلوة لزجةٌ وهو التمر

ةٌ ثخينة جمومة وفيها ومن الثمار ما شكله مستدير، وخلقته كبرية، عليه قشرةٌ كثيفة ليفيفة من داخل، واسعة، فيها خزائن مقو
أدعاص مقسمة، عليها حبوب مرصعة، أشكاهلا خمروطة، يف جوف تلك احلبوب نوتةٌ خزفية رخوة، يف داخلها لبة دمسة، ويف أسفل 

  .خمروطة، وهومثر الرمانرأس الثمرة من خارج فتحة مستديرة، فيها غشاوة ليفية، وعليها شظيات نابتة، زحزهلا شفرات قائمة 

ومن الثمار ما شكله مستدير أملس، وشحمته ثخينة، يف جوفه نواةٌ مستديرة، حسن اللون، حسن امللمس، يف داخل النواة لُبة 
قبدمسة، وهو الن.  

لبة جموة صفيزعليه قشرةٌ ليفية ثخينة، من داخلها قشرة أُخرى خ فَطيس فة، فيها خزائن مقسومة، فيها ومن الثمر ما شكله مستدير
لُبة دمسة، عليها قشرة رقيقة، وبينها حجب منخرقة، أقسامها مهندمة، وإذا فُِصلت هذه الثمرة انفصلت بِنصفني كالسفَطني، وهي 

  .مثرة اجلوز
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ب نافذ، فيها فتاِيلُ ليفيو، ويف داخل ومن الثمار ما شكله خمروطٌ سفَطي، وعليه ِقشرة ليفية، يف داخلها قشرة خزفية صلبة، فيها ثق
  .هذه القشرة لبة دمسة عليها قشرة رقيقة صلبة، وهي مثرة اللوز

ومن الثمار ما ليس له نوى، وعليه قشرةٌ حلمية، وشكله خمروطٌ صنوبري، ويف أسفله ثقبة مستديرة، فيها شظيات ِزئبرية، ويف 
ادته قبل النضج لين أبيض غليظٌ حاد محرق، وبعد النضج طعمه حلو، وهومثرة جوف هذه الثمرة حبوب صغار، رخوة، وطعم م

  .التني

أسود وأبيض وأمحر وأصفر وأغرب، عليه قشور : ومن الثمار ما أشكاله خمتلفة، مستدير ومستطيلٌ ومدحرج وخمروطٌ وخمتلف األلوان
تلفة األشكال، زيتونيةٌ، فُقاعية، مضاعفة ومفردة ومزدوجةٌ رقيقة صلبة ملسة ملصقة بشحمتها، ويف جوف شحمتها حبوب خم

وثلثة وأربعة، خزفية، وِعظامية، ومنها صلبة، ومنها رخوة، يف جوف تلك احلبوب لبة دمسة، ومادة شحمتها قبل النضج حامضةٌ، 
  .وقبل ذلك عِفصةٌ، وبعد النضج حلوة، وهي مثرة األعناب

ةٌ أوصدفيةٌ، عليها قشور رقيقة ماتصقة بشحمتها، وهي غليظة ثخينة، يف داخلها نواةٌ خزفية، أشكاهلا ومن الثمار ما أشكاله خمروط
صدفيةٌ، داخلها ملساء، فيها لبة دمسة، وألوان هذه الثمار خمتلفة، وطعمها عذب وحلوومر وحامض، وقبل النضج كلها عفصةٌ، 

  .وهي اإلجاص واملشمش واخلوخ وأمثاهلا

ر ما أشكاله كُرويةٌ أومستطيلة أومدحرجة، وعليها قشور حلمية غليظة، طعم شحمتها حامض، ويف داخلها حب صغار، ومن الثما
على أدعاص مرصعٍة شبه التالل، ما بني خللها حلمةٌ طَعمها حامض، وألوان قشرها أمحر وأخضر وأصفر، ومادا قبل النضج 

  .لليمون وما شاكلهاعفصة، مثل اُألترج والنارنج وا

ومن الثمار ما هي ذات حبٍة صغرية، ويف داخلها نواة خزفية ويف جوفها لُبة دمسة مثل احلبة اخلضراء والفُستق والسماق وحب 
  .الصنوبر

  .ومن الثمار ما ال ينضج مثل البلوط والعفِْص ومثر السروواإلهليلج

 الباري، جل ثناؤه، ملا أبدع املوجودات واخترع الكائنات، جعل أصلها كلها من واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، بأت
هيوىل واحدة، وخالف بينها بالصور املختلفة، وجعلها أجناساً وأنواعاً خمتلفة متقننة متباينة، وقوى ما بني أطرافها، وربط أوائلها 

ه من إتقان احلكمة وإحكام الصنعة، لتكون املوجودات كلها عاملا واحداً وأواخرها مبا قبلها رباطاً واحداً على ترتيٍب ونظام ملا في
  .منتظماً نظاماً واحداً وترتيباً واحدا، لتدلّ على صانٍع أحد

فمن أجل تلك املوجودات املختلفة األجناس، املُتباينة األنواع، املربوطة أوائلها بأواخرها، وأواخرها مبا قبلها يف الترتيب وانتظام 
املعادن والنبات واحليوان واإلنسان، وذلك أن كل جنس منها حتته : ملولِّدات، الكائنات اليت دون فلك القمر وهي أربعة أجناسا

فأدون أطراف املعادن مما يلي . أنواع كثرية، فمنها ما هويف أدوِن املراتب، ومنها ما هويف أشرفها وأعالها، ومنها ما هوبني الطرفني
والزاج وأنواع الشبوب؛ والطرف األشرف الياقوت والذهب األمحر، والباقي بني هذين الطرفني من الشرف والدناءة التراب اجلص 

  .كما بينا يف رسالة املعادن

تبة املعادن، وهي خضراء الدتبة مما يلي رتباينة متفاوتةٌ، ولكن منه ما هويف أدون الرن وهكذا أيضاً حكم النبات فإنه أنواع كثرية مم
وبيان ذلك أن أول املرتبة النباتية وأدوا مما يلي التراب هي . ومنها نا هويف أشرف الرتبة مما يلي رتبة احليوان، وهي شجرة النخل

ه خضراء الدمن، وليس بشيٍء سوى غُباٍر يتلبد على األرض والصخور واألحجار، مث تصيبه األمطار وأنداء الليل، فيصبح بالغد كأن
وال تنبت . فإذا أصابه حر مشس نصِف النهار جف، مث يصبح من غٍد مثل ذلك أول الليل وطيب النسيم. نبت زرٍع وحشائش
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  .الكمأة وال خضراء الدمن إالّ يف أيام الربيع يف البقاع التجاورة لتقارب ما بينها، ألن هذا معدن نبايتّ وذلك نبات معدين

ملرتبة النباتية مما يلي احليوانية، وذلك أن النخل نبات حيواينّ، ألن بعض أحواله مباين ألحوال النبات، وإن وأما النخل فهوآخر ا
بيان ذلك أن القوة الفاعلة منفصلةٌ من القمة املُنفعلة، والدليل على ذلك أن أشخاص الفُحولة منه مباينةٌ . كان جسمه نباتاً

  .اح يف إناثها كما يكون ذلك للحيوانألشخاص اإلناث، وألشخاص فُحولته لق

    

فأما سائر النبات فإن القوة الفاعلة فيها ليست مبنفصلٍة عن القوة املُنفعلة بالشخص بالفعل حسب ما بينا يف رسالة لنا، وأيضاً فإن 
تبار تبني أن النخل نبايت كلّ ذلك موجود يف احليوان، فبهذا االع. النخل إذا قُِطعت رؤوسها جفّت وبطل منوها ونشوؤها وماتت

  .باجلسم، حيواينّ بالنفس، إذ كانت أفعاله أفعال النفس احليوانية، وشكل جسمه شكل النبات

ويف النبات نوع آخر فعله أيضاً فعل النفس احليوانية، ولكن جسمه جسم النبات، وهو الكَشوث، وذلك أن هذا النوع من النبات 
ون لسائر النباتات، وال له أوراق كأوراقها، بل إا تلتف على األشجار والزروع والشوك، ليس له أصلٌ ثابت يف األرض كما يك

. فتمتص من رطوبتها وتتغذّى ا، كا يتغذى الدود الذي يِدب على ورق األشجار وقُضبان النبات، ويقِرضها فيأكلها ويتغذى ا

فقد بان مبا وصفنا أن آخر الرتبة النباتية متصل . ، فإن فعل نفسه فعل احليوانوهذا النوع من النبات، وإن كان جسمه يشبه النبات
  .بأول املرتبة احليوانية، وأما سائر املراتب النباتية فهي بني هذين

املرتبة املعدنية واعلم يا أخي بأن أول مرتبة احليوان متصل بآخر مرتبة النبات، وآخر مرتبة احليوان متصلٌ بآخر املرتبة املعدنية، وأول 
فأدون احليوان وأنقصه هوالذي ليس له إالّ حاسةٌ واحدة فقط، وهو احللزون وهي دودةٌ يف . متصل بالتراب واملاء كما بينا قبل

جوف أنبوبة، تنبت تلك األنبوبة على الصخر الذي يف سواحل البحار وشطوط األار، وتلك الدودة تخرج نصف شخصها من 
بوبة، وتبسطُ مينةً ويسرةً تطلب مادةً يتغذى ا جسمها، فإذا أحست برطوبة ولني انبسطت إليه، وإذا أحست جوف تلك األن

ةليس هلا مسع وال بصر وال شم . خبشونة أوصالبة انقَبضت وغاصت يف جوف تلك األنبوبة حذرا من مؤٍذ جلسمها ومفسد هليكلها
 أكثر الديدان اليت تتكون يف الطني ويف قعر البحار وأعماق األار ليس هلا مسع وال بصر وهكذا. وال ذوق إالّ احلس واللمس فقط

وال ذوق وال شم، ألن احلكمة اإلهلية من مقتضاها أن ال تعطي احليوان عضواً ال حيتاج إليه يف جذب املنفعة ودفع املضرة، ألا 
  . حفظه وبقائهلوأعطته ما ال حيتاج إليه لكان وباالً عليه يف

فهذا النوع حيوانٌ نبايتّ ألن جسمه يينبت كما ينبت بعض النبات، ويقوم على ساقه قائماً، وهومن أجل أن يتحرك جسمه حركة 
وتلك احلاسة أيضاً فقد يشارك ا . اختيارية حيوانٌ، ومن أجل أنه ليست له إالّ حاسةٌ واحدة فهوأنقص احليوان رتبةً يف احليوانية

والدليل على ذلك إرساله بعروقه حنواملواضع الندية، وامتناعه من إرساهلا . ت، وذلك أن النبات له حس اللمس فقطالنبا
فإن كان فوقه سقف مينعه من . حنوالصخور واليبس أيضاً، فإنه مىت اتفق منبته يف مضيٍق مال وعدل عنه طالباً للفُسحة والسعة

  . جانٍب، مال إىل حنوتلك الناحية، حىت إذا طال طلع من هناكالذهاب علْواً وكان له ثقب من

وأما مس األمل فليس للنبات، وذلك أنه مل يِلق باحلكمة اإلهلية أن جتعل . فهذه األفعال تدلّ على أن له ِحساً ومتييزاً مبقدار احلاجة
يوان ملا جعلت له أن يِحس باألمل جعلت له أيضاً حيلة ومل جتعل له حيلة الدفِْع كما جعلت للحيوان، وذلك أن احل. للنبات أملاً

فقد بان مبا وصفنا كيفية مرتبة احليوانية مما يلي النبات، فنريد أن . الدفع إما بالفرار والذهاب واهلرب، وإما بالتحرز، وإما باملمانعة
ية مما يلي وتبة اإلنسانية ليست من وجٍه واحٍد ولكن من إن رتبة احليوان: نبني كيفية مرتبة احلوانية مما يلي رتبة اإلنسان فنقول

وذلك أن رتبة اإلنسانية ملا كانت معِدناً للفضل وينبوعاً للمناقب مل يستوِعبها نوع واحد من احليوان ولكن عدة أنواع، . عدووجوه
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 النفسانية كالفرس يف كثري من أخالقه، ومنها فمنها ما قارب رتبة اإلنسانية بصورة جسده مثل القرد، ومنها ما قارا باألخالق
كالطائر اإلنساين أيضاً، ومثل الفيل يف ذكائه وكالببغاء واهلَزار وحنومها من األطيار الكثرية األصوات واألحلان والنغمات، ومنها 

 م إالّ ولنفسه قُرب من نفس النحل اللطيف الصنائع إىل ما شاكل هذه األجناس، وذلك أنه ما من حيواٍن يستعمله الناس ويأنس
  .اإلنسانية

 تعارفمنه م دشاهأما القرد فلقرب شكل جسمه من شكل جسد اإلنسان صارت نفسه حتاكي أفعال النفس اإلنسانية، وذلك م
  .بني الناس

    

ه أن ال يبول وال يروث ما دام وأما الفرس الكرمي فإنه قد بلغ من كرم أخالقه أنه صار مركباً للملوك، وذلك أنه رمبا بلغ من أدب
وله أيضاً مع ذلك ذكاٌء وإقدام يف اهليجاء وصرب على الطعن واِجلراح، كما يكون الرجال الشجعان كما . حبضرة امللك أوحامالً له

  : وصف الشاعر فقال

  اقْدما: عند اختالف الطعن، قلتُ له  وإذا شكا مهري إلي ِجراحه

 عض الشَّكيم على اللجام وحمحما  ذره،رآني لستُ أقبُل ع لما

هي كما ميتثل اجلل العاقل املأمور املَنهيوأما الفيل فإنه يفهم اخلطاب بذكائه، وميتثل األمر والن.  

انات فهي وأما باقي أنواع احليو. فهذه احليوانات يف آخر مرتبة احليوان مما يلي رتبة اإلنسان ملا يظهر فيها من الفضائل اإلنسانية
فيما بني هاتني املرتبتني، فسبحان اخلالق الباري القادر القاهر احلكيم العامل الذي خلق اخلالئق بقدرته، وفضل البعض على البعض 

برمحته، وخلق النبات، مع اختالف ألواا وأشكاهلا وطعومها ومنافعها، مصلحةً ومنفعةً خللقه، وخلق احليوانات اخلسيسة والشريفة 
  . العامل ومعايش اخلالئق بوجدام، تعاىل اهللا علواً كبرياًلنظام

وإذ قد فرغنا من ذكر مراتب احليوانية مما يلي مراتب اإلنسانية، فينبغي أن نذكر أوالً املرتبة اإلنسانية، فينبغي أن نذكر أوالً املرتبة 
  .اإلنسانية مما يلي احليوانية

  انيةفصل اعلم يا أخي بأن أول مرتبة اإلنس

اليت تلي مرتبة احليوانية هي مرتبة الذين ال يعلمون من اُألمور إالّ احملسوسات، وال يعرفون من العلوم إالّ اجلسمانيات، وال يطلبون 
إالّ إصالح األجساد، وال يرغبون إالّ يف رتب الدنيا، وال يتمنون إالّ اخللود فيها، مع علمهم بأنه ال سبيل هلم إىل ذلك، وال 

تهون من اللذات إالّ األكل والشرب مثل البهائم، وال يتنافسون إالّ يف اجلماع والنكاح كاخلنازير واحلمري، وال يحِرصون إالّ يش
على مجع الذخائر من متاع احلياة الدنيا، وجيمعون ما ال حيتاجون إليه كالنمل، وحيبون ما ال ينتفعون به كالعقعق، وال يعرفون من 

فهؤالء، وإن كانت صورهم اجلسدانية . الّ أصباغ اللباس كالطواويس، ويتهارشون على حطام الدنيا كالكالب على اِجليفالزينة إ
صورة اإلنسان، فإن أفعال نفوسهم أفعال النفوس احليوانية والنباتية، فأُعيذُك أيها األخ البار الرحيم أن تكون منهم أومثلهم، وإيانا 

  .انوا يف البالدومحيع إخواننا حيث ك

وأما رتبة اإلنسانية اليت تلي رتبة املالئكة فهوأن جيتهد اإلنسان ويترك كل عمل وخلق مذموم قد اعتاده من الصبا، ويكتسب 
أضداده من األخالق اجلميلة احلميدة، ويعمل عمالً صاحلاً، ويتغلّم علوماً حقيقية، ويعتقد آراًء صحيحة، حىت يكون إنسانَ خيٍر 

فإذا فارقت جسدها عند املوت صارت ملكاً بالفعل وعرج ا إىل ملكوت السماء ودخلت يف . اضالً وتصري نفسه ملَكاً بالقوةف
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الذين تتوفّاهم : "وقال تعاىل" حتيتهم يوم يلقَونه سالم: "زمرة املالئكة، ولِقيت را بالتحية والسالم، كما ذكر اهللا، جل ثناؤه
: وقال" ال خوف عليكم اليوم وال أنتم حتزنون: "وقال تعاىل" سالم عليكم، ادخلوا اجلنة مبا كنتم تعملون:  يقولوناملالئكة طيبني

  .وآيات كثرية من القرآن يف هذا املعىن" ادخلوا اجلنة اليت كنتم توعدون"

يد أن نذكر أيضاً طرفاً من علل فنون تركيبها وإذ قد ذكرناطرفاً من كيفية أُصول األشجار ومثارها وأوراقها ذكراً جممالً، فنر
واألسباب اليت من أجلها وجب أن تكون كذلك، ليتبين ما الغرض منها والعناية الربانية ا واحلكمة اإلهلية فيها، لتكون دليالً 

  . لبلوغ غاياا ومتام ايااوقياساً على غريها، مما ال يعلم أحد كُنه غاياا إالّ اهللا الذي خلقها وصورها وأنشأها وأمتّها

فمن ذلك شجرة النخيل فإا كثرية العروق دقيقتها، بطيئة النشوء، طويلة العمر، منتصبة االرتفاع، مستديرة األصل، مسدسة 
 وملتفٍر ِرخللُها بِزئبتخلِخلةُ تركيب اجلسم، حمشوخوجة اِجلرم، مزدف، مستطيلة األوراق، معفه خمارج السعحوله، على أُصول س

  .ليفات منسوجةٌ، موازية طبقاٍت ثالٍث

    

وأما علة كثرة عدد عروق هذه الشجرة فهي لكيما تجذُب ا القوة الطبيعية اجلاذبة للمواد الكثرية، وذلك لشدة حاجة هذا اجلنس 
 عدد سعفاا وأوراقها، لكيما تستعمل يف جرم أُصوهلا من النبات إىل املواد الكثرية، لكرب جثَّتها وعظم ِجرمها وطول قامتها وكثرة

طوالً وعرضاً وعمقاً؛ وبعضها يف جرم سعِفها مثل ذلك، وبعضها يف جرم أوراقها مثل ذلك، وبعضها يف ليفها، وبعضها يف جرم 
  .ِجهاأكمام طَلِْعها، وبعضها يف جرم قُضبان ِقنواا، وبعضها يف جرم نواة مثرها ودبسها وِشِري

وأما العلة يف جعل تركيب جسم أصلها رطباً ِرخواً متخلخالً فلكيما يسهل على القوى الطبيعية جذب تلك املواد من أسفلها إىل 
فلوكان جرم أصلها صلباً متكاثفاً مكتِنزاً كسائر األشجار الطِّوال كالساِج . أعاليها ورؤوس أجذاعها وفروع سعفها وأوراقها

ولكثرة عدد عروق شجر النخل ولطافته علة أُخرى، وذلك . ِب والسرولعسر على القوى الطبيعية جذب تلك املواد إىل هناكوالدلْ
أن أصل جرمه ملا كامنركباً من قُضبان كأا خيوطات جمموعة متداخلة، جِعل لكل خيٍط منها عروق ممتدة يف األرض متتص ا 

لَ على الطبيعة تقسيم تلك املواد على تلك القضبان من أول األمراملواد إىل ذلك اخليط موملا كان تركيب جرم شجر . فرداً ليسه
النخل على ما ذكرنا من الرخاوة والتخلخل لفّت عليها الطبيعة سعفاٍت من الليف على أُصول مخارج سعفاا من أجذاعها كأا 

لّ ذلك لكيما تمِسك أُصول تلك السعفات على جذوعها، وال تنفصل عنها عند هز ك: مآِزر مشدودةٌ على وسط حماٍل متشمٍر
  .الرياح العاصفة هلا، وال تتصدع تلك األجذاع من ثقل أعاليها على أسفلها عند ميالا مينةً ويسرةً عند حتريك الرياح هلا

 ويصونه من اآلفات العارضة من الربد واحلر املُفرطَِني، واملطر وأما السبب الذي من أجله جعل على الطَّلْع الِغالف فلكيما حيفظه
الشديد والرياح والعواصف والغبار وا شاكل هذه األشياء املُضرة ا، ألا خترج رطبة ندية رخصة رخوةً، فإذا استحكمت 

من، وتنِضجها حرارة الشمس، وتصري واشتدت انشقّت تلك األكمام والغلُف عنها وظهرت لنسيم اهلواء وحرارة اجلولتربووتس
  .بسراً ورطَباً جِنياً هضيماً، مث ِجتف وتصري متراً ودبساً جامداً

وأما النساجة احلريرية اليت على نواه فجعلت حاجزةً بني ِجرم النواة ودبس التمرة، لئال ميتص عفوصة جرم النواة وغلظ جوهرها 
فلومل تجعل تلك . بع جواهر األجسام األرضية أن تشرب نداوة الرطوبات الرقيقة الدهنية ومتتصهادبس التمر وشريجها، ألن من ط

  .الِغشاوة الرقيقة احلريرية النسج هناك الختلط دبس التمرة مع جرم نواا، وقلّ االنتفاع ا

 لكيما جتري فيها تلك املواد من أوهلا إىل آخرها وتجمد وأما احلفرة املستطيلة يف جرم نواة التمرة والفَِتيلة اليت فيها فإمنا جعلت تلك
  .أوالً فأوالً



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  257  

 ج العرق النازل يف األرض ليجذب املوادعلت تلك باباً وخمرجاً عند الغرس، ومن هناك خيرقرة اليت على ظهر النواة فإمنا جوأما الن
ورقة اليت تبدوأوالً وتظهر من األرض عند الغرس، مث تصري أصالً وميتص النداوة والرطوبة من املَغِرس ومن هناك خترج الطاقةُ امل

  .وِجذْعاً على مرور األيام وطول الزمان

وأما األقماع اليت على رؤوس التمرات فجِعلت تلك ِمصفاةً للمواد اليت جتذا القوى الطبيعية إىل هناك، وتميز الغليظ من اللطيف، 
  .رم التمرة وتجمده عليها دبساً وشريجاً، وترسل الغليظ الفحل إىل جرم النواة وتجمده عليهاوترِسل الليف الرقيق إىل ظاهر ج

وأما مثار اجلوز واللوز والفستق وأشباهها فتفعل ا الطبيعة مثل هذا التمييز سواًء، ولكنها ترسل الغليظ الفحل إىل ظاهرها، 
  . مثرة التمرةواللطيف الرقيق إىل باطنها بالعكس مما تفعل يف

وأما مثرة التني واجلُميز فلم يميز لطيفها من غليظها، ألن موادها وِكيموسها وعتدالن، وليس بني األجزاء األرضية واألجزاء املائية 
ر، بل قد ميزت كثري تفاوٍت، فلم حتتج الطبيعة أن متيزمها وتفِصلَهما مثل ما فعلت يف مثرة التمرة واجلوز وما شاكلها من سائر الثما

الطبيعة تلك املادة بأجزاء أُخرى، فجعات يف داخل الثمرة حبوباً صغاراً، وعلى خارجها ِقشرةً رقيقة ظاهرة صائنة لرطوبتها من 
  .الغبار والقَذى

    

 أن عروق وأما كيفية تركيب عروق شجرة التني وجرم أُصوهلا وقضباا وورقها ومثرها فهي على غري تركيب شجرة النخلة، وذلك
التني ِغالظٌ ذاهبات حتت األرض يف اجلهات، مستقيماً ومعوجاً يف عمقها، وفيها جتويفات مثل ما يف جوف القصب، لكنها أضيق 

قليالً، وهكذا تركيب أُصول شجر التني وقضباا وفروعها، فيها جتويفات لطيفة، وهلا عقَد مثل عقَد القصب، ويف تلك التجويفات 
  . محشوة خللهاِزئربية

وأما سبب تلك التجويفات اليت يف عروقها وأُصوهلا وقضباا فهولكيما يسهل على القوى الطبيعية اجلاذبة جذب تلك املواد من 
عمق األرض، واليت هي األجزاء األرضية ورطوبات مائية، إىل أُصول أشجارها، ورفعها من أسافلها إىل أعايل رؤوسها وأطراف 

وجِعلت تلك العقد يف مواضع تلك التجويفات وحِشيت ِزئرباً لكيما يسهل على القوة املاسكة إمساك تلك املواد هناك فروعها، 
لئالّ ترجع إىل أسفل بثقلها، وتبقى هناك ضمها القوة اهلاضمة، وتستعملها القوة الغاذية، وتزيد يف أجرامها وأطرافها، طوالً 

  .ميةوعرضاً وعمقاً، القوة النا

وأما شجرة العنب فقد ركِّب ِجرم أُصوهلا وجسم قضباا تركيباً غري تركيب شجرة النخل والتني، أما عروقها فتذهب حتت 
األرض يف اجلهات ِدقاقاً وِغالظاً، وفيها جتويفات مثل ما يف عروق شجرة التني، ولكن جرم أُصوهلا ميتد طويالً على وجه األرض 

قه مرتفعاً يف اهلواء كثرياً كغريه من األشجار، وعلى ظاهر قضبانه عقَد وأنابيب ظاهرة جموفات حمشوةٌ ِزئرباً وال يكاد يقوم على سا
 نبثّةٌ تلتفنة ملي اتا خترج شظيقَد قضباِلسة، وعند عمثل قضبان شجر التني للغرض الذي ذكرنا، وعليها أليفةٌ منسوجةٌ رخوةٌ س

وخيرج من مثرا حبات جمتمعة .  ا وترتقي عليها لتِحلَّ عليها ِثقَل مثرا، ألن أُصوهلا دقيقة ال تطيق حملَهاعلى األشجار وتتعلق
متجاورة متعلقة لتغطيها ورقةٌ واحدة على عناقيدها، غري حمتاجٍة إىل غالٍف أوأكمام تصوا من اآلفات كما تعرض لثمرة النخل 

  .ية تِرفةً تسرع إليها اآلفاتألا خترج رخوةً رخصةً ند

وأما تركيب مثرة العنب وحباا فإذا نضجت تبين عليها هناك ِقشرةٌ رقيقة حريرية النسيج، جِعلت تلك لتحفظ رطوباا هناك 
كما تفعل ودبسها وشريجها من اآلفات العارضة هلا، من الرياح والغبار، وحرارة الشمس، أن تنشف تلك الرطوبات أوتحلِّلها 

باملياه املستنقعات، وجعل يف وسطها حلمها عجمات صلبةٌ خزفية جموفة، يف داخلها لب دسم هوبذر العنب وبزوره، وإمنا مل يحتج 
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إىل أن يكون بني تلك العجمات وبني دبس العنب غشاوة رقيقة مثل ما بني نواة التمرة ودبسها كما ذكرنا قبل، ألن تلك 
.  وإن كانت جواهرها أرضية عفصية، فهي صغريةٌ وهي أيضاً رخوة ليست صالبتها كصالبة نواة التمرة وغلظ جوهرهاالعجمات،

وعلةٌ أُخرى أا جموفةٌ، يف داخلها لب دسم فلم جتف الطبيعة حىت تنشف تلك العجمات بشريج العنب، ومل جتعل بينهما حاجزاً 
 أُخرى أيضاً أن دبس العنبة وشريجها كثري باإلضافة إىل جرم تلك العجمات، وليس حكم جرم وعلةٌ. كما جعلت يف ِخلقة التمرة

ا باإلضافة إىل دبسها وشريجها كثريبسها مثل ذلك، بل جرم نواغرس وال . نواة التمر ودم أن األشجار تمتوه فإن قال قائل أوظن
اجة، فما احلكمة يف كون عجمات العنب وحبات مثرة التني وغريها يف جوفها؟ حتتاج إىل بذٍر يزرع وبزٍر يحفظ إىل وقت احل

فليعلم هذا القائل بأن احلكمة اإلهلية والعناية الربانية مل يذهب عليها هذا اِملقدار من العلم، ولكن خفيت عليك تلك العلة وذلك 
الكاذب، وقد ذكرنا علتها وسببها وجواب سؤالك يف السبب، فاعترضتك الشكوك واحلرية والظنون والتخيل الفاسد والوهم 

  .موضٍع آخر جتده إن شاء اهللا تعاىل

متت الرسالة السابعة من الطبيعيات يف ماهية النبات وهي الرسالة العشرون من رسائل إخوان الصفاء، وتتلوها الرسالة الثامنة يف 
  .بيان تكوين احليوانات

وانات وأصنافها الثامنة في كيفية تكوين الحيالرسالة  

إخوان الصفاء رسائل وهي الرسالة الثانية والعشرون من   

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى، آهللا خري أما يشركون؟ 

  فصل في كيفية تكوين الحيوانات

  واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه 

    

ات، وبينا طرفاً من كيفية تكوينها ونشوئها ومنوها، وكمية أجناسها وفنون أنواعها وخواص طباعها أنه ملا فرغنا من ذكر النبات
ومنافعها ومضارها يف رسالة لنا؛ وبينا فيها أيضاً أن أول مرتبة النبات متصلةٌ بآخر مرتبة اجلواهر املعدنية، وأن آخرها متصلٌ بأول 

الة أيضاً طرفاً من كيفية تكوين احليوانات وبدء كوا ونشوئها ومنائها وكمية أجناسها مرتبة احليوان، فنريد أن نذكر يف هذه الرس
وفنون أنواعها وخواص طباعها واختالف أخالقها؛ ونبني أيضاً أن آخر مرتبة احليوان متصلٌ بأول مرتبة اإلنسان، وآخر مرتبة 

األفالك وأطباق السموات، ليكون يف ذلك بيانٌ ودليلٌ ملن كان له قلب اإلنسان متصلٌ بأول مرتبة املالئكة الذين هم سكان اهلواء و
صاٍف ونفس زكية وعقل راجح على كيفية ترتيب املوجودات ونظام الكائنات عن علٍّة واحدة ومبدٍإ واحد، وأا كترتيب العدد 

 احليوانات كنسبة الرأمسن اجلسد؛ ونفسه ونبني أيضاً أن نسبة صورة اإلنسانية إىل صور سائر. عن الواحد الذي قبل االثنني
  .كالسائس وأنفُسها كاملَسوس

وقد بينا يف رسالة األخالق أن صورة اإلنسانية هي خليفة اهللا يف أرضه؛ وبينا فيها أيضاً كيف ينبغي أن تكون سرية كل إنسان حىت 
 رسائلنا فضيلة اإلنسان وِخصاله احملمودة وأخالقه يستأهل أن يكون من أولياء اهللا ويستحق الكرامة منه، وبينا أيضاً يف أكثر
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املرضية، ومعامله احلقيقية، وصناِئعه احلكيمة، وتدابريه املرضية، وسياسته الربانية، ونريد أن نذكر يف هذه الرسالة طرفاً من فضائل 
 من طغيان اإلنسان وبغيه وتعديه على ما سواه مما احليوانات وِخصاهلا احملمودة وطبائعها املرضية ومشائلها السليمة، ونبني أيضاً طرفاً

سخر له من األنعام واحليوانات أمجع، وكفرانه النعم وغفلته عما جيب عليه من أداء الشكر، وأن اإلنسان، إذا كان فاضالً خيراً، 
يان ذلك على ألسنة احليوانات ليكون أبلغ يف وجعلنا ب. فهوملَك كرمي خري الربية، وإن كان شريراً فهوشيطان رجيم شر الربية

  .املواعظ وأبين يف اخلطاب وأعجب يف احلكايات وأظرف يف املسامع وأطرف يف املناِفع وأغوص يف األفكار وأحسن يف االعتبار

  فصل الجواهر المعدنية هي أدوِن مراتب الكائنات

هر املعدنية هي أدوِن مراتب املولِّدات من الكائنات، وهي كل جسم متكون واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، بأن اجلوا
منعقٍد من أجزاء األركان األربعة اليت هي النار واهلواء واملاء واألرض، وأن النبات يشارك اجلواهر يف كوا من األركان، ويزيد 

أقطارها الثالثة طوالً وعرضاً وعمقاً، وأن احليوان أيضاً عليها وينفصل منها بأن كل جسم يتغدى من األركان وينموويزيد يف 
واإلنسان يشارك النبات واحليوان يف أوصافها . يشارك النبات يف الغذاء والنمو، ويزيد عليه وينفصل عنه بأنه جسم متحرك حساس

  .ويزيد عليها وينفصل عنها بأنه ناطق مميز جامع هلذه األوصاف كلّها

  ات متقدم الكون والوجودفصل أن النب

مث اعلم يا أخي بأن النبات متقدم الكون والوجود على احليوان بالزمان ، ألنه مادةٌ هلا كلها، وهيوىل لصورها، وغذاٌء ألجسادها، 
ها إىل ذاته، وذلك أنه ميتص رطوبات املاء ولطائف أجزاء األرض بعروقه إىل أُصوله، مث حييلُ. وهوكالوالدة للحيوان، أعين النبات

وجيعل من فضائل تلك املواد ورقاً ومثاراً وحبوباً نضيجاً، ويتناول احليوان غذاًء صافياً هنيئاً مريئاً كما تفعل الوالدة بالولد فإا تأكل 
تاج احليوان إىل فلومل يكن النبات يفعل ذلك من األركان لكان حي. الطعام نضيجاً ونيئاً، وتناول ولدها لبناً خالصاً سائغاً للشاربني

فانظر يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، إىل معرفة . أن يتغذّى من الطني ِصرفاً، ومن التراب سفّاً، ويكون منغصاً يف غذائه والذّه
را حكمة الباري، جل ثناؤه، كيف جعل النبات واسطةً بني احليوان وبني األركان، حىت يتناول بعروقه لطائف األركان وعصا

ويهضمها وينضجها ويصفِّيها، ويناول احليوان من لطائف لُباا وحبوا وقشورها وورقها ومثارها وصموِغها ونورها وأزهارها، 
فصل أن من احليوان ما هوتام اخللقة ! لُطفا من اهللا تعاىل خبلقه وعناية منه بربيته، فتبارك اهللا أحسن اخلالقني وأحكم وأرحم الرامحني

      يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، بأن من احليوان ما هوتام اخللقة كامل الصورة واعلم

كاليت ترتُووحتبلُ تلد وترضع؛ ومنها ما هوناقص اخللقة كاليت تتكون من العفونات، ومنها ما هوكاحلشرات واهلوام بني ذلك، 
  .كاليت تنفُذ وتبيض وحتضن وتربي

نات الناقصة اخللقة متقدمة الوجود على التامة اخللقة بالزمان يف بدء اخللق، وذلك أا تتكون يف زمان قصري، مث اعلم بأن احليوا
واليت هي تامة اخللقة تتكون يف زمان طويل ألسباب وعلل يطول شرحها، وقد ذكرنا طرفاً منها يف رسالة مسقط النطفة، ورسالة 

إن حيوان املاء وجوده قبل وجود حيوان الرب بزماٍن، ألن املاء قبل التراب، والبحر قبل الرب يف بدء ونقول أيضاً . األفعال الروحانية
  .اخللق

فصل واعلم يا أخي بأن احليوانات التامة اخللقة كلها كان بدء كوا من الطني أوالً من ذكر وأُنثى توالدت وتناسلت وانتشرت يف 
 من حتت خط االستواء حيث يكون الليل والنهار نتساويني، والزمان أبداً معتدالً هناك بني احلر األرض سهالً وجبالً، وبراً وحبراً،
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وهناك أيضاً تكون أبونا آدم أبوالبشر وزوجته، مث توالدا، وتناسلت أوالدمها، . والربد، واملواد املتهيئة لقبول الصورة موجودة دائماً
اً أوحبراً إىل يومنا هذاوامتألت األرض منهم سهالً وجبالً، وبر.  

مث اعلم يا أخي بأن احليوانات كلها متقدمة الوجود على اإلنسان بالزمان، ألا له وألجله، وكل شيء هومن أجل شيء آخر 
 هذه احلكمة يف أولية العقل ال حتتاج إىل دليل من املقدمات ونتائجها، ألنه لومل يتقدم وجود هذه. فهومتقدم الوجود عليه

احليوانات على وجود اإلنسان ملا كان لإلنسان عيش هينٌء وال مروءة كاملة، وال نعمة سائغة، بل كان يعيش عيشاً نكْداً، فقرياً 
بائساً بسوء احلال كما سنبني بعد هذا يف فصل آخر،عند فراغ زعيم أهل املدن من خطام وكيفية أحواله، كيف تكون عند 

  .فقدان احليوانات

ور النبات منكوسة االنتصاب واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، بأن صور النبات منكوسة االنتصاب إىل أسفل، فصل أن ص
ألن رؤوسها حنومركز األرض، ومؤخرها حنوحميط األفالك، واإلنسان بالعكس من ذلك، ألن رأسه مما يلي الفلك، ورجليه مما يلي 

بسيطها شرقاً وغرباً، وجنوباً ومشاالً من اجلوانب كلها، ومن هذا اجلانب ومن ذلك مركز األرض، يف أي موضع وقف على 
واحليوانات متوسطة بني ذلك ال منكوسة كالنبات، وال منتصبة كاإلنسان، بل رؤوسها إىل اآلفاق، ومؤخرها إىل ما يقابله . اجلانب

الوضع والترتيب الذي ذكرنا من أمر النبات واحليوانات واإلنسان وهذا . من اُألفق اآلخر كيف مادارت وتصرفت يف مجيع أحواهلا
أمر إهلي بواجب احلكمة اإلهلية والعناية الربانية ليكون يف ذلك داللة وبيانٌ ُألويل األبصار والناظرين يف أسرار اِخللقة، والباحثني عن 

الت بأن قوى النفس الكلّية املنبثّة يف العامل من أعلى فلك حقائق األشياء، واملعتربين مبا يف األرض من اآليات والعالمات والدال
احمليط إىل منتهى مركز األرض، بعضها منتصب حنواملركز، وبعضها منصرف إىل املركز احمليط، وبعضها منبثٌّ متوجه حنواآلفاق 

الكلية ومآرب أُخرى ال يعرف كنه معرفتها على املركز، يف كلّ فج منها جنود اهللا منصرفني حلفظ العامل وتدبري اخلالئق والسياسة 
  .أحد إالّ اهللا، عز وجل

وقد بينا يف رسالة لنا أن قوى النفس الكلية أول ما تبتدئ تسري يف قعر األجسام من أعلى سطح فلك احمليط إىل حنومركز األرض، 
أقصى مدى غاياا ومنتهى اياا، عطفت فإذا سرت يف األفالك والكواكب واألركان واملولِّدات وبلغت إىل مركز األرض من 

  .عند ذلك راجعة حنواحمليط، وهو اِملعراج والبعث والقيامة الكريى

    

فانظر اآلن يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، كيف يكون انصراف نفسك من هذا العامل إىل هناك، فإا هي إحدى تلك القوة 
 العامل، وقد بلغت إىل املركو، وانصرفت وجنت من الكون يف املعادن، أويف النبات، أويف احليوان، املنبثّة من النفس الكلية السارية يف

فإن . وقد جاوزت الصراط املنكوس والصراط املقوس، وهي اآلن على صراط مستقيم آخر درجات جهنم، وهي الصورة اإلنسانية
لصورة امللكية اليت تكتسبها بأعمالك الصاحلة، وأخالقك اجلميلة، جاوزت وسلمت من هذه دخات اجلنة من أحد أبواا، وهي ا

فاجتِهد يا أخي قبل الفوت وفناء العمر وتقارب األجل، واركب مع . وآرائك الصحيحة، ومعارفك احلقيقية، وحبسن اختيارك
  .إخوانك يف سفينة النجاة يرمحك اهللا برمحته، وال تكن مع املُغرقني وإخوان الشياطني

ل أن احليوان هوجسم متحرك حساس واعلم يا أخي بأن احليوان هوجسم متحرك حساس يتغذّى وينموويحس ويتحرك حركة فص
. مكاٍن، وأن من احليوان ما هوأشرف املراتب مما يلي رتبة اإلنسانية، وهوما كانت له احلواس اخلمس والتمييز الدقيق وقَبول التعليم

 مما يلي النبات، وهوكل حيوان ليس له إالّ حاسة اللمس حسب، كاألصداف وما كان من أجناس الديدان ومنه ما هويف أدوِن رتبة
كلها تتكون يف الطني، أويف املاء، أويف اخل، أويف الثلج، أويف لب الثمر، أويف احلب، أولب النبات والشجر، أويف أجواف احليوانات 
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حليوانات أجسامه حلميةٌ، وبدنه متخلخلٌ، وجلده رقيق، وهوميتص املادة جبميع بدنه وهذا النوع من ا. الكبار اجلثة وما أشبهها
وهوسريع . بالقوة اجلاذبة وحيس باللمس وليس له حاسةٌ أُخرى ال الذوق وال الشم وال السمع وال البصر غري اللمس وحسب

 صورةً، وهوكل دودٍة تتكون وتِدب على ورق الشجر والنبات ومنها ما هوأمتّ بنيةً وأكمل. التكون، وسريع اهلالك والفساد والِبلى
وملس ومنها ما هوأمتّ وأكمل، وهوكل حيوان له ملس وذوق وشم، وليس له مسع وال بصر، وهي . ونورها وزهرها، وهلا ذَوق

ن من اهلوام واحلشرات اليت تدب ومنها ما هوأمت وأكمل وهوكل حيوا. احليوانات اليت تعيش يف قعر البحار واملياه واملواضع املظلمة
يف املواضع املظلمة، له ملس وذوق ومسع وشم، وليس له بصر، مثل احلَلَمة، فباللمس ِقوام جثته، وبالذوق يميز الغذاء من غريه، 

ل له البصر وبالشم يعرف مواضع الغذاء والقوت، وبالسمع يعرف وطَْء املؤذيات له فيحترز قبل الورود واهلجوم عليه، ومل يجع
ألنه يعيش يف املواضع املظلمة، وال حيتاج إىل البصر؛ ولوكان له بصر لكان ذلك وباالً عليه من ِحفظه، ففي إغماض العني من 

ومنه ما هوأمتّ بنيةً وأكمل صورة، . القَذى ضرورةٌ ألن احلكمة اإلهلية مل تعط احليوان عضواً وال حاسة ال حيتاج إليها وال ينتفع ا
  .وما له مخس حواس كاملٍة وهي اللمس والذوق والشم والسمع والبصر، مث يتفاضل يف اجلودة والدونوه

فصل ومن احليوانات ما يتدحرج كدودة الثلج ومنها ما يزحف كدودة الصدف، ومنها ما ينساب كاحلية، ومنها ما يدب 
قومما يدب وميشي ما له رجالن، ومنها ما له أربع أرجل، ومنها . كالعقارب، ومنها ما يعدوكالفأر، ومنها ما يطري كالذباب والب

ومما يطري من احلشرات ما له جناحان، ومنها ما له ست أرجل وأربعة أجنحة وِمفَر . ما له ست أرجل، ومنها ما له أكثر كالدخال
ومن اهلَوام واحلشرات واله فكر . ر وحمةٌ كالزنابريوخمالب وقرونٌ كاجلراد، ومنها ما له خرطوم كالبق والذباب، ومنها ما له ِمشفَ

وروية ومتييز وتدبري وسياسة مثل النمل والنحل، جيتمع مجاعة منهم ويتعاونوعلى أمر املعيشة، واختاذ املنازل والبيوت والقُرى، ومجع 
احلشرات مثل البق والرباغيث والذباب واجلراد وما كلن غري هذين من اهلوام و. الذخائر والقُوت للشتاء؛ ويعيش حوالً ورمبا زاد

  .وما شاكلها فإا ال تعيش حوالً كامالً، ألنه يهلكها احلر والربد املفركان، مث يتكون يف العام القابل مثلها

  فصل ومن احليوان ما هو أمت بنية 

  مما ذكرنا وأكمل صورة منها، 

    

شكال، وكلّ عضومركب من عدة قطعات من العظام وكل قطعٍة منها مفننة وهوكل حيوان بدنه مؤلف من أعضاء خمتلفة األ
اهليئات من الطول والقصر والدقة والغلظ واالستقامة واالعوجاج، ومؤلفةٌ كلها مبفاصل مهندمة التركيب، مشدودة األعصاب 

عر والوبر والصوف والريش أوالصدف أوالفُلوس، والرباطات، حمشوة اخللل باللحم، منسوجٍة بالعروق، حمصنة باجللدة، مغطّاة بالش
ويف باطن أجسادها أعضاٌء رئيسية، كالدماغ والرءة والقلب والكبد والطِّحال والكُليتني واملَثانة واألمعاء واملصارين واألوراد واملعدة 

خمالب ومناقري وحاِفر وِظلف وخف وما ويف ظاهر البدن أرجلٌ وأيٍد وأجنحة وذنب و. والكَرش واحلَوصلة والقانصة وما شاكلها
شاكلها، كل ذلك ملآرب وخصاٍل ِعدٍة، ومنافع مجة ال يعلمها إالّ الذي خلقها وصورها وأنشأها وأمتها وأكملها وبلّغها إىل أقصى 

  .غاياا ومتام اياا

واألنعام . حيوان املاء وبعض اهلوام كاحلياتوهذه كلها أوصاف األنعام والبهائم والسباع والوحوش والطيور واجلوارح وبعض 
. والسباع ما كلن هلا أنياب، وخمالب الوحوش ما كان مركباً بني ذلك. والبهائم ما كان هلا حافر. وهوكل ما له ِظلف مشقوق

وحيوان املاء ما يقيم . بةواجلوارح ما كان هلا أجنحة ومنقار مقوس وخمالب معقَّفة معقر. والطيور ما كان هلا أحنجة وريش ومنقار
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فيه ويعيش، واحلشرات ما يكري وليس هلا ريش، واهلوام ما يدب على رجلني أوأربع، أويزحف أوينساب على بطنه، أويتدحرج 
  .على جنبيه

عظيمة البنية اليت فصل يف مدة مكوث احليوانات يف الرحم واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، بأن احليوانات الكبرية اجلثّة، ال
هلا عظام كبار، وجلود ثخانٌ، وأعصاب غالظ، وعروق واسعة، وأعضاء كبرية، مثل الفيل واجلمل واجلاموس وغريها، حتتاج أن 

 لعلّتني اثنتني إحدامها كما جتتمع يف الرحم تلك املواد اليت حتتاج إليها الطبيعة يف تتميم: متكث يف الرحم زماناً طويالً إىل أن تلد

والعلة اُألخرى كما تدور الشمس يف الفلك وتقطع الربوج املثلّثات املشاكالت الطباع، وحتُطّ من هناك . البنية وتكميل الصورة
قُوى النفس النامية النباتية، وقوى النفس احليوانية احلاسة، ليقبل كل جنس من الكائنات املولِّدات ما له أن يقبل من تلك القوى 

  .ن ذلك يف رسالة مسقط النطفةكما بينا طرفاً م

واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، بأن احليوانات التامة اخللقة، الكبرية اجلثة، العظيمة الصورة، كلها كونت يف بدء اخللق 
واملواضع الكَنينةُ من . ذكراً وأُنثى من الطني حتت خط االستواء حيث يكون الليل والنهار هناك متساويني، واحلر والربد معتدلني

وملّا مل يكن يف األرض مواضع موجودة ذه األوصاف، . تصاريف الرياح موجودةٌ هناك، واملواد كثرية متهيئة لقبول الصورة
جعلت أرحام إناث هذه احليوانات على هذه األوصاف من اعتدال الطباع، لكما إذا انتشرت يف األرض تناسلت وتوالدت حيث 

الناس يتعجبون من كون احليوانات من الطني، وال يتعجبون من كوا يف الرحم من ماٍء مهني، وهي أعجب يف وأكثر . كانوا
اِخللقة وأعظم يف القدرة، ألن من الناس من يقدر أنيصور حيواناً من الطني أومن اخلشب أومن احلديد أومن النحاس كما هي 

وال ميكن ألحد أن يصور حيواناً من املاء، ألن املاء جسم سيال ال تتماسك فيه . نامموجودة مشاهدةٌ يف أيدي الناس من خلقة األص
  .الصورة، فتكون هذه احليوانات يف األرحام أويف البيض من ماٍء مهٍني أعجب يف اخللقة وأعظم يف القُدرة من كوا من الطني

ثَّته، له أربع وأيضاً إن أكثر الناس يتعجبون من ِخلقة الفيل أكثر من خلقة البخلقةً وصورةً، ألن الفيل، مع كرب ج قّة، وهي أعجب
أرجل وخرطوم ونابان خارجيان، والبقة، مع ِصغِر جثتها، هلا ست أرجل وخرطوم وأربعة أجنحة وذنب وفم وحلقوم وجوف 

 باألذية، وال يقدر عليها وال ميتنع ومصارين وأمعاٌء وأعضاٌء أُخرى ال يدركها البصر، وهي مع صغر جثتها مسلَّطة على الفيل
وأيضاً فإن الصانع البشري يقدر على أن يصور فيالً من اخلشب أومن احلديد أومن غريها بكماله، وال يقدر أحد من . بالتحرز منها

  .الصناع أن يصور بقّة ال من اخلشب وال من احلديد بكاملها

    

، مث يف الرحم جنيناً، مث يف املهد رضيعاً، مث يف املكتب صبياً، مث يف تصاريف أمور الدنيا وأيضاً فإن كون اإلنسان من النطفة بديئاً
  .رجالً حكيماً، أعجب أحواالً وأعظم اقتداراً من كونه يبعث من تراب قربه يوم القيامة وخروج الناس كأم جراد منتشر

 دراجات من حتت حضن دراجة واحدة، ينفَض عنها قُشور وهكذا أيضاً خروج فرخةً من حتت حضن دجاجة واحدة، أوثالثة
بيضها يف ساعة واحدة؛ وعدوكل واحدة يف طلب احلب، وِفرارها وهرا من الطالب هلا حىت رمبا ال يقدر عليها، أعجب من 

 هذه اليت هي أعجب منها خروج الناس من قبورهم يوم القيامة، فما الذي منع املنكرين من اإلقرار بذلك، وهم يشاهدون مثل
  وأعظم يف القدرة لوال جريان العادة ا؟ 

  فصل واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه 
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بأن مشاهدة جريان اُألمور دائماً، إذا صارت عادةً قلّ تعجب الناس منها والفكر فيها واالعتبار هلا، ويعِرض هلم من ذلك 
  .سهووغفلة ونوم موت اجلهالة

الذين يذكرون اهللا قياماً : "ذر من هذا الباب يا أخي، وال تكن من الغفلني، وكن من الذين ذكرهم اهللا يف كتابه ومدحهم بقولهفاح
وذم الذين " وقعوداً وعلى جنوم، ويتفكرون يف خلق السماوات واألرض، ربنا ما خلقت هذا باطالً، سبحانك، فَِقنا عذاب النار

  ".ن من آيٍة يف السموات واألرض ميرون عليها وهم عنها معِرضونوكأَي: "خبالفهم بقوله

فصل يف علل اختالف أشكال مفاصلها واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، بأن أبدان احليوانات التامة اخللقة، والناقصة 
     اخللقة 

 اهليئات كالرأس واليد والرجل والظهر والبطن والقلب والكبد مجيعاً مؤلّفة ومركبةٌ من أعضاء خمتلفة األشكال واملفاصل، مفننِة
ولكن . والرئة وغريها، كل ذلك ألسباب وعلل وأغراض ال يعلم كُنه معرفتها إالّ اهللا الذي خلقها وصورها كما شاء وكيف شاء

يوانات صغرياً كان أوكبرياً إالّ وهوخادم نذكر منها طرفاً ليتبني ِصحةُ ما قلنا وحقيقة ما وصفنا، وذلك أنه ما من عضويف أبدان احل
لعضوآخر، ومعني له إما يف بقائه وتتميمه أويف أفعاله ومنافعه، مثال ذلك الدماغ يف بدن اإلنسان، فإنه مِلك اجلسد، ومنشأ 

للدماغ ومعينه يف وإن القلب خادم . احلواس، ومعدن الفكر، وبيت الروية، وخزانة احلفظ، ومسكن النفس وجملس حملّ العقل
وخادم القلب ومعينه يف أفعاله . أفعاله، وإن كان هوأمري اجلسد، ومدبر البدن، ومنشأ العروق الضوارب، وينبوع احلرارة الغريزية

وهكذا حكم الكبد بيت الشراب خيدمه ويعينه يف أفعاله مخسة أعضاء .ثالثة أعضاء أُخرى، وهي الكبد والعروق الضوارب والرئة
وهكذا أيضاً حكم الرئة بيت الريح خيدمها ويعينها يف أفعاهلا أربعة أعضاء .خرى، وهي املعدة واألوراد والطِّحال واملرارة والكُليتانأُ

أُخرى، وهي الصدر واِحلجاب واملَنِخران وذلك أن من املنخرين يدخل اهلواء املُستنشق إىل احللقوم، ويعتدل فيه مزاجه، ويصل إىل 
يتصفّى فيها، مث يدخل إىل القلب، ويروح احلرارة الغريزية هناك، وينفُذ من القلب إىل العروق الضوارب، ويبلُغ إىل سائر الرئة، و

أطراف البدن الذي يسمى النبض، وخيرج من القلب اهلواء احملترق إىل الرئة، ومن الرئة إىل احللقوم، ومن احللقوم إىل املنخرين أوإىل 
خيدم الرئة يف فتحة هلا عند استنشاق اهلواء، وضمه إياها عند خروج النفس؛ واحلجب حتفظ الرئة من اآلفات العرضة والصدر . الفم

وهكذا حكم الكبد ختدمه املعدة بإنضاج الكيموس قبل وصوله إليه، .هلا عند الصدمات والدفعات واضضطراب أحوال البدن
وختدمه املرارة جبذب . اٍل جيذب عكر الكيموس من األخالط الغليظة احملترقة منها إىل نفسهاوختدمه األوراد مبصها وإيصاهلا إليه حب

وختدمه الكليتان جبذب الرطوبة الرقيقة اللَّية منها إىل نفسها، وهو الذي يكون منه . املرة الصفراء إىل نفسها، وتصفية الدم منها
وهكذا خيدم . وإيصاهلا إىل سائر أطراف اجلسد الذي هومادةٌ جلميع أجزاء البدنوختدمه العروق اوفة جبذب الدم إليها. البول

املِّريء واألسنان والفم املعدة، وذلك أن الفم هوباب اجلسد الذي يدخل منه الطعام والشراب إىل عمق اجلسد، واألسنان ختدمها 
وعلى هذا املثال والقياس ما .معاء جتذب الثُّفْل وخترجه من اجلسدبالطحن أوالدق، واملريء يزدِرد ويبلع ويوصلها إىل املعدة، واأل

من عضويف بدن احليوان إالّ وهوخيدم البدن يف أفعاله، وخيدمه عضوآخر ويعينه يف أفعاله، والغرض األقصى منها كلِّها هوبقاء 
  . جنٍس جنٍس ونوٍع نوٍع وشخٍص شخٍصالشخص وتتميمه وتبليغه إىل أكمل حاالته، إما بذاته أوببقاء نسله أطول ما ميكن يف

فصل األخرس وغري األخرس منها واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، بأن من احليوانات ما هوأخرس ال منطق له وال صوت 
    كالسرطان والسالحف والسمك 

وت وهوكل حيوان يستنشق اهلواء ويسمع له دوي ومنها ما له ص. وباجلملة أكثر حيوان املاء إالّ القليل منها مثل الضفدع والراديا
واعلم بأن أصوات احليوانات .وزمر كالبق والذُّباب والنابري والصراصري واجلراد وما شاكلها، ويكون ذلك من حتريك أجنحتها
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: فنون الطنني والزمري واألحلان والنغماملتنفسة متفننةٌ كثرية االختالف من الطول والِقصر والِغلَظ والِعظَم والصغر واجلَهري واخلفيف و

كلّ ذلك حبسب طول أعناقها وِقصِرها، وسعة مناخريها وحالقيمها وضيقها، وصفاء طبائعها وِغلظها، وشدة قوة استنشاقها 
حيوانات املاء أكثرها والعلة يف أن .اهلواء، وإرساهلا وتعديل أنفاسها، بعد ترويح احلرارة الغريزية اليت يف قلوا أويف عمق أجسادها

ال أصوات هلا، ألا ال رئات هلا، وال تستنشق اهلواء، ومل يجعل هلا ذلك، ألا الحتتاج إليها، وذلك أن احلكمة اإلهلية والعناية 
 الربانية جعات لكل حيوان من األعضاء واملفاصل والعروق واألعصاب والِغشاوات واألوعية حبسب حاجته إليه يف جر املنفعة

أودفع املضرة يف بقاء شخصها وتتميمه وتكميله وبلوغه إىل أقصى مدى غاياته، ولسبب بقاء نسلها من آالت السفاد واللقاح 
وكل حيواٍن هوأمت بنيةً وأكمل صورة، فهوأكثر حاجةً إىل أعضاء كثرية وآالٍت خمتلفة وأدواٍت معينة يف بقاء . وتربية األوالد

وان أنقص ِبنيةً وأدون صورةً فهوأقل حاجةً إىل أعضاء خمتلفة وأدوات مفننٍة يف بقاء شخصه ودوام وكل حي. شخصه ونتاج نسله
ومنها ما . فمنها ما هوأمتّ وأكمل، وهوكل حيوان يرتووحيبل ويرِضع ويربي األوالد: بيان ذلك أن احليوانات ثالثة أنواع. نسله

ومنها دون ذلك، وهوكل حيوان ال يسفد وال يبيض وال يلد، بل يتكون يف . خدون ذلك، وهوكل حيوان يسِفد ويبيض ويفِر
العفوفات وال يعيش سنة كاملة، ألن احلر والربد املُفرطني يهلكاا، ألن أجسادها متخلخلة مفتحة املسام، وليس هلا جلد ثخني، 

ال حتتاج إىل الرئة، وال الطحال، وال املرارة، وال وال صوف وال شعر وال وبر وال صدف وال عظام وال عصب وال فُلوس، فهي 
الكُلى، وال املثانة، وال استنشاق اهلواء لترويح احلرارة الغريزية، إذ كان نسيم اهلواء يتصل إىل عمق أبداا لِصغر جثتها وفَتِح 

حليوانات الكبرية اجلثة العظيمة البنية اليت عليها جلود وأما ا.مسامها، وحيفظ احلرارة الغريرية اليت يف ِمزاج أبداا وتركيب طبائعها
ِثخانٌ، وحلوم كثرية، وِغشاوات وعروق وأعصاب وعظام مصمتةٌ وجموفة، وأضالع ومصارين وأمعاٌء وكُروش ومِعدةٌ وقلب وِرئة 

 شاكلها مما مينع وصول نسيم اهلواء إىل وِطحال وكُليتان ومثانة وِقحف الرأس، والشعر والوبر والصوف والريش والصدف وما
عمق أبداا، وترويح احلرارة الغريزية فيها، فقد جِعل لبعضها رئةٌ وحلقوم وجماٍر للنفس لكيما يصل نسيم اهلواء إىل عمق أبداا 

الذي ذكرناه هوحكم احليوانات فهذا . ومحابس قَعر أجسادها، ويروح احلرارة الغريزية فيها، وحيفظ احلياة عليها إىل وقت معلوم
وأما أجناس احليوانات اليت تعيش يف املياه وال خترج منها .التامة اِخللقة الكاملة الصورة اليت تستنشق اهلواء وتتنفس منه وتعيش فيه

ل حياا منه وفيه، جعلها فإا ال حتتاج إىل استنشاق اهلواء وال التنفُّس منه، ألن الباري احلكيم، جل ثناؤه، ملا خلقها يف املاء وجع
على طبيعة واحدة، وهي طبيعة املاء، وركَّب أبداا تركيباً يصل برد املاء ورطوبته إىل قعر أبداا وعمق أجسادها، وتروح احلرارة 

بدنه، ومفاصل وجعل لكل نوع منها أعضاء مشاكلة ل. الغريزية اليت يف طباع تركيبها، وتنوب عن استنشاقها اهلواء، وتنفسها منه
مناسبة جلثته، وجعل على أبداا من أنواع الصدف وفنون الفلوس وما شاكلها، لباساً هلا وِدثاراً من احلر والربد، وِغطاًء ووطاء 

ا ووقايةً هلا من اآلفات العارضة، وجعل لبعضها أجنحةً وأذناباً تسبح ا يف املاء مثل الطيور يف اهلواء، وجعل بعضها آكالً، وبعضه
مأكوالً، وجعل نسل مأكوهلا أكثر عدداً من نسل آكلها، كلّ ذلك غرضاً لبقاء أشخاصها ودوام نسلها زماناً طويالً أطول ما ميكن 

وأما أجناس الطيور اليت هي سكان اهلواء وقاطنوه فإن الباري احلكيم، جل ثناؤه، جعل أبداا خمتصرةً من .يف حياا وطبائعها
     أبدان احليوان الربي الذي حيبل ويلد ويرضع ليخفّف عليها النهوض يف اهلواء والطريان فيه، أعضاء كثرية مما يف

وذلك أن الباري مل جيعل للطري أسناناً، وال أُذناً بينة، وال معدةً، وال كَِرشاً، وال مثانة، وال خرزات الظهر، وال جلداً ثخيناً، وال 
راً، بل جعل ذلك ريشاً لباساً هلا ودثاراً من احلر والربد، وِغطاء وِوطاء ووقاية من اآلفات على أبداا شعراً وال صوفاً وال وب

العارضة، ويعينها على النهوض والطريان، وبدل األسنان ِمنقاراً، وبدل املعدة حوصلةً، وبدل الكرش قانصةً؛ وعلة هذا القياس بدل 
شاكالً ألبداِدم منه، عضواً آخر موعلل لبقاء كل عضوع عنها، كل ذلك أسباب فْع املضارا ومنافعها ودا، ألجسادها حبسب مآر
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وأما أجناس احليوانات الربية اآلكلة منها العشب، فإن الباري .أشخاصها ودوام نسلها مدةً ما أطول ما ميكن يف طبائعها وجبلتها
 والكإل يف الرعي، وجعل هلا أسناناً ِحداداً تقطع ا، وأضراساً صالباً احلكيم جعل هلا أفواهاً واسعة تتمكّن من القبض على احلشيش

تطحن ا الصلب من العشب واحلب والورق والِقشر والنوى، وجعل هلا مريئاً واسعاً زِلقاً تزدرد به ما متضغه، وكروشاً واسعة 
ومنها ما جتتر وتسترجع ما بلعته، .رابطها وبركت واستراحتمحملة متُألها وحتمل فيها زادها، فإذا اكتفت رجعت إىل أماكنها وم

وتكحنه ثانية، وتبلع وتزدرد إىل مواضع أٌخر من كروشها، خلقتها غري خلقة اُألوىل، متهيئة لطبخ احلرارة الغريزية هلا، والتمكّن من 
ل إىل األمعاء واملصارين، وخيرج من الثُّقَب واملواضع املُعدة نضجها لكيما تستمرئ ا الطبيعة ومتيز ِثقَلَها من لطيفها، وتدفع الثِّقَ

لذلك، وترد اللطيف الصايف إىل الكبد لتطبخها ثانية، وتصفِّيها وتفيض أخالطها على األوعية املُعدة لقبوهلا، مثل الطحال واملرارة 
داا، ليجري ذلك الدم الصايف فيها إىل سائر أطراف أجسادها، والقلب والكُليتني والعروق اوفة اليت هي كاألار واجلداول يف أب

وتخِلف بدالً عما تحلِّل من أبداا، إذ كانت أجساد احليوانات كلخا يف الذوبان والسيالن من أسباب داخلة ومن أسباب 
ةً وجماري حيصل فيها، وهي النطفة وما يفضل من تلك املواد يف أبدان الذَّكر فقد جعل الباري احلكيم هلا أعضاًء وأوعي.خارجة

وجعل يف أبدان اإلناث أعضاًء وأوعية وجماري حيصل فيها، وينضاف إليها . جتري منها إىل أرحام اإلناث عند السفاد والرتْوواِجلماع
 الباري احلكيم منها صورة ما يفضل يف أبدان اإلناث من الركوبات املُشاكالت هلا على ممر األيام والشهور، وجتتمع وتكثُر، وخيلق

مثل أحد الزوجني كما شاء وكيف شاء، كما بينا طرفاً من ذلك يف رسالة مسقَط النطفة، وكلّ هذه األسباب والعلل عنايةٌ من 
 اهللا تبارك. الباري احلكيم، جل ثناؤه، لبقاء أشخاصها ودوام نسلها زماناً طويالً أطول ما ميكن ويتهيأ يف ذلك النوع من احليوان

  .أحسن اخلالقني وأحكم احلاكمني وأرحم الرامحني

    

فصل وأما السباع اآلكلة اللُّحمان فإن ِخلقتها وِطباعها وتركيب بعض أعضائها الظاهرة والباطنة، وأمزجتها وشهواا خمالفةٌ ملا 
حمان ومادة أبداا من جثّة احليوانات جعل عليه احليوانات اآلكلة العشب؛ وذلك أن الباري ملا خلقها وجعل ِغذاءها من أكل الل

هلا أنياباً ِصالباً، وخمالب مقوسةً قوية، وزنداٍت متينة، ووثبات خفيفة، وقفزات بعيدة شديدة تستعني ا على قبض احليوانات 
وقد حتير أكثر العقالء .يهاوضبطها، وخرق جلودها، وشق أجوافها، وكَسِر عظامها،وش حلومها من غري رمحة هلا، وال شفقة عل

وتاه أكثر العلماء والفالسفة احلكماء من احملققني بفكرم يف هذا، وحبثهم عن عللها، وما وجه احلكمة والصواب يف هذا، وقد بينا 
  .ء اهللاحنن ما احلكمة وما الصواب يف ذلك يف رسالة العلل واملعلوالت، وسنذكر طرفاً منه يف هذه الرسالة يف فصل آخر إن شا

فصل يف اختالفها بسكناها اهلواء واملاء والتراب واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، بأن الباري احلكيم ملا خلق أجناس 
فمنها سكّان اهلواء وهي أنواع الطيور أكثرها، واحلشرات : احليوانات املختلفة الصور والطباع واملُتصرفات، قسمها أربعة أقسام

ومنها سكنت الرب .  ومنها سكان املاء وهوكل حيوان يسبح يف املاء كالسمك والسرطان والضفادع والصدف وحنوذلك.مجيعها
وذلك أن . وجعل يف كل قسم منها بعضاً آِكالً، وبعضاً مأكوالً. ومنها سكان التراب وهي اهلوام. وهي البهائم واألنعام والسباع

ها ما يأكل اللحم وهي اجلوارح وكل ما له خملب وِمنقار مقوس ال يقدر أن يلتقط احلب من الطري ما يأكل احلب والثمر، ومن
وهكذا حكم حيوان التراب من اهلوام كاحليات والضب . وهكذا حكم حيوان املاء بعضه آِكلٌ، وبعضه مأكول. أويأكل الثمر

  .والعظايا وأشباهها

  فصل أن الباري قسم بنية أجسادها ِنصفني 

  ن اثني
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مينةً : واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، أن الباري احلكيم ملا خلق احليوانات التامة البنية قسم بنية أجسادها ِنصفني اثنني
 ويسرةً ليكون مطابقاً ألول العدد، واُألمور املَثنوية العنصرية اليت ذكرناها يف رسالة املبادئ، وجعلها ثالث طبقات وسطاء وطرفني

وجعل ِمزاج أبداا من أربعة أخالط مطابقاً ألول عدد جمذور، . ليكون مطابقاً ألول عدد فرٍد، ولألمور ذوات األوساط والطّرفني
ومطابقاً أيضاً ألربع طبائع بعدد األركان األربعة، وجعل هلا مخس حواس دراكة لصور احملسوسات، ومطابقاً ألول عدد دائٍر ولعدد 

وجعل فيها قوة تتحرك ا إىل ِست جهات مطابقاً ألول عدد تام، ولعدد سطوح . ألربع، واخلامسة الطبيعة الفلكيةالطبائع ا
: وجعل يف أبداا مثانية ِمزاجات. املكعب، وجعل يف أبداا سبع قوى فعالٍة مطابقاً ألول عدد كامل، ولعدد الكواكب السيارة

وجعل تركيب أبداا وتأليف أجسادها من . مطابقاً ألول عدد مكعب، ولعدد مناسبات املوسيقىأربعةٌ مفردة، وأربعة مزدوجة 
وجعل يف أبداا اثنيت عشر ثقباً أبواباً حلواسها ومآرا . ِتسع طبقات مطابقاً ألول عدد فرد جمذور، ولعدد طبقات األفالك احمليطات

وأسس بناء أجسادها على أعمدة ظهورها مثانياً وعشرين خرزةً مطابقاً لعدٍد تام، . ومطابقاً ألول عدد زائٍد، ولعدد بروج الفلك
وجعل يف أبداا ثالمثائة وستني ِعرقاً جلريان الدم إىل سائر أطراف أبداا مطابقاً لعدد درج بروج الفلك، ولعدد أيام . وملنازل القمر

فقد تبني مبا ذكرنا معىن .  وجد عذر كل عضومطابقاً لعدد جنٍس من املوجوداتوعلى هذا القياس واملثال إذا عد واعترب. السنة
  .قول احلكماء الفيثاغوريني أن املوجودات طبيعة العدد، وذلك تقدير العزيز العليم

  فصل في ذكر تصانيف أحوال الطيور

 وكمية بيضها ومدة ِحضانتها وكيفية تربيتها وأوقات الطيور وأوقات هيجاا وسفادها وكيفية اختاذها أعشاشها وإصالح أوكارها
    : ألوالدها فنقول

ويعاون الذكر . واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، بأن من الطيور ما يتزاوج ويتعاشق ويهيج ويسِفد يف سائر فصول السنة
ومنها ما .  ال يف احلضانة وال يف تربية األوالد كالديكومنها ما ال يعاون. منها اُألنثى يف حتضني البيض، ويف تربية األوالد كاحلمام

وأكثر الطيور ال يج وال تسِفد إالّ يف آخر الشتاء . ال يهيج يف السنة إالّ مرتني عند الفصلني املعتدلني الربيع واخلريف، ويف الصيف
اء وكثرِة الريِف والقوت املوجود يف أكثر عند استقبال الربيع، وتبيض فيه وتربي أوالدها لعلمها بكيب الزمان واعتدال اهلو

  .األماكن

ومنها ما تتخذها يف األرضني الدِغلة بني احلشيش والشوك كالقبج . ومن الطيور ما تتخذ ِعشاشها بني أغصان الشجر وأوراقها
ومنها . وس احليطان واخلَِرباتومنها على رؤ. ومنها حتت الثقوب. ومنها ثُقَب احليطان أويف اصول األشجار. والدراج والطيهوج

ومن . ومنها ما تتخذها يف الرباري والقفار وبني األحجار. ومنها على شطوط األار وسواحل البحار. على رؤوس اجلبال والتالل
 وحيضن ومن الطيور ما يبيض. طيور املاء ما يأخذ بيضها بإحدى رجليه على صدره، ويسبح باُألخرى إىل أن حتضن وخترج ِفراخها

  .بيضتني، ومنها أربعاً، ومنها ستاً، ومنها مثانياً، ومنها عشراً، واثنيت عشرة وعشرين وثالثني

ومنها ما . ومنها ما تلقم أفراخها مبنقارها من الصيد واحلب والثمر. ومن الطيور ما يريب فراخه مما يف حوصلته من احلب املنقوع
  .ومنها ما يبحث يف األرض ويلقي إىل أفراخه احلب والدبيب كالدراج والدجاج. ا كالنعامةتفِقص من بيضها بعضاً وحتسيه أفراخه

. ومنها بعيد الِورد كالقَطا. ومنها ما هوثقيل الطريان قليالً كالسمان. ومن الطيور ما هوسريع الطريان دائماً طول النهار كاخلُطّاف

. ومنها ما تطري يف أسفارها ِقطاراً كقطار اجلمال كالكركي.  يفارق املوطن كالعاصفريومنها ما ال. ومنها بعيد األسفار كالغراب

ومنها ما . ومنها ما يطري مستقبالً للريح. ومنها ما يطري مجاعاٍت خمتلطاٍت ملتئمة. ومنها ما يطري مصطفاً متحاذياً كصف املصلّني
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. ومنها ما يطري مرتفعاً ومنخفضاً ومينة ويسرة. ومنها ما يطري متوجهاً قاصداً. نبومنها ما يطري موارباً على اجلا. يطري مستدبراً هلا

ومنها ما ينهض . ومنها ما إذا ض للطريان عدا على وجه األرض خطواٍت مث استعلى يف اجلو. ومنها ما يطري مستقيماً قاصداً
ومنها ما إذا استقلّ منعرجاً منعطفاً كالصاعد .  كالصاعد إىل املنابرومنها ما يرتقي يف جواهلواء خمتلفاً مستديراً. منتصباً دفعةً واحدة

ومنها ما إذا أراد . ومنها ما ميسكها تارةً وحيركهما تارة أُخرى. ومنها ما إذا استقلّ يف جواهلواء أمسك عن حتريك جناحيه. للعقبة
ومنها . ومنها ما يرتل برفق ملِوياً كما يرتَل من املنارة.  يوم الريحالرتول إىل األرض نكّس رأسه، وزج نفسه منقضاً وصوباً كاملطر

وكلّ واحد من . ومنها ما يرتل مدلِّياً رجليه ضاماً جناحيه، أومدلِّياً مرسالً. ما يِرتل معطَّفاً مينة ويسرة كما ترتل الدواب من العقبة
ويف كل جناح أربع عشرة طاقة ريش صلبة قَصباا جموفة خفافاً .  والعددالطيور متناسب اجلناحني من الطول والعرض والوزن

وعلى . ومتامها طاقات أُخر أقصر منها موفورة الدثار من اجلانبني يسد خللها طاقات. مصطفّة من جانب، ومتوازية من جانب
لِلها طاقاتهلا، ويف خ يف، هي ِدثار هلا أبدان الطائر طاقات من الريش أقصر من ذلك، وهولباسنة الرئرب بينة الزاخرى صغار، لي 

  .وأيضاً أكثر الطري ذنبه مناسب جلناحيه، وعدده اثتنا عشرة طاقة أوأنقص. وِوطاء وغطاء من احلر والربد، وزينة هلا

  .يومنها ما جناحاهوافران طويالن وذنبه قصري كالكرك. ومن الطري ما ذنبه أوفر من جناحيه كالطاووس

ومنها ما يكون معرى من الريش، مث خيرج ريشه يف . ومن الطري ما ينقض عن فرخه البيض وهوموفِّر عليه ريشه كالدراج والدجاج
  .أيام التربية، كِفراخ احلمام

ه ما بني أصابع رجليه ومن. ومنها ما يرمي بريشه يف كل سنة، وخيرج له غريه. ومن الطري ما على ريشه دهن فال يبتلّ، كطري املاء
ج من املاء إىل األرض مث يطري. ِغشاواتومن طري املاء ما ينهض من املاء يف طريانه، ومنها ما خير.  

    

وأكثر الطيور يف طريانه جيمع رجليه إىل . ومنها قصري الرقبة طويل املنقار. ومن الطري ما هوطويل الرجلني واجلَناحني والعنق واِملنقار
  .ها ما ميدمها إىل خلِفه مع ذنبه كالكراكي واللَّقالقومن. صدره

  .ومن الطري ما يكون طويل العنق يطوي عنقه يف طريانه، ومنها ما ميده إىل قدامه كمالك احلزين

ره وقبض عليها ومنها ما إذا ِحلقها يف طرياا دخل حتتها مستلقياً على ظه. ومن اجلوارح من الطيور يف جواهلواء ويأخذها يف طرياا
ومنها ما يقع على رؤوس الغزالن ومحري الوحش وينِشب خمالبه فيها، . ومنها ما ينحطّ عليها ويخطَفُها من وجه األرض. فقلبها

واحلمام اهلادي يعالف سمت البلد املقصود بالنظر يف جواهلواء إىل جريان األار وميل . ويرفرف جبناحيه على أعينها ويقتلها
  .ة، مث ينحو السوادات، ويتيامن عن اجلبال ويتياسر عنها وعن مهِب الرياح يف تصاريفهااألودي

وأكثر الطيور هلا جودة البصر والشم والذوق . وهكذا تعرف الطيور اليت تشتي يف البالد الدفيئة وتصيف يف البلدان الباردة مواِقعها
واجلوارح من الطيور كلها وافية اجلناحني، عريضة األذناب، .  الذي على جلودهاوالسمع، وأما اللمس فدون ذلك من أجل الريش

شديدة الطريان، قصرية الرجلني والرقبة، طويلة األفخاذ، قوية املخاليب، معقربة املناقري ال تقدر على التقاط احلبوب، بل تأكل 
  .اللُحمان وتصطاد غريها

  . أويصطاد احلشرات واهلوام، ويأكل النبت واحلشيشومن الطيور ما يلقط احلب ويأكل الثمر،

ومن . ومن الطيور ما يطري بالليل دون النهار وأما أكثرها فبالنهار دون الليل. ومن الطيور ما يطري بالليل والنهار ويسافر ويتعيش
. اجلبال والتالل واحليطان والِقالعومنها ما يأوي إىل رؤوس . الطيور ما يأوي بالليل إىل رؤوس األشجار وبني أغصاا وأوراقها

ومنها ما يأوي إىل اجلزائر بني . ومنها ما يأوي إىل الثُّقَب واألعشاش واألجِحرة وحتت السقوف. ومنها ما يأوي إىل اآلجام والدغَل
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  .ما يبيت يف اجلوومنها . ومنها ما يبيت يف الصحاري وعلى الشطوط، ويتحارس بالنوب، وعلى السواحل. األار واملياه

ومنها ما يسِفر ويتصبح ويضحي، مث مير وينصرف . ومنها ما يبِكر يف طلب القوت. ومن الطيور ما ينتبه باألسحار ويترمن ويسبح
  ".تغدوِخصاماً وتروح ِبطاناً"يف طلب القوت 

ف النهار، ومنها يف يوم الغيم، ومنها يف يوم الصحو، ومن الطيور ما يفرخ وينتشر بالغدوات، ومنها بالعشيات، ومنها يف أنصا
  .ومنها يف يوم املطر، ومنها يف شدة احلر، ومنها يف شدة الربد، ومنها يف يوم الريح

فصل يف أشكال طرياا واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، أن من الطيور ما إذا ضوا ستقلّ يف جواهلواء يف طريانه يكون 
ومنها ما يكون كشكل . املُثلّث يبسط جبناحني واِفيني منشورين، وذَنٍب مثل ذلك مناسب هلما، مثل الزرازير واخلَطاطيفكشكل 

املربع جبناحني واِفيني منشورين، وعنٍق طويل ممتد من قدام، ورجلني طويلتني ممتدتني من خلْف، وذَنب قصري، مثل الكراكي 
حلشرات ما يكون يف طريانه كشكل املُسدس له أربعة أجنحة من اجلانبني، ورأس قدام، وذَنب خلْف، كاجلراد ومن ا. واللّقالق

  .والبق والزنابري

واعلم يا أخي بأنك إذا تأملت واعتربت أبدان الطيور واحلشرات، وجدا كلّها متزنة اجلانبني طوالً وعرضاً، ِخفَّةً وِثقالً، يمنةً 
 وخلفاً وقُداماً،ومن أجل هذا إذا نِتف من أحد جناحيه طاقات ريش، اضطرب يف طريانه كرجل أعرج يف مشيته، إذا ويسرةً،

ومن أجل ذلك أيضاً مىت نِتف من ذنبه طاقات ريش اضطرب يف طريانه مكبوباً على . كانت إحدى رجليه أطول واُألخرى أقصر
ومن أجل هذا صار بعض الطيور إذا مد رقبته إىل قُدام، مد .  ثقل صدرها وِخفَّة كَوثَِلهارأسه كمثال زورٍق أومسارية يف املاء يف

ومن الطري ما يطوي رقبته إىل صدره، وجيمع رجليه حتت بطنه يف . رجليه إىل خلف، ليتوازن ِثقَلُ رجليه بثقل رقبته، كالكراكي
  .الطيور واحلشرات يف طريااوعلى هذا املثال حكم سائر . طريانه، كمالك احلزين

  فصل في بيان بدء الخلق

    

يقال إنه ملا توالدت أوالد بين آدم وكثرت وانتشرت يف األرض براً وحبراً، وسهالً وجبالً، متصرفني فيها يف مأرم، آمنني بعدما 
 رؤوس اجلبال والتالل متحصنني فيها كانوا قَِلقني خائفني مستوحشني من كثرة السباع والوحوش يف األرض، وكانوا يأوون يف

ويف املَغارات والكهوف، ويأكلون من مثر األشجار وبقول األرض وحب النبات، وكانوا يستترون بأوراق الشجر من احلر والربد، 
  .وسكنوهاويشتون يف البلدان الدفيئة، ويصيقون يف البلدان الباردة، مث بنوا يف سهول األرض احلصون والقرى واملدن 

مث سخروا من األنعام البقَر والغنم واِجلمال، ومن البهائم اخليل والبغال واحلمري، وقيدوها وأجلموها وصرفوها يف مآرم من 
الركوب واحلَمل واحلَرث والدراس؛ وأتعبوها يف استخدامها، وكلَّفوها أكثر من طاقتها، منعوها من التصرف يف مآرا، بعدما 

ونفرت منهم بقيتها . ت مخالّةً يف الرباري واآلجام والِغياض تذهب وجتيء حيث أرادت يف طلب مراعيها ومشارا ومصاهلاكان
من حمر الوحوش والِغزالن والسباع والوحوش والطيور، بعدما كانت مستأنسة متوالفة مطمئنة يف أوطاا وأماكنها، وهربت من 

ومشَّر بنوآدم يف طلبها بأنواع من احليل والقَنص والشباك . بعيدة واآلجام والدحال ورؤوس اجلبالديار بين آدم إىل الرباري ال
مث مضت السنون واأليام على ذلك إىل أن بعث اهللا . والِفخاخ، واعتقد بنوآدم فيها أا عبيد هلم هربت وخلعت الطاعة وعصت

إىل اهللا ودين اإلسالم، فأجابته طائفة من اجلن وحسن إسالمها، ومضت على ذلك حممداً، صاى اهللا عليه وآله، ودعا اإلنس واجلن 
  .مدة من الزمان
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وكانت دار مملكته مردان يف جزيرة يقال هلا صاغون . مث إنه ويلَ على بين اجلانّ ملك منها يقال له برياست احلكيم، لَقَبه شاه مردان
، وهي طيبة اهلواء والتربة فيها أار عذْبة وعيون جارية، وهي كثرية الريف واملَراِفق يف وسط البحر األخضر مما يلي خط االستواء

مث إنه طرحت الرياح العصفة يف وقت من الزمان مركباً من . وفنون األشجار وألوان الثمار والرياض واألار والرياحني واألنوار
تجار والصناع وأهل العلم وسائر أغنياء الناس، فخرجوا إىل تلك اجلزيرة سفُن البحر إىل ساحل تلك اجلزيرة، وكان فيها قوم من ال

وطافوا فيها فوجدوها كثرية األشجار والفاكه والثمار، واملياه العذْبة، واهلواء الطيب، والتربة احلسنة، والبقول والرياحني وأنواع 
وانات من البهائم واألنعام والطيور والسباع والوحوش واهلوام ورأوا فيها أصناف احلي. الزرع واحلبوب مما تنبته أمطار السماء

  .واحلشرات أمجع، وهي كلها متألِّفة بعضها يف بعٍض، مستأِنسة غري متنافرة

يت مث إم أخذوا يتعرضون لتلك البهائم واألنعام ال. مث إن أُلئك القوم استطابوا ذلك املُقام، واستوطنوا، وبنوا هنالك البنيان وسكنوا
هناك يسخروا لريكبوها وحيِملوا عليها أثقاهلم على املنوال الذي كانوا يفعلون يف بلدام، فنفَرت منهم تلك البهائم واألنعام اليت 
. كانت هناك، وهربت، ومشَّروا يف طلبها بأنواٍع من احليل يف أخذها، واعتقدوا فيها أا عبيد هلم، هربت وخلعت الطاعة وعصت

مت تلك البهائم واألنعام هذا االعتقاد منهم فيها، مجعت زعماءها وخطباءها، وذهبت إىل برياست احلكيم ملك اجلن، فلما عل
وشكت إليه ما لقيت من جور بين آدم وتعديهم عليها واعتقادهم فيها، فبعث ملك اجلن رسوالً إىل أولئك القوم ودعاهم إىل 

 هناك، وكانوا حنواً من سبعني رجالً من بلدان شتى، فلما بلغه قدومهم أمر هلم حضرته، فذهب طائفة من أهل ذلك املركب إىل
  .بطرح األنزال واإلكرام، مث أوصلهم إىل جملسه بعد ثالثة أيام

 وكان برياست احلكيم عادالً كرمياً منصفاً سمحاً يقري األضياف، ويؤوي الغرباء، ويرحم املُبتلى، ومينع الظلم، ويأمر باملعروف

وينهي عن املنكَر، وال يبتغي بذلك غري وجه اهللا تعاىل ومرضاته، فلما وصلوا إليه ورأوه على سرير ملكه حيوه بالتحية والسالم، 
    ما الذي جاء بكم إىل بالدنا، وما دعاكم إىل جزيرتنا من غري مراسلٍة قبل ذلك؟ : فقال هلم امللك على لسان الترجمان

دعانا ما مسعنا من فضائل امللك، وما بلغنا من مناقبه احلسان ومكارم أخالقه اجلسام وعدله وإنصافه يف : قال قائلٌ من اإلنس
األحكام، فجئناه ليسمع كالمنا ويتبني حجتنا، وحيكُم بيننا وبني عبيدنا اآلبِقني وخولنا املُنكرين واليتنا، واهللا يوفِّق امللك للصواب 

  .حكم احلاكمنيويسدده للرشاد، وهوأ

  .قولوا ما تريدون وبينوا ما تقولون: فقال امللك

نعم أيها امللك نقول إن هذه البهائم واألنعام والسباع والوحوش أمجع أمجع عبيد لنا، وحنن أرباا وهي خولٌ لنا، : قال زعيم اإلنس
  .وحنن مواليها، فمنها هارب آِبق عاٍص، ومنها مطيع كاِره منكر للعبودية

نعم أيها امللك لنا دالئل شرعية سمعية على ما قُلنا، : ما الدليل واحلُجة على ما زعمت وادعيت؟ قال اإلنسي: قال امللك لإلنسي
  .وحجج عقلية على ما ادعينا

  .هاِت أوردها: فقال امللك

هللا رب العاملني، والعقبة للمتقني، وال عدوان إالّ احلمد : فقام اخلطيب من اإلنس من أوالد العباس ورقي اِملنرب وخطب اخلطبة وقال
على الظاملني، وصلى اهللا على سيدنا حممد خامت النبيني وإمام املُرسلني، وصاحب الشفاعة يوم الدين، وصلوات اهللا على مالئكته 

 وجعلنا وإياكم منهم برمحته وهوأرحم الُمقربني، وعلى عباده الصاحلني من أهل السموات واألرضيني من املؤمنني واملسلمني،
  .الرامحني

احلمد هللا الذي خلق من املاء بشراً، فجعله نسباً وصهراً، وخلق منه زوجة، وبثّ منهما رجاالً كثرياً ونساء، وأكرم ذُريتهما، 
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 ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها واألنعام خلقها لكم فيها ِدفٌء: "قال اهللا عز وجل. ومحلهم يف الرب والبحر، ورزقهم من الطيبات
وتحِمل أثقالَكم إىل بلد تكونوا باِلغيه إالّ : "وقال" وعليها وعلى الفُلِْك تحملون: "وقال تعاىل" جمالٌ حني ترحيون وحني تسرحون

ِلستووا على ظُهوره، مث تذكروا : "وقال" واخليلَ والبغالَ واحلمري لتركبوها، وزينةً: "وقال" بِشق األنفُس، إن ربكم لرؤوف رحيم
وآيات كثرية يف القرآن والتوراة واإلجنيل تدلّ على أا خلقت لنا ومن أجلنا، وهي عبيد لنا وحنن " ِنعمة ربكم إذا استويتم عليه

  .أرباا، وأستغفر اهللا يل ولكم

ن آيات القرآن، فاستدلّ ا على دعواه، فأي شيء لكم وعندكم قد مسعتم يا معشر البهائم واألنعام ما قال اإلنسي م: فقال امللك
احلمد هللا الواحد األحد الفر الصمد القدمي السرمد الذي كان قبل األكوان بال : فيما قال؟ فقام عند ذلك زعيمها وهو البغل فقال

لق من النور حبراً من النار أُجاجاً، وحبراً من املاء مث خ. مث قال كُن فكان نوراً ساطعاً أظهره من مكنون غَيبه. زمان وال مكان
مث خلق من املاء والنار أفالكاً ذَوات أبراج، وشهاباً وهاجاً، والسماء بناها، واألرض دحاها، واجلبال أرساها، . رجراجاً، ذا أمواج

، واألرض وضعها لألنام، وهو النبات واحليوان، مث وجعل أطباق السموات مسكن الِعلِّيني، وفُسحة األفالك مسكن املالئكة املقربني
خلق اجلانّ من نار السموم، وخلق اإلنسان من طني، مث جعل نسله من ساللٍة من ماء مهني يف قراٍر مكٍني، وجعل ذُريته يف األرض 

  .جيورون عليها، أستغفر اهللا يل ولكموحيفظون احليوانات وينتفعون ا، وال يظلموا وال . خيلفون ليعمروها وال يخربوها

ليس يف شيء مما قرأ هذا اإلنسي من آيات القرآن، أيها امللك، داللةٌ على ما زعم أم أرباب وحنن عبيد هلم، إمنا هي آيات : مث قال
 والرياح، أفترى أيها امللك سخر الشمس والقمر والسحاب: سخرها لكم، كما قال: تذكاٍر بإنعاِم اهللا عليهم وإحسانه، فقال هلم

بأا عبيد هلم ومماليك، وأم أرباا؟ واعلم أيها امللك بأنّ اهللا خلق كل ما يف السموات واألرض، وجعلها مسخرة بعضها لبعض، 
ضرة عنها كما سنبيت بعد هذا إما جلر منفعتها إليها، أودفع مضرا، فسخر اهللا احليوان لإلنسان مبا هوإليصال املنفعة إليها ودفع امل

  .الفصل، ال كما ظنوا وتوهموا وقالوه من الزور والبهتان بأم أرباب لنا وحنن عبيد هلم

     فصل مث قال زعيم البهائم 

ئفة أيها امللك كنا حنن وآباؤنا سكان األرض قبل خلق آدم أيب البشر قاطنني يف أرجائها، ظاعنني يف ِفجاجها، تذهب وجتيء كلّ طا
منا بالد اهللا يف طلب معايشها، وتتصرف يف صالح أُمورها، كل واحٍد مقبلٌ على شأنه يف مكان موافق ملآربه من بريٍة أوأمجة 

أوجبل أوساحل أوتالل أوغياض أورمال، كلّ جنٍس منا مؤالف ألبناء جنسه، مشتغلني باختاذ ِنتاجنا وتربية األوالد يف طيٍب من 
اهللا لنا من املآكل واملشارب والتمتع، آِمنني يف أوطاننا معافني يف أبداننا نسبح اهللا ونقدسه ونوحده ليالً واراً، وال العيش مبا قدر 

  .نعصيه وال نشِرك به شيئاً، ومضت على ذلك الدهور واألزمان

 وكثُرت ذريته، وانتشرت يف األرض براً وحبراً، مث إن اهللا، جل ثناؤه، خلق آدم أبا البشر وجعله خليفةً يف األرض، وتوالد أوالده
وسهالً وجبالً، وضيقوا علينا األماكن واألوطان، وأُِخذ منا أسرياً من الغنم والبقر واخليل والبغال واحلمري، وسخروها واستخدموها 

د يف الفُدِن والدواليب والطواحني بالقهر وأتعبوها بالكد والعناء يف األعمال الشاقّة من احلَمل والركوب يف السفر واحلضر والش
والغلبة والضرب واهلوان وألواٍن من العذاب طوال أعمارنا، فهرب منا من هرب يف الرباري والقفار ورؤوس اجلبال، ومشَّر بنوآدم 

لخ وشقلّ والقيد والقنص والذَّبح والسوه بالغاألجواف وقطع املفاصل ونتِف يف طلبنا بأنواع احليل، فمن وقع ِمنا يف أيديهم شد 
  .الريش وجز الشعر والوبر، مث نار الطبخ والوقد والتشوية وألوان من العذامبا ال يبلُغ الوصف كُنهها

ومع هذه األحوال كلها ال يرضى منا هؤالء اآلدميون، حىت ادعوا علينا أن هذا حق واجب هلم علينا، وأم أرباب لنا وحنن عبيد 
  . منا فهوآبق عاٍص تارك الطاعة، كلّ هذا بال حجٍة هلم علينا وال بياٍن وال برهاٍن إالّ القهر والغلبةهلم، فمن هرب
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فلما مسع امللك هذا الكالم وفهم اخلطاب، أمر منادياً فنادى يف مملكته، ودعا اجلنود واألعوان من قبائل اجلن من بين ساسان وبين 
 العدول والفقهاء من آل إدريس وبين ِبلِقيس، وقعد لفَصل القَضاء بني زعماء احليوانات واجلَدليني خاقان وأوالد شيصبان، والقُضاة

ما تقولون فيما حتكي هذه البهائم واألنعام من اجلور وما يشكون من الظلم والتعدي منكم؟ : مث قال لزعماء اإلنس. من اإلنس
 مواليها، ولنا أن نتحكّم عليها حتكُّم األرباب، ونتصرف قيها تصرف املَالك كيف نقول إن هؤالء عبيد لنا وحنن: فقال زعيم اإلنس

  .فمن أطاعنا فطاعته هللا، ومن عصانا وهرب فمعصيته هللا. شاء

عيت: فقال امللك لإلنسيقبل إالّ باحلجة الواضحة فيما قلت وادنات، وال تعند احلكام إال بالبي إن الدعاوي ال تصح.  

  .إن لنا حججاً عقلية ودالئل فلسفية تدلّ على ِصحة ما قلنا: إلنسيفقال ا

نعم، حسن صورتنا، وتقومي بنية هيكلنا، وانتصاب قامتنا، وجودة دواسنا، وِدقّة متييزنا، : فقال. ما هي؟ بينها لنعلمها: قال امللك
  .هم عبيد لناكل هذا يدلُّ على أنا أرباب و. وذَكاء نفوسنا، ورجحان عقولنا

  .ليس شيء مما قال بدليل على ما ادعى هذا اإلنسي: ما تقولون فيما قال اإلنسي؟ قال: فقال امللك لزعيم البهائم

أليس انتصاب القيام واستواء اجللوس من ِشيِم الملوك، واحنناُء األصالب واالنِكباب على الوجوه من صفات العبيد؟ : قال امللك
اعلم بأن اهللا، جل ثناؤه، ما خلقَهم على : ك اهللا أيها امللك للصواب وصرف عنك سوء األمور، استمع ملا أقولوفَّق: قال الزعيم

تلك الصورة وال سواهم على هذه البنية لتكون داللةً على أم أرباب، وال خلقنا على هذه الصورة وسوانا على هذه البنية لتكون 
  .ه واقِتضاء ِحكمته بأن تلك هي أصاح هلم وهذه أصلح لناداللة على أننا عبيد، ولكن ِلعلِم

    فصل يف بيان علة اختالف صور احليوانات 

بيان ذلك أن اهللا، عز وجل، ملا خلق آدم وأوالده عراة بال ريش على أبدام، ور وبر وال صوف على جلودهم يقيهم من احلر 
 أوراقها، وكانت األشجار منصبةً يف جواهلواء، جعل أيضاً قامتهم منتصبةً والربد، وجعل أرزاقهم من مثر األشجار، ودثارهم من

ليسهل عليهم تناول الثمر والورق منها، وهكذا جعل أرزاقنا من حشيش األرض، جعل بنية أبداننا منحنيةً ليسهل علينا تناول 
لهذه العلة جعل صورهم منتصبةً وصورنا منحنيةً، العشب من األرض، بنية أبداننا منحنيةً ليسهل علينا تناول العشب من األرض، ف

  .ال كما تومهوا

إن للكتب النبوية تأويالت : ؟ قال الزعيم"لقد خلَقنا اإلنسان يف أحسن تقومي"ما تقولون يف قول اهللا، عز وجل : فقال امللك
  .ليسأل امللك أهل الذِّكْروتفسريات غري ما يدلّ عليه ظاهر ألفاظها، يعرفها العلماء الراسخون يف العلم، ف

يف اليوم الذي خلق فيه آدم كانت الكواكب يف أشرافها، وأوتاد : ؟ قال"يف أحسن تقومي: "ما معىن قوله: قال امللك حلكيم اجلن
ر، فجاءت بنيته يف أحسن صورٍة وأكمل هيئة. الربوج قائمةً، والزمان معتدالً كثري املوادوئةً لقبول الصوكانت متهي.  

يعين مل جيعلك طويالً دقيقاً، وال قصرياً " فعدلك يف أي صورٍة ما شاء ركَّبك: "إن هلا معىن غري ما ذُكر وتبني ذلك بقوله: قال امللك
  .لِزيقاً، بل ما بني ذلك

فنحن وهم يف هذه . بني ذلكوحنن كذلك فعل بنا أيضاً، مل جيعلنا ِطواالً وال ِدقاقاً وال ِقصاراً وال صغاراً، بل : فقال زعيم البهائم
  .الصورة والفضيلة والكرامة بالسوية

من أين لكم اعتدال القامة واستواء البنية وتناسب الصورة، وقد نرى اجلمل عظيم اجلثة، طويل الرقبة، : فقال اإلنسي لزعيم البهائم
نني، صغري العيين، ونرى البقر واجلاموس طويل صغري اُألذنني، قصري الذنب، ونرى الفيل عظيم اخللقة، طويل النابني، واسع اُألذ

الذنب، غليظ القرون ليس له أنياب من فوق؛ ونرى الكَبش عظيم القرنني، كبري األلْية ليس له حلية، والتيس طويل اللحية ليس له 
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يوانات والسباع والوحوش ألْيةٌ، مكشوف العورة، ونرى األرنب صغري اجلُثة، كبري اُألذنني، وعلى هذا املثال والقياس جند احل
  .والطيور واهلوام مضطربات البنية غري متناسبة األعضاء

أما علمت أنك ملّا ِعبت املصنوع فقد . ذهب عليك، أيها اإلنسي، أحسنها، وخفي عليك أحكمها! هيهات: فقال زعيم البهائم
كيم خلقها ِبحكمته لعلٍل وأسباب وأغراٍض جلر املنفعة إليها ِعبت الصانع؟ أوال ترى وتعلم بأن هذه كلَّها مصنوعات الباري احل

ة عنها، وال يعلم ذلك إالّ هووالراسخون يف العلم؟ قال اإلنسيفع املضررنا أيها الزعيم، إذا كنت حكيم البهائم وخطيبها، : ودفخب
 األرض، ويستعني به على النهوض حبمله، وليبلُغ ليكون مناسباً لطول قوائمه لينال احلشيش من: ما العلة يف طول رقبة اجلمل؟ قال

  .ِمشفره إىل سائر أطراف بدنه فيحكّها

وأما خرطوم الفيل فِعوض عن طول الرقبة، وِكبر أُذنيه ليذُب البق والذُّباب عن مآقي عينه وفمه، إذ كان فمه مفتوحاً إبداً ال ميكنه 
شفتيه خلروج أنيابه منه، وأنيابه سالح ا السباع عن نفسهضم له مينع .  

وعلى هذا . وأما كرب أُذن األرنب فهومن أجل أن تكون ِدثاراً له وِوطاء وِغطاء يف الشتاء والصيف، ألنه رقيق اجللد تِرف البدن
وإىل . املضرةالقياس جند كلّ حيوان جعل اهللا، عز وجل، له من األعضاء واملفاصل واألدوات حبسب حاجته إليه جلر املنفعة أودفع 

  ".ربنا الذي أعطى كلّ شيء خلْقَه مث هدى: "هذا املعىن أشار موسى، عليه السالم، بقوله

 اللة على ما زعمت بأنكم أربابسن الصورة وافتخرت به علينا، فليس فيه شيٌء من الدمن ح ،وأما الذي ذكرت، أيها اإلنسي
 فيه عند أبناء اجلنس من الذكور اإلناث ليدعوهم ذلك إىل اجلماع والسفاد فإذا كان حسن الصورة شيئاً مرغوباً. وحنن عبيد

والنتاج والتناسل لبقاء النسل، فإننا ال نرغب يف حماسن إناثنا، وال إناثُنا يف حماسن ذُكراننا، كما ال يرغب السود يف حماسن البيض، 
سن اجلواري، وال الزناة يف حماسن الغلمان، فال فخر لكم علينا مبحاسن وال البيض يف حماسن السود، وكما ال يرغب اللُّواط يف حما

  .الصور أيها اإلنسي

    فصل يف بيان جودة احلواس يف احليوانات 

وأما الذي ذكرته من جودة حواسكم ودقة متييزكم، وافتخرمت به علينا، فليس ذلك لكم خاصةً دون غريكم من احليوانات، ألن 
اسة منكم وأدق متييزاً؛ فمن ذلك اجلمل، فإنه، مع طول قوائمه ورقبته وارتفاع رأْسه من األرض يف اهلواء، يبصر فيها ما هوأجود ح

. ويرى موِضع قدميه، يف الطرقات الوعرة واملسالك الصعبة يف ظلم الليل، ما ال يرى ويبصر أحدكم إالّ بسراٍج أومشعٍل أومشوع

 املاشي من البعد يف ظلمة الليل، حىت إنه رمبا نبه صاحبه من نومه بركْضِة رجليه حذراً عليه من وترى الفرس اجلواد يسمع وطْء
عدوأوسبع، وهكذا جند كثرياً من احلمري والبقر إذا سلك ا صاحبها طريقاً مل يسلُكها قبل، خالَّها، مث رجعت إىل مكاا ومعقلها 

د من اإلنس من قد يسلك طريقاً دفعاٍت، مث إنه يِضلُّ فيه ويتيه، وجند من الغنم والشاِء ما يلد وقد يوج. وموِضعها املألوف فال تِتيه
منها يف ليلة واحدة عدداً كثرياً، وتسرح من الغد إىل الرعي وتروح بالعشي، وختلّى من الوثاق مائة من البهائم وأكثر، فيذهب كلّ 

واإلنسي رمبا مير به الشهر والشهران أوأكثر . ال تشتبه، وكذلك أالدها على أُمهااواحد إىل أُمه ال يشِكل عليها أُمهاا و
وهواليعرف والدته من أُخته، وال والده من أخيه، فأين وجود احلاسة وِدقة التمييز الذي ذكرته وافتخرت به علينا أيها اإلنسي؟ 

المة، ألنه لوكان لكم عقول راجحة ملا افتخرمت علينا بشيء ليس هومن وأما الذي ذكرته من رجحان العقول فلسنا نرى له أثراً أوع
أفعالكم، وال اكتساب منكم، بل هي مواهب من اهللا، جل ذكره، لتعرفوا مواقع النعم وتشكروا له وال تعصوه، وإمنا العقالء 

قية واملذاهب املَرضية والسنن العادلة والطرق يفتخرون بأشياء هي أفعاهلم من الصنائع املُحكمة واآلراء الصحيحة والعلوم احلقي
  .املستقيمة، ولسنا نراكم تفتخرون بشيٍء منها غري دعوى بال حجة، وخصومٍة بال بينة
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نعم : قد مسعت اجلواب، فهل عندك شيء غري ما ذكرت؟ قال: فصل يف بيان شكاية احليوان من جور اإلنس قال امللك لإلنسي
 مسائل أُخر ومناقب غري ما ذكرت تدلّ على أنا أرباب وهم عبيد لنا؛ فمن ذلك بيعنا وِشراؤنا هلا، وإطعامنا أيها امللك، هنالك

وسقيانا هلا إذا مِرضت، نكسوها ونكفيها من احلر والربد، وندفع عنها السباع أن تفترسها، ونداويها إذا مرضت، وننِفق عليها إذا 
ت، وخنلِّها إذا أَعيت، ونعرض عنها إذا جنت، كلّ ذلك إشفاقاً عليها ورمحةً هلا وحتنناً عليها، وكلّ هذا اعتلَّت، ونعلِّمها إذا جِهل

  .قد مسعت ما ذكر، فأي شيء عندك أِجب: قال امللك للزعيم. من أفعال األرباب بعبيدها واملوايل خبوهلا

فهكذا يفعل أبناء فارس بأبناء الروم وأبناء الروم بأبناء فارس، إذا ظفر بعضهم أما قوله إنا نبيعها ونشتريها، : قال زعيم البهائم
ببعض، أفترى أيهم املوايل واألرباب؟ وكذلك يفعل أبناء اهلند بأبناء السند وأبناء السند بأبناء اهلند، فأيهم املوايل وأيهم العبيد؟ 

 النوبة بأبناء احلبشة؛ وكذلك يفع أبناء األعراب واألكراد واألتراك بعضهم ببعٍض، وهكذا يفعل أبناء احلبشة بأبناء النوبة وأبناء
فأيهم، ليت ِشعري، العبيد، وأيهم املوايل باحلقيقة؟ وهل هي أيها امللك العدل إالّ دولٌ ونوب تدور بني الناس مبوجبات أحكام 

وأمل الذي ذكر بأنا نطعمها ." أليام نداِوهلا بني الناس وما يعِقلها إالّ العاملونوِتلك ا: "النجوم والِقرانات، كما ذكر اهللا تعاىل ذلك
ونسقيها ونكسوها، وما ذكره من سائر ما يفعلون بنا، فليس ذلك لشفقٍة علينا منهم، وال رمحةً ملا وال حتنناً علينا وال رأفةً بنا، بل 

فع منا من شرب ألباِننا، وِدثاِرهم من أصوافنا وأوبارنا وأشعارنا، وركوِبهم ظهورنا مخافة أن لك فيخسروا أمثاننا وتفوتهم املنا
  .وحمِلهم أثقالَهم علينا، ال شفقةً وال رمحة كما ذكر

تراب أيها امللك لورأيتنا وحنن أسارى يف أيدي بين آدم، موقَرةٌ ظهورنا بأثقاهلم من احلجارة واآلجر وال: مث تكلم احلمار فقال احلمار
واخلشب واحلديد وغريها، وحنن منشي حتتها ونجهد بكّد وعناء شديد، وبأيديهم العصا واملَقارع يضربون وجوهنا وأدبارنا حبنق 
وعنٍف وضجٍر وصخب لرمحتنا ورثيت لنا وبكيت علينا أيها امللك؛ فأين الرمحة وأين الشفقة والرأفة منهم علينا كما زعم هذا 

    اإلنسي؟ 

لورأيتنا، أيها امللك، وحنن أسارى يف أيدي بين آدم، مقرِنني يف فَدام، مشدودين يف دواليبهم وأرِحيِتهم، : تكلم الثور فقالمث 
مغطّاةً وجوهنا، مشدودةً أعيننا، وهم يضربوننا مع ذلك، لرِحمتنا وريثت لنا وبكيت علينا؛ فأين الرمحوةالشفقة والرأفة منهم عينا 

أيها امللك، لورأيتنا، وحنن أسارى يف أيدي بين آدم، يأخذون صغار أوالدنا من :  هذا اإلنسي؟ مث تكلم الكَبش فقالكما زعم
اجلّدي واحلمالن، فيفرقون بينها وبني أُمهاا، ليستأثروا بألباننا ألوالدهم، وجيعلوا أوالدنا مشدودةً أرجلُها وأيديها، حممولةً إىل 

، جائعة عطشانةً، تصيح فال ترحم، وتصرخ وتستغيث فال تغاثُ، مث نراها مذبوحةً مسلوخة مشقوقة أجوافُها، املذابح واملساخل
مفرقةً أعضاؤها ورؤوسها وكروشها ومصارينها وأكبادها يف دكاكني القَصابني، مقطّعة بالسواطري، مطبوخةً يف القدور، مشويةً يف 

 نشكو، وإن شكونا أوبكينا مل نرحم؛ فأية رمحٍة وأية رأفة هلم علينا كما زعم هذا اإلنسي؟ مث التنور، وحنن سكوت ال نبكي وال
أيها امللك، لورأيتنا، وحنن أسارى يف أيدي بين آدم، خمزومةً أُنوفُنا، بأيدي جماليهم ِخطامنا، جيروننا على كُره : تكلم اجلمل فقال

د ونساق يف ظُلم الليل يف القفار والفلوات واملسالك الوعرة، واحليوانات قائمةٌ يف أطاا، وحنن منا محملةً ظهورنا بأثقاهلم، نقا
 ،وِعطاش نا وظهورنا من احتكاك أقتابنا وحنن جياعنوبحةً جقربأخفافنا، م كاِدكالصخور واحلجارة والد صدممنشي بأثقاهلم ن

لورأيتنا أيها : مللك؛ فأين الرمحة والرأفة علينا كما زعم هذا اإلنسي؟ مث تكلم الفيل فقاللرمحتنا ورثيت لنا وبكيت علينا أيها ا
امللك، وحنن أسارى يف أيدي بين آدم، والقيود يف أرجلنا والقُلوس يف رقابنا، وكالليب احلديد يف أيديهم يضربون ا يف أدغتنا، 

نا وِعظَم ِخلقتنا وطول أنيابنا وِشدة قوانا، ال نقدر على دفع ما نكره، لرِحمتنا يضربوننا يمنةً ويسرة على كُره منا، مع ِكبر جثت
أيها امللك، : وريثت لنا وبكيت علينا أيها امللك؛ فأين الرمحة وأين الرأفة هلم علينا كما زعم هذا اإلنسي؟ مث تكلم الفرس فقال
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، والسروج على ظهورنا، والبطرجنات واحلُزم مشدودةٌ على أوساطنا، لورأيتنا، وحنن أسارى يف أيدي بين آدم، واللُّجم يف أفاهنا
والفرسان املدرعة على ظهورنا تزج وجم بنا يف الغبار عواري جياعاً وِعطاشاً، والسيوف يف وجوهنا، والسهام يف حنورنا، 

  .ينا أيها امللكوالرماح يف صدورنا، خنوض املياه ونسبح بالدماء، لرِحمتنا ورثيت لنا وبكيت عل

لورأيتنا أيها امللك، وحنن أسارى يف أيدي بين آدم، والشكال يف أرجلنا، واللُّجم يف أفواهنا، واحلَكَمات يف : مث تكلم البغل فقال
أحناكنا، واألقفال على فروجنا، ممنوعني عن شهوات نتاجنا، واُألكُف على ظهورنا، وسفهاء اإلنس من الساسة والركّابة فوق 
ذلك، وبأيديهم الِعصي واملقارع يضربون وجوهنا وأدبارنا، ويشتموننا بأقبح ما يقِدرون عليه من الشتم والفشحاء حبنق وغيظ 

أير احلمار يف است من باعه : وسفاهة، حىت إنه رمبا بلغ به السفَه منهم أن شيِتموا أنفسهم وأخوام وأُمهام وبنام، ويقولون
  .عين به صاحبه، كل ذلك راجع إليهم وهم به أوىلواشتراه أوملكه، ي

فإذا فكّرت أيها امللك فيما هم من هذه األوصاف من السفاهة اجلَهالة والفشحاء والقبيح من الكالم، رأيت منهم عجباً من ِقلّة 
جلهالة املتراكمة واآلراء الفاسدة التحصيل ملا هم فيه من األحوال املذمومة والصفات القبيحة ةاألخالق الرديئة واألعمال السيئة وا

وليعفُوا : "واملذاهب املختلفة، مث ال يتوبون وال هم يذكُرون وال يتعظون مبواعظ أنبيائهم، وال يأمترون بوصية رم حيث يقول
وما من : "وقوله تعاىل" م اهللاقل للذين آمنوا يغفرون للذين ال يرجون أيا: "وقوله تعاىل". وليصفَحوا، أال تحبون أن يغفر اللك لكم

ِلتستووا على ظُهوره مث تذكروا ِنعمة ربكم، إذا استويتم : "وقوله تعالى" دابٍة يف األرض وال طائر يطري جبناحيه إالّ على اهللا ِرزقُها
  ".سبحان الذي سخر لنا هذا وما كُنا له مقِرِنني وإنا إىل ربنا ملُنقِلبون: عليه، وتقولوا

    

قم وتكلم واذكر ما تلَقَون معشر اخلنازير من جور بين آدم، واشك : فلما فرغ البغل من كالمه التفت اجلمل إىل اخلرتير فقال له
  .إىل امللك الرحيم، فاعاه يِرق لنا ويرمحنا، ويفُك أسرنا من أيدي بين آدم، فإنكم من األنعام

اخلرتير من األنعام بل من السباع، أال ترى أن له أنياباً ويأكل اِجليف؟ وقال آخر من ال لَعمري ليس : فقال حكيم من حكماء اجلن
ال بل هومركَّب من السباع واألنعام والبهائم مثل : بل هومن األنعام، أال ترى له ِظلْفاً ويأكل العشب والعلف؟ وقال آخر: اجلن

  .الفيل، والزرافة مركبة من احلمار واجلمل

. أما حكماء اجلن فقد مسعةا ما قالوا. واهللا ما أدري ما أقول وعمن أشكومن كَثرة اختالف القائلني يف أمرنا: رتير للجملمث قال اخل

وأما اإلنس فهم أكثر اختالفاً يف أمرنا وأبعد رأياً ومذهباً، وذلك أن املسلمني يقولون إنا ممسوخون ملعونون، ويستقبحون صورتنا، 
وأما أبناء الروم فيتنافسون يف أكل حلومنا يف قرابينهم، ويتربكون . ويستقذرون حلومنا، ويتشاءمون من ذكرناويستشقلون أرواحنا، 

. أما اليهود فيغِضبوننا ويشتموننا ويلعنوننا من غري ذنٍب منا إليهم وال جناية عليهم، لكن لعداوة بينهم وبني النصارى. ا إىل اهللا

ن فحكمنا عندهم كحكم البقرة والغنم عند غريهم يتربكون بنا من ِخصب أبداننا وِسمن حلومنا وكثرة وأبناء الروم وأبناء األرم
وأما ساسة الدواب . وأما األطباء من اليونانيني فيتداوون بشحومنا ويتواصفوا يف أدويتهم وِعالجام. ِنتاجنا وغزارة ألباننا

وأما األساكفة واخلرازون فيتنافسون يف شعر . لُح عندهم مبخالطتنا وشمها روائحنافيخالطوننا بدةام وعلِفها، ألن حاهلا يص
فلما فرغ اخلرتير ! أعرافنا، ويتبادرون يف نتف أسِلتنا يف شدة حاجتنا إليها، فقد حتيرنا ال ندري ملن نشكُر وممن نشكووممن نتظلَّم

قم فتكلم واذكر ما تلقون، معشر األرانب، من جور :  بني قوائم اجلمل، فقال لهمن كالمه التفت احلمار إىل األرنب، وكان واقفاً
أما حنن فقد هربنا من : فقال األرنب! بين آدم، واشك إىل امللك الرحيم لعله يرمحنا وينظر يف أمرنا ويفُك أسرنا من أيدي بين آدم

ياض وسِلمنا من شرورهم، ولكنا بلينا بالكالب واخليلواجلوارح ومعاونتهم بين آدم وتركنا دخول ديارهم، وأوينا إىل الدحال والِغ
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لبين آدم علينا، وحمِلهم إلينا وطلبهم لنا وإلخواننا من الغزالن وحمر الوحوش وبقِرها وإبلها والوعول الساكنة يف اجلبال اعتصاماً 
  .ا

دم فهم معذورون يف معاونة اإلنس علينا، ملا هلا من النصيب يف أكل حلومنا، أمل الكالب واجلوارح وتعاونهم لبين آ: مث قال األرنب
أما اخليل فألا منا معاشر البهائم، وليس هلا نصيب يف أكل حلومنا، فما هلا ومعاونة . ألا ليست من أبناء جنسنا بل من السباع

  .ور واحلقائقاإلنس علينا لوال اجلَهالة وِقلّةُ املعرفة وقلّة التحصيل لألم

  فصل يف بيان تفضيل اخليل 

  على سائر البهائم وغيرها 

  .أقِصر فقد أكثرت اللوم والذم للخيل، ولوعلمت أا خري حيوان سخرته اإلنس، ملا تكلمت ذا الكالم: قال اإلنسي لألرنب

ها: قال امللك لإلنسية اليت قلتها؟ اذكُروما تلك اخلريي.  

، وأخالق مرضية، وسرية عجيبة، من ذلك حسن صورا، وتناسب أعضاء أبداا، وبنية هيكلها، وصفاء ِخصالٌ حممودة: قال
لوا، وحسن شعرها، وسرعة عدوها، وطاعتها لفارسها، كيف شاء وكيق أراد صرفها، انقادت له يمنةً ويسرةً، وقُداماً وخلفاً يف 

حسن آداا، رمبا التبول وال تروث ما دام راِكبها عليها، وال حترك ذنبها إذا ابتلّ طلب اهلروب؛ وذكاء نفسها، وجودة حواسها، و
شعر ذنبها لئال يصيب صاحبها، وهلا قوة الفيل وحتمل راكباً خبوذته وجوشنه وسالحه، مع ما هلا من السرج واللجام والتجافيف 

مار عند اختالف الطعن يف صدرها ةحنرها يف اهليجاء، وسرعة عدوها يف وآلة احلديد حنوألف رطل عند سرعة العدو، وهلا صرب احل
الغارات والطَّلَب كحمالت السرحان، ومتشي كمشي السنور يف التبختر، وهرولةً كذئٍب يتنقّل، وعطفاٍت أيضاً كعطفات جلمود 

  .الصخر إذا حطّه السيل، ومبادرةً للعدويف الرهان كمن يطلب احلَلْبة

  .نعم ولكن هلا، مع هذه اخلصال احملمودة واألخالق اجلميلة، عيب يغطي هذه اخلصال كلها: األرنبقال 

    ! ما هو؟ بين يل: فقال امللك

اجلَهالة وقلّة معرفٍة باحلقيقة، وذلك أنه يعدوحتت عدوصاحبه الذي مل يره قط يف اهلرب، مثل ما يعدوحتت صاحبه الذب وِلد : قال
ثله يف هذه اخلصال إالّ يف داره وتربه؛ وما مى يف مرتله يف الطلب؛ وحيمل عدوصاحبه إليه يف طلبه كما حيمل صاحبه يف طلب عدو

كمثل السيف الذي ال روح فيه وال حس وال شعور وال معرفة، فإنه يقطع عنق صيقله كما يقطع عنق من أراد كسره وتعوجيه 
  .وعيبه، إنه ال يعرف الفرق بينهما

ومثل هذه اخلصال موجودةٌ يف بين آدم، وذلك أن أحدهم رمبا يعادي والديه وصاحبه وإخوانه وأقرباءه ويِكيدهم : األرنبمث قال 
وذلك أن هؤالء اإلنس يشربون ألبان هذه األنعام كما . ويسيء إليهم مثل ما يفعله بالعدوالبعيد الذي مل ير منه براً وال إحساناً قط

م، ويركبون ظهور هذه البهائم كما يركبون أكتاف آبائهم صغاراً، وينتفعون بأصوافها وأوبارها وأشعارها يشربون ألبان أُمهاِته
أثاثاً ومتاعاً إىل حني؛ مث آخر األمر يذحبوا ويسلخوا أويشقُّون أجوافها، ويقطعون مفاصلها، ويذيقوا نار الطبخ والشي، وال 

  . وما نالوا من فضلها وبركتهايرمحوا وال يذكرون إحساا إليهم

ال تكثر من اللوم، فإنه ما من أحٍد من اخللق أُعطي : فلما فرغ األرنب من لومه اإلنس واخليل وما ذكر من عيوم، قال احلمار
ن مواهب اهللا فضائل ومواهب مجةً إالّ وقد حرم ما هوأكثر منها؛ وما من أحٍد حرم مواهب إالّ وقد أُعطي شيئاً مل يعطَه غريه، أل

كثريةٌ ال يستوفيها كلها شخص واحد وال نوع وال جنس واحد، بل فُرقت على اخللق طُراً، فمكِثر ومِقلٌّ، وما من شخٍص آثار 
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هب اهللا حظّاً الربوبية فيه أظهر إالّ وِرق العبودية عليه أبين، مثل ذلك نيرا الفلك ومها الشمس والقمر، فإما ملا أُعطيا من موا
 زرما بدل ذلك التحرة فيهما، حبوبيان إهلان لبيان آثار الرما ربم أجزيالً من النور والعظمة والظهور واجلاللة، حىت إنه رمبا توه

ت األنوار من الكسوف، ليكون دليالً ُألويل األلباب على أما لوكانا إهلني ملا انكسفا، وهكذا حكم سائر الكواكب ملّا أُعطي
. الساطعة واألفالك الدائرة واألعمار الطويلة، حرمت التحرز من االحتراق والرجوع واهلبوط، لتكون آثار العبودية عليها ظاهرةً

وهكذا حكم سائر اخللق من اجلن واإلنس واملالئكة، فما منها أحد أُعطي فضائل مجةً ومواهب جزيلةً إالّ وقد حرم ما هوأكرب 
  : وإمنا الكمال هللا الواحد القهار العزيز الغفّار الشديد العقاب، ومن أجل ما ذكرنا قيلوأجلّ، 

  !على شَعث، أي الرجاِل المهذَّب  بمستَبٍق أخاً ال تَلومه ولست

ها، وهوأن ينصدق من لكن ينبغي ملن وفُر حظه من مواهب اهللا تعاىل أن يؤدي شكر: فلما فرغ احلمار من كالمه تكلم الثور وقال
  .فضل ما أُعطي على من قد حرم ومل يرزق منها شيئاً

وكذلك القمر والكواكب كل واحدة ! أما ترى الشمس ملا وفُر حظها جزيالً من النور تفيض من نورها على اخللق وال متُن عليهم
  .د حرم غريهم من احليوان أن يتصدقوا عليها وال يمنواعلى قدره، وكان سبيل هؤالء اإلنس ملا أُعطُوا من مواهب اهللا تعاىل ما ق

ارمحنا أيها امللك العدل الكرمي؛ وخذ بأيدينا وخلِّصنا من جور : وملا فرغ الثور من كالمه ضجت البهائم واألنعام وقالت مجيعاً
أال تسمعون ِشكاية : اِجلن وعلمائهم فقالفالتفتامللك عند ذلك إىل مجاعة ممن حضر من حكماء ! هؤالء اإلنس اآلدميني الظَّلَمة

    هذه البهائم واألنعام وما يِصفون من جور بين آدم عليها وظلِمهم هلا وتعديهم عليها وِقلّة رمحتهم ا؟ 

ومن أجل ذلك هربت . قد مسعنا كل ما قالوا، وهوحق وصدق ومشاهد منهم ليالً واراً، ال خيفى على العقالء ذلك: قالوا
بتواجلانّ من بني أيديهم وظهرانيهم إىل الرباري والقفار واملَفاِوز والفَلوات ورؤوس اجلبال والتالل وبطون األودية وسواحل البحار، 

ومع هذه اخلصال كلّها ال يتخلَّصون . ملا رأوا من قبيح أفعاهلم، وسوء أعماهلم، ورداءة أخالقهم، وتركت أن تأوي ديار بين آدم
م ورداءة أخالقهم واعتقادهم يف اجلن، وذلك أم يقولون ويعتقدون أن للجن يف اإلنس نزغاٍت وخبطاٍت وفزعاٍت من سوء ظنه

ومل يروا قط ِجنياً . يف صبيام ونسائهم وجهاهلم، حىت إم يتعوذون من شر اجلن بالتعاويذ والرقى واألحراز والتمائم وما شاكلها
أخذ ثيابه، أوسرق متاعه، أونقب داره، أوفتق جيبه أوبتر كُمه، أوفَش قُفل دكانه، أوقطع على مسافٍر، قتل إنسياً، أوجرحه، أو

أوخرج على السلطان، أوأغار غارةً، أوأخذ أسرياً، وكلّ هذه اخلصال توجد فيهم ومنهم بعضاً لبعض، ليالً واراً، مث ال يتوبون 
  .وال هم يذكُرون

فصل يف بيان ! أال أيها املأل أمسيتم، فانصرفوا إىل مساكنكم مكرمني لتعودوا غداً آمنني: مه نادى مناٍدفلما فرغ القائل من كال
منفعة املشاورة لذوي الرأي مث إن امللك ملا قام من الس خال بوزيره برياز، وكان رجالً عاقالً رزيناً فيلسوفاً حكيماً، فقال له 

 جرى من هؤالء الطوائف الوافدين من الكالم واألقاويل، وعلمت فيما جاؤوا له، فبماذا تشري قد شاهدت الس ومسعت ما: امللك
أيد اهللا امللك وسدده وهداه الرشاد؛ الرأي الصواب عندي أن يأمر : أن نفعل م، وما الرأي الصواب الذي عندك؟ قال الوزير
تمعوا عنده ويستشريهم يف هذا األمر، فإن هذه قصةعظيمة وخطْب جليل امللك قُضاة اِجلن وفقهاءها وحكماءها وأهل الرأي أن جي

وخصومة طويلة، واألمر فيها مشِكلٌ جداً والرأي مشترك واملشاورة تزيد ذوي الرأي الرصني بصريةً، وتفيد املتحري رشداً، واحلاوم 
  .اللبيب معرفةً ويقيناً

 أمر امللك بعد ذلك بإحضار قضاء اِجلن من آل جرجيس، والفقهاء من بين ناهيد، مث. ِنعم ما رأيت وصواب ما قلت: فقال امللك
فلما اجتمعوا عنده . وأهل الرأي من بين بريان احلكيم، واحلكماء والفالسفة من بين كَيوان، وأهل الصرامة والعزمية من آل بهرام
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وهلم بساحتنا، ورأيتم حضورهم جملسنا، ومسعتم أقاويلهم قد علمتم ورود هذه الطوائف إىل بالدنا ونز: خال م مث قال هلم
ومناظرام وِشكاية هذه البهائم األسرية من جور بين آدم، وقد استجاروا بنا واستذَموا بِذمامنا، وحترموا بطعامنا، فماذا ترون وما 

أما الرأي عندي فهوأن ! درة، ووفّقه للصواببسط اهللا يد امللك بالقُ: الذي تشريون أن نفعل م؟ قال رأس الفقهاء من أهل ناهيد
يأمر امللك هذه البهائم أن يكتبوا قصتهم ويذكروا فيها ما يلقون من جور بين آدم، ويأخذوا فيها فتاوى الفقهاء، فإن يف هذا 

؛ فإن مل بفعل بنوآدم ما خالصاً هلم وجناةً من الظلم، فإن القاضي سيحكم هلم إما بالبيع أوبالِعتق أوبالتخفيف واإلحسان إليهم
  .حكَم به، وهربت هذه البهائم منهم، فال ِوزر عليها

: مث أشار غري صاحب العزمية من آل بهرام، فإنه قال. صواباً ورشاداً: ماذا ترون فيما قال وأشار؟ فقالوا: فقال امللك للجماعة

  .امللك: ذا الذي يِزن أمثاا؟ قال الفقيهأرأيتم، إن استباعت هذه البهائم وأجابتها بنوآدم إىل ذلك، من 

  .من أين؟ قال من بيت مال املسلمني من اِجلن: قال

ليس يف بيت املال ما يفي بأمثان هذه البهائم، وخصلةٌ أُخرى ان كثرياً من بين آدم ال يرغبون يف بيعها، لشدة : قال صاحب الرأي
  .األشراف واألغنياء، وهذا أمر ال يتم، فال تتِعبوا أفكاركم يف هذاحاجتهم إليها واستغنائهم عن أمثاا، مثل امللوك و

  .فما الرأي الصواب عندك؟ قل لنا: فقال امللك

الصواب عندي أن يأمر امللك هذه البهائم واألنعام األسرية يف أيدي بين آدم تجِمع رأيها ورب يف ليلة واحدة، وتبعد من : قال
مر الوحوش والِغزالن والوحوش والسباع وغريمها، فإن بين آدم إذا أصبحوا ومل جيدوا ما يركبون وال ديار بين آدم، كما فعلت ح

فعزم امللك على هذا . ما حيمل أثقاهلم، امتنعوا عن طلبها لبعد املسافة ومشقّة الطريق، فيكون هذا جناة هلا وخالصاً من جور بين آدم
     فيما قال وأشار؟ ماذا ترون: الرأي، مث قال ملن كان حاضراً

هذا عندي أمر ال يتم، فال تتِعبوا أنفسكم، فهوبعيد املرام، ألن أكثر هذه البهائم ال تكون بالليل : قال رئيس احلكماء من آل لُقمان
مللك تلك الليلة يبعث ا: إالّ مقيدةً أومغلّلة، واألبواب عليها مغلقةٌ، فكيف يتسنى هلا اهلرب يف ليلة واحدة؟ قال صاحب العزمية

واعلم أيها امللك بأن لك يف هذا . قبائل اجلن يفتحون هلا األبواب ويحلّون عقُلَها وأوثاقها، ويخبلون حراسها إىل أن تبعد البهائم
العزمية فإنه أجراً عظيماً، وقد حمضت لك النصيحة ملا أدركين من الرمحة هلا، وإن اهللا تعاىل ملا علم من امللك حسن النية وصحة 

: يعينه ويؤيده وينصره إذا شكر نعمته مبعاونة املظلومني وختليص املكروبني، فإن يف بعض كتب األنبياء، عليهم السالم، مكتوباً

 أيها امللك إين مل أُسلِّطك لتجمع املال وتتمتع وتشتغل بالشهوات واللذات، ولكن لترد عين دعوة املظلوم، فإين: يقول اهللا عز وجل

  .ال أردها ولوكانت من كافٍر

  .حمض النصيحة وبذل اهود: ماذا ترون فيما قال؟ قالوا: فعزم امللك على ما أشار به صاحب الرأي، مث قال ملن حوله من احلضور

ت األسباب بصرك اهللا أيها امللك خفيات اُألمور وكشف عن بصرك مشكال: فصدقوا رأيه مجيعاً غري حكيم من آل كَيوان فإنه قال
  .والدهور، إن يف هذه األسباب والعمل خطْباً جليالً ال تؤمن غائلة عاقبته، وال يستدرك إصالح ما فات منه وال ما فرط

  .بني لنا لنكون على علم وبصرية. عرفنا يا حكيم ما الرأي، وما الذي يخاف ويحذر: فقال امللك

شري به عليك من وجه جناة هذه البهائم من أيدي بين آدم وهرا من أيديهم، أليس من الغذ نعم، أرأيت أيها امللك، إن متّ ما أُ: قال
يصبحون وقد رأوا حادثاً عظيماً من فرار هذه البهائم وهرا من ديارهم، فيعلمون يقيناً بأن ذلك ليس من فعل البهائم وال من 

  .ال شك فيه: م؟ قال امللكتدبري اإلنس، بل ال يشكُّون بأن ذلك من فعل اِجلن وحيلته

أليس، بعد ذلك، كلما فكّر بنوآدم فيما فاا من املنافع واملَراِفق را منهم امتألت حزناً وغيظاً وغماً وأسفاً على ما فاا، : قال
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رصم كل مدوم كل مطلب، ويرصغضاً، وأضمرت هلم حيالً ومكايد، ويطلبوٍد، ويقع وحقدت على بين اجلانّ عداوةً وب
إن اللبيب العاقل هوالذي يصلح بني األعداء وال : وقد قالت احلكماء. بنواجلان عند ذلك يف شغل وعداوة ووجل كانوا يف غىن عنه
  .جيلُب إىل نفسه عداوةً، ويجر املنافع إىل غريه وال يضر نفسه

  .صدق احلكيم الفيلسوف الفاضل: قالت اجلماعة

ما الذي يخاف ويحذَر من عداوة اإلنس لبين اجلان أيها احلكيم لينالومهن املكاره، وقد علمت بأن : كماءمث قال القائل من احل
وحنن نراهم وال يروننا، ونسري . اجلان أرواح خفيفة نارية تتحرك علْواً طبعاً، وبنوآدم أجساد أرضيةٌ ثقيلة تتحرك بالطبيعة سفالً

ذهب ! هيهات: يطهم وهم ال يمسوننا، فأي شيء يخاف منهم علينا أيها احلكيم؟ فقال له احلكيمفيهم وال يحسن بنا، وحنن حن
عنك ِعظامها وخفي عليك أجسامها، أما علمت أن بين آدم، وإن كانت هلم أجساد أرضية ثقيلة، فإن هلم أرواحاً فلكية ونفوساً 

علموا أن لكم فيما مضى من أخبار القرون اُألوىل معترباً ومخترباً، وفيما جرى ناطقة ملَكية، ا يفضلون عليكم وميتازون عنكم؟ وا
  .بني بين آدم وبني اجلانّ يف الدهور السالفة دليالً واضحاً

  .أخربنا أيها احلكيم كيف كان، وحدثنا مبا جرى من اخلطوب وكيف متّ ذلك: فقال امللك

  فصل يف بيان العداوة بني بين اجلان 

  دم وكيف كانت وبني آ

  .نعم، إن بني بين آدم وبين اجلان عداوة طبيعيةً، وعصبية جاهلية، وطباعاً متنافرة يطول شرحها: قال احلكيم

  .اذكر منها طرفاً، وايتدئ من أوله: قال امللك

    

ن األرض وقاطنيها، وكانوا قد طبقُوا فاعلم أن بين اجلان يف قدمي األيام واألزمان قبل آدم أيب البشر، عليه السالم، سكّا: قال احلكيم
األرض براً وحبراً، وسهالً وجبالً، فطالت أعمارهم وكثُرت النعمة لديهم؛ وكان فيهم امللك والنبوة والدين والشريعة، فطغت 

استؤنف فلما انقضى الدور و. وبغت وتركت زصية أنبيائها، وأكثرت يف األرض الفساد، فضجت األرض ومن عليها من جورهم
القرآن، أرسل اهللا تعاىل جنداً من املالئكة نزلت من السماء، فسكنت األرض وطردت بين اجلان إىل أطراف األرض منهزمةً، 

فلما نشأ مع املالئكة . وأخذت سبياً كثرياً منها، وكان فيمن أُخذ أسرياً عزاِزياُ إبليس اللعني ِفرعون آدم، وهوإذ ذاك صيب مل يدرك
وملا طالت األيام صار رئيساً فيها .  علمها، وتشبه ا يف ظاهر األمر، وأخذ من رسومه وجوهره غري رسومها وجوهرهاتعلم من

فلما انقضى الدور واستؤنف القرآن أوحى اهللا إىل أُولئك املالئكة الذين كانوا يف . آمراً ناهياً متبوعاً حيناً ودهراً من الزمان والدهر
فكرهت املالئكة الذين كاموا يف األرض مفارقةَ . ين جاعل يف األرض خليقةً من غريكم، وأرفعكم إىل السماءإ: األرض، فقال هلم

أجتعلُ فيها من يفسد فيها ويسِفك الدماء كما كانت بنواجلان، وحنن نسبح حبمدك : الوطن املألوف، وقالت يف مراجعة اجلواب
 ألنب آليت على نفسي أن ال أترك على وجه األرض أحداً من املالئكة وال من اإلنس إين أعلم ما ال تعلمون،: ونقدس لك؟ قال

فلما خلق اهللا تعالى آدم وسواه ونفخ فيه من روحه وخلق زوجته . وهلذه اليمني سر قد بيناه يف موضٍع آخر. وال من سائر احليوان
دت هلما مجيعاً ما عدا عزازيل، فإنه أَِنف وتكبر وأخذته احلميةُ محيةُ حواء، أمر املالئكة الذين كانوا يف األرض بالطاعة، فانقا

فأمر أُلئك . اجلاهلية واحلسد ملّا رأى أن رياسته قد زالت، وحيتاج أن يكون تابعاً بعدما كان متبوعاً، ومرؤوساً بعدما كان رئيساً
من الشرق على رأس الياقوت الذي ال يقدر أحد من البشر أن املالئكة أن يصعدوا بآدم، عليه السالم، فإدخلوه اجلنة وهي بستان 
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يصعد هنالك؛ وهي طيبة التربة، معتدلة اهلواء شتاًء وصيفاً، ليالً واراً، مثرية األار، خمضرة األشجار، مفننة الثمار والفواكه 
وكان . الطيبة واألصوات اللذيذة األحلان والنضغماتوالرياض والرياحني واألار واألزهار، كثرية احليوانات غري املؤذية والطيور 

على رأس آدم وحواء شعر طويلٌ مدلّى كأحسن ما يكون على اجلواري واألبكار، يبلغ قدميها ويستر عوريتهما، وكان ِدثاراً هلما 
زهار، ويأكالن من مثار تلك وكانا ميشيان على حافات تلك األار، ويشمان من الرياحني واأل. وِستراً هلما، وزينة ومجاالً

األشجار، ويشربان من مياه تلك األار بال تعب من األبدان، وال عناء يف النفوس، وال مشقّة من كد احلَرث والنسل والزرع 
لون من شقاوة أسباب املعاش والَّقْي واحلَصاد والدراس والطَّحن واخلَبز والغزل والنسج واخلياطة والغسل، وما اليوم أوالدمهابه مبت

وكأنه اهللا تعاىل ألْهم آدم . وكان حكمها يف تلك اجلنة حكم احليوانات اليت هناك مستودعني مسترحيني متلذِّذين. يف هذه الدنيا
 يكن عندها جواب، فلّما نطق آدم سأل املالئكة عنها فلم. أمساء تلك األشجار والثمار والرياحني، وأمساء تلك احليوانات اليت هناك

  .فغدا عند ذلك آدم معلِّماً يعرفها أمساءها ومنافعها ومضارها، فانقادت املالئكة ألمره ويه ملا تبني هلا فضله عليها

:  هلماوملا علم عزازيل ذلك ازداد بغضاً وحسداً، واختال هلما باملكر واخلديعة واِحليل والدغَل والِغش، مث أتامها بصورة الناصح فقال

لقد فضلَكما ربكما مبا أنعم عليكما من الفصاحة والبيان، ولوأكلتما من هذه الشجرة الزددمتا علماً ويقيناً وبقيتما ههنا خالدين 
  .فاغْترا بقوله ملا حلف هلما أين لكما ملن الناصحني، ومحلهما وتناوال ما كانا منهيني عنه. آمنني ال متوتان

    

ها تناثرت شعورمها وانكشفت عوراما وبقيا عريانني، وأصاما حر الشمس فاسةدت أبداا وتغيرت ألوان فلما أكال من
أن أخِرجهما من : وأمر اهللا تعاىل املالئكة. ورأت احليوان حاهلما فأنكرما ونفرت منهما واستوحشت من سوء حاهلما. وجوههما

يف برية قفراء ال نبت فيها وال مثر، وبقيا هناك زماناً طويالً يبكيان وينوحان حزناً وأسفاً على هناك، فرمومها إىل أسفل اجلبل، فوقعا 
  .ما فاما، ناِدمني على ما كان منهما

 مث إن رمحة اهللا تعاىل تداركتهما فتاب اهللا تعاىل عليهما، وأرسل ملكاً يعلِّمهما احلرث والزرع واحلصاد والطَّحن واخلَبز والغزل

  .والطَّبخ واِخلياطة واختاذ اللباس

 ،نيان واملنافع واملضاررس والبيتهما، خالطهم أوالد بين اجلان وعلّموهم الصنائع واحلرث والغمث ملا توالدا وتناسال وكثرت ذُر
يد عزازيا وصادقوهم وتوددوا إليهم وعاشروهم مدة من الزمان باحلُسىن، ولكن كلما ذكر بنوآدم ما جرى على أبيهم من ك

فلما قتل قابيل هابيل اعتقدت أوالد هابيل بأن ذلك من تعليم . وعداوته هلم امتألت قلوب بين آدم غيظاً وحقداً على بين اجلان
خان النن ودخقى واملَناِدِل والدزاِئم والرطْلب، واحتالوا عليهم بكل حيلة من العفط اجلان، فازدادوا غيظاً وعداوة، وطلبوهم كا م

فكان ذلك دأبهم . والكربيت واحلبس يف القوارير بألوان الدخان والبخارات املؤذية ألوالد بين اجلان املُنفِّرة هلم املُشتتة ألغراضهم
إىل أن بعث اهللا إدريس النيب، عليه السالم، وهوِهرِمس بلغة احلكماء، فأصلح بني بين اجلان وأوالد آدم، عليه السالم، بالدين 

وتراجعت بنواجلان إىل ديار بين آدم، وخالطوهم وعاشوا فيها معهم خبري إىل أيام الطُّفان، وبعد ذلك إىل . الشريعة واإلسالم واِمللّةو
فلما طرح إخوة . فلما طُِرح يف النار اعتقد بنوآدم بأن تعليم اِملنِجنيق كان من بين اجلان لنمرود اجلبار. أيام إبراهيم، عليه السالم

  .سف، عليه السالم، أخاهم يف اجلُب، نِسب ذلك إىل نزغات الشيطان من أوالد اجلنيو

فلما بعث اهللا موسى، عليه السالم، أصلح بني بين اجلان وبني بين إسرائيل بالدين والشريعة، ودخل كثري من اجلن يف دين موسى، 
  .عليه السالم

اهللا ملكه، وسخر له اجلن والشياطني، وغلَب سليمان، عليه السالم، على ملوك فلما كان أيام سليمان بن داود، عليه السالم، وشيد 
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لوال معاونة اجلن لسليمان كان حكمه حكم : األرض، افتخرت اجلن على اإلنس بأن ذلك كان من معاونة اجلن لسليمان، وقالت
 سليمان، عليه السالم، واجلن يف العذاب املُهني، مل فلما كان موت. أحد ملوك بين آدم، وكانت اجلن توهم اإلنس أا تعلم الغيب

وأيضاً ملا جاء اهلُدهد خبرب بلقيس، وقال سليمان، عليه . تشعر مبوته، فتبني أا لوكانت تعلم الغيب ما لبثوا يف العذاب املُهني
يت من اجلن وهواضطر بن مايان من آل أَيكم يأتيين بعرشها، افتخرت اجلن، قال عفر: السالم، ما قال للمإل من اجلن واإلنس

: قال الذي عنده علم من الكتبا. قال سليمان أُريد أسرع من هذا. أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك أي جملس احلكمة: كَيوان

  .أما آتيك به قبل أن يرتد إليك طَرفُك، وهوآصف بن برخيا

وانقضى الس وانصرفت اجلن .  ساجداً هللا تعاىل، وتبني فضل اإلنس على اجلنفلما رآه مستقراً عنده خر سليمان، عليه السالم،
  .من الس من هناك خجلني منكِّسني رؤوسهم، وغَوغاُء اإلنس يتغطغطون يف أثرهم، ويستقْفُون أثرهم شاِمتني م

 سليمان، عليه السالم، يف طلبهم من فلما جرى ما ذكرته هربت طائفةٌ من اجلن من سليمان، وخرج عليه خارج منهم، فوجه
جنوده، وغلّمهم كيف يأخذوم بالرقَى والعزائم والكلمات واآليات املُرتالت، وكيف يحسبوم باملَناِدل، وعِمل يف ذلك كتاباً 

  .وِجد يف ِخزانته بعد موته، وشغل سليمان، عليه السالم، طُغاة اجلن باألعمال الشاقّة إىل أن مات

ا بِعث املسيح، عليه السالم، دعا اخللق من اجلن واإلنس إىل اهللا تعاىل، عز وجل، ورغَّبهم يف لقائه، وبني هلم طريق اهلدى، مث ملّ
وعلّمهم كيف الصعود إىل ملكوت السموات، فدخل يف دينه طوائف من اجلن وترهبت وارتقت إىل هناك، واستمعت من الوإل 

  .الكهنةاألعلى األخبار، وألقَت إىل 

    

ودخلت . ال ندري مبن يف األرض أم أراد ربهم رشداً: فلما بعث اهللا حممداً، صلى اهللا عليه وآله، مِنعت من اسِتراق السمع، وقالت
  .قبائل من اجلن يف دينه وحسن إسالمها، وانصلح األمر بني بين اجلان وبين املسلمني من أوالد آدم، عليه السالم، إىل يومنا هذا

يا معشر اجلن، ال تتعرضوا هلم، وال تفسدوا احلال بينكم وبينهم، وال حتركوا األحقاد الساكنة، وال تثريوا األضغان : مث قال احلكيم
الكامنة والبغضاء والعداوة القدمية املركوزة يف الطِّباع واجلَبلة، فإا كالنار الكامنة يف األحجار تظهر عند احتكاكها فتشتعل 

  .لكَباريت، فتحترق املنازل واألسواق؛ ونعوذ اللع من ظفر األشرار، ودولة الفُجار والعاروالبواربا

فما الرأي الصواب عندك يف أمر : مث قال امللك للحكيم. فلما مسع امللك واجلماعة هذه القصة العجيبة، أطرقت مفكِّرةً فيما مسعت
الرأي الصواب ال : ال نصِرفهم من بالدنا راضني باحلُكم الصواب؟ قال احلكيمهذه الطوائف الواردة املستجرية بنا، وعلى أي ح

والرأي عندي أن جيلس امللك غداً يف جملس النظَِر، ويحضر . يسنح إالّ بعد التثبت والتأين بالفكر والروية واالعتبار باُألمور املاضية
  .بين له على من يتوجه احلكم، مث يدبر الرأي بعد ذلكاخلصوم ويسمع عنهم ما يقولون من احلُجة والبيان ليت

أرأيتم إن عِجزت هذه البهائم عن مقاومة اإلنس يف اِخلطاب لقصورها عن الفصاحة والبيان، واستظهرت : قال صاحب العزمية
يهم ليسوموها سوء العذاب دائماً؟ اإلنس عليها بذَرابة ألسنتها وجودة عبارا وفصاحتها، أترى أت تبقى هذه البهائم أسريةً يف أيد

ال ولكن تصري هذه البهائم يف األسر والعبودية إىل أن ينقضي دور القرآن، ويستأنف نشوٌء آخر، ويأيت اهللا هلا بالفرج : قال
ب آل واخلالص كما جنّى آل إسرائيل من عذاب فرعون، وكما جنّى آل داود من عذاب بخت نصر، وكما جنّى آل ِحمري من عذا

فإن أيام هذه الدنيا دولٌ بني أهلها تدور . تبع، وكما جنّى آل ساسان من عذاب اليونان، وكما جنّى آل ِعمران من عذاب أردِشري
بإذن اهللا تعاىل وسابق علمه ونفاذ مشيئته مبوجبات أحكام الِقرانات واألدوار يف كل ألف سنٍة مرةً، أويف كل اثين عشر ألف سنٍة 
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أويف ستة وثالثني ألف سنٍة مرةً، أويف كل ثالمثائة ألف وستني ألف سنٍة مرةً، أويف كل يوٍم ِمقداره مخسون ألف سنٍة مرةً، مرةَ، 
  .فاعلم مجيع ذلك

  فصل 

يف بيان كيفية استخراج العامة أسرار امللوك فنقول اعلم أن امللك ملا خال بوزيره ذلك اليوم اجتمعت مجاعة اإلنس يف جمِلسهم، 
قد رأيتم ومسعتم ما جرى اليوم بيننا وبني هؤالء : فقال قائل منهم. كانوا سبعني رجالً من بلدان شىت، فأخذوا يرجمون الظنونو

ال ندري، ولكن نظن أنه قد ِحلق : عبيدنا من الكالم الطويل، ومل تنفصل احلكومة، فترى أي شيٍء رأى امللك يف أمرنا؟ فقالوا
 ،غلُ قلٍب، وأنه ال جيِلس غداً للحكومة بيننا وبينهمامللك من ذلك ضجروش.  

  .لكن أظن أنه خيلوغذاً مع وزيره ويشاوره يف أمرنا: قال اآلخر

  .بل جيمع غداً الفقهاء واحلكماء ويشاورهم يف أمرنا: قال اآلخر

 أن الوزير رمبا يميل علينا ويحيف يف ترى ما الذي يشريون به يف أمرنا؟ فأظن أن امللك حسن الرأي فينا، ولكن أخاف: قال اآلخر
  .أمرنا

  .أمر الوزير سهلٌ، حنِمل إليه شيئاً من اهلدايا، يلني جانبه وحيسن رأيه: قال اآلخر

  .ولكن أخاف من شيء آخر: وقال اآلخر

  .فتاوى احلكماء والفقهاء وحكم احلاكم: وما هو؟ قال: قالوا

إليهم شيئاً من التحف والرشوة، فيحسن رأيهم فينا ويطلبون لنا ِحيالً ِفقهية، وال يبالون هؤالء أمرهم أيضاً سهلٌ، حنِمل : قالوا
بتغيري األحكام، ولكن بليتنا والذي خناف منه صاحب العزمية، فإنه صاحب الرأي والصواب والصرامة وصلْب الوجه وِقح ال يبايل 

  .عاونة لعبيدنا علينا، ويعلِّمه كيف ينتزعها من أيدينابأحد؛ فإن استشاره، أخاف أن يشري عليه باملُ

القول كما ذكرت، ولكن إن استشار امللك الفالسفة واحلكماء خيالفونه يف الرأي، فإن احلكماء إذا اجتمعت ونظرت : وقال آخر
، وال يكادون جيتمعون على يف األمور سنح لكل واحد منهم وجه من الرأي غري الذي يسنح لآلخر، فيختلفون يف ما يشريون به

  .رأي واحد

    أرأيتم، إن استشار امللك القضاة والفقهاء، ماذا يشريون به علينا يف أمرنا؟ : وقال آخر

ال ختلوفتاوى الفقهاء وحكم القضاة من أحد ثالثة وجوه، إما ِعتقُها وختليتها من أيدينا، أوبيعها وأخذ أمثاا، : قال اآلخر
  .حسان إليها، ليس يف حكم الشريعة وأحكام الذين غري هذاأوالتخفيف عنها واإل

أظنه سيقول إن هذه الطوائف : أرأيتم، إن استشار امللك الوزير يف أمرنا، ماذا يشري عليه، ليت ِشعري؟ قال قئل منهم: وقال آخر
 على امللوك املُقِسطني، ألم خلفاء اهللا يف قد نزلوا بساحتنا واستذموا بذمامنا واستجاروا بنا، وهم مظلومون، ونصرة املظلوم واجبةٌ

أرضه، ملَّكهم على عباده وبالده ليحكموا بينهم بالعدل واإلنصاف ويعينوا الضعفاء، ويرمحوا أهل البالء، ويقمعوا أهل الظلم، 
م اهللا عليهم، وخوفاً من مجِبروا اخللق على أحكام الشريعة، وحيكموا بينهم باحلق، شكراً لِنعساَءلَِتهم غداًوي.  

ليس لنا : أرأيتم، لوأمر امللك القاضي أن حيكم بيننا، فيحكم بأحد األحكام الثالثة، ماذا تقولون، وماذا تفعلون؟ قالوا: وقال آخر
  .أن خنرج من حكم امللك وال من حكم القاضي، ألن القضاة خلفاء األنبياء، وامللك حارس الدين

نقول مماليكُنا وعبيدنا وِرثناهم عن آبائنا : ضي بعتِقها وختلية سبيلها، ماذا تصنعون؟ قال أحدهمأرأيتم، إن حكم القا: وقال آخر



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  282  

  .وأجدادنا، وحنن باِخليار إن ِشئنا فعلنا، وإن ِشئنا مل نفعل

جنيء بالشهود : واهاتوا الصكوك والوثائق والعهود والشهود بأن هؤالء عبيدكم وِرثتموهم عن آبائكم؟ قال: وإن القاضي قال: قالوا
  .من جرياننا وعدول بالدنا

إن قال القاضي إين ل أقبل شهادة اإلنس بعِضهم لبعٍض على هذه البهائم أا عبيد هلم، ألم كلّهم خصماء هلا، وشهادة : قال
ماذا نقول . كنتم صادقنيأين الوثائق والصكوك والعهود، هاتوها وأحضروها إن : أويقول القاضي. اخلصم ال تقْبل يف أحكام الدين

نقول لقد كانت لنا عهود ووثائق وصكوك، : ونفعل عند ذلك؟ فلم يكن عند اجلماعة جواب يف ذلك غري العباسي فإنه قد قال
  .ولكنها غَِرقت يف أيام الطوفان

إالّ على املُنكرين، والبينة على املُدعني، وحنن نقول ال يتوجه اليمني : احِلفُوا بأميان مغلَّطة أا عبيد لَكم؟ قال: قالوا فإن قال القاضي
  .مدعون فال يتوجه علينا اليمني

نقول إا قذ حنثت فيما : قال فإن استحلف القاضي هذه البهائم فحلفت بأا ليست بعبيد لكم، ماذا تفعلون؟ قال قائل منهم
  .د لناحلفت، وملا حجج عقلية وبراهني ضرورية تدلّ لعى أا عبي

  .نبيعها ونأخذ أمثاا وننتفع ا: أرأيتم، إن حكم القاضي ببيعها وأخذ أمثاا، فماذا تقولون وماذا تفعلون؟ قال أهل املدن: قال

  .هلَكنا واهللا إن فعلنا ذلك، اهللا اهللا يف أمرنا، وال حتدثوا أنفسكم ذا: فقال أهل الوبر من األعراب واألكراد واألتراك والبوادي

ألنا إذا فعلنا ذلك بقينا بال لنب نشرب، وال حلم نأكل، وال ثياٍب من صوف، وال ِدثار من : ِلم ذاك؟ قالوا: فقال هلم أهل املدن
 وبر، وال أثاٍث من ِشِعر، وال ِنعال وال خف وال ِنطْع وال ِقربة وال غطاء وال لُبٍد وال ِوطَاء، فنبقى عراةً حفاة أشقياء بسوء احلال،

ويكون املوت خرياً لنا من احلياة، ويصيب أهل املدن مثل ما أصابنا، فال تعِتقوها وال تبيعوها وال حتدثوا أنفسكم ذا احلديث، بل 
اإلحسان إليها والتخفيف عنها والرفق ا والتحنن عليها والرمحة هلا، فإا حلم ودم مثلكم تحس وتتأمل، ومل يكن لكم سابقةٌ عند 

هللا جازاكم ا حني سخرها لكم، وال كان هلا ِجناية عند اهللا عاقبها وال ذنب، ولكن اهللا يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد، ال راد ا
حلكمه، وال مبدلٌ لقضائه، وال مناِزع له يف ملكه، وال خالف ملعلومه، أقول قويل هذا وأستغفر اهللا العظيم يل ولكم، إنه الغفور 

  .الرحيم

  فصل وملا قام امللك من جملسه 

  وانصرفت طوائف الحضور 

قد مسعتم ما جرى بيننا وبني خصمائنا من الكالم واملناظرة، ومل تنفِصل احلكومة : فخلَصت نِجياً، فقال منهم. اجتمعت البهائم
    على شيء، فما الرأي عندكم؟ 

عل امللك يرمحنا ويفُك أسرنا، فإنه قد أدركته الرمحة علينا اليوم، ولكن نعود يف غذ ونشكو، ونبكي ونتظلّم، فل: قال قائل منهم
ليس من الرأي والصواب للملوك واحلكام أن حيكموا بني اخلصوم إالّ بيعد أن يتوجه احلكم على أحد اخلصمني باحلُجة الواضحة 

ن، وهذا حاِكم احلُكّام حممد رسول اهللا، صاى اهللا عليه وعلى والبينة العادلة، واحلُجة ال تِصح إالّ بالفصاحة والبيان وذَرابة اللسا
إنكم ختتصمون إيلّ، ولعل بعضكم أن يكون أحلن حبجٍة من بعٍض، فأحكم له، فمن قضيت له بشيٍء من حق أخيه، فال : آله، يقول

  .يأخذ منه شيئاً، فإين إمنا أقطع له ِقطعةً من النار

ناً وأجود بياناً، وأنا خناف عليكم أن يحكم هلم علينا غداً عند اِحلجاج واملُناظرة، فما الرأي واعلموا أت اإلنس أفصح منا لسا
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  .الصواب عندكم، قُولوا، فإن كل واحد من اجلماعة إذا فكر سنح لكل واحد وجه من الرأي صواباً كان أوخطأ

س احليوانات، فنعرفَهم باخلرب، ونسأهلم أن يبعثوا إلينا زعماءهم الرأي الصواب عندي أن نرسل رسالً إىل سائر أجنا: قال قائل منهم
وخطباءهم ليعاونونا فيما حنن فيه، فإن لكل جنس منها فضيلةً ليست لُألخرى بضروٍب من التمييز والرأي والصواب والفصاحة 

  .هللا ينصر من يشاء، والعاقبة للمتقنيوالبيان والنظر واحلُجج، وإذا كَثُر األنصار يرجى الفَالح والنجاح، والنصر من ا

صواباً ما رأيت، وِنعم ما أشرت، فأرسلوا ستة نفٍر إىل ستة أجناٍس من احليوان، وساِبعها كانوا هم حضوراً : فقالت اجلماعة حينئذ
 إىل اجلوارح، ورسوالً إىل اهلوام، منها رسوالً إىل احلشرات، ورسوالً إىل الطيور، ورسوالً إىل السباع ورسوالً: من البهائم واألنعام

  .ورسوالً إىل حيوان املاء

  في بيان تبليغ الرسالةفصل

فلما وصل الرسول إىل أيب احلرث األسد ملك السباع، وعرفه اخلرب، وقال له . مث بعد ذلك رتبوا الرسل، وبعثوا إىل كل واحد منهم
نس عند ملك اجلن للكناظرة، وقد بعثوا إىل سائر أجناس احليوانات يستمدون إن زعماء البهائم واألنعام جمتمعون مع زعماء اإل

منها، وبعثوين إليك لترسل معي زعيماً من جنودك من السباع ليناظر ولينوب عن اجلماعة من أبناء ِجنسه، إذا دارت النوبة يف 
  .اخلطاب إليه

يزعمون أا عبيد هلم وخولٌ، وأم أرباب : هائم واألنعام؟ قال الرسولوماذا يزعم اإلنس وما يدعون على الب: فقال امللك للرسول
  .هلا ولسائر أجناس احليوانات اليت على وجه األرض

ومباذا يفتخر اإلنس عليها ويستِحقّون الربوبية؟ أبالقوة والشجاعة واجلَسارة، أم باحلمالت والوثبات، أم بالقبض : قال األسد
القتال والوقوف يف احلرب، أم باهليبة والغلبة؟ فإن كانوا يفتخرون بواحدة من هذه اخلصال مجعت واإلمساك باملخالب، أوب

  .جنودي، مث ذهبنا حىت حنمل عليهم محلةً واحدة، ونفرق ونشتت شملَهم

نائع وحيل ومراِفق لعمري إن من اإلنس من يفتخر مبثل هذه اِخلصال اليت ذَكرها امللك، وهلم مع ذلك أعمالٌ وص: قال الرسول
ومكاِيد الختاذ السالح من السيوف والرماح والردينيات واحلراب والسكاكني والنشاب والِقسي واجلُنِن، واالحتراز من خمالب 

اع وال تصل إليها السباع وأنياا باتخاذ لباس اللُّبود واجلواشن الفرغندات والدروع واخلوذ والزرد مما ال تنفُذ فيها أنياب السب
وهلم، مع ذلك، حيل أُخرى يف أخذ السباع والوحوش . وهلم، مع ذلك، حيل أُخرى يف أخذ السباع وال تصل إليها خمالبها. خمالبها

سباع من اخلنادق احملفورة والزبيات املستورة، والصناديق املعمولة، والفخاخ املنصوبة، والوهق والستائر وآالٍت أُخر ال تعرفها ال
ولكن ليس احلكومة وال املناظرة حبضرة ملك اجلن خبصلٍة من هذه، . فتحذَرها، وال تدي كيف اخلالص منها إذا وقعت هي فيها

  .وإمنا اِحلجاج واملنظرة بفصاحة األلسنة وجودة البيان ورجحان العقول وِدقّة التمييز

 أمر منادياً ينادي، فاجتمعت عنده جنوده من أصناف السباع والوحوش فلما مسع األسد قول الرسول وما أخربه به فكّر ساعة، مث
من النمور والفهود والدببة وبنات آوى والذئاب والثعالب وسنانري البر والضباع وأصناف القرود وبنات ِعرٍس، وباجلملة كل ذي 

  .خملب وناب يأكل اللُّحمان

    

أيكم يذهب إىل هناك فينوب عن اجلماعة، فنضمن له ما يريد :  قال الرسول، مث قالفلما اجتمعت عند امللك عرفها امللك اخلرب وما
هل أحد يصلح هلذا : ويتمنى علينا من الكرامة والقُرىب إذا هوجنح يف املناظرة واحلُجة يف احلجاج؟ فسكتت السباع ساعة متفكّرة
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يدك ورعيتك وجنودك، وسبيل امللك أن يدبر الرأي ويشاور أهل أنت ملكنا وموالنا، وحنن عب: الشأن أم ال؟ مث قال النمر لألسد
وسبيل الرعية أن يسمعوا ويطيعوا، ألن امللك من الرعية مبرتلة الرأس من . البصرية باألمور، مث يأمر وينهي ويدبر اُألمور كما جيب

مبا جيب من الشرائط انتظمت اُألمور واستقامت، وكان فمىت قام كل واحد منها . اجلسد، والرعية واجلنود مبرتلة األعضاء من البدن
  .يف ذلك صالح اجلميع وفالح الكلّ

  .وما تلك اخلصال والشرائط اليت قلت إا واجبة على امللك والرعية؟ بينها لنا: فقال األسد للنمر

الً، رحيماً، عايل اهلمة، مثري التحنن، شديد نعم، أما امللك فينبغي أن يكون رجالً عاقالً، أديباً لبيباً، سخياً، شجاعاً، عاد: قال
ومع هذه اخلصال ينبغي أن يكون مشفقاً على رعيته، متحنناً على جنوده . العزمية، صارماً يف اُألمور، متأنياً ذا رأي وبصرية

  .وأعوانه، رحيماً ا كاألب املُشفق على أالده الصغار، شديد العناية بصالح أُمورهم

ب على الرعية واجلنود واألعوان فالسمع والطاعة للملك، واحملبة له، والنصيحة ألعوانه، وأن يعرفه كل واحد منهم ما وأما الذي جي
عنده من املعرفة، وما حيسن من الصناعة، وما يصلح له من األعمال، ويعرف امللك أخالقه وسجاياه ليكون امللك على علم منه، 

  .يستخدمه فيما حيِسن، ويستعني به فيما يصلح لهويرتل كلّ واحد منهم مرتلته، و

لقد قلت صواباً ونطقت حقاً، فبوِركت من رحيم ناصح ملِلكه وإلخوانه وألبناء جنسه، فما الذي عندك من املعاونة يف : قال األسد
يها امللك، إن كان األمر ميشي هناك سِعد جنمك وظفَرت يداك أ: هذه األمور اليت قد دعينا إليها واستعني بنا فيها؟ قال النمر لألسد

  .ال ميشي األمر هناك بشيء مما ذكرت: بالقوة واجللد والغلبة والقهر واحلمل واحلقد واحلَنق واحلمية، فأنا هلا قال امللك

  .إن كان األمر ميشي هناك بشيء من الوثبات والقفزات والقبض والبسط، فأنا هلا: قال الفهد

  .ال: قال امللك

  .إن كان األمر ميشي هناك بالغارات واخلصومات واملكابرات، فإنا هلا: ذئبقال ال

  .ال: قال امللك

  .إن كان األمر ميشي هناك باخلَتل واحليلة والعطَفات والزوغات وكثرة االلتفات واملَكر، فأنا هلا: قال الثعلب

  .ال: قال امللك

  .واالختفاء والسرقة، فأنا هلاإن كان األمر ميشي باللصوصية والتجسس : قال ابن ِعؤس

  .ال: قال امللك

  .إن كان األمر ميشي هناك باخلُيالء واملَجانة واللَِّعب واللهووالرقص وضرب الطبل والدف، فأنا هلا: قال القرد

  .ال: قال امللك

  .رخر، فأنا هلاإن كان األمر ميشي هتاك بالتواضع والسؤال والكُدية واملُؤانسة والتخ: قال السٍنور

  .ال: قال امللك

  .إن كان األمر ميشي هناك بالبصبصة وحتريك الذَّنب واتباع األثر واِحلراسة والنباح، فأنا هلا: قال الكلب

  .ال: قال امللك

  .إن كان األمر ميشي هناك بنبش القبور وجر اِجليف وحرب الكالب والكُراع وثقل الروح، فأنا هلا: قال الضبع

  .ال:  امللكقال

  .إن كان األمر ميشي هناك باإلضرار واإلفساد والقّرض والقطع والسرقة واإلخراب، فأنا هلا: قال اجلُرذُ
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  .ال ميشي األمر هناك بشيٍء من هذه اخلصال اليت ذكرمتوها: قال امللك

ت هذه الطوائف أنفسها ال تصلح إالّ جلنود إن هذه اخلصال والطباع ةاألخالق والسجايا اليت ذَكَر: مث أقبل األسد على النمر وقال
امللوك من بين آدم وسالطينهم وأُمرائهم وقادة اجليوش ووالة احلروب، وهم إليها أحوج، وألْيق م، ألن أنفسهم سبعية، وإن 

والتمييز فإن أخالقهم وأما جمالس العلماء والفقهاء واحلكماء وأهل العقل والرأي والعلم . كانت أجسادهم بشرية، وصورهم آدمية
وسجاياهم أشبه بأخالق املالئكة الذين هم سكان السموات وجنود رب العاملني، فمن ترى يصلُح أن نبعثه إىل هناك لينوب عن 

    اجلماعة؟ 

ا أخالق صدقت، أيها امللك، فيما قلت، ولكن أرى العلماء والفقهاء من بين آدم قد تركوا هذه الطريقة اليت قلت إ: قال النمر
املالئكة، وأخذوا يف ضروب من أخالق الشياطني من املكابرة واملغالَبة والتعب والعداوة والبغضاء فيما ينتظرون ويتجادلون من 
الصياح والسفاهة، وهكذا من جندهم يف جمالس القضاة واحلكّام يفعلون ما ذكرت، وتركوا استعمال األدب والعقل والنصيحة 

  .والعدل

، ولكن رسول امللك جيب أن يكون رجالً عاقالً حكيماً خبرياً فاضالً كرمياً ال مييل وال يجنف يف األحكام، فمن ترى صدقت: قال
  أن نبعثَه إىل هناك رسوالً وزعيماً يفي ِبخصال الرسالة، وليس يف مجاعة احلاضرين من يفي ا هاهنا؟ 

كيف ينبغي أن يكون   في بيان صفة الرسولفصل  

  .ما تلك اخلصال اليت ذكرت، أيها امللك، أا جيب أن تكون يف الرسول؟ بينها لنا: لنمر لألسدقال ا

نعم، أوهلا حيتاج أن يكون رجالً عاقالً حسن األخالق، بليغ الكالم فصيخ اللسان جيد البيان، حافظاً ملا يسمع، حمترزاً : قال امللك
هد، مراعياً للحقوق، كَتوماً للسر، قليل الفُضول يف الكالم، ال يقول من رأيه شيئاً غري فيما يجيب، ويقول مؤدياً لألمانة، حسن الع

ما قيل له إالّ ما يرى فيه صالح املُرسل، وال يكون شِرهاً، وال يكون حريصاً، إذا رأى كرامةً عند املُرسل إليه مال إىل جهته وخان 
ٍة جيدها أوشهوة يناهلا هناك، بل يكون ناصحاً ملُرسله وإلخوانه أهل بلده وأبناء مرِسله واستوطن البلد لطيب عيشه هناك أوكرام

جنسه، ويبلِّغ الرسالة ويرجع بسرعة إىل مرِسله، فيعرفه مجيع ما جرى من أول إىل آخره، وال خياف يف شيء منه يف تبليغ رسالته 
  .خمافةً من مكروه يناله، فإنه ليس على الرسول إالّ البالغ

ال يصلُح هلذا الشأن إالّ احلكيم العادل والعامل اخلبري : فمن ترى يصلح هلذا األمر من هذه الطوائف؟ قال النمر: مث قال األسد للنمر
  .كَِليلَة أخوِدمنة

  .أحسن اهللا جزاءه وأطاب عنصره، قال ما يشبه من الفضل والكرم: ما تقول فيما قال فيك؟ قال: قال األسد البن آوى

مسعاً وطاعاً : فهل تنشط ومتضي إىل هناك، وتنوب عن اجلماعة، ولك الكرامة علينا إذا رجعت وأفلحت؟ قال: االمللك البن آوىق
  .ألمر امللك، ولكن ال أدري كيف أعمل وكيف أصنع مع كثرة أعدائي هناك من أبناء جنسنا

  .الكالب أيها امللك: من هم؟ قال: قال امللك

ما الذي دعاها إىل ذلك : أليس قد استأمنت إىل بين آدم وصارت معينة هلم علينا معشر السباع؟ قال امللك: ما هلا؟ قال: قال
ومحلها عليه، حىت فارقت أبناء جنسها، وصارت مع من ال يشاكلها معينةً هلم هلم على أبناء جنسها؟ فلم يكن عند أحد من ذلك 

  .يف كان السبب، وما الذي دعاها إىل ذلكأنا أدري ك: ِعلم غري الذئب، فإنه قال

  .قل لنا وبينه لنعلم كما تعلم: قال امللك
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نعم أيها امللك، إمنا دعا الكالب إىل جماورة بين آدم ومداخلِتهم مشاكلة الطِّباع ومجانسة األخالق، وما وجدت عندهم من : قال
 طباعها من احلرص والشره واللؤم والبخل، وما يف جبلتها من األخالق املرغوبات والّذّات من املأكوالت واملشروبات، وما يف

املذمومة املوجودة يف بين آدم مما السباع عنه مبعزل، وذلك أن الكالب تأكل اللُّحمان ميتاً جيفاً ومذبوحاً قِديداً ومطبوخاً ومشوياً 
ناً وحليباً وحامضاً وجبناً ومسناً ودمساً ودبساً وشريجاً وناطفاً وعسالً وسويقاً وماحلاً وطَرياً وجيداً ورديئاً، ومثاراً وبقوالً وخبزاً ولب

ومع هذه اخلصال كلّها فإن ا من . وكَواِمخاً وما شاكلها من أصناف مأكوالت بين آدم اليت أكثر السباع ال يأكلها وال يعرفها
باع أن يدخل قرية أومدينة مخافَة أن ينازعها يف شيء مما هي فيه، حىت إنه الشره واللُّؤم والبخل ما ال ميكنها أن تترك أحداً من الس

رمبا يدخل أحد من بنات آوى أوبنات أيب احلُصين قريةً بالليل ليسرق منها دجاجةً أوديكاً أوسنوراً، أويجر ِجيفة مطروحة، 
ومع هذا كلّه أيضاً نرى ا من الذُّل . ده وتخرجه من القريةأوِكسرةً مرمية، أومثرة متغرية، فترى الكالب كيف حتمل عليه وتطر

واملَسكنة والفقر واهلوان والطمع ما إذا رأى يف يد أحد من بين آدم من الرجال والنساء والصبيان رغيفاً أوكسرةً أومترة أولُقمة 
مث تراه بعد . ، حىت يستحي أحدهم فريمي ا إليهكيف يطمع فيها وكيف يتبعه ويبصِبص بذنبه وحيرك برأسه ةيحد النظر إىل حدقته

كيف يعدوإليها بسرعة وكيف يأخذها بعجلة خمافة أن يسبقه إليها غريه، وكل هذه األخالق املذمومة موجودة يف اإلنس 
اإلنس، والكالب، فمجانسة األخالق ومشاكلة الطِّباع دعت الكالب إىل أن فارقت أبناء جنسها من السباع واستأنست من 

  .وصارت مِعينتهم على أبناء جنسها من السباع

  .السنابري أيضاً: ومن غريهم من املُستأِمنِة إىل اإلنس من السباع؟ قال الذئب: قال امللك

 والرغبة العلة واحدة، وهي مشاكلة الطباع، ألن السنابري ا أيضاً من اِحلرص والشره: وِلم استأنست السنابري أيضاً؟ قال: قال امللك
  .يف ألوان املأكوالت واملشروبات مثل ما بالكالب

هي أحسن حاالً من الكالب قليالً، وذلك أن السنابري تدخل بيوم، وتنام جمالسهم وحتت : كيف حاهلم عندهم؟ قال: قال املاك
  .وجدت فُرصة من املأكوالتفُرِشهم، وحتضر موائدهم، فيطعموا مما يأكلون ويشربون، وهي أيضاً تسرق منهم أحياناً إذا 

وأما الكالب فال يتركوا تدخل بيوم وجمالسهم، وبني الكالب وبني السنابري، ذا السبب، حسد وعداوة شديدة، حىت إن 
 الكالب إذا رأت ِسنوراً خرج من بيوم، محلت عليه محلة تريد أن تأخذه وتأكله ومتزقه، والسنابري إذا رأت الكالب، نفخت يف

وجوهها، ونفَشت شعورها وأذناا، وتطاولت وتعظّمت، كل ذلك ِعناداً هلا وعداوةً ومناصبةً وحسداً وبغضاً وتنافساً يف املراتب 
  .عند بين آدم

الفأر واجلُرذان يدخلون منازهلم وبيوم : من رأيت أيضاً من املُستأِنسة غري هذين من جنس السباع؟ قال: قال األسد للذئب
  .م وخانام غري مستأنسني، بل على وحشوونفورودكاكينه

  .الرغبة يف املأكوالت واملشروبات من األلوان: فماذا حيملها على ذلك؟ قال: قال

  .ابن ِعرس على سبيل اللُّصوصية واخلُلْسة والتجسس: من يداخلهم أيضاً من أجناس السباع؟ قال: قال

  .ى األسارى من الفهود والقرود على كُره منهاال غري سو: ومن غريها ممن يداخلهم؟ قال: قال

  .منذ الزمان الذي استظهرت فيه بنوقابيل على بنوهابيل: مىت استأنست الكالب والسنابري إىل اإلنس؟ قال: مث قال امللك للذئب

  .كيف كان ذلك؟ حدثنا ذلك: قال

 فاقتتلوا وحتاربوا، واستظهرت بنوقابيل على بين هابيل ملا قتل قابيل أخاه هابيل طالب بنوهابيل من بين قابيل بثأر أبيهم،: قال
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فهزموهم وبوا أمواهلم وساقوا مواشيهم من األغنام والبقر واخليل والبغال واجلمال، وغنموا واستغنوا، فأصلحوا الدعوات 
أا الكالب والسنابري رغبت فلما ر. والوالئم، وذحبوا حيوانات كثرية، ورموا برؤوسها وأكارعها وكُروِشها حول ديارهم وقُراهم

  .مجيعاً يف كثرة الريف واخلصب ورغد العيش، فداخلتهم وفارقت أبناء جنسها، وصارت معهم معينةً إىل يومنا هذا

    

. ال حول وال قوة إالّ باهللا العلي العظيم، إنا هللا وإنا إليه راجعون: فلما مسع امللك األسد ما ذكره الذئب من هذه القصة، قال

  .استكثر من هذه الكلمات وتكرارهاو

: ما الذي أصابك أيها امللك الفاضل، وما هذا التأسف على مفارقة الكالب والسنابري ألبناء جنسها؟ قال األسد: فقال له الذئب

م من ليس تأسفي على شيء، فإنين منهم، ولكن ما قالت احلكماء بأنه ليس شيء على امللوك أضر وال أفسد ألمرهم وأمر رعيته
املُستأِمن من جندهم وأعوام إىل عدوهم، ألنه يعِرف أسرارهم وأخالقهم وسريرم وعيوم وأوقات غفلتهم، والنصحاء من 

جنودهم واخلَونة من رعيتهم، فيدلُّه على طرقاٍت خفية ومكايد دقيقة، وكلّ هذه ضارةٌ للملوك وجنودها، ال بارك اللهفي الكالب 
  .والزنابري

  .قد فعل اهللا ا ما دعوته عليها، أيها امللك، واستجاب دعاك ورفع الربكة من نسلها وجعلها يف الغنم: ال الذئبق

مث . ألن الكلبة الواحدة جتتمع عليها فحول لتحِبلها، وتلقى هي من الشدة عند العلَق واخلالص جهداً وعناء: كيف ذلك؟ قال: قال
 يرى منها يف الرب قطيع، وال يف املدينة، كما يف األغنام من القطعان يذبح منها كل يوم يف املدن القرى من إا تلد مثانية أوأكثر، وال

والعلة يف ذلك أن اآلفات تسرع إىل أوالد الكالب والسنابري . العدد اليحصى كثرةً، وهي، مع ذلك، تنتج كلّ سنة واحداً أواثنني
وكذلك ان سوء . ا، فيعِرض هلا من األمراض املختلفة ما ال يعرض ضللسباع منها شيءقبل الفطام، لكثرة اختالف مأكوال

  .أخالقها وتأذّي الناس منها، ينقُض من عمرها ومن أوالدها

  .ِسر بالسالمة والربكة على بركة اهللا وعونه إىل حضرة امللك، وبلِّغ ما أُرسلت به: مث قال األسد لكليلة

لى ملك الطيور ولما وصل الرسول إفصل  

وهو الشاه مرغ، أمر منادياً ينادي، فنادى، فاجتمعت عنده أصناف الطيور من الرب والبحر، والسهل واجلبل، وعدد كثري ال يحصي 
عددها إالّ اهللا، فأخربهم ما أخرب به الرسول من اجتماع احليوانات عند ملك اجلن للمناظرة مع اإلنس فيما ادعوه عليها من الرق 

  .عبوديةوال

من هاهنا من فصحاء الطيور ومتكلميها يصلُح أن نبعثه إىل مناك لينوب عن اجلماعة يف املناظرة : مث قال الشاه مرغ للطاووس وزيره
  .هاهنا مجاعةٌ تصلُح لذلك: مع اإلنس؟ قال الطاووس

  .بينهم يل ألعرفهم: قال

اهلادي، والدراج املغين، والقُنبر اخلطيب، والبلبل احلاكي، واخلُطَّاف البناء، هاهنا اهلُدهد اجلاسوس، والديك املُؤذِّن، واحلمام : قال
والغراب الكاهن، والكُركي احلارس، والقَطا الكُدري، والطِّيطَوى امليمون، والعصفور الشِبق، والشِقراق األخضر، والفاِختة النائح، 

كّي، والصقر اجلبلي، والزرزور الفارسي، والسمان الربي، واللقلق القلقي، والعقعق البستاين، والبطّ والورشان الدجلي والقُمري املَ
الكسكوكي، مالك احلزين، وأبوتيمار أخوه، والكُركي البطائحي، واهلَزردستان اللُّغوي الكثري األحلان، والغواص البحري، والنعامة 

البدوي.  
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  .أرِنيهم واحداً واحداً، ألنظر إليهم وأُبصر إليهم وأُبصر مشائلهم ومن يصلُح لذلك األمر: طاووسقال الشاه مرغ لل

نعم، أما اهلُدهد اجلاسوس صاحب النيب سليمان، عليه السالم، فهوذلك الشخص الواقف الالبس مرقّعةً ملونةً، املننت الرائحة، : قال
: جد ويركع، وهو اآلمر باملعروف والناهي عن املنكر، والقائل لسليمان يف خطابه معهقد وضع على رأسه البرنس ينقُر كأنه يس

وجدا . أحطْت مبا مل تحط به، وجئتك من سبٍإ بنبٍإ يقٍني، إين وجدت امرأةً متِلكُهم وأُوِتيت من كل شيٍء، وهلا عرش عظيم"
 أعماهلم فصدهم عن السبيل فهم ال يهتدون أالّ يسجدوا اهللا الذي وقومها يسجدون للشمس من دون اهللا، وزين هلم الشيطان

  ".خيرج اخلَبَء يف السموات واألرض ويعلم ما تخفُون وما تعِلنون

    

وأما الديك املُؤذِّن فهوذلك الشخص الواقف فوق احلائط، صاحب اللحية احلمراء والتاج ذي الشرفات، األمحر العينني، املنتشر 
ني الصفّافني، املنتصب الذنب كأنه أعالم، وهو الغيور السخي، الشديد املراعاة ألمر حرمه وحالِئله، العرف بأوقات الصالة، احلاجب

اذكُروا اهللا ما أطول ما أنتم نائمون، : املذكِّر باألسحار، املنبه للجريان، احلسن املوعظة، وهو القائل يف أَذانه يف وقت السحر
ليت اخلالئق مل يخلَقوا، وليتهم إذ . ى ال تذكرون، ومن النار ال ختافون، وإىل اجلنة ال تشتاقون، وِنعم اهللا ال تشكرونواملوت والبل

  .فاذكُروا هاِزم اللّذات، وتزودوا فإن خري الزاد التقوى. خلقوا عِلموا ملاذا خِلقوا

ألبيض اخلدين األبلق اجلناحني، املُحدوِدب الظهر من طول السجود وأما الدراج املنادي فهوذلك الشخص الواقف على التلّ، ا
بالشكر تدوم النعم، وبالكفر : والركوع، وهوكثري األوالد مبارك النتاج، املُذكِّر املبشر يف ندائه، وهو القائل لنفسه يف أيام الربيع

  : الربيع شعراًمث يقول أيضاً يف أيام . حتلّ النقَم، واشكروا ِنعم اهللا يِزدكم

بحانوجّل، س ه عزمداً  ربي وحدْل حعلى نَعمائه فقد شَم 

 الليل والنهار، فاعتدْل ووازن  الربيع، والشتا قد ارتحل، جاء

  من عِمَل الخير ففي الخير حصْل  األيام حوالً قد كمْل، ودارت

ووصف طباعهم من جهة التغذية واملنفعة وشهوات . ن من بين آدماللهم اكفين شر بنات آوى واجلوارح والصيادي: مث يقول
  .مرضاهم

  : وأما احلمام اهلادي فهوذلك املُحلِّق يف اهلواء، احلامل كتاباً ما إىل بلد بعيد يف رسالة، وهو القائل يف طريانه وذهابه شعراً

  !يا طول أشواقي إلى الخُالّن  وحشتي من فُرقة اإلخوان، يا

رشدين إىل األوطان وأما الدراج املغين فهوذلك املاشي بالتبختر يف وسط البستان بني األشجار والرحيان، املُطرب بأصواته يا رب أ
  : اِحلسان ذوات النغم واألحلان، وهو القائل يف مراثيه ومواعظه شعراً

 األشجار في البستان وغارس  مفنياً للعمر البنيان، يا

  وقاعداً في الصدر في اإليوان  يدان،القصور في الم وباني

 احذَر وال تغتَر بالرحمن  عن نُوب الزمان، وغافالً

 الحيات والديدان مجاور  غد الترحال للجبان، واذكر
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من بعد عيٍش طيب املكان وأما القُنرب اخلطيب فهوذلك الشخص صاحب الذنب املرتفع يف اهلواء على رأس الزرع واحلَصاد، يف 
  : صاف النهار، كاخلطيب على املنرب، املُلحن بأنواع األصوات املطربة فنون النغمات اللذيذة، وهو القائل يف خطبته وتذكاره شعراًأن

 ذوواألرباح والتِّجار؟ أين  ُأولواأللباب واألفكار، أين

 ِضعفاً ِكيَل بالمقدار سبعون  حبة الزراع في العقَار من

  فاعتبروها يا ُأولي األبصار  غفّار،من واحٍد  مواِهباً

ها اليوم عليكم مسكنيلنٍد قادرين، أالّ يدخرون، على حخافَتوا تدغمن يزرع اليوم خرياً حيصده غداً . وآتوا يوم حصاده، وال ت
ث، وأعماهلم كالزرع والشجر، واملوت الدنيا كاملزرعة، والعاملون من أبناء اآلخرة كاحلرا. ِغبطة، ومن يغرس معروفاً جيِن غداً رحباً

كاحلصاد، والقرب كالبيدر، ويوم البعث كأيام الدراس، وأهل اجلنة كاحلب والثِّمار، وأهل النار كالتنب واحلطب، ويومئذ مييز اهللا 
مبفازم، ال يمسهم السوء اخلبيث من الطيب، وجيعل اخلبيث بعضهعلى بعض فريكمه مجيعاً فيجعله يف جهنم، وينجي الذين اتقوا 

  .وال هم حيزنون

    

وأما البلبل احلاكي فهوذلك القاعد على غصن تلك الشجرة، وهو الصغري اجلُثّة، السريع احلركة، األبيض اخلدين، الكثري االلتفات 
الطهم يف مساكنهم، ويكثر جماوبتهم يف يمنةً ويسرةً، الفصيح اللسان، اجليد البيان، كثري األحلان، جياور بين آدم يف بساتينهم، وخي

سبحان اهللا كم تلعبون، سبحان اهللا : كالمهم، وحياكيهم يف نغمام، ويِعظهم يف تذكاره هلم، فهوالقائل هلم عند هلوهم وغفالم
ء جتمعون؟ كم تلعبون، كم تحكُون، سبحان اهللا أالّ تسبحون، سبحان اهللا أليس للموت تولَدون، أليس للخراب تبنون، أليس للفنا

أمل تر كيف فعل "يا ابن آدم " كَالّ سوف تعلمون، مث كَالّ سوف تعلمون"وكم تولَعون، أليس غداً متوتون، ويف التراب تدفَنون؟ 
ربك بأصحاب الفيل، أمل يجعل كيدهم يف تضليل، وأرسل عليهم طَرياً أبابيل، ترميهم حبجارٍة من ِسجيل، فجعلهم كعصٍف 

وأما الغراب الكاهن منبئُ ! اللهم اكِفين ولع الصبيان، وشر سنانري اجلريان، يا حنان، يا منان، يا ديان، يا غفران: مث يقول". أكولم
الطريان، األنباء، فهوذلك الشخص الالبس السواد، املتوقِّي املُحذِّر، املُبِكر باألسحار للطواف يف الديار، املُتتبع لآلثار، الشديد 

الوحا الوحا، النجا : الكثري األسفار، الذاهب يف األقطار، املُخبر بالكائنات، املُحذِّر أوقات الغفالت، وهو القائل يف نعيقه وإنذاره
  . كيف يشاءالنجا، احذَر البلى يا من طغى وبغى، أين املفر واخلالص من القضاء إالّ بالصالة والدعاء، لعل رب السماء يكفيكم

وأما اخلُطّاف البناء فهوذلك السائح يف اهلواء، اخلفيف الطريان، القصري الرجلني، الوايف اجلناحني، ااور لبين آدم يف دورهم، املُربي 
ر، املُصيف ألوالده يف منازهلم، وهوكثري التسبيح يف األسحار، كثري الدعاء واالستغفار بالعشي واإلبكار، الذاهب البعيد يف األسفا

سبحان خالق البحار والقفار، سبحان مرسي اجلبال، : يف الصرد واملشيت يف احلرور، وهو القائل يف تسبيحه، وتذكاره ودعائه
ومجري األار، سبحان موِلج الليل والنهار، سبحان مقدر اآلجال واألرزاق مبقدار، سبحان من هوالصاحب يف األسفار، سبحان 

ذهبنا يف البالد ورأينا العباد، ورجعنا إىل موضع التالد ونِتجنا بعد السفاد، فلله احلمد إنه : مث يقول! يفة يف األهل والديارمن هواخلل
  .الكرمي اجلواد

ذاهب وأما الكُركي احلارس فهوذلك الشخص القائم يف الصحراء، الطويل الرقبة والرجلني، القصري الذنب، الوافر اجلناحني، وهو ال
سبحان مسخر النيرين، سبحان مارج البحرين، سبحان رب : يف طريانه، له صفري احلارس يف الليل نوبتني، وهو القائل يف تسبيحه

طا وأما الق! املَشِرقَني ورب املَغربني، سبحان اهللا خالق الثَّقَلَني، سبحان هادي النجدين، سبحان اخلالق من كل شيء زوجني اثنني
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الكُدري فهوساكن الرباري والقفار، وهوبعيد الِورد إىل األار، ويسافر بالليل والنهار، الكثري التسبيح والتذكار، القائل يف غُدوه 
سبحان خالق السموات املَسموكات، سبحان خالق األرضني املَدحوات، سبحان خالق األفالك : ورواحه، ووروده وصدوره

حان خالق الربوج الطالعات، سبحان خالق الكواكب السيارات، سبحان مرسل الرياح الذَّاريات، سبحان منشئ الدائرات، سب
السحب املمطرات، سبحان رب الرعود املُسبحات، سبحان رب الربوق الالمعات، سبحان رب البحار الزاخرات، سبحان مرسي 

ار واألوقات، سبحان منشئ احليوانات والنبات، سبحان خالق األنوار والظُّلُمات، اجلبال الشاخمات، سبحان مدبر الليل والنه
سبحان خالق اخللق يف البحار والفلوات، سبحان محيي العظام الرفات الدارسات الباليات بعد املمات، سبحان من تِكلُّ األلسن 

 فهوذلك القائم على املياه، األبيض اخلدين، الطويل الرجلني، وأما الطِّيطَوى امليمون املبارك! عن مدحه ووصفه حبقائق الصفات
  : الذَّكي اخلفيف الروح، وهو املُحذِّر للطيور يف الليل يف أوقات الغفَالت، املُبشر بالرخص والربكات، وهو القائل يف تسبيحه

 الرياح في األقطار ومرسل  فالق األصباح واألنوار، يا

 ومجِري السيول واألنهار  األمطار،ومنشئ السحاب ذي 

 الحبوب والثمار ومخِرج  العشِب مع األشجار، ومنِبت

    

 الرزق من الغفّار بسعِة  فاستبشروا يا معشَر األطيار

طيب النغمة، وهو وأما اهلَزاردستان اللُّغوي الكثري األحلان فهوذلك القاعد على غصن الشجرة، الصغري اجلثة، اخلفيف احلركة، ال
  : القائل يف غنائه وأحلانه شعراً

 الفَرِد ذي الغُفران الواحد  هللا ذي القَدِر واإلحسان، الحمد

 نعمٍة ِبمنَّة الرحمن كم  منِعماً في السر واإلعالن، يا

  يا كيب عيٍش كان في األزمان  كالبحار في الجريان، تَفيض

 البساتين على األغصان وسط  رياض الروِح والريحان بين

 ساعدني إخواني لوأنني  األشجار باأللوان، مثِمرةَ

من ترى يصلح من هؤالء أن نبعثه إىل هناك، ليتناظر مع اإلنس وينوب عن : ذاكَرتهم بكثرة األحلان مث قال الشاه مرغ للطاووس
ء خطباء شعراء عقالء فضالء، غري أن اهلَزاردستان أفصحهم كلهم عبيدك يصلُح لذلك، ألم كلُّهم فصحا: اجلماعة؟ قال الطاووس

  .لساناً وأجودهم بياناً، وأطيبهم نغمة وأحلاناً

  .فبعثَه. سر وتوكل على اهللا عز وجل: قال الشاه مرغ

الزنابري، وملا وصل الرسول إىل ملك احلشرات وهو النحل، وعرفه اخلرب، أمر مناديه فنادى، فاجتمعت عنده احلشرات من 
وباجلملة هي كل حيوان صغري اجلثة يطري باألجنحة . واليعاسيب، والذُّباب، والبق، واجلَراِجيس، واِجلعالن، والذَّراريح، واجلَراد

ليس له ريش وال عظم، وال دفء، وال وبر وال شعر، وال يعيش سنةً كاملة، غري النحل، ألنه يهلكها احلر املفرط والربد الوفرط 
مباذا يفتخر : أيكم يذهب إىل هناك، وينوب عن اجلماعة يف مناظرةاإلنس؟ قال اجلماعة: مث إنه عرفها اخلرب، وقال. شتاء وصيفاً

  .بِكبر اجلُثة وِعظَم اِخللقة وشدة القوة والقَهر والغلَبة: اإلنسان علينا؟ قال الرسول
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  .اجلماعةحنن نمر إىل هناك وننوب عن : قال زعيم الزنابري

  .ال بل منر إىل هناك: قال زعيم الذُّباب

  .ال بل منر إىل هناك: قال زعيم اجلراجيس

  .حنن منر إىل هناك: قال زعيم البق

  .حنن منر إىل هناك: قال زعيم اجلراد

للثقة بنصر اهللا :  اجلماعةقالت! ما يل أرى كل الطوائف قد تبادرت إىل الِبراز من غري فكٍر وال رويٍة يف هذا األمر؟: قال هلم امللك
  .تعاىل واليقني بالظفر بقوة اهللا وحوله، وِلما تقدم من التجربة فيما مضى من الدهور واُألمم اخلالية وامللوك اجلبابرة

  .كيف كان ذلك؟ أخربوين: قال

ملوك بين آدم وأطغاهم وأعظمهم سلطاناً أيها امللك أصغرنا جثةً وأضعفنا بنيةً، قتلَ النمرود، لعنةُ اهللا عليه، أكرب : قالت البق
  .وأشدهم صولةً وتكبراً

  .صدقت: قال

أليس إذا لبس أحد من بين آدم سالحه الشاك، وأخذ بيده سيفه ورحمه وسكينه ونشابه، فيقِدم واحد منا فيلسعه حبمٍة : قال الزنبور
م جلده، وتوهن أعضاؤه، وتتربد أعصابه، حىت ال يقدر على سيفه مثل رأس إبرة، فتشغله عن كل ما أراد وعزم عليه، ويتور

  .صدقت: أوسكينه أوجلام فرسه؟ قال

أليس أعظمهم سلطاناً وأشدهم هيبة إذا قعد امللك على سريره، وقام احلُجاب دونه شفقةً عليه أن يناله أذى أومكروه، : قال الذُّباب
الرجلني واجلناحني، فيقعد على السرير، وعلى ثيابه، وعلى وجهه وحليته، ويعذِّبه وال فيجيُء أحدنا من مطبخه أوخالئه ملوثَ 

  .صدقت: يقدر على االحتراز منا؟ قال

أليس إذا قعد أحدهم يف جملسه ودسِته وسريره وِكلَِله املنصوبة، يدخل أحدنا بني ثيابه، فيقرضه ويزِعجه من : قال اجلرجيس
صدقت، ولكن ليس يف حضرة : يبطُش ينا صفَع نفسه بيده، ولطم خده بكفه، ودق رأسه، فنفِلتمنه؟ قالسكونه، واذا أراد أن 

ملك اجلن ميشي األمر بشيء مما ذكرمت، إمنا ميشي األمر هناك بالعدل والنصفة، واألدب، وِدقّة النظر وجودة التمييز، واالحتجاج 
  .أنا أسري بنفسي، وأنا أنصحكم: مث قاالمللك. م شيء منها؟ فأطرقت اجلماعةبالفصاحة والبيان باملُناظرة، فهل عندك

  .ال: فقالت اجلماعة فيما قال امللك

  .أنا أقوم ذا األمر بعون اهللا ومشيئته: قال احلكيم من النحل

  .عداوتكخار اهللا لك فيما عومت عليه ونصرك وأظفرك على خصائمك ومن يريد غَلْبك و: قال امللك واجلماعة

    

  .مث ودعهم وتزود ورحل، حىت قدم على ملك اجلن، وحضر الس مع من حضر غريه من سائر أصناف احليوان

  ولما وصل الرسول وهو البغلفصل

قور والبفه اخلرب، نادى مناديه، فاجتمعت عنده أصناف اجلوارح من النسور والِعقبان والصنقاء، وعرزاة إىل ملك اجلوارح وهو الع
مث عرفها اخلرب وما جاء به الرسول من . والشواهني واحلداء والرخم والبوم والببغاء، وكلّ طري ذي خملب مقوس املنقار يأكل اللحم

 أترى من يصلح من هذه اجلوارح أن نبعثه إىل: قال امللك لوزيره كَركَدنّ. اجتماع احليوانات حبضرة ملك اجلن للمناظرة مع اإلنس
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  .ليس فيها أحد يصلح هلذا غري البوم: هنا كلينوب عن اجلماعة من أبناء جنسه باملناظرة مع اإلنس؟ قال الوزير

هذه اجلوارح كلها تنفُر من اإلنس وتفزع منهم وال تفهم كالمهم وال تحسن خماطبتهم وال جتاورهم، وأما : مل ذلك؟ قال: قال
م العافية ومنازهلم الدارسة وقصورهم اخلربة، وينظر إىل آثارهم القدمية، ويعترب بالقرون البوم فهوقريب املُجاورة هلم يف دياره

املاضية، وفيه مع ذلك من الورع والزهد واخلشوع والتقنع والتقشف ما ليس لغريه، يصوم النهار ويحيي الليل، ورمبا يِعظ بين آدم 
  : الفة، ويقول هذه األبياتيذكّرهم وينوح على ملوكهم املاضية واُألمم الس

 !المنازل خاليه تركوا  الملوك الماضية، أين

  تركوا الكنوز كما ِهيه  الكنوز بجدهم، جمعوا

 دارهم من باقيه في  إليهم، هل ترى فانظُر

 عظام باليه؟ فيها  قبوراً درساً إالّ

  : ويقولون أيضاً

  لُك يهجرونالماذا صار أه  :يا دار ويحك خبرينا أال

 ألنك قد بِليتَ وما بِلينا  :فما نطقتْ لونطقتْ لقالت

  : ورمبا قال

 األحباب ما فعلوا عن  الدار تُخبرني سألت

 وقد رحلوا أياماً،  أقام القوم: لي فقالت

 منازٍل نزلوا؟ وأي  أين أطلُبهم، :فقلتُ

 !واهللا، ما عِملوا لَقُوا،  في القبور، وقد: فقالت

  : ورمبا قال أيضاً

 القُرون لنا بصائر من  الذاهبين األولين في

 ليس لها مصاِدر للموت  لما رأيت مواِرداً

  يمضي األكابر واألصاِغر  قومي نحوها ورأيت

 من الباقين غاِبر يبقى  يرِجع الماضي، وال ال

 صار القوم صائر حيث  أني، ال محالة، أيقنتُ

  : وقال أيضاً

 محتِضر لدي وسادي واليوم  الخلي فما ُأحس رقادي، نام

 أراه، فقد أصاب فؤادي هم  غير ما سقٍَم ولكن شَفَّني من

 العذَيب وبين أرض مراد بين  الملوك األولون عِهدتُهم أيم
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قيِلها أرضرها لطيب متخي  ؤاد كعبد ة وابن أمامبن م 

  والقصر ذي الشِّرفات من ِسنْداد  ير وبارق،أرض الخَورنَق والسد

 ظّل ملٍك ثابت االوتاد في  غَنُوا فيها بأطيب عيشٍة ولقد

 يصير إلى ِبلى ونَفاِد يوماً  النعيم وكّل ما يلهى به فاذا

 كانواعلى ِميعاِد فكأنهم  جرت الرياح على محلِّ ديارهم،

روٍع ومقاٍم كرمي ونعمٍة كانوا فيها فاِكِهني، كذلك وأورثناها قوماً آخرين، فما بكت كم تركوا من جناٍت وعيون، وز: مث يقرأ
  .اآلية... عليهم السماء

  .صدق فيما قال، ولكن ال يمكن املصري إىل هناك: ما تقول فيما ذكر الكركدنّ؟ قال البوم: قال له العنقاء

  .ملَ ذاك: قال العنقاء

يرون برؤييت، ويشِتمونين من غري ذنب إليهم وال أذية تناهلم مين، إذا رأوين وقد أظهرت هلم ألن بين آدم يبغضونين ويتك: قال
اخلالف ونازعتهم يف الكالم واملُناظرة، وهي ضرب من اخلصومة، تنِتج العداوة، والعداوة تدعوإىل احملاربة تخِرب الديار وتهِلك 

  .أهلها

    ذا األمر؟ فمن ترى يصلُح هل: قال العنقاء للبوم

إن ملوك بين آدم يحبون اجلوارح من البزاة والصقور والشواهني وغريها، ويكرموا ويحِملوا على أيديهم، وميسحوا : قال البوم
  .بأكمامهم، فلوبعث امللك بواحدٍة منها إليهم لكان رأياً صواباً

صدق البوم فيما قال، لكن ليست كرامتنا على بين : دكم؟ قال البازيقد مسعتم ما قال البوم، وأي شيء عن: قال العنقاء للجماعة
آدم لقَرابٍة بيننا وبينهم، وال علم وال أدب جيدونه عندنا، ولكن ألم يشاركوننا كوننا يف معايشنا، ويأخذون من مكاسبنا، كلّ 

ول، ال يشتغلون مبا هوواجب عليهم من إصالح أمر ذلك حرصاً منهم على ذلك وشرهاً واتباعاً للشهوات واللَِّعب والبطر والفُض
  .معاِدهم، وملا هوالزم هلم من طاعة ربهم، وما هم مسؤولون عنه يوم املَعاد

أظن الببغاء يصلح هلذا األمر، ألن بين آدم يحبونه، ملوكُهم وِنساؤهم : فمن ترى يصلُح هلذا األمر؟ قال البازي: فقال العنقاء للبازي
م وعامتهم وشيوخهم وصبيام وعلماؤهم وجهالؤهم، ويكلمهم، ويسمعون منه ما يقولون، وحياكيهم يف كالمهم وخاصته

  .وأقاويلهم

صدق فيما قال وأخرب، وإين ذاهب إىل هناك، وأنوب عن اجلماعة حبول اهللا : ما تقول فيما قال البازي؟ قال: فقال العنقاء للبغاء
  . إىل املُعاونة من امللك ومن اجلماعةوقوته وعونه، ولكين حمتاج

  .الدعاء هللا والسؤال منه بالنصر والتأييد: ماذا تريد؟ قال" قال له العنقاء

فدعا له امللك بالنصر وأمنت اجلماعة، مث قال البوم، أيها امللك، إن الدعاء إذا مل يكن مستجاباً معناٌء ونصب وتعب بال فائدة، ألن 
فإذا مل يكن الدعاء مع الشراِئِط مل ينجح.  واإلجابة نتيجةالدعاء لَقاح.  

النية الصادقة، وإخالص القلوب كاملُضطَر، وأن يتقدمه الصوم، والصالة، والتوبات، : فما شرائط الدعاء املستجاب؟ قال: قال امللك
  .والصدقة، والرب واملعروف

  . احلكيم العامل العابدصدقت وبررت فيما قلت، أيها الزاهد: قالت اجلماعة
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أما ترون معشر الطيور ما وقَعنا فيه من جور بين آدم وتعذيبهم احليوانات، حىت بلغ : قال العنقاء للجماعة من اجلوارح احلضور
سرعة طرياين تركت األمر إلينا مع بعد ديارنا منهم، ومجانبِتنا إياهم وتركنا مداخلتهم؟ فأنا مع ِعظَم جثيت وخلقي وشدة قويت و

ديارهم وهربت منهم إىل اجلزائر والبحار واجلبال، وهكذا أخي الكركدن لَِزم الرباري والقفار، وبعد من ديارهم طلباً لسالمة من 
مث مل نتخلص من شرهم، حىت أحوجونا إىل املناظرة واملُحاججة واملُحاكمة، ولوأراد أحد منا أن خيتطف كلّ يوم منهم . شرهم

داً كثرياً لكُنا قادرين عليهم، ولكن من شيم األحرار أن يجاوروا األشرار ويعاملوهم ويكاِفئوهم على سوء أفعاهلم، وال يفعلوا عد
  .مثل فعلهم، بل يتركوم ويبعدون عنهم، ويِكلوم إىل رم، ويشتغلون مبصاحلهم ومبا جير املنفعة وراحة القلب يف املَعاد

وكم من مركٍب يف البحر طرحته الرياح عندي، فهديتهم الطريق، وكم غريٍق كُِسر به املركب فأجنيته إىل السواحل : مث قال العنقاء
واجلزائر، كلّ ذلك طلباً ملَرضاة ربي وشكراً للنعمة اليت أعطاين من ِعظَم اِخللقة وِكبر اجلُثة، فشكراً له على إحسانه إيلّ، وهوحسبنا 

  ! ىل وِنعم النصريومعيننا ةِنعم املو

  ثم لما وصل إلى ملك حيوان البحرفصل

وهو التنني، وعرفه اخلرب، نادى مناديه، فاجتمعت إليه أصناف احلوانات البحرية، من التنانني، والكواسج، والتماسيح، والدالفني، 
 والفلوس، وهي حنوسبعمائة صورة واحليتان، والسموك، والسرطانات، والكرازنك، والسالحف والضفادع، وذوات األصداف

مباذا يفتخر بنوآدم على غريهم، أبكرب اجلثة، أم : مث قال التنني للرسول. فعرفها اخلرب وما قاله الرسول. خمتلفة األلوان واألشكال
 من أوهلم إىل بالشدة والقوة، أوبالقهر والغلبة؟ إن كان افتخارهم بةاحدة منها، ذهبت إىل هناك، ونفخت نفخة واحدة أحرقتهم

  .آخرهم، مث جذيتهم برجوع نفَسي، فبلعتهم

ال يفتخرون بشيء من ذلك، ولكن برجحان العقل، وفنون العلم، وغرائب األدب، ولطائف احليل، ودقة الصنائع، : قال الرسول
  .والفكر، والتمييز، والرية، وذكاء النفس

  .صف يل شيئاً منها ألعلمه: قال التنني

    

ها امللك، ألست تعلم أن بين آدم يِرتلون حبيلهم وعلومهم وِحكَِمهم إىل قُرر البحار الزاخرة املظلمة، الكثرية األمواج، نعم أي: قال
ليستخرجوا من هناك اجلواهر من الدرر واملرجان؛ وهكذا يعملون احليلة، ويصعدون إىل رؤوس اجلبال الشاخمة، فيرتلون منها 

يلة يعملون العجلة من اخلشب، ويشدا يف صدور الثريان وأكتافها، مث يحِملون عليها األمحال الثقال، وهكذا باحل. النسور والعقبان
وهكذا بالعلم واحليلة يبنون السفن . وينقلوا من املشرق إىل املغرب، ومن املغرب إىل املشرق، ويقطعون الرباري والقفار واملفاوز

وهكذا بالعلم واحليلة يدخلون يف كهوف اجلبال، . ويقطعون ا سعة البحار البعيدة األقطارواملراكب، ويحِملون فيها االمتعة، 
ةهكذا بالعلم . ومفازات التالل، وعنق األرض فيخرجون منها اجلواهر املَعدنية، والذهب، والفضة، واحلديد، والنحاس وغري ذلك

 أوعلى شرعة ر ِطلَّسماً، أوصنماً، أولُعبة مل تقِدر عشرة آالف واحليلة، إذا نصب أحدهم على ساحل حبر، أوعلى شط جزيرة،
ولكن ليس، أيها امللك، حبضرة ملك اجلن . منكم، يا معشر التنانني والكواسج والتماسيح، أن جتتاز هناك، أوتقرب من ذلك املكان

  .واحليلةإالّ العدل واإلنصاف يف احلكومة، واحلُجة البينة، ال بالقهر والغلبة واملكر 

إال تسمعون؟ ماذا ترون؟ وأي شيء تقولون؟ أيكم يذهب إىل هناك فيناظر : وملا مسع التنني مقالة الرسول، قال ملن حوله من جنوده
احلوت أوىل حيوان البحر ذا األمر، هوألنه : اإلنس، وينوب عن اجلماعة من إخوانه وأبناء جنسه؟ قال له الدلفني منجي الغرقى
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لقة، وأكربها جسماً، وأحسنها صورة، وأنظفها بشرة، وأنقاها بياضاً، وأملسها بدنا، وأسرعها حركة، وأشدها سباحة، أعظمها ِخ
وأكثرها عدداً وِنتاجاً، ومن كان من أبناء جنسها من السموك، حىت إنه قد امتألت منها البحار واألار، والبطائح والعيون، 

. وللحوت أيضاً يد بيضاء عند بين آدم حيث أجار نبياً هلم، وآواه يف بطنه، ورده إىل مأمنه. واجلداول والسواقي صغاراً وكباراً

  .واإلنس أيضاً يرون ويعتقدون أن مستقر األرض على ظهر احلوت

هم ولكن ال أدري كيف أذهب إىل هناك، زكيف أُخاطب: صدق فيما قال: ماذا ترى فيما قال الدلفني؟ قال: قال التنني للحوت
ولكن أرى أن السلحفاة يصلُح هلذا األمر، ألنه . وليس يل رجالن أمشي ما، وال لسان ناطق، وال صرب يل عن املاء ساعة واحدة

يصرب عن املاء، ويرعى يف الرب ويعيش، كما يعيش يف البحر، ويتنفس اهلواء، كما يتنفس يف املاء، وهومع هذا قوي البدن، صلب 
  . حليم، وقور، صبور على األذى، حمتمل األثقالالظهر، جيد العضو،

صدق احلوت، ولكين ال أصلح هلذا األمر، ألين ثقيل املشي، والطريق بعيد؛ وقليل : فما ترى فيما قال؟ قال: قال التنني للسلحفاة
حاد املخالب، شديد الكالم أخرس، ولكن السرطان يصلح هلذا األمر والشان، ألنه كثري األرجل، جيد املشي، سريع العدو، 

  .العض، ذوفكّني وأظفار ِحداد، كثري األسنان، صلب الظهر، مقاتل متدرع

صدق ولكن ال أدري كيف أذهب إىل هناك، مع عجيب ِخلقيت، وتعوج : ماذا ترى فيما ذكر السلحفاة؟ قال: قال التنني للسرطان
  .صوريت، أخاف أن أكون شهرة هناك

ألم يرونين حيواناً بال رأس، عيناه على كتفيه، فمه يف صدره، وفكاه مشقوقتان من جانبني؛ وله : كيف ذلك؟ قال: قال التنني
  .مثاين أرجل مقوسة معوجة، وميشي على جانبه، وظهره كأنه من رصاص

ألمر، ألنه طويل أظن أن التمساح يصلح هلذا ا: فمن ترى يصلح هلذا األمر أن يتوجه إىل هناك؟ قال السرطان. صدقت: قال التنني
اخللقة، شديد األرجل، جيد املشي، سريع العدو، واسع الفم، طويل اللسان، كثري األسنان، قوي البدن، مهيب النظر، شديد الرصد 

  .ملطلبه، غواص يف املاء ويف الطلب

     ماذا تقول فيما ذكر السرطان؟ : قال التنني للتمساح

ين غضوب ضجور، وثَّاب خمتلس، فرار غدار؛ وإن األمر ليس هناك بالقهر والغلبة، صدق، ولكين ال أصلح هلذا األمر، أل: قال
ولست أتعاطى شيئاً من : قال التمساح. ولكن باحللم والوقار، والعدل والتمييز، والفصاحة والبيان، والعدل واإلنصاف يف اخلطاب

صبور وِرع، كثري التسبيح والتهليل بالليل والنهار، ويف هذه اخلصال، ولكين أرى الضفدع يصلح هلذا األمر ألنه حليم وقور، 
األسحار، كثري الصالة والدعاء، بالعشي واإلبكار، وهويداخل بين آدم يف منازهلم، وله عند بين إسرائيل يد بيضاء مرتني، إحدامها 

لنار على ابراهيم لتطفى؛ مرة أُخرى، فإنه كان يوم طرح النمرود ابراهيم خليل الرمحن يف النار، فإنه كان ينقل املاء بفيه فيصبه يف ا
أيام موسى بن ِعمران معاوناً له على فرعون، وهومع ذلك فصيح اللسان، جيد البيان، وكثري الكالم والتسبيح والتهليل والتكبري، 

ر مقنع، وعينان براقتان، وله رأس مدو. وهومن احليوان الذي يعيش يف املاء، ويأوي الرب والبحر، ويحسن املشي والسباحة مجيعاً
  .وذراعان وكفان مبسوطتان، وميشي متخطياً ومتقفزاً سريعاً، ويعقد مربعاً، ويدخل منازل بين آدم، وال خيافهم وال خيافون منه

ملاء صدق، أنا أمر إىل هناك وأنوب عن اجلماعة من إخواننا وحيوان ا: ماذا ترى فيما ذكر التمساح؟ قال: قال التنني للضفدع
  .أمجع، ولكين أُريد أن تدعواهللا بالنصر والتأييد والدعاء بدعاء مستجاب

  .كما ذكر البوم للعنقاء يف الفصل الذي قبل هذا الفصل: كيف يكون الدعاء املستجاب؟ قال: قال التنني

  .وودعوه وسار عنهم وقدم على ملك اجلن. فدعوا اهللا مجيعاً بالنصر والتأييد له. نعم صدق: قالوا



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  296  

ورحمته لهم   في بيان شفقة الثعبان على الهوامفصل  

وملا وصل الرسول إىل ملك اهلوام وهو الثعبان، وعرفه اخلرب، ونادى مناديه، فاجتمعت إليه أصناف احليوانات من اهلوام مثل األفاعي 
، واخلنافس، وبنات وردان، والعناكب، واحليات، والعقارب واجلرارات، والدخاالت، والصنب، وسام أبرص، واحلرايب، والعظايا

والنمل، واجلنادب، والرباغيث، والقمل، والسوالك، والفأر، والصراصر، وأصناف الديدان، مما يتكون يف العفونات، أويدب على 
 اخلل، رؤوس األشجار، أويتكون يف لب احلبوب، وقلوب الشجر، وجوف احليوانات الكبار؛ واألرضِة، واحليوان الذي يتولد يف

أويف الثلج، أويف مثرة الشجرة؛ والسوس وما يتولد يف السرقني، أويف الطني؛ وما يدب يف املغارات والظُّلُمات واألهوية، فاجتمعت 
  .كلها عند ملكها، ال يحصيها عدد، وال يعلمها إالّ اهللا الذي خلقها كلّها، وصورها ورزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها

مث فتشها، فإذا هي أكثر . ر امللك إليها، وهي من عجائب الصور، وأصناف األشكال، بقي متعجباً منها ساعة طويلةفلما نظ
مث قال الثعبان لوزيره . وبقي متفكراً يف أمرها. احليوانات عدداً، وأصغرها جثة، وأضعفها ِبنيةً، وأقلها حيلة وحواس وشعوراً

ئف أن نبعثه هناك للمناظرة، فإن أكثرها صم بكم عمي، بال يدين وال رجلني، وال جناحني، من ترى يصلح من هذه الطوا: األفعى
وإن أكثرها عراة حفاة حسرى، ضعفاء . وال منقار، وال خملب، وال ريش على أبداا، وال شعر وال وبر وال صوف وال فُلوس

  .فقراء، مساكني بال حيلة وال حول وال قوة

يا : مث نظر إىل السماء، مث دعا وقال يف دعائه. ها وحتنن وشفقة ورأفة، ورق قلبه عليها، ودمعت عيناه من احلزنوأدركته رمحة علي
خالق اخللق، ويا باسط الرزق، ويا مدبر اُألمور، ويا أرحم الرامحني، ويا من هوباملنظر األعلى، ويا من هويسمع ويرى، وما نت 

قها، وأنت مصورها ومدبرها، ومبدئها ومعيدها، وحمييها ومميتها؛ كن هلا ولنا ولياً وحافظاً يعلم السر وأخفى، أنت خالقها وراز
  .وناصراً ومعيناً وهادياً ومرشداً، يا أرحم الرامحني، ويا رب العرش العظيم

  .آمني آمني، رب العاملني: فنطقت كلها بلسان فصيح، وقالت

  في بيان خطبة الصرصر وحكمتهفصل

    

ى الصرصر ما أصاب الثعبان من التحنن والرأفة والرمحة على رعيته وجنوده وأعوانه وأبناء جنسه، ارتقى إىل حائط بالقرب فلما رأ
احلمد هللا حنمده ونستعني : منه، وحرك أوتاره، وزمر مبزماره، وترمن بأصوات وأحلان، ونغمة لذيذة بالتحميد هللا والتوحيد له، فقال

سابغة وآالئه الدائمة، فسبحان اهللا احلنان واملَنان والديان؛ سبحان الواحد األحد، سبوح قُدس، رب املالئكة ونشكره على نعمائه ال
والروح احلي القيوم، ذواجلالل واإلكرام واألمساء العظام، واآليات والربهان، قبل األماكن واألزمان، واجلواهر ذوات الكيان، ال 

فسبحان الظاهر بالنسبة إىل . اً بنوره، متوحداً بوحدانيته وأسرار غيبه، حني ال مساء مبنية، وال أرض مدحيةهواء وال ماء حتته، حمتجب
مث قضى ودبر، وقدر كما شاء قدر، وأراد مث أبدع نوراً بسيطاً ال من . ذاته لكل شيء، واخلفي بالنسبة إىل ذاته عن كل شيء

كن فكان، فهوالعقل الفعال ذا العلم واألسرار، خلق اخلالئق ال لوحشة كانت : ، بل بقولههيوىل متهيئة، وال من صورة متوهمة
وحدته، وال الستعانة ا على أمر من أُموره، ولكن يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد، ال معقِّب حلكمه، وال مرد لقضائه، وهو 

  .السريع احلساب

ؤوف املتحنن على هذه الطوائف، ال يغمك ما ترى من ضعف أبدان هذه الطوائف، وِصغر أيها امللك املُشفق الرحيم، الر: مث قال
جثتها وعمرها، وفقرها وِقلة حيلتها، فإن اهللا الذي هوخالقها ورازقها هوأرحم الرامحني ا وعليها من الوالدة املشفقة على أطفاهلا، 
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 ملا خلقت احليوانات املختلفة الصورة مفننة األشكال، ورتبها مراتبها ومن األب الرحيم على أوالده، وذلك أن اخلالق، جل ثناؤه،
على منازل شىت ما بني كبري اجلثة، عظيم اخللقة، قوي البينية، شديد القوة؛ وما بني صغري اجلثة، ضعيف البنية، قليل احليلة، ساوى 

افع، وتدفع ا املضرات، فصارت متكافئة يف العطية، مثال ذلك بينهما يف املواهب اجلزيلة من اآلالت واألدوات اليت تتناول ا املن
أنه ملا أعطى الفيل اجلثة العظيمة، والبنية القوية، والقوةالشديدة، ليدفع املكاره عن نفسه بأنيابه الطوال الصالب، ويتناول املنافع 

 ذلك، اجلناحني اللطيفني، وسرعة الطريان، فتنجومن خبرطومه الطويل، أعطى أيضاً البقّة الصغرية اجلثة الضعيفة البنية عوضاً من
فهكذا مثر . املكاره وتتناول الغذاء خبرطومها، فصار الصغري والكبري يف هذه املواهب اليت تجر ا املنفعة وتدفَع ا املضرة، متساوية

  .صاحلها من جر املنفعة، أودفع املضرة عنهااخلالق الباري، جل ثناؤه، ملا خلقها على هذه األحوال اليت تراها، كفاها أمر م

فانظر أيها امللك وتأمل واعترب أحواهلا، فإنك ترى ما كلن أصغر منها جثّة، وأضعف بنية، وأقل حيلة، كان أروح بدناً، وأربط 
 مؤونة مما جأشاً، وأسكن روعاً يف دفع املكاره عن غريها، وكان أطيب نفساً، وأقلّ اضطراباً يف طلب املعاش وجر املنافع، وأخف

  .هوأعظم جثة، وأقوى بنية، وأكثر حيلة

بيان ذلك أنك ترى إذا تأملت، وجدت الكبار منها، القوية البنية، الشديدة القوة، تدفع عن نفسها املكاره بالقهر والغلبة والقوة 
فمنها ما تدفع عن .  العظيمة اِخللقة، الشديدة القوةواجللد، كالسباع والفيلة واجلواميس وأمثاهلا، وسائر احليوانات الكبرية اجلثة،

ومنها بالطريان والتخلُّف . نفسها املكاره والضرر بالفرار واهلرب وسرعة العدو، كالغزالن واألرانب وغريها من حمر الوحش
حصن واالختفاء يف األحجرة والثُّقَب، ومنها ما تدفع املكاره واملضار بالت. ومنها بالغوص يف املاء والسباحة فيه. باجلو، كالطيور

ملا مسع سليمان، عليه : وقيل" ادخلوا مساكنكم ال حيطمنكم سليمان وجنوده وهم ال يشعرون: "كالفأرة والنمل كما قال اهللا تعاىل
جب سليمان من فتع. سالم عليك يا نيب اهللا، اين وقعت فيما احترزت منه: فلما دخلت قالت. السالم، ذلك، أمر بإحضار النملة

ملاذا قلت ليحطمنكم سليمان وجنوده؟ ألست تدرين أين ال أظلم أحداً، وال أرضى أن : فلما وضعها على كفه، سأل النملة. قوهلا
وملاذا قلت إين وقعت فيما احترزت منه، ألست تعلمني أين لست جبائر وال ظامل . تظلم جنودي؟ فلومسعت من هذا شيئاً فأخربيين

    هللا تعاىل، فلم قلت هذا؟ على خلق ا

معاذَ اهللا اين أُريد بتلك اإلشارات حسبما فهمت، لكين أُريد بذلك أن اهللا أعطاك ملكاً ال يكون ألحد من بعدك من : قالت النملة
أردت . الزينة والعدل واالنصاف، وناديت من أجل أم ال خيرجون من البيوت وال يشتغلون بالنظارة، ليفوت عنهم ذكر اهللا تعاىل

ومنها ما قد ألبسه اهللا من اجللود الثخينة اجلَزلة، كالسلحفاة والسرطان واحللزون وذوات األصداف . بذلك اإلشارة إىل هذا املعىن
  .ومنها ما تدفع املكاره والضرر عن نفسها بإدخال رؤوسها حتت أبداا كالقُنفُذ. من حيوان البحر

ومنها . واملنافع، فمنها ما يصل إليه ويهتدي إليه جبودة النظر وشدوالطريان كالنسور والعقبانأما فنون تصاريفها يف طلب املعايش 
ومنها . ومنها ما يهتدي ويصل إليه جبودة الذوق كالسمك وغريها من حيوان املاء. جبودة الشم كالنمل واجلُعالن واخلنافس وغريها

حلكيم هذه الطوائف واحليوانات الصغار اجلثة، الضعاف القوى البنية، القليلة وملا منع الباري ا. جبودة االستماع واألوصاف كالنسر
احليلة هذه اآلالت واألدوات واحلواس وجودا، لطف ا وكفاها مؤونة الطلب وأسباب اهلرب، وذلك أنه جعلها يف مواضع كنينٍة 

وانات الكبار، أويف الطني أويف السرقني؛ وجعل ِغذاءها وأماكن حريزة، إما يف الثِّقاب، وإما يف حب النبات، وإما يف أجواف احلي
خمتصاً ا، وموادها حواليها، وجعل يف أبداا قوى جاذبة متتص ا الرطوبات املغذّية ألبداا، املقوية ألجسادها؛ ومل حيِوجها إىل 

  .الطلب وال إىل اهلرب

 وال فماً يفتح، وال أسناناً متضغ، وال حلْقوماً يبلع، وال مِرياً يزدرد، وال فمن أجل هذا مل خيلق هلا رجلني متشي، وال يدين تتناول،
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حوصلة تنقع فيها، وال قانصة وال معدة وال كرشاً ينطبخ الكيموس فيها، وال أمعاء وال مصارين للثقل، وال كبداً تصفّي الدم، وال 
ة، وال كُليتني وال مثانة جتذب البول، وال أوراداً جيري فيها طحاالً جتِذب فضالت الكيموس الغليظة، وال مرارة جتذب اللطيف

النبض، وال أعصاباً من الدماغ للحس، وال تعِرض هلا األمراض املُزِمنة، والعلل املؤملة، وال حتتاج إىل دواء وال عالج وال عناٍء من 
 فسبحان اهللا اخلالق احلكيم الذي كفاها املطالب وهذه اآلفات اليت تعرض للحيوانات الكبرية احلثة، العظيمة البنية، الشديدة القوة،

وأراحها منالتعب والنصب، فله احلمد واِملنة والشكر والثناء على جزيل مواهبه وعظيم نعمائه وحسن آالئه؟ فلما فرغ . املؤونة
كِّر ما أعلمك، ومن واعظ ما بارك اهللا فيك من خطيب ما أفصحك، ومن مذ: الصرصر من هذه اخلطبة، قال له الثعبان ملك اهلوام

امِض إىل هناك، : مث قال له الثعبان. واحلمد هللا الذي جعل يف أجناس هذه الطائفة مثل هذا احلكيم الفاضل، املتكلم الفصيح. أبلغك
  .فتنوب عن اجلماعة يف املناظرة مع اإلنس

  .نعم، مسعاً وطاعة للملك، ونصيحةً لإلخوان: قال

  .تذكر عندهم أنك رسول الثعبان واحلياتال : قالت احلية عند ذلك

ألن بني بين آدم وبني احليات عداوة قدمية وحقداً كامناً، ال يقدرقدره، حىت إن كثرياً من اإلنس : وِلم ذلك؟ قالت: قال الصرصر
  .ملَ خلقها، فإنه ليس يف خلقها منفعة وفائدة، وال حكمة، بل ضرر كلّه: يعترضون على رم، فيقولون

كل ذلك . من أجل السم الذي بني فكيها، فإنه ليس فيه منفعة إال هالك احليوانات وموا: ومل يقولون ذلك؟ قالت:  الصرصرقال
ال جرم، فإن اهللا، جل ثناؤه، أبالهم ا، وعاقبهم على ذلك، حىت : مث قالت. جها منهم مبعرفة حقائق األشياء ومنافعها ومضارها

فلوأم فكروا واعتربوا أحوال احليوانات، وتصاريف . قتناء مسومها حتت فصوص اخلوامت لوقت احلاجة إليهاأحوج ملوكهم إىل ا
أُمورها، لتبني هلم ذلك وعرفوا عظيم منفعة السموم يف فكوك األفاعي، ِلم خلقها الباري تعاىل، وما الفائدة فيها، ولوعرفوها، ملا 

أحكام مصنوعاته، ألن الباري تعاىل لوخلق سبب هالك احليوانات يف بصاقنا، حلعل حلومنا قالوا ذلك، وال اعترضوا على رم يف 
وذلك أن األطباء األقدمني قد وجدوا يف حلومنا قوة تقاوم مسومنا، فأدخلوا حلومنا يف الترياق، لتقاوم . سبباً لدفع تلك السموم

  .السم، ولكن أكثر الناس ال يشكرون

  .ا احلكيم فائدة أُخرى، وعرفنا لنكون على علم منهاأِفدنا أيه: قال الصرصر

    

اعلم بأن الباري احلكيم ملا خلق هذه احليوانات اليت ذكرا يف خطبتك، وقلن إنه أعطى كل . نعم أيها اخلطيب الفاضل: قالت احلية
شاً، أوقانصة، فَينضح الكيموس فيها جنس منها أدوات وآالت لتجر املنفعة، أولتدفع املَضرة، فأعطى بعضها مِعدة حارة، أوكر

املضغ الشديد، ويصري غذاًء هلا، ومل يعط احليات مِعدة حارة، وال قانصة، وال كرشاً، وال أضراساً متضغ اللحوم، فإنه جعل يف 
، وحصلت بني فكيها قلبت فَكّيها ِعوضاً منها سماً حاراً منِضجاً ملا تأكل من اللُّحمان، وذلك أا إذا قبضت على جثة احليوانات

فلومل يكن هذا السم ملا استمرت األكل، وال حصل هلا . من ذلك السم عليها ملضغها من ساعتها، وتبلعها وتزدردها وتستمرئها
  .غذاء، وملاتت جوعاً وضراً، وهلكت عن آخرها، وما بقي أحد منها يف ديار

 احليات للحيوان، وما احلكمة والفائدة يف خلقتها وكوا يف األرض بني لعمري، قد تبني يل منفعة السم، فما منفعة: قال الصرصر
كمنفعة السباع وكوا بني الوحوش واألنعام والبهائم، وكمنفعة كون التنني يف البحر، والكواسج والتماسيح، : اهلوام؟ قالت

  .وكمنفعة النسور والعقبان واجلوارح يف الطيور

  .زيديين بياناً: قال الصرصر
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نعم، إن اهللا، جل ثناؤه، أبدع اخللق واخترعه بقدرته، ودبر اُألمور مبشيئته، فجعل ِقوام اخلالئق بعضها ببعض، وجعل هلا : قالت
ولكن رمبا يعرض من جهة الِعلل واألسباب آفات . ِعلالً وأسباباً، ملا رأى فيها من إتقان احلكمة، وصالح الكل، ونفع العموم

ومل مينع علمه مبا يكون من الفساد واآلفات . خلالق تعمداً، ولكن بعلمه السابق مبا يكون قبل أن يكونوفساد لبعٍض، ال بقصد من ا
بيان ذلك أن اهللا، عز وجل، ملا خلق الشمس والقمر وسائر . أن خيلُقها إذ كان النفع فيه أعم، والصالح أكثر من الفساد
ائنات حبرارا، وحملُّها من العامل حملُّ القلب من البدن تنبثُّ منه احلرارة الكواكب، جعل الشمس ِسراجاً للعامل، وحياة وسبباً للك

  .الغريزية إىل سائر أطراف البدن اليت هي سبب احلياة وصالح اجلملة

ولكن رمبا يعرض منها تلف وفساد لبعض احليوانات والنبات، فيكون . وهكذا حكم الشمس حياةٌ وصالح للكل، والنفع للعموم
  .راً يف جنب نفع العموم وصالح الكلذلك مغفو

خلقها لصالح العامل ونفع العموم، وإن كان يعرض هلا يف بعض األحيان . وهكذا حكم زحل واملريخ وسائر كواكب الفلك
  .املَناِحس من إفراط حر أوبرد

 وإن كان رمبا يكون منها فساد وهالك وهكذا حكم األمطار يرسلها اهللا حلياة البالد، وصالح العباد من احليوان والنبات واملعادن،
  .لبعض احليوانات والنبات

وهكذا حكم احليات والسباع والتنني والتماسيح واهلوام واحلشرات واجلراد، كل ذلك خلقه اهللا من املواد الفاسدات والعفونات 
ن اهلواء ويكون من ذلك أسباب للوباء وهالك الكائنة، ليصف واجلو واهلوام، ولئال يعِرض هلا الفساد من البخارات املتصاعدة، فيتعفّ

بيان ذلك أن الديدان والذُّباب والبق واخلنافس ال تكون يف دكان البزاز واحلداد والنجار، بل يف . احليوانات كلها دفعة واحدة
ك العفونات، امتصت ما فيها، فإذا خلقها اهللا تعاىل من تل. دكان القصاب أوالسمان أواللبان وأوالدباس، أويف السماد والسرقني

مث تكون تلك احليوانات الصغار مأكولةً، وأغذية ملا هوأكرب منها، وذلك من . وتغذّت ا، وصفا اهلواء منها، وسلم من الوباء
مل خلقها، : فمن ال يعرف هذه النعم، فرمبا يعترض على ربه فيقول. حكمة اخلالق، جل جالله، أنه ال يصنع شيئاً بال نفع وال فائدة

وقد مسعنا بأن جهلة اإلنس يزعمون . وما النفع فيها؟ كل ذلك جهالً منه واعتراضاً على ربه يف أحكام صنعته وتدبريه يف ربوبيته
 بأن عناية الباري مل تتجاوز فلك القمر، فلوأم فكّروا واعتربوا أحوال املوجودات، لعلموا وتبني هلم أن العناية شاملة لصغري اِخللقة

أقول قويل هذا، . وكبريها بالسوية، وملا قالوا الزور والبهتان يف حق اهللا تعاىل، تعاىل اهللا عما يقول الظاملون، عال علُواً كبرياً
  .وأستغفر اهللا يل ولكم

  .فبهذا انقضى الكالم من الرسل

  اجتماع زعماء الحيوانات من اآلفاقفصل

    اآلفاق وملا كان الغد وردت زعماء احليوانات من 

وقعد امللك لفصل القضاء، ونادى املنادي أال من له مظِلمة، أال من له حكومة، فليحضر، فإن احلاجات تقضى ألن امللك قد جلس 
لفصل القضاء، وحضرت قضاة اجلن وفقهاؤها وعدوهلا وحكامها وحكماؤها، وحضرت الطوائف الواردة من اآلفاق من اجلن 

  .اصطفت يمنة وسسرة أمام امللك، ودعت له بالتحية والسالمواإلنس واحليوانات، ف

مث نظر امللك مينة ويسرة، فرأى من أجناس احليوانات، واختالف الصور، وفنون األشكال واأللوان واألصوات والنغمات، وبقي 
  .متعجباً منه ساعة
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جعل بعضها شريفاً، وبعضها خسيساً، وبعضها كبري سبحان اهللا الذي خلق األشياء برمحته، وأوجد احليوانات بقدرته، و: مث قال
اجلثة، وبعضها صغري اجلثة، وبعضها ذا نطق، وبعضها أخرس؛ وجعل مقر بعضها يف اهلواء، ومقر بعضها يف املاء، وبعضها يف 

  .الرباري والقفار واجلبال والكهوف واملغارات، ربنا ما خلقت هذا باطالً، سبحانك ما أعظم شأنك

نعم أيها امللك، وأُشاهد : أال ترى هذه اخلالئق عجيبة الشان من خلْق الرمحن؟ قال: فت إىل حكيم من فالسفة اجلن، فقال لهقم الت
صانعها بعني قليب، وامللك متعجب منها، وأنا متعجب من حكمة الصانع احلكيم الذي خلقها، وأنشأها وبرأها، وأنا متعجب من 

كل ذلك يف كتاب . ، وأنشأها وبرأها، ويربيها ويرزقها وحيفظها، ويعلم مستقرها ومستودعهاحكمة الصانع احلكيم الذي خلقها
مبٍني عنده، وال لغلظ وال لنسيان؛ بل لتحقيٍق وبيان، ألنه ملا احتجب عن رؤية األبصار حبجب األنوار، وجلّ وعال عن تصور 

ج ما يف مكنون غيبه إىل الكشف واإلظهار والبيان، ليدركه العيان األوهام واألفكار، أظهر مصنوعاته إىل مشاهدة األبصار، وأخر
  .ويستغين عن الدليل والربهان

مث اعلم أيها امللك العدل، أن هذه الصور واألشكال واهلياكل والصفات اليت تراها يف عامل األجسام وجواهر األجرام، هي ِمثاالت 
ري أن تلك نورانيةٌ شفّافة، وهذه ظُلُمانية كاسفة، ومناسبة هذه إىل تلك كنسبة غ. وأشباه وأصباغ لتلك الصور اليت يف عامل األرواح

ألن تلك الصور اليت يف عامل األرواح محركات وهذه . التصاوير والنقوش اليت عليها هذه حليوانات من اللحم والعظام واجللود
اسدات، وتلك ناطقات معقوالت روحانيات غري متحركات، واليت دون هذه ساكنات صامتات، وحمسوسات فانيات باليات ف

  .مرئيات باقيات

احلمد هللا خالق املخلوقات، وبارئ املَربوآت، ومبدع املُبدعات، وخمترع : مث قام حكيم اجلن فخطب ومحد اهللا وأثىن عليه فقال
، وموكِّل األمالك، ورافع السبع املصنوعات، ومقلّب األزمان والدهور واألوقات، ومنشئ األماكن واجلهات، مدبر األفالك

السموات، وباسط األرضني املَدحوات من حتت كباق السموات، ومصور اخلالئق ذوي األوصاف املختلفات، واألوان واللغات، 
، بيعيد وهوبالنظر األعلى، وهو القريب البعيد. هواملنعم بأنواع العطايا وفنون الروايات، خلق فسوى، وقدر فهدى، وأمات وأحيا

فسبحان الذي جعل الطيبني للطيبات، وجعل اخلبيثني . من إدراك احلواس املُدِركات، قريب يف اخللوات من ذوي املناجاة
وسبحان الذي خلق املؤمنني واملؤمنات، وأوجد املسلمني واملسلمات، وأظهر العابدين والعابدات، وأهلم القائمني . للخبيثات

الصائمات، وهدى التائبني والتائبات، وأُنطق الذاكرين والذاكرات، ال تدركه األبصار، وال متثّله والقائمات، وأعان الصائمني و
كلّت ألسن الواصفني له بكنه الصفات، وحتريت عقول ذوي األلباب بالفكرة يف جالل عظمته، وعز سلطانه، ووضوح . األخبار

وهو اهللا الواحد القهار، العزيز الغفّار، الذي خلق اجلان قبل آدم من . ة تصفهفال القوة العقلية تدركه، وال القوة النطقي. آياته برهانه
وذلك . نار السموم أرواحاً خفية، وأشباحاً لطيفة، صوراً عجيبة، وحركات سريعة، تسبح يف اجلوكيف تشاء، بال كدر وال عناء

الئكة واحليوانات الربية والبحرية، أصنافاً خمتلفة األشكال من فضل اهللا علينا، وهو الذي خلق أصناف اخلالئق من اجلن واإلنس وامل
فمنها ما هي مراتبها يف أعلى علِّيني، وهم املالئكة املقربون، وِعباده املُصطفون، خلقهم من نور . والصور، ورتبها أصنافاً كما شاء

  .عرشه فهم حملته

، وإخوام من الكافرين واملنافقني واحلاسدين واملُنكرين ملصنوعاته من اجلن ومنها ما هي يف أسفل السافلني، وهم مردة الشياطني
  .واإلنس أمجعني

    

ومنها ما بني ذلك، وهم ِعباده الصاحلون من املؤمنني واملؤمنات، واملسلمني واملسلمات، فاحلمد هللا الذي أكرمنا باإلميان، وهدانا 
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واحلمد هللا الذي خص مِلكنا بالعلم واحللم ". لننظر كيف تعملون: "تعاىلإىل اإلسالم، وجعلنا خلفاء يف األرض كما قال 
أقول قويل هذا، وأستغفر اهللا يل . فامسعوا وأطيعوا، إن كنتم تعِقلون. واإلحسان والعدل واإلنصاف، وذلك من فضل اهللا علينا

  .ولكم

وسبعني رجالً خمتلفي اهليئات واللباس واللغات فلما فرغ احلكيم من كالمه، زظر امللك إىل مجاعة من اإلنس، وهم وقوف حن
سبحان . سبحان الذي خلق اإلنسان من نطفة يف قراٍر مكني. سبحان الذي خلق اإلنسان من ماء مهني: واألشكال واأللوان، فقال

جعل املُضغة ِعظاماً، مث كسا سبحان الذي جعل النطفة علَقة، مث جعل العلَقة مضغة، مث . الذي خلق اإلنسان من صلضال كالفَخار
سبحان الذي . سبحان الذي قدر وهدى، وأمات وأحيا. العظام حلماً وجلداً، مث نفخ فيه من روحه، فتبارك اهللا أحسن اخلالقني

  .سبحان اهللا رب العرش العظيم. سبحان الذي خلق اإلنسان يف أحسن تقومي. جعل اإلنسان أكرم احليوانات، وأفضل املوجودات

  خطبة الرجل العراقيصلف

مث نظر امللك، فرأى فيهم رجالً معتدل القامة، مستوي البنية، حسن الصورة، مليح الِبزة، لطيف اجلملة، صايف الِبنية، حلواملنظر، 
  .رجل من ايرانشهر يعين به العراق: من هوذاك، ومن أين هو؟ فقال: خفيف الروح، فقال للوزير

  .قل له يتكلم: قال امللك

  .مسعاً وطاعة: قال. شار إليه الوزيرفأ

احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال على الظاملني، وصلى اهللا على حممد وآله الطيبني، واحلمد هللا الواحد : فقال
مث . واهر واألكوان، ذوات الكياناألحد، الفرد الصمد، احلنان املَنان، ذي الفضل واإلنعام، الذي كان قبل األماكن واألزمان، واجل

بدأ واخترع، وأخرج من مكنون غيبه نوراً ساطعاً، ومن النور ناراً أجاجاً، وحبراً من املاء وجراجاً، ومجع بني املاء والنار، وكان 
 وثقّلها باجلبال الراسيات، فخلق من الدخان السموات املسموكات، ومن الزبد األرضيني املَدحوات،. دخاناً مورداً، وزبداً ملبداً

وحفر البحار الزاخرات، فأرسل الرياح الذاريات بتصاريف من اجلهات، وأثار من البحار والبخارات املتصاعدات، ومن األرضيني 
ا القطر الدخانات املُعتِكرات، وألّف منها الغيوم والسحائب املنشآت، وساقها بالرياح إىل الرباري والقفار والفلوات، وأنزل منه

  .والربكات، وأنبت العشب والنبات متاعاً لنا وألنعامنا

واحلمد هللا الذي خلق من املاء بشراً، وخلق منها زوجها ليسكن إليها، وبث منهما رجاالً كثرياً ونساء، وبارك يف ذُريتهما، وسخر 
  .لقيامة ينعثونمث إم بعد ذلك مليتون، مث إم يوم ا. هلما يف الرب والبحر متاعاً إىل حني

واحلمد هللا الذي خصنا بأوسط البالد مسكناً، وأطيبها هواء ونسيماً وتربة، وأكثرها أاراً وأشجاراً ومثاراً، وفضلنا على كثري من 
بطنا العلوم فنحن دايته استن. فله احلمد واملَن والثناء، إذ خصنا بذكاء النفس، وصفاء األذهان، ورجحان العقول. عباده تفضيالً

الغامضة، وبرمحته استخرجنا الصنائع البديعة، وعمرنا البالد، وحفرنا األار، وغرسنا األشجار، وبنينا البنيان، ودبرنا املُلك 
 فمنا نوح النيب، عليه السالم، وإدريس الرفيع، وإبراهيم خليل الرمحن، وموسى الكليم، وعيسى. والسياسة، وأُوتينا النبوة والرسالة

ومنا كانت املللوك الفاضلة، مثل أفريدون النبطي، وسليمان بن داود . املسيح، وحممد املصطفى، عليهم صلوات اهللا وحتياته
اإلسرائيلي، ومنوجهر احلريري، ودارا التميمي، وتبع احلمريي، وأردشري بن بابكان الفارسي، وبهرام، وأنوشروان، وبزرجِمهر بن 

ئف من آل ساسان وبين سامان الذين شقّوا األار، وأمروا بغرس األشجار، وبنيان املدن والقرى، ودبروا املُلك ختتان وملوك الطوا
 املعادن، واملعادن لب النبات، والنبات لُب الناس، والناس لب احليوان، واحليوان لُب والسياسة واجلنود والرعية، فنحن لُب
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وأقول قويل هذا، وأستغفر اهللا يل . لله احلمد واِملنة، وله الشكر والثناء، وإليه املَصري بعد اهلَرمفنحن لب أُويل األلباب، ف. األركان
  .ولكم

    ما تقولون فيما قال اإلنسي من األقاويل يف ما ذكر من فضائلهم، وافتخر به؟ : مث قال املللك ملن كان حاضراً من حكماء اجلن

  .صدق فيما قال: قالوا

احد من حكماء اجلن كان يقال له صاحب العزمية والصرامة، فإنه ما كان جيايب أحداً، وإذا تكلم واحد وكان على وتكلم غري و
يا معشر احلكماء، اعلموا أن هذا اإلنسي قد ترك شيئاً مل يذكره يف خطبته، وهوِمالك : فقال. خطِئه وزلّته، رده عن غَيه وضاللته

  .األمر وِعمدته

ومن عندنا خرج الطُّفان، فغرق ما على وجه األرض من النبات واحليوان، ويف بالدنا اختلفت : مل يقل: هو؟ قالوما : فقال امللك
ومنا كان بخت نصر مخرب ايليا . منا كان منرود اجلبار، وحنن طرحنا إبراهيم يف النار. األلسن، وتبلبلت العقول، وحتريت األلباب

وهو الذي طرد آل عدنان من شط الفُرات إىل بالد احلجاز، . أوالد سليمان، عليه السالم، وآل إسرائيلومحرق التوراة، وقاتل 
  .املتمرد اجلبار، الفتاك السفاك للدماء

ليس من اإلنصاف يف احلكومة، والعدل يف القضية، : كيف يقول هذا ويذكره، وكله عليه ال له؟ فقال صاحب العزمية: فقال امللك
  .د فضائله ويفتخر ا، وال يذكُر مساويه ويتوب ويعتذر منهاأن يذكر أح

: مث إن امللك نظر إىل اجلماعة، فرأى رجالً أمسر، حنيف اجلسم، طويل اللحية، موفور الشعر، متوشحاً بإزار أمحر على وسطه، فقال

  .رجل من بالد اهلند من جزيرة سرنديب: من هو؟ فقال

  .مره: قال امللك للوزير

  . أن يتكلمفأمر له

  قال الهنديفصل

مث أنشأ حبراً من النور . احلمد هللا، الواحد األحد، الفرد الصمد، القدمي السرمد، الذي قبل الدهور واألزمان واجلواهر واألكوان
اليم، عجاجاً، فركّب فيه األفالك وأدارها، وصور الكواكب فسيرها، وقسم الربوج فأطلعها، وبسط األرض فأسكنها، وخط األق

وحفر البحار، وأجرى األار، وأرسى اجلبال، وفسح الفلوات، وأخرج النبات، وكون احليوان، وخصنا بأوسط البالد مكاناً، 
وأعدهلازماناً، حيث يكون الليل والنهار متساويني والشتاء والصيف معتدلَني، واحلر والربد غري مفرطني،وجعل تربة بالدنا أكثر 

 طيباً، ونباا أدويةً، وحيواا ِفيلةً، ودوحها ساجاً، وقصبها قنباً، وِعكِرشها خيزراناً، وحصاها ياقوتاً وزبرجداً، معادن، وأشجارها
  .جعل مبدأ كون آدم، عليه السالم، هناك وهكذا حكم سائر احليوانات، بدأ كوا حتت خط االستواء

فمنهم البدو والبرهميون وبوداسف وبلوهر، . بياء، وجعل أكثر أهلها احلكماءمث ان اهللا، تبارك وتعاىل، خصنا فبعث يف بالدنا األن
وخصنا بألطف العلوم سحراً وعزائم وكهانة، وجعل أهل بالدنا أسرع الناس حركة، وأخفّهم وثباً، وأجسرهم على أسباب املنايا 

  .أقول قويل هذا، وأستغفر اهللا تعاىل يل ولكم. إقداماً، وباملوت اوناً

لوأمتمت اخلُطبة، وقلت مث بلينا حبرق األجساد، وعبادة البدور واألصنام والقرود، وكثرة أوالدنا الزنا، : قال صاحب العزمية
  .واسوداد الوجوه، وأكل التبول والفالفل

  .زم، ويترجح قداماً وخلفاًمث نظر امللك، فرأى رجالً آخر، فتأمل، فإذا هوطويل مرتٍد برداء أصفر، بيده مدرجة ينظر فيها ويزم
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  .رجل من أهم الشام عرباين من آل إسرائيل: من هوذاك؟ فقال: فقال امللك للوزير

  .فمر له أن يتكلم: فقال امللك

  .مسعاً طاعة: قال. فأمر الوزير للِعرباين

  قال العبرانيفصل

  .كان فيما مضى من الدهور واألزمان، ومل يكن سواهاحلمد هللا الواحد القدمي، الباري احلكيم، القهار احلي القيوم، الذي 

: فقال للدخان. مث بدأ اخللق نوراً ساطعاً، ومن النور ناراً وقّاداً، وحبراً من املاء رجراجاً؛ ومجع بينهما، وخلق منهما دخاناً وزبداً

وبسط األرض يف يومني، وخلق بني فخلق السموات فسوى خلقها يف يومني، . كن أرضها هاهنا: وقال للزبد. كن مساء هاهنا
مث . أطباقها أصناف اخلالئق من املالئكة، واجلن، واإلنس، والطري، والسباع، والوحوش، والبهائم، واألنعام، وغري ذلك يف يومني

يل الرمحن، استوى على العرش يف اليوم السابع، واصطفى من خلقه آدم أبوالبشر، ومن أوالده وذريته نوحاً، ومن ذُريته ابراهيم خل
ومن ذُريته إسرائيل، ومن ذُريته موسى بن عمران، عليهم السالم، وكلمه وناجاه وأعطاه آية اليِد والعصا، والتوراة، وكتب األنبياء، 

    ! عليهم السالم

.  من العاملنيوفلق البحر، وأغرق فرعون عدوه، وأنزل على بين إسرائيل املن والسلوى، وجعلهم ملوكاً، وأعطاهم ما مل يعط أحداً

  .أقول قويل هذا، وأستغفر اهللا يل ولكم. فله احلمد والثناء والشكر والنعماء

. وجعل منا القردة، واخلنازير، وعبدة الطاغوت؛ أُلئك شر مكاناً، وأضلّ عن سواء السبيل: نسيت ومل تقل: فقال صاحب العزمية

ذلك هلم ِخزي يف الدنيا، وهلم يف اآلخرة عذاب عظيم جزاًء مبا كانوا . بوضربت علينا الذِّلة واملسكنة، وباؤوا بغضب على غض
  .يعملون

مث نظر امللك فرأى رجالً طويالً، عليه ثياب من الصوف، وعلى وسطه ِمنطقة من السيور، وبيده بريم عوٍد يطرحه ويبخر فيه النار، 
  .رافعاً صوته يقرأ كلماته ويلحنها

  .رجل سرياين من آل املسيح، عليه السالم:  هوذلك؟ قالمن: فقال امللك للوزير

  .مسعاً وطاعة: قال. فأمره الوزير. فمر له أن يتكلم: قال امللك للوزير

  قال السريانيفصل

  .احلمد هللا الواحد األحد، الفرد الصمد، الذي مل يلد ومل يولد، وكان يف بدئه بال كُفُؤ وال أحد، وال عدد وال مدد

ح، ونور األنوار، وأظهر األرواح، وخلق صور األشباح، وبرأ األجسام، وركّب األجرام، ودور األفالك، ووكّل مث فلق األصبا
األمالك، وسوى خلق السموات واألرض املدحوات، وأرسى اجلبال الراسيات، وجعل البحار الزاخرات، والرباري والفلوت مسكناً 

  .للحيوان والنبات

العذراء البتول جسد الناسوت، وقرن به جوهر االهوت، وأيده بروح القدس، وأظهر على يده العجائب، احلمد هللا الذي اختذ من 
. وأحيا به آل إسرائيل من موت اخلطية، وجعلنا من أشياعه وأنصاره، وجعل منا القسيسني والرهبان، فنحن ال نستكرب يف األرض

ولنا فضائل تركنا ذكرها، وأستغفر اهللا يل ولكم، إنه الغفور . لشكر والثناءوجعل يف قلوبنا رأفة ورمحة ورهبانية، فله احلمد وا
  .الرحيم
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ثالثُ ثالثٍة، وعبدنا الصلبان، وأكلنا حلم اخلرتير يف : فما رعيناها حق رعايتها، وكفرنا وقلنا: قل أيضاً: قال صاحب العزمية
  .القربان، وقلنا على اهللا الزور والبهتان

إزار ورداٌء، شبه املُحرم راكعاً :  رجل واقف، فتأمله فإذا هوأمسر شديد السمرة، حنيف اجلسم، وعليه ثوبانمث نظر امللك إىل
  .رجل من ِتهامة قرشي: من هوذاك؟ قال الوزير: فقال. ساجداً، يتلوالقرآن، ويناجي الرمحن

  ! مسعاً وطاعةً: قال. فأمر له الوزير. فمر له أن يتكلم: قال امللك

قال القرشي فصل  

هواألول واآلخر، والظاهر والباطن، األول بال . احلمد هللا الواحد الصمد، الفرد الذي مل يلد ومل يولد، ومل يكن له كُفُؤاً أحد
وهو العظيم . ابتداء، واآلخر بال انتهاء، الظاهر على كل شيء قُدرةً وسلطاناً، والباطن يف كل شيء علماً ومشيئةً ونفاذاً وإدادةً

  .أن، والواضح الربهان، الذي كان قبل األماكن واألزمان واجلواهر ذوات الكيانالش

كن فيكون، فسوى وقدر، فهدى وهوباملنظر األعلى، الذي رفع السماء بغري عمٍد، وبناها ورفع سمكها فسواها، : مث قال له
. مرعاها، واجلبال أرساها متاعاً لكم وألنعاِمكموأغطَش ليلها، وأخرج ضحاها، واألرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها و

وما كان معه من إله، إذاً لذهب كما إله مبا خلق، ولعال بعضهم على بعض، سبحان اهللا عما يِصفون، كذَب العادلون باهللا، وضلّوا 
  .ضالالً بعيداً، وخسروا خسراناً مبيناً

 على الدين كلّه ولوكره املشركون، وصلى اهللا عليه، وعلى آله وهو الذي أرسل رسوله حممداً باهلدى ودين احلق، ليظهره
وأصحابه وعترته، وعلى مالئكته املقربني وأنبيائه املرسلني، وعلى عباده الصاحلني من أهل السموات وأهل األرضني واملسلمني، 

  .وجعلنا وإياكم منهم برمحته، إنه أرحم الرامحني

 وجعلنا من أُمة صاحب الفُرقان، وأكرمنا بِتالوة القرآن، وصوم شهر رمضان، والطواف حول واحلمد هللا الذي خصنا خبري األديان،
بيته احلرام والركن واملقام، وأكرمنا بليلة القدر، والعرفات، والزكاة، والطَّهارات، والصلوات، واجلماعات، واألعياد، واملنابر، 

  . الربانينيواخلطب، وفقه الدين، وعلم سنن النبيني، وسرية

    

وعرفنا أخبار وأحوال األولني واآلخرين، وحساب يوم الدين، ووعدنا ثواب النبيني والشهداء والصاحلني يف دار النعيم، أبد اآلبدين 
ولنا فضائل أُخرى يطول شرحها، . واحلمد هللا رب العاملني، وصلى اهللا على حممد خامت النبيني، وإمام املرسلني. ودهر الداهرين

  .تركنا ذكرها خمافة التطويل، وأستنغفر اهللا يل ولكم

مث إنا تركنا ورجعنا مرتدين، بعد وفاة نبينا، شاكّني منافقني، وقتلنا األمثة اخليرين الفاضلني طلباً : قل أيضاً: قال صاحب العزمية
  .للدنيا بالدين

رجل من أهل : من هوذلك؟ قال: فقال للوزير. يديه آالت الرصدمث نظر امللك فرأى رجالً على رأسه ِمشدة، قائماً يف امللعب بني 
  .الروم من بالد يونان

  .مسعاً وطاعة: قال. فأمر له أن يتكلم. مره: فقال امللك

  قال اليونانيفصل
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اج واألفراد، احلمد هللا الواحد األحد، الفرد الصمد، الذي كان قبل اهليوىل ذات الصورة واألبعاد، كالواحد قبل األعداد، واألزو
  .واملتعايل عن األنداد واألضداد

  .واحلمد هللا الذي تفضل وتكرم، وأفاض من جوده العقل الفعال، ذا العلوم واألسرار، وهونور األنور، وعنصر األرواح

  .كاتواحلمد هللا الذي أنتج من نوره العقل والبحث من جوهر النفس الكلية الفلكية، ذات احلركات، وعني احلركات والرب

  .واحلمد هللا الذي أظهر من قوة عنصر األكوان، ذوات اهليوىل والكيان

  .واحلمد هللا خالق األجسام، ذوات املقادير واألبعاد واألماكن واألزمان

نطق واحلمد هللا مركّب األفالك، والكواكب السيارات، املُوكِّل بدوراا النفوس واألرواح واملالئكة ذات الصور واألشباح، ذوي ال
  .والفكر، واحلركات الدورية، وجعلها مصابيح الدجى، ومشِرق األنوار يف اآلفاق واألقطار

وأخرج النبات، وجعل ذلك مادةً . واحلمد هللا مركِّب األركان، ذوات الكيان، وجعلها مسِكناً للنبات واحليوان، واإلنس واجلان
  .البحار وصم اجلبال، اجلواهر املَعدنية الكثيفة، ذوات املنافعلألبدان، وغذاء احليوان، وهو املخرج من ِقعار 

واحلمد هللا الذي فضلنا على كثري من عباده تفضيالً، إذ خص بالدنا بكثرة البقول والنعم، وجعلنا ملوكاً باخلصال الفاضلة، والسير 
وم والصنائع العجيبة، والطِّب، واهلندسة، والنجوم، وعلم تركيب العادلة، ورجحان العقول، وِدقّة التمييز، وجودة الفهم، وكثرة العل

األفالك، ومعرفة تركيب األفالك، ومعرفة منافع احليوان، والنبات، واملعادن، واحلركات، وآالت الرصد والطِّلَّسمات، وعلم 
ولنا فضائل أُخر يطول شرحها، . جزيل العطاءفله احلمد والثناء والشكر على . الرياضيات، واملَنطقيات، والطبيعيات، واالهليات

  .وأستغفر اهللا يل ولكم

من أين لكم هذه العلوم واحلكمة اليت ذكرا وافتخرت ا، لوال أنكم أخذمت بعضها من آل إسرائيل أيام : فقال صاحب العزمية
ماذا : ا إىل أنفسكم؟ فقال امللك لليوناينبطِليموس، وبعضها من علماء أهل مصر أيام مسيكوس، فنقلتموها إىل بالدكم، ونسبتموه

ولومل يكن . صدق احلكيم فيما قال، فإذا أخذنا منهم، فإن علومنا وعلوم سائر اُألمم بعضها من بعض: تقول فيما ذكر؟ قال
لبين إسرائيل ومن أين كلن . كذلك، من أين للفرس علم النجوم، وتركيب األفالك، وآالت الرصد، لوال أم أخذوها من أهل اهلند

علم احليل والسحر والعزائم ونصب الطِّلَّسمات، واستخراج املقادير، لوال أن سليمان، عليه السالم، أخذها من خزائن ملوك سائر 
وبعضها ورثها بنوإسرائيل . اُألمم، حينما غلب عليهم، ونقلها إىل لغة العربانيني وإىل بالد الشام، وكانت مملكته يف بالد فلسطني

ن كتب أنبيائهم اليت ألقتها إليهم املالئكة بالوحي واألنباء من املإل األعلى الذين هم سكان السموات، وملوك األفالك، وجنود م
  .العاملني

فإذا صار . صدق إمنا تكثر العلوم يف أُمة دون أُمة، ويف وقت دون وقت من الزمان: ما تقول فيما ذكر؟ قال: قال امللك للحكيم
  .ة فيها فتغِلب سائر اُألمم، وتأخذ فضلها وفضائلها،وعلومها وكتبها، فتنقلها إىل بالدهم وينسبوا إىل أنفسهمامللك والنبو

من : فقال. مث نظر امللك إىل رجل عظيم اجلثة، قوي البنية، حسن البزة، ناظراً حنوالسماء يدير بصره مع الشمس كيفما دارت
  .ن بالد مرووالشاهارجل من أهل خراسان م: هوذلك؟ قال الوزير

  .مسعاً وطاعة: فقال. فأمر الوزير. فمر له ليتكلم: فقال املل

  قال الخرسانيفصل
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احلمد هللا الواحد األحد، الكبري املتعال، العزيز اجلبار، القوي القهار، العظيم الغفار، ذي الطَّول، ال إله إالّ هو، إليه املصري، الذي 
الناطقني، وال تبلغ كُنه أوصافه أفهام املتفكرين، حتريت يف عظيم جاللته عقول ذوي األلباب تقصر عن كيفية صفاته ألسن 

" ال تدركه األبصار وهويدرك األبصار وهو اللطيف اخلبري"واألبصار من املُستبِصرين، عال فدنا، وظهر فتجلّى، وهوباملنظر األعلى 

الك الدائرات، ورفع سموك السموات ذوات األقطار املتباعدات، فلله احلمد احتجب باألنوار قبل خلق الليل والنهار، وركّب األف
خالق اخلالئق أجناساً من املالئكة واجلن واإلنس، من الشياطني، ومن اخلليقة أصنافاً ذوي أجنحة مثىن وثالث ورباع، وذوات 

أنواعاً وأشخاصاً، ومن بين آدم شعوباً وقبائل خمتلفة رجلني وأربع، وما ينساب على بطنه، وما يغوص يف املاء ويسبح فيه، مث جعلها 
  .مث قسم عليهم إنعامه وأفضاله، ومواهبه وإحسانه. ألواا وألسنتها، وِدثارها، وأماكنها، وأزماا

  .واحلمد هللا على ما أعطى ووهب من آالئه، وعلى ما وعد من إنعامه

لبلدان مدناً وأسواقاً ومنازل، وقالعاً وحصوناً، وأاراً وأشجاراً وجباالً، واحلمد هللا خصنا وتفضل علينا، إذ جعل بالدنا أكثر ا
  .فنساؤنا يف قوة الرجال، ورجالنا يف قوة اِجلمال، وِجمالنا يف قوة ِعظَم اجلبال. ومعادن وحيواناً نباتاً، ورجاالً نساء

: والقوة املتني، وحمبة الدين، واتباع املُرسلني، فقال، عز وجلواحلمد هللا على ما خصنا ومدحنا على ألسن النبيني بالبأس الشديد، 

ستدعون إىل قوم أُويل : "وقال، عز وجل، للمخلَّفني من األعراب" وحنن أُولوقوة أُولوبأس شديد واألمر إليِك فانظري ماذا تأْمرين"
لوكان اإلميان معلّقاً بالثريا، : "اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا، صلى ." سوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه: "وقال" بأْس شيدي

طوىب إلخواين من رجال فارس جييئون يف آخر الزمان جيدونه سواداً : "وقال، صلى اهللا عليه وسلم." لتناوله رجل من أبناء فارس
وإن منا من يقرأ . تزود للمعادواحلمد هللا على ما خصنا باليقني واإلميان، والعمل لآلخرة، وال" على بياض ويؤمنون يب ويصدقونين

ومنا من يقرأ القرآن ويلحنه وال يعرف معناه، ويؤمن مبحمد ويصدقه . اإلجنيل وال يدري منه شيئاً، ويؤمن باملسيح ويصدقه
، وحنن وحنن لبسنا السواد وطلبنا بثأر احلسني، وطَردنا البغاة من بين مروان، طغوا وعصوا، وتعدوا حدود اهللا والدين. وينصره

نرجوأن يظهر من بالدنا غإلمام املهدي، عليه السالم، املنتظر من آل حممد، صلى اهللا عليه وسلم، فإن عندنا له خرباً وأثراً، واحلمد 
  .أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم. هللا على ما أعطى ووهب، وأنعم وأكرم

صدق فيما : ماذا ترون فيما ذكر؟ قال رئيس الفالسفة: كماء، وقالفلما فرغ الفارسي من كالمه نظر امللك إىل من حوله من احل
ذكر لوال أن فيهم جفاء الطبع، وفُحش اللسان، وِنكاح الغلمان، وتزويج اُألمهات، وعبادة النريان، ويسجدون للشمس من دون 

  .الرمحن

  في بيان صفات األسدفصل

 السباع والوحوش وملا كان يف اليوم الثالث حضر زعماء الطوائف على وأخالقه ومناقبه من اخلصال احملمودة واملذمومة من بني
ونظر امللك مينة ويسرة فرأى ابن آوى واقفاً إىل جنب احلمار، وهوينظر شزراً، . الرسم، فوقفت يف مواضعها كاألمس يف الس

  .ويلتفت مينة ويسرة ِشبه املريب اخلائف الوِجل من الكالب

  .أنا زعيم السباع: من أنت؟ قال: لترمجانفقال امللك على لسان ا

  .ملكنا: ومن أرسلك؟ قال: قال

  .األسد أبواحلارث: من هو؟ قال: قال
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  .يف اآلجام والغياض والدحال: أين يأوي من البالد؟ قال: قال امللك

  .حيوان الرب من الوحوش واألنعام والبهائم: ومن رعيته؟ قال: قال

  .النمورة والفهود والذئاب وبنات آوى والثعالب وسنانري الرب، وكل ذي خملب وناٍب من السباع: ومن جنوده وأعوانه؟ قال: قال

  .صف يل صورته وأخالقه وسريته يف رعيته وجنوده: قال

    

نعم، أيها امللك، هوأكري السباع جثة، وأعظمها ِخلقة، وأقواها وأشدها قوة وبطشاً، وأعظمها هيبة وجالالً، عريض الصدر، : قال
قيق اخلصر، لطيف املؤخر، كبري الرأس، مدور الوجه، وضاح اجلبني، واسع الشدقني، منفرج املنخرين، متني الزندين، حاد صلْب د

األنياب واملخالب، براق العينني، جهري الصوت، شديد الزئري، عبل الساقني، شجاع القلب، هائل املنظر، ال يهاب أحداً، وال 
اجلواميس، وال الفيلة، وال التماسيح، وال الرجال ذوي البأس الشديد، وال الفرسان ذوي السالح الشاك يرهب لشدة بطشه 

سخي النفس، إذا . وهوشديد العزمية، حازم الرأي، إذا هم بأمر، قام إليه بنفسه، ر يستعني بأحد من جنوده وأعوانه. املدرعة
ه خدمه، عفيف النفس عن األمور الدنية، ال يتعرض للنساء وال للصبيان وال اصطاد فريسة، أكل منها وتصدق بباقيها على جنود

وإذا . كرمي الطبع، إذا رأى ضوءاً بعيداً، ذهب حنوه يف ظُلَم الليل، ووقف بالبعد منه، وسكنت ثورة غضبه، والنت صولته. للنيام
ى إالّ من النمل الصغري، فإا مسلّطة عليه وعلى أشباله، مسع نغمة طيبة، قرب بالبعد منها وسكن إليها، ال يفزع من شيء وال يتأذّ

  .كما سلُط البق على الفيلة واجلواميس، وتسلط الذُّباب علىامللوك اجلبابرة من بين آدم

  .أحسنها وأعدهلا، وأنا أذكر بعد هذه: كيف سريته يف رعيته؟ قال: قال

  في بيان صفة العنقاءفصل

ا وما فيها من النبات واحليوان مث نظر امللك إىل الطائف احلضور هناك فرأى الببغاء قاعدة على غصن وصفة اجلزيرة اليت تأوي إليه
  .شجرة بالقرب، وهي تنظر وتتأمل كلّ من يتكلم من اجلماعة احلضور، وينطق حبكاية يف كالمه وأقاويله

  .أنا زعيم اجلوارح من الطري: من أنت؟ قال: فقال له امللك

  .ملكنا: ك؟ قالمن أرسل: قال

  .عنقاء مغِرب: من هو؟ قال: قال

إىل أطواد اجلبال الشاخمة يف جزيرة البحر األخضر اليت قلّ ما بلغ إليها مراكب البحر وال أحد من : أين يأوي من البالد؟ قال: قال
  .البشر

  .ِصف لنا تلك اجلزيرة: قال

ء، عذبة املياه من العيون واألار، كثرية األشجار من دوج الساِج العالية يف نعم، طيبة التربة، معتدلة اهلواء، حتت خط االستوا: قال
  .قصب آجامها القنا، وِعكرشها اخليزران، وحيواا الفيل واجلواميس واخلنازير وأصناف أُخر ال يعلمها إالّ اهللا. جواهلواء

  .صف لنا صورة العنقاء وأخالقها وسريا: قال

الطري جثّة، وأعظمها ِخلقة،وأشدها طرياناً، كبرية الرأس، عظيمة املنقار، كأنه معول من احلديد، عظيمة نعم، هي أكرب : قال
وإذا انقضت من . وذنب مناِسب هلما كأنه فازةُ منرود اجلبار. اجلناحني، إذا نشرما كأما ِشراعان من ِشراعات مراكب البحر

وهي ختطف اجلواميس والفيلة من وجه األرض يف طرياا، . ج اهلواء، من خفقان جناحيهااجلويف طرياا، تز اجلبال من شدة متو
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  .كما ختطف احلدأة والفأرة من وجه األرض يف طرياا

  .أحسنها وأعدهلا، وأنا أذكر بعد هذا: ما سريا؟ قال: قال

  في بيان صفة الثعابين والتنينفصل

مسع نغمةً وطنيناً من ِشق حائط كان بالقرب من هناك، هي تترمن وتتذمر وال دأ وعجيب خلقهما وهائل منظرمها مث إن امللك 
  .فتأمله فإذا هوصرصر واقف حيرك جناحيه، له حركة خفيفة سريعة يسمع هلا نغمة وطنني كما يسمع لوتر الزير. ساعة وال تسكن

  .أنا زعيم اهلوام واحلشرات: من أين أنت؟ قال: فقال له امللك

  .ملكنا: من أرسلك؟ قال: قال

  .الثعبان: من؟ قال: قال

اجلبال الشاخمة املرتفعة إىل كُرة النسيم عند كُرة الزمهرير، حىت ال يرتفع إىل هناك سحاب وال : أين يأوي من البالد؟ قال: قال
  .غيوم، وال يقع أمطار، وال ينبت نبات، وال يعيش حيوان من شدة برد الزمهرير

  .احليات واجلرادات واحلشرات أمجع:  وأعوانه؟ قالفمن جنوده: قال

يف األرض بكل مكان، فهم أُمة وخالئق ال حيصي عدها إالّ اهللا الذي خلقها وصورها وبرأها، ويعلم : فأين تأوي جنوده؟ قال: قال
  .مستقرها ومستودعها

ريح بربد الزمهرير من شدة وهج حرارة الَّم الذي بني ليست: ومل ارتفع الثعبان إىل هناك مع جنوده وأبناء جنسه؟ قال: قال امللك
  .فكيه وتلهبها يف جسمه

  .صف لنا صورته وأخالقه وسريته: قال

  .صورته كصورة التنني، وأخالقه كأخالقه: قال

  .زعيم حيوان املاء: فمن لنا بوصف التنني؟ قال: قال

     من هو؟ : قال

  .ذلك الراكب اخلشبة: قال

لضفدع راكب خشبة على ساحل البحر بالقرب من هناك، وهوينق بأصوات تسبيحات هللا، وتكبريات وحتميداً فنظر امللك، فإذا ا
  .وليالً ال يعلمها إالّ اهللا واملالئكة الكرام البررة

  .أنا زعيم حيوان املاء: من أنت؟ قال: قال امللك

  .ملكنا: ومن أرسلك؟ قال: قال

  .التنني: ومن هو؟ قال: قال

  .يف قعر البحار حيث األمواج املتالطمة، ومنشأ السحاب والغيوم املؤلّفة: وأين يأوي من البالد؟ قال: قال

التماسيح والدالفني والسرطانات وأصناف من احليوانات البحرية اليت ال حيصي عددها إالّ اهللا : من جنوده وأعوانه؟ قال: قال
  .الواحد القهار

  .أخالقه وسريتهصف لنا صورة التنني و: قال

نعم أيها امللك، هوحيوان عظيم اخللقة، عجيب الصورة، طويل القامة، عريض اجلُثة، هائل املنظر، مهول املخبر، ختافه وابه : قال
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إذا حترك، حترك موج البحر من سرعة سباحته، كبري الرأس، براق العينني، واسع . حيوانات البحر أمجع لشدة قوته وعظم صولته
وإذا امتأل جوفه منها واتِخم، تقوس والتوى، واعتمد على .  كثري األسنان، يبلع من حيوانات البحر عدداً كثرياً ال يحصىالفم،

رأسه وذنبه، ورفع وسطه خارجاً من املاء، مرتفعاً يف اهلواء، مثل قوس قزح يشرق يف عني الشمس، ويستروح حبرها، ليستمرئ ما 
وينشأ سحابة من حتته ترفعه، فترمي به إىل الرب فيموت، وتأكل من جثته . ، وهوعلى هذه احلالة، غشيةورمبا عرض له. يف جوفه

السباع أياماً، وترمي به إىل أُمة يأجوج ومأجوج الساكنني من وراء السد، ومها أُمتان صورما آدمية، ونفوسهماسبعية، ال تعرفان 
شراء، وال احلرفة وال احلرث وال الزرع بل الصيد من السباع والوحوش والسمك، والنهب التدبري وال السياسة، وال البيع وال ال

  .والغارات بعضها على بعض، ويأكل بعضها بعضاً

واعلم أيها امللك بأن كل حيوانات البحر تفزع من التنني وابه، وهوال يفزع من شيء إال من دابة صغرية تشبه الكرور واِجلرجش 
واجتمعت عليه احليوانات البحرية . فإذا لسعته، دب سمها يف جسمه فمات. در عليها بطشاً، وال منها احترازاًفتلسعه، وهوال يق

. فهي تأكلها مدةً من الزمان، كما تأكل السباع كبارها ِصغارها مذة من الزمان. تأكله، فيكون هلا عيشاً رغداً أياماً من جثته

. أن العصافري والقنابر واخلطاطيف وغريها تأكل اجلَراد والنمل والذباب والبق وما شاكلهاوذلك . وهكذا حكم اجلوارح من الطري

مث إن البزاة والصقور والنسور والعقبان تصطادها . مث إن البواشق والشواهني وما شاكلها تصطاد العصافري والقنابر وتأكلها
  . والديدانمث إا إذا ماتت أكلها صغارها من النمل والذباب. وتأكلها

مث إذا ماتوا أكلتهم يف قبورهم الديدان . وهكذا سرية بين آدم، فإم يأكلون حلوم اجلَدي واحلمالن والغنم والبقر والطري وغريها
  .والنمل والذباب

 من إن: ومن أجل هذا قال احلكماء املنطقيون من اإلنس. وهكذا يأكل صغار احليوانات كبارها، وتارةً تأكل كبارها صغارها
  ".وتلك األيام نداوهلا بني الناس وما يعقلها إالّ العاملون: "قال اهللا سبحانه. فساد شيء آخر يكون صالح شيء آخر

وقد مسعنا أيها امللك أن هؤالء اإلنس يزعمون أم أربابنا، وأن سائر احليوانات عبيد هلم، فهالّ يفقهون فيما وصفت من تصاريف 
فإم تارة آكلون، وتارة هم مأكولون، فبماذا يفتخر بنوآدم على احليوانات، . بينها فرق فيما ذكرتأحوال سائر احليوانات، هل 

  .األعمال خبواتيمها، وكلهم من التراب خِلقوا وإليه مصريهم: وعاقبة أمرهم مثل عاقبة أمرها؟ وقد قيل

    

نس وادعاَءهم على احليوانات أا عبيدهم، وأم أرباب هلا، اعلم أيها امللك احلكيم بأنه ملا مسع التنني قول اإل: مث قال الضفدع
ما أجهل هؤالء اإلنس وأشد طُغيام وإعجام بأنفسهم، ومكابرم ألحكام العقول، : وقال. تعجب من قوهلم الزور والبهتان

يج عبيداً هلم وخِلقت من أجلهم، أفال كيف يجوزون أن تكون السباع والوحوش واجلوارح والثعابني والتنانني والتماسيح والكواس
يفتكرون ويعتربون بأنه لوخرجت عليهم السباع من اآلجام، ونقضت عليهم اجلوارح من اجلو، ونزات عليهم الثعابني من رؤوس 

طتهم يف اجلبال، وخرجت إليهم التماسيح والتنانني من البحر، فحملت على اإلنس محلة واحدة، هل يبقى منهم أحد، وأا لوخال
ديارهم ومنازهلم هل كان يطيب هلا عيش أوحياة معهم؟ أفال يتفكرون يف ِنعم اهللا تعاىل عليهم حني صرفها وأبعدها من ديارهم 

لدفع ضررها عنهم؟ وإمنا غرهم كون هذه احليوانات السليمة األسرية يف أيديهم اليت ال شوكة هلا وال صولة وال حيلة، وهم 
  .اب ليالً واراً، فأخربهم ذلك إىل هذا القول من غري حق وال برهانيسوموا سوء العذ

  ثم إن الملك نظر إلى جماعة اإلنسفصل



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  310  

قد مسعتم ما قال، فاعتربوا، وتفكروا : وهم وقوف حنواثنني وسبعني رجالً خمتلفي األلوان، والصفات، والزي، واللباس، فقال هلم
  .لنا عدة ملوك: من مِلكُكم؟ قالوا: مث قال هلم. فيه

  .يف بلدان شىت، كل واحد يف مدينة له جنوده ورعيته: فأين ديارهم؟ قالوا: قال

ألي علّة، وأي سبب صارت هذه الطوائف من احليوانات لكل جنس منها ملك واحد، مع كثرا، ولإلنس ملوك ِعدة : قال امللك
خربك ما العلّة وما السبب يف كثرة ملوك اإلنس، وقلّة ملوك سائر نعم، أيها امللك، أنا أُ: مع قلتهم؟ قال زعيم اإلنس العراقي

  .احليوانات، مع كثرا

لكثرة مآرب اإلنس، وفنون تصاريف أُمورهم، واختالف أحواهلا، فاحتاجوا إىل كثرة امللوك، وليس : وما هي؟ قال: قال امللك
.  من جهة ِكبر اجلُثّة، وعظيم اِخللقة، وشدة القوة حسبوخصلة أُخرى أن ملوكهم إمنا هم باالسم. حكم سائر احليوانات كذلك

وإن حكم ملوك اإلنس رمبا يكون خبالفه، وذلك أنه رمبا يكون امللك أصغرهم جثة، وألطفهم بنية، وأضعفهم قوة، وإمنا املراد من 
عوان، وترتيبهم مراتيهم، واالستعانة م امللوك حسن السياسة، والعدل يف احلكومة، ومراعاة أمر الرعية، وتفقد أحوال اجلنود واأل

وذلك أن رعية ملوك اإلنس وجنودها وأعواا أصناف وصفات شىت، فمنهم حملة السالح الذين م . يف اُألمور املُشاكلة هلم
ن يريد الفنت يبطش امللك بأعدائه، ومن خالف أمره من الثوار، واخلوارج، واللصوص، وقطّاع الطرق، والغوغاء، والعيارين، وم

  .ويثريها، ويريد الفساد يف البالد

ومنهم الوزراء والكتاب والعمال وأصحاب الدواوين وجباة اخلراج، وم جيمع امللك األموال والذخائر وأرزاق اجلند، وما حيتاج 
  .إليه من األمتعة والثياب واألثاث

  .ل، وم ِعمارة البالد، وقوام أمر املعاش للكلومنهم البناؤون والدهانون واملزارعون وأرباب احلَرث والنس

ومنهم القضاة والعلماء والفقهاء الذين هم ِقوام الدين، وحكام الشريعة اليت ال بد للملك من ذين وحكم وشريعة حيفظ ا الرعية 
  .واألمة، ويسوسهم ويدبر أُمورهم على أحكمه وأحسنه

تعاونون يف املعامالت والتجارات والصناع يف املدن والقرى الذين ال يتم أمر املعاش ومنهم التجار والصناع وأصحاب احلرف وامل
  .وطيب احلياة إالّ م، ومعاونة بعضهم بعضاً

ومنهم اخلدم والغلمان واجلواري، واحلجاب، والوكالء أصحاب اخلزاين، والفيوج والرسل، وأصحاب األخبار، والندماء 
  .ن ال بد للملوك منهم يف متام السريةاملختصون، ومن شاكلهم مم

  .وكل هؤالء الطوائف الذين ذكرم ال بد للملك من النظر يف أُمورهم، وتفقد أحواهلم، واحلكومة بينهم

فمن أجل هذه اخلصال احتاجت اإلنس إىل كثرة امللوك، يف كل بلد، أويف كل مدينة ملك واحد يدبر أمر أهلها كلها كما 
 يقوم ا كلها واحد، ألن أقاليم األرض سبعة أقاليم، ويف كل إقليم عدة بلدان، ويف كل بلدة عدة مدن، ومل ميكن أن. ذكرت

  .ويف كل مدينة عدة خالئق ال حيصي عددها إالّ اهللا، وهم خمتلفواأللسن واألخالق واآلراء واملذاهب واألعمال واألحوال واملآرب

    

عناية الربانية، أن تكون ملكوك اإلنس كثرية، وكل ملوك بين آدم خلفاء اهللا يف أرضه، وهلذه اخلصال واجب يف احلكمة اإلهلية وال
ولّكهم بالده، ووالّهم عباده، ليسوسوهم، ويدبروا أُمورهم، وحيفظوا نظامهم، ويتفقدوا أحواهلم، ويقمعوا الظلم، وينصروا 

عن نواهيه، ويتشبهون به يف تدبريهم وسياستهم، إذ كان اهللا تعاىل املظلوم، ويقضوا باحلق، وبه يعِدلون، ويأْمرون بأوامره، وينهون 
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هوسائس الكل ومدبر اخلالئق من أعلى علِّييني إىل أسفل سافلني، وحافظهم وخالقهم، ورازقهم ومبدئهم ومعيدهم، كما شاء 
  .أقول قويل هذا، وأستغفر اهللا يل ولكم. كيف شاء، ال يسأل عما يفعل، وهم يسألون

  خطبة أمير النحل

  في بيان فضيلة النحل فصل

وعجائب أُموره وتصاريف أحواله وما خص به من الكرامات واملواهب دون غريه من احلشرات فلما فرغ زعيم اإلنس من كالمه، 
 حيرك جناحيه حركة نظر امللك إىل أصناف احليوانات، فسمع دوياً وطنيناً، فإذا هوباليعسوب، أمري النحل وزعيمها، واقف يف اهلواء

أنا : من أنت؟ قال: فقال له امللك. خفيفة يسمع هلا دوي وطنني مثل نغمة الزير من أوتار العود، وهويسبح اهللا ويقدسه ويهلله
  .زعيم احلشرات وأمريها

اً عليهم إشفاق: كيف جئت بنفسك، ومل ترسل رسوالً من رعيتك وجنودك، كما أرسلت سائر طوائف احليوانات؟ قال: قال
  .ورمحة هلم وحتنناً عليهم أن ينال أحداً منهم سوء أومكروه أوأذية

إمنا اختصين ريب من جزيل مواهبه ولطيف : وكيف خِصصت ذه اخلصال دون غريك من ملوك سائر احليوانات؟ قال: قال امللك له
  .إنعامه وعظيم إحسانه مبا ال أُحصيه

  .وبينه ألفهمهاذكر منها طرفاً ألمسعه، : قال امللك

نعم أيها امللك، مما خصين اهللا به وأنعم علي وعلى آبائي وأجدادي أن آتانا امللك والنبوة اليت مل تكن من بعدنا حليوانات أُخر، : قال
ظيمتان ومها نعمتان ع. وجعلها وراثة من آبائنا وأجدادنا، وذخرية ألوالدنا وذُرياتنا، يتوارثوا خلفاً عن سلف إىل يوم القيامة

ومما خصنا ربنا وأنعم به علينا أن أهلمنا وعلمنا دقة الصنائع . جزيلتان مغبونٌ فيهما أكثر اخلالئق من اجلن واإلنس وسائر احليوانات
ومما خصنا به أيضاً وأنعم به علينا سبيل . اهلندسية، ومعرفة األشكال الفلكية من اختاذ املنازل وبناء البيوت، ومجع الذخائر فيها

ومما خصنا وأنعم به علينا أن . ومما خصنا أيضاً وأنعم به علينا أن حلّل لنا األكل من كل الثمرات ومن مجيع أزهار النبات. رشادال
وأوحى ربك : "جعل اهللا يف مكاسبنا وذخائرنا وما خيرج من بطوننا شراباً حلواً لذيذاً فيه شفاء للناس، وتصديق مما قال اهللا تعاىل

ختذي من اجلبال بيوتاً، ومن الشجر، ومما يعرشون، مث كلي من كل الثمرات، فاسلكي سبل ربك ذلالً خيرج من إلىالنحل أن ا
  ".بطوا شراب خمتلف ألوانه فيه شفاء للناس

مورنا، ومما خصنا به ربنا أيضاً وأنعم به علينا أن جعل ِخلقة صورتنا وهياكلنا، ومجيل أخالقنا وحسن أفعالنا وأعمالنا، وتصاريف أُ
وذلك أن اهللا تعاىل حبكمته جعل خلقتنا خلقة لطيفة، وِبنيتنا . وحسن سياستنا، وتدبري رعيتنا ِعربةً ُأليل األلباب وآيةً ُأليل األبصار

ِبنية ظريفة، وصورتنا صورة عجيبة، وذلك أنه تعاىل جعل بنية جسدنا ثالثة مفاصل خمروزة، فوسط جسدنا مربع مكعب، ومؤخر 
وركّب يف وسط أبداننا أربع أرجل ويدين متناسبات املقادير، كأضالع . نا معوج مدبج خمروط، ورأسنا مدور مبسوطجسد

وبيوتنا مسدسات . الشكل املسدس يف الدائرة، لنستعني ا على القيام والقعود والوقوع والنهوض، ونقِدر على أساس بناء منازهلا
وأشكال منازلنا إهلامات ربانية، ومعقوالت روحانية، إذ عجز الرياضيون عن موضوعات أشكالنا، مكتنفات، ففي بنيان بيوتنا 

والغرض من املتساوية األضالع والزوايا املكشوفات كيال يدخلها اهلواء، فيضر بأوالدنا، ويفِسد شرابنا الذي . وتسديسات منازلنا
  .هوقوتنا وذخائرنا
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وجعل اهللا على .  جنمع من ورق األشجار وزهر األمثار الرطوبات الدهنية اليت نبين ا منازلنا وبيوتناوذه األربع األرجل واليدين
وجعل مؤخر بدننا خمروط الشكل، جموفاً مدرجاً . كتفي أربعة أجنحة حريرية النسج آلةً يل يف الطريان يف جواهلواء، مستقال ا

وجعل يل حمةً حادة كأا شوكة، وجعلها سالحاً يل أُخوف به أعدائي، . ل رأسنا يف الطريانمملوءاً باهلواء، ليكون موازناً يف ثق
وجعل رقبيت خفيفة ليسهل ا علي حتريك رأسي مينة ويسرة، وجعل رأسي مدوراً عريضاً، وجعل . وأزجر به من يعترض ليؤذيين

.  لنا إلدراك املَرئيات املُبصرات من األلوان واألشكال واألنوار والظلماتيف جنيب عينني براقتني كأما مرآتان جملوتان، وجعلها آلة

وأثبت على رأسنا شبه قرنني لطيفني لَينني، وجعلهما آلة لنا إلحساس امللموسات واللَّين من اخلشونات، والصالبة والرخاوة، وفتح 
وجعل لنا فماً مفتوحاً فيه قوة ذائقة نتعرف ا قوة الطعام . يدةلنا منِخرين وجعلهما إلحساس املشمومات الطيبة والروائح اجل

  .وخلق لنا ِمشفَرين حادين جنمع ما من مثر األشجار رطوبات لطيفة. والطيبات من املأكوالت واملشروبات

وخلق يف جوفنا قوة . وعجز الطبيعيون واألطباء من اليونانيني من معرفتنا على طبائع النبات، واالطالع على خصائص منافعها
جاذبة وماسكة وهاضمة وطاخبة منضجة تصير تلك الرطوبات عسالً حلواً لذيذاً، شراباً صافياً، ِغذاء لنا وألوالدنا، وذخائر للشتاء 

 وشفاء ألخص وجعل فَُالتنا وفضالة أوالدنا سبباً. كما جعل يف ضروع األنعام قوة هاضمة تصير الدم لبناً خالصاً سائغاً للشاربني
ويف فضالتنا . خلق اهللا تعاىل، إذ يف تشكيلنا وختطيطنا املسدسات، وترتيب الزوايا املتساويات، جعل شفاء لألرواح اإلنسانية

وجعل فُضالة فُضالتنا وهو الشمع سبباً للضياء يف ظُلَم الليايل عوضاً عن الضياء . وبصاقنا ولُعابنا جعل شفاء للجسد اإلنساين
  . احلاصل من الشمسالنوراين

فمن أجل هذه النعم واملواهب اليت خصنا اهللا تعاىل ا صرنا جمتهدين يف كثرة الذكر هلا، وأداء شكرها بالتسبيح لربنا، والتهليل 
ألنا . اوالتكبري، والتمجيد والتحميد، آناء الليل وأطراف النهار، والشفقة على رعيتنا وتفقُّد أحوال جندنا وأعواننا، وتربية أوالدن

فلهذا . هلم كالرأس من اجلسد، وهم لنا كاألعضاء من البدن، ال قوام ألحدمها إالّ باآلخر، وال صالح هلما إالّ بصالح اآلخر
ومن هذا السبب الذي ذكرت اخترت جميئي بنفسي . جعلت نفسي فداء هلم يف أشياء كثرية من اُألمور اخلطرية إشفاقاً عليهم

  . من رعيتنا وجنودنارسوالً ونائباً وزعيماً

بارك اهللا فيك من خطيب ما أفصحك، وحكيم ما أعلمك؛ ومن رئيس ما أحسن : فلما فرغ النحل من كالمه، قال امللك
  .سياستك؛ ومن ملك ما أفضل رعايتك؛ ومن عبد ما أعرفك بإنعام ربك ومواهب موالك

ومنا من جياور بين آدم يف منازهلم . الل، وبني األشجار والدحاليف رؤوس اجلبال والت: أين تأوون من البالد؟ قال: مث قال امللك
  .وديارهم

أمل من بعد منا من ديارهم، فيسلم على األمر أكثر، ولكن رمبا جييئون : كيف عشرم، وكيف تسلمون منهم؟ قال: قال امللك
حفَوا بيوتنا، ومل يبالوا بأن يقتلوا أوالدنا، ويأخذوا مساكننا إلينا يف طلبنا، ويتعرضون لنا باألذية، فإذا ظفروا بنا، خربوا منازلنا، وأ

  .وذخائرنا، ويتقامسوها ويستأثروا ا دوننا

إن غضبنا وهربنا . صرب املضطر تارة كُرهاً، وتارة رضى وتسليماً: وكيف صربكم عليهم وعلى ذلك منهم؟ قال: قال امللك
ترضوننا باهلدايا من العطر وأنواع احليل من أصوات الدفوف والطبول واملزامري وتباعدنا من ديارهم، جاؤوا خلفنا يطلبوننا، وي

واهلدايا املزدوجة املزخرفة من الدبس والتمر، وعملُهم مثل الطَّرارين الذين ميشون يف احملال، ويعطون الزبيب واجلوز للصبيان، 
  .ويأخذون منهم أثوام ودرامههم، ويسخرون على الصبيان

وملوكها   حسن طاعة الجن لرؤسائها في بيانفصل  
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  .أحسن طاعة وأطوع انقياد ألمرها ويها: كيف حسن طاعة اجلن لرؤسائها وملوكها؟ قال: مث قال اليعسوب مللك اجلن

  .يتفضل امللك ويذكر منها شيئاً: قال

    

فأما حسن طاعة . لناس من بين آدمنعم، فاعلم أن اجلن أخيار وأشرار، ومسلمون وكفار، وأبرار وفجار، كما يكون يف ا: قال
اخليار منها لرؤسائها وملوكها ففوق الوصف، مما ال يعرفه البشر من بين آدم، ألن طاعتها مللوكها كطاعة الكواكب يف الفلك للنري 

ريخ من ونسبة امل. وذلك أن الشمس يف الفلك كامللك، وسائر الكواكب هلا كاجلنود واألعوان والرعية. األعظم الذي هوالشمس
الشمس كنسبة صاحب اجليش من امللك، واملشتري كالقاضي، وزحل كاخلازن، وعطارد كالوزير، والزهرة كاحلرم، والقمر كويل 

وذلك أا كلها مربوطة بفلك الشمس، تسري يف سريها يف استقامتها . العهد، وسائر الكواكب هلا كاجلنود واألعوان والرعية
كل ذلك حبسبان ال تتجاوز رسومها، وال تتعدى حدودها وجريان عاداا يف طلوعها . انصرافااورجوعها ووقوفها واتصاالا و

  .وغروا وتشريقها وتغريبها؛ ومجيع أحواهلا ومتصرفاا ال يرى منها معصية وال خالفه

من املالئكة الذين هم جنود : من أين للكواكب حسن هذه الطاعة واالنقياد والنظام والترتيب مللكها؟ قال: قال النحل مللك اجلن
  .رب العاملني

  .كطاعة احلواس اخلمس للنفس الناطقة: كيف حسن طاعة املالئكة لرب العاملني؟ قال: قال

  .زدين بياناً: قال

اج إىل نعم، أال ترى أيها احلكيم أن احلواس اخلمس يف إدراكها حمسوساا، وإيرادها أخبار مدركاا إىل النفس الناطقة، ال حتت: قال
أمر وال ي، وال وعد وال وعيد، بل كلما مهت النفس الناطقة بأمر حمسوس، امتثلت احلاثة مبا مهت به النفس، وأدركتها وأوردا 

  .إليها بال زمان وال تأخري وال إبطاء

الرؤساء، وملك امللوك، وهكذا طاعة املالئكة لرب العاملني الذين ال يعصون اهللا ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون، الذي هورئيس 
  .لوكان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا، فسبحان اهللا رب العاملني. ورب األرباب، ومدبر الكل، وخالق اجلميع، وأحكم احلاكمني

. وأما األشرار والكفار والفساق من اجلن فإا أحسن طاعة لرؤسائها، وأطوع انقياداً مللوكها من أشرار اإلنس وفجارهم وفساقهم

لدليل على ذلك حسن طاعة مردة اجلن لسليمان عليه السالم ملا سخرت له فيما كان يكلفها من األعمال الشقة والصنائع املتعبة، وا
  .فيجعلون له ما يشاء من حماريب، ومتاثيل، وجفان كاجلواب، وقدور راسيات

سافرون يف املفاوز والفلوات، أن أحدهم إذا نزل ومن الدليل أيضاً على حسن طاعة اجلن لرؤسائها ما قد عرفه بعض اإلنس الذين ي
بواٍد خياف فيه من ملم اجلن، ويسمع دويهم وزجالم، فيستعيذ برؤسائها وملوكها، ويقرأ آية من القرآن واإلجنيل والتوراة، 

  .ويستجري ا عنهم وعن تعرضهم وأذيتهم، فإم ال يتعرضون له ما دام يف مكانه

ائها أنه إذا تعرض أحد من املردة وشياطني اجلن ألحد من بين آدم بتخيل أوفزعة أوختبط أوملم، ومن حسن طاعة اجلن لرؤس
  .فيستعني املعزم برئيس قبيلة، أوملك أوجنوده، فإم يعزمون عليها، وحيشرون إليها، وميتثلون ما يأمرهم وينهاهم يف صاحبهم

 - عليه السالم -وسرعة إجابتها للداعي هلا، إجابة نفر من اجلن حملمد ومن الدليل أيضاً على حسن طاعة اجلن وسهولة االنقياد، 

يف ساعة اجتازوا به ووجدوه يقرأ القرآن، ووقفوا عليه فاستمعوه واستجابوه، وولوإىل قومهم منذرين كما هومذكور يف القرآن من 
لطاعة للجن، وسهولتها، وسرعة انقيادها، فهذه اآليات والدالالت والعالمات داالت على حسن ا. نعتهم يف حوايل عشرين آية

  .وإجابتها ملن يدعوها أويستعني ا خرياً كان أوشراً
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وذلك أن طاعتهم لرؤسائهم وملوكهم أكثرها خداع ومكر ونفاق وغرور وطلب . فأما طباع اإلنس وجبلهم فبالضد مما ذكرت
وا ما يطلبون، أظهروا املعصية واخلالف، وخلعوا الطاعة، فإن مل ير. للعوض واألرزاق واملكافآت، واخللع واملآرب والكرامات

  .والعداوة واحلرب والقتال والفساد يف األرض

فهكذا حكمهم مع أنبيائهم ورسل رم، تارة ينكرون ينكرون دعوم باجلحود ودفع العيان وحجة الضرورات، ويطلبون منهم 
كل ذلك لغلظ طباعهم . ياب واملكر والدغل والغش واخليانة يف السر واجلهروتارة اإلجابة بالنفاق والشك واالرت. املعجزات بالعناد

مث ال يرضون حىت يزعمون أم أرباب، وغريهم . ورداءة جبلتهم وسوء عادام وسيئات أعماهلم، وتراكم جهاالم وعمى قلوم
  .عبيد هلم، بال حجة وال برهان

    

لقد خص امللك زعيم : ليعسوب زعيم احلشرات، تعجبت وأنكرت وقالتفلما رأت مجاعة اإلنس طول خماطبة ملك اجلن ل
  .احلشرات اليعسوب بكرامة ومرتلة مل خيص ا أحد من زعماء الطوائف احلضور يف هذا الس

ال تنكروا ذلك، وال تتعجبوا منه، فإن اليعسوب وإن كان صغري اجلثة، لطيف املنظر، ضعيف : فقال هلم حكيم من حكماء اجلن
وهورئيس من رؤساء احلشرات، . بنية، فإنه عظيم املخرب، جيد اجلوهر، ذكي النفس، كثري النفع، مبارك الناصية، حكيم الصنعةال

وامللوك خياطبون من كان من أبناء جنسهم يف امللك والرياسة، وإن كان خمالفاً هلم يف الصورة وكانوا . وخطيبها وملكها، ونبيها
نوا بأن امللك العادل احلكيم مييل يف احلكومة إىل واحدة من الطوائف دون غريها هلوى غالٍب، أوطبع وال تظ. متباينني يف امللك

  .مشاكٍل، أوميل لسبب من األسباب، وعلة من العلل

مسعتم يا معشر اإلنس أمر شكاية هذه البهائم من جوركم : فلما فرغ حكيم اجلن من كالمه، نظر امللك إىل اجلماعة احلضور فقال
وطالبتكم بالدليل واحلجة على دعواكم، . لمكم، وحنن قد مسعنا ادعاءكم عليها الرقة والعبودية، وهي تأىب ذلك وجتحدهوظ

فأوردمت ما ذكرمت، ومسعنا ما أجابوكم، فهل عندكم شيء آخر غري ما ذكرمت باألمس؟ فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقني ليكون 
  .لكم حجة عليها

  خطبة زعيم الرومفصل

احلمد هللا احلنان املنان، ذي اجلود واإلحسان، : لما مسع اإلنس مجيع ما قال ملك اإلنس يف حقهم، قام زعيم من رؤساء الروم فقالف
والعفووالغفران، الذي خلق اإلنسان، وأهلمه العلوم والبيان، وبني له الدليل والربهان، وأعطاه العذ والسلطان، وعرفه تصاريف 

نعم أيها امللك، لنا خصال حممودة، ومناقب . ن، وسخر له النبات واحليوان، وعرفه منافع املعادن واألركانالدهور، وتقلب األزما
  .مجة تدل على ما قلنا وذكرنا

كثرة علومنا، وفنون معارفنا، ودقة متييزنا، وجودة فكرنا ورويتنا وسياستنا وتدبرينا، وعجيب : وما هي؟ قال الرومي: قال امللك
كل ذلك دليل على ما قلنا إنا أرباب . الح معايشنا ومعاونتنا يف الصنائع والتجارات واحلرف يف أمور دنيانا وآخرتنامتصرفاتنا وص

  .هلم وهم عبيد لنا

ما تقولون فيما ذكروا واستدلوا على ما ادعوا عليكم من الربوبية والتملك؟ فأطرقت : قال امللك للجماعة احلضور من احليوانات
مث .  فيما ذكر اإلنسي من فضائل بين آدم، وما أعطاهم اهللا من جزيل املواهب اليت خصوا ا من بني سائر احليواناجلماعة متفكرة

احلمد هللا الواحد، فاطر السماوات، وخالق املخلوقات، ومدبر األوقات، ومرتل : تكلم النحل وقام خطيباً مذكراً مسبحاً وقال
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وات، وخمرج الزهر من النبات، وقاسم األرزاق واألقوات، نسبحه يف صباحنا القطرات والربكات، ومنبت العشب يف الفل
وإن من شيء إال يسبح حبمده : " بالغدوات، وحنمده يف رواحنا بالعشيات، مبا عملنا من الصلوات والتحيات، كما قال اهللا تعاىل

  ".ولكن ال تفقهون تسبيحهم 

 هلم علوماً ومعارف وفكراً وروية وتدبرياً وسياسة تدل على أم أرباب لنا وحنن أما بعد أيها امللك العادل، يزعم هذا اإلنسي بأن
فلوأم فكروا يف أمرنا واعتدوا أيضاً أحوالنا، لبان هلم من أمرنا، وعرفوا من تصاريف أحوالنا وتعاوننا يف إصالح شأننا، . عبيدهم

  .ياسة وتدبرياً أدق وألطف وأحكم وأتقن مما هلمأن لنا أيضاً علماً وفهماً ومعرفة ومتييزاً وفكراً وروية وس

    

فمن ذلك اجتماع مجاعة النحل يف قراها ومتليكها عليها رئيساً واحداً، واختاذ ذلك الرئيس أعواناً وجنوداً ورعية، وكيفية مراعاا 
 ومعرفة هندسة، كأا أنابيب جموفة وسياساا، وكيفية اختاذها املنازل والبيوت املسدسات، املتجاورات، املكتفات من غري بركار

مث كيفية ترتيبها البوابني واحلجاب واحلراس واحملتسبني، وكيف تذهب إىل املرعى أيام الربيع وليايل القمر يف الصيف، . مسدسة
 تشد مث كيف ختزا يف بعض البيوت، وكيف. وكيف جتمع الشمع بأرجلها من ورق األشجار، والعسل مبشافريها من زهر النبات

وكيف تبيض يف بعض البيوت وحتضن وتفرخ؛ وكيف تأوي يف بعض البيوت، . رأسها كأا رؤوس الرباقي مشدودة بالقراطيس
وتنام فيها أيام الشتاء، وجتيء أيام الربيع وينبت العشب، ويطيب الزمان، وخيرج النبات والزهر والنور، وكيف ترعى كما كانت 

يم من األستاذين، وال تأديب من املعلمني، وال تلقني من اآلباء واألمهات، بل تعليماً من اهللا تعاىل، عام أول، وذلك دأا من غري تعل
وأنتم يا معشر اإلنس تدعون علينا بالرقة وأنتم موالينا، فلم ترغبون يف فضائلنا . ووحياً إهلاماً وإنعاماً وتكرماً وتفضالً علينا

ولنا؟ فمن كان ملكاً كيف حيرص ويرغب يف فضالة اخلدم واخلول؟ وحنن مستغنون وتفرحون عند وجداننا، وتستشفون عند تنا
  .عنكم، فليس لكم سبل إىل هذه الدعوات، إذ الدعوة زور وتان

وأيضاً، أيها امللك، لوعلم اإلنسي من حال النمل، وكيف تتخذ القرية حتت األرض منازل وبيوتاً وأزقة ودهاليز وغرفاً وطبقات 
يف متأل بعضها حبوباً ودخائر وقوتاً للشتاء؛ وكيف جتعل بعض بيوا منخفضاً مصوناً، كي ال جتري إليها املياه، منعطفات؛ وك
ختبئ احلب والقوت يف بيوت منعطفات إىل فوق، حذراً عليها من املطر، وإذا ابتل منها شيء كيف تنشره أيام . وبعضها مرتفعاً

تنشر الشعري والباقال والعدس، لعلمها بأنه ال ينبت مع التقشري، وتراها كيف الصحووكيف تقطع حب احلنطة نصفني، وكيف 
وكيف تتصرف يف الطلب يوماً مينة ويوماً يسرة يف القرية، كأا قوافل . تعمل أيام الصيف ليالً واراً باختاذ البيوت ومجع الذخائر

. ر على محله، أخذت منه قدراً ما، وذهبت راجعة خمربة للباقنيذاهبني وجائني، وآناً إذا ذهبت واحدة منها، فوجدت شيئاً ال تقد

مث ترى كيف كل واحدة منها على هذا الطريق الذي جاءته . وكلما استقبلتها واحدة شاممتها مما يف فيها لتدهلا على ذلك الشيء
  . املعاونةمث كيف جتتمع على ذلك الشيء مجاعة منها، وكيف حيملونه وحيترزونه جبهد وعناء يف. من هناك

فلوتفكر اإلنسي . وإذا علمت أن واحدة منها توانت يف العمل، أوتكاسلت يف التعاون، اجتمعت على قتلها ورمت ا عربة لغريها
  .يف أمرها، واعترب أحواهلا، لعلم أن هلا علماً وفهماً ومتييزاً ومعرفة ودراية وتدبرياً وسياسة مثل ما هلم، وملا افتخر علينا مبا ذكر

أيضاً أيها امللك لوتفكر اإلنسي يف أمر اجلراد أا إذا مسنت أيام الربيع من الرعي كيف تطلب أرضاً طيبة التربة، رخوة احلفرة، و
  .وتعيش أياماً مث تأكلها الطيور، وميوت من بقي ويهلك من حر وبرد، وتطري. وتطرح بيضها فيها، وتدفنه مث طارت

يام الربيع، واعتدل الزمان، وطاب اهلواء، فكيف ينشر من ذلك البيض املدفون مثل الدبيب مث إذا دارت عليها احلول، وجاءت أ
فليعلم . وهذا دأا، وذلك تقدير العزيز العليم. الصغار على وجه األرض، وأكلت من ورق الشجر ومسنت وباضت مثل عام أول
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  .هذا اإلنسي أن لنا علماً ومعرفة

 اليت تكون على رؤوس األشجار واجلبال فإا إذا شبعت من الرعي يف أيام الربيع ومسنت، أخذت وهكذا أيضاً أيها امللك دود القز
تنسج على نفسها من لعاا يف رؤوس اجلبال شبه العش والكن؛ مث تنام أياماً معلومة، فإذا انتبهت طرحت بيضها يف داخل ذلك 

 ذلك الثقب، وخرجت هلا أجنحة، وطارت فيأكلها الطري، الكن الذي نسجته على أنفسها، مث ثقبتها، وخرجت منها، وسدت
أوماتت من احلر والربد والريح واملطر، وبقي ذلك البيض يف تلك اجلوزات حمروزا أيام الصيف واخلريف والشتاء من احلر والربد 

من ذلك الثقب مثل الدبيب والرياح واألمطار، إىل أن حيول احلول، وجتيء أيام الربيع، وحيضن ذلك البيض يف اجلوزات، وخيرج 
    الصغار؛ وتدب على 

ورق الشجر أياماً معلومة، فإذا شبعت ومسنت، أخذت ونسجت على نفسها من لعاا مثل العام األول، وذلك دأا أبداً، وذلك 
  .تقدير العزيز العليم الذي أعطى كل شيء خلقه، مث هدى إىل أمور مصاحلها ومنافعها

 حال الزنابري الصفر واحلمر والسود، فإا تبين أيضاً منازل يف السقوف واحليطان، ومن بني أغصان وكذلك أيضاً أيها امللك
األشجار مثل ما يفعل النحل وتبيض وتفرخ، ولكنها ال جتمع القوت للشتاء، وال تدخر للغد شيئاً، ولكن تتقوت يوماً بيوم ما 

ومنها ما يدخل يف ثقب .  ذهبت إىل األغوار واملواضع الكنينة الدفئةفإذا أحست بتغري الزمان وجميء الشتاء. طاب هلا الوقت
وإذا جاء الربيع واعتدل الزمان، وطاب اهلواء، نفخ اهللا تعاىل فيما . احليطان واملواضع الكنينة احلصينة، وينام فيها أياماً طول الشتاء

  .فهذا دأا تقدير العزيز العليم. دها مثل العام األولسلم من تلك اجلثة روح احلياة، فعاشت وبنت البيوت، وباضت وحضنت أوال

وكل هذه األنواع من احلشرات واهلوام تبيض وحتضن وتريب أوالدها بعلم ومعرفة ودراية وشفقة ورمحة ورأفة وحتنن ولطف ورفق، 
  .وال تطلب من أوال دها الرب واملكافأة واجلزاء

وأين هذا من املروءة والفضل .  وجزاء ومكافأة، ومينون عليها يف تربيتهم إياهمفأما أكثر اإلنس فرييدون من أوالدهم براً وصلة
والكرم واجلود والسخاء الذي هومن شيم األحرار الكرام من أرباب الفضل؟ ومبا يفتخر اإلنس علينا، إذ ألذ مأكوالم فضالتنا، 

ننا، ولنا أبداً النعمة عليهم، فكيف يدعون أم أرباب لنا وأحسن ملبوسام فضالة دود القز، فهم يف مأكوالم وملبوسام حتت م
أما الرباغيث والبق والديدان وما شاكلها من أبناء جنسها، فإا ال تبيض وال حتضن وال تلد وال : وحنن عبيد هلم؟ مث قال النحل

ام حياا مرفهة ومسترحية مما يقاسي ترضع وال تريب أوالدها، وال تبين البيوت، وال تدخر العشب، وال تتخذ الكن، بل تقطع أي
  .غريها من برد الشتاء والرياح واألمطار وحوادث الزمان

وإذا تغري عليها الزمان، واضطرب الكيان، وتغالبت طبائع األركان، أسلمت نفسها للنواب واحلدثان، وانقادت للممات لعلمها 
وال تقول وال تنكر كما أنكر . عام القابل للكون، كما أنشأها أول مرةوتعلم أن اهللا تعاىل منشئها ومعيدها يف ال. يقيناً باملعاد

  ".إننا ملردودون يف احلافرة، أئذا كنا عظاماً خنرة قالوا تلك إذاً كرة خاسرة : " وقالت. اإلنس

تبني له بأن هلا علماًُ فلواعترب هذا اإلنسي، أيها امللك، فيما ذكرت من هذه األشياء من تصاريف أمور هذه احلشرات واهلوام، لعلم و
كل ذلك عناية من الباتري تعاىل، وملا افتخر علينا فيما ذكر أم أرباب . وفهماً ومعرفة ومتييزاً ودراية وفكراً وروية وسياسة وتدبرياً

  .أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم، إنه هوالغفور الرحيم. وحنن عبيد هلم

  ! بارك اهللا فيك من حكيم ما أعلمك، ومن خطيب ما أفصحك، ومن مبني ما أبلغك: لكفلما فرغ النحل من كالمه قال له امل

  خطبة األعرابيفصل
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: يا معشر األنس، قد علمتم ومسعتم ما قال، وفهمتم ما أجاب، فهل عندكم شيء آخر؟ فقام أنسي آخر أعرايب وقال: مث قال امللك

  .رباب وهم عبيد لنانعم، أيها امللك، لنا خصال ومناقب تدل على أننا أ

  .هات واذكر منها شيئاً: قال امللك

  .نعم: قال

طيب حياتنا، ولذيذ عيشنا، وطيبات مأكوالتنا من ألوان الطعام والشراب واملالذ، مما ال حيصي عددها إال اهللا : وما هي؟ قال: قال
مار، وهلم قشورها ونواها وحطبها، ولنا لباب وذلك أن طعامنا لب الث. وما هلؤالء معنا شركة فيها، بل هي مبنعزل عنها. تعاىل

ولنا بعد ذلك ألوان اخلبز والرغفان واألقراص واجلرادق . ولنا شريجها ودبسها، وهلا كنسها وخشبها. احلبوب، وهلا تبنها وورقها
واذيب وألوان الكواسيج، ولنا ألوان الطبيخ من السكباج واإلسفيداج والفطائر واهلرائس واجل. من السميد واملتلون والكعك وغريها

  .وغريها من الرواسني، وألوان األشربة، وألوان الشوي واحللوى واخلبيص والقطائف واللوزينج

    

ولنا ألوان األشربة من اخلمر والنبيذ اخلالص اجليد، والقارص، والسكنجبني، واجلالب والفقاع؛ وألوان األلبان من احلليب والرائب 
الزبد والكشك واملصل، وما يعمل منها من ألوان الطبيخ واملالذ والطيبات املشتهيات، وال حيصي واملاست والدوغ، والسمن و

وخشونة طعامهم وغلظها وجفافها، وقلة الرائحة الطيبة منها، وقلة دسوماا . وكل ذلك عنهم مبعزل. كثرة ذلك إال اهللا تعاىل
 وتلك حال أرباب النعم األحرار الكرام، كل هذا دليل على أننا أرباب .وحالوا دليل على قلة لذم منها، وهذه اخلصال للعبيد

  .أقول قويل هذا، وأستغفر اهللا يل ولكم. هلم، وهم عبيد وخول لنا

  خطبة زعيم الطيورفصل

 الفرد احلمد هللا الواحد األحد،: فنطق عند ذلك زعيم الطيور، وهو اهلزارداستان، وكان قاعداً على غصن شجرة يترمن فقام وقال
الصمد، القدمي األبد، الدائم السرمد، بال شريك وال ولد، بل هومبدع املبدعات، وخالق املخلوقات، وعلة املوجودات، ومسبب 

  .الكائنات من اجلمادات والنباتات، وبارئ املربوآت، مركب السماوات، مولد املولودات كيف شاء وأراد

خر بطيب مأكوالم، ولذيذ مشروبام، وال يدري أن ذلك كله عقوبات هلم، وأعلم، أيها امللك الكرمي، إن هذا اإلنسي افت
  .وأسباب الشقاوة، وعذاب أليم، إذ يف حرامها عذاب، ويف حالهلا حساب، وهم فيما بينهما من اخلوف والرجاء

  .وكيف ذلك؟ بني لنا: قال امللك

فوسهم، وجهد أرواحهم، وعرق جبينهم، وما يلقون يف ذلك نعم، وذلك أم جيمعون ذلك، وحيصلونه بكد أبدام، وتعب ن: قال
من الشقاوة واهلوان، مما ال يعد وال حيصى من كد احلرث والزرع، وإثارة األرض، وحفر األار، وسد الشق، وعمل الربيدات، 

الكيل والقسمة ونصب الدواليب، وجذب الغروب، والسقي، واحلفظ والنظافة واحلصاد واحلمل واجلمع والدراس والتذرية و
والوزن والطحن والعجن واخلبز وبناء التنور، ونصب القدور، ومجع احلطب والشوك، والسرقني، ووقود النريان، ومقاسات 
الدخان، وبناء الدكاك، ومعاكسة القصاب، وحماسبة البقال، واجلهد والعناء يف اكتساب األموال والدراهم، وتعلم الصنائع 

، واألعمال الشاقة على النفوس، واحملاسبات والتجارات، والذهاب وايء يف األسفار البعيدة يف طلب واملكاسب املتعبة لألبدان
األمتعة واحلوائج، واجلمع واإلدخار، واإلحتكار واإلنفاق بالتقدير، مع مقاسات البخل والشح، فإن كان مجعها من حالل، وأنفقها 

 حل، وإنفاقه من غري وجه اهللا، فالويل واحلساب والعذاب، إذ ال بد من القوت وإن كان من غري. يف وجه اهللا، فال بد من احلساب
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  .والثياب مثل ال بد من املوت واحلساب

وحنن مبعزل من هذه كلها، وذلك أن طعامنا وغذاءنا هومن ما خيرج لنا من األرض من أمطار مسائها، من ألوان البقول الرطبة، 
والعشب، ومثل ألوان احلبوب اللطيفة املكنونة يف غلفها وسنبلها وقشرها، ومن ألوان الثمار واخلضرة النضرة اللينة، واحلشائش، 

وخترجها لنا األرض . املختلفة األشكال، وأنواع الطعوم والروائح الذكية، واألوراق اخلضرة النضرة، واألزهار والرياحني يف الرياض
وال حنتاج إىل كد . اننا، وال عناء من نفوسنا، وال نصب من أرواحناحاالً بعد حال، وسنة بعد سنة، بال كد وال تعب من أبد

وهذه . وال حنتاج إىل بذر وال حصاد وال دراس وال طحن وال خبز وال طبخ وال شواء. حراث، وال عناء وال سقي متعب ألرواحنا
  .كلها عالمات الكرام األحرار

 مبكانه، ال حنتاج إىل حفظه، وال حنتاج إىل خازن، وال ناطور، وال حارس، وال وأيضاً إذا أكلنا قوتنا يوماً بيوم، تركنا ما يفضل عنا
ننام يف أماكننا، وأوطاننا وأوكارنا بال باب وال غلق وال حصن، آمنني . احتكار إىل وقت آخر، بال خوف لص وال قاطع طريق

  .مطمئنني مودعني مسترحيني وهذه عالمات األحرار وأنتم عنها مبعزل

    

 فإن لكم بكل لذة ذكرمت، من فنون مأكوالتكم وألوان مشروباتكم، فنوناً من العقوبات، وألواناً من العذاب مما حنن مبعزل وأيضاً
عنه، من األمراض املختلفة، واألعالل املزمنة، واألسقام املهلكة، واحلميات احملرقة من الغب والربع، والثانية، والثالثة، والرابعة، 

امض، واهليضة، والقولنج، والنقرس، والربسام، والسرسام، والطاعون، والريقان، الدبيالت،والسل، واجلذام، والتخم واجلشاء احل
وذات اجلنب، والربص، والسكتة، والصداع، والسكرة، والرمل، وعسر البول، واجلرب، واجلدري، والثواليل، والدماميل، 

تاجون فيها إىل أنواع عذاب املعاجلات من الكي، والبتر، واحلقنة، واخلنازير، واحلصبة، واجلراحات، وأصناف األورام مما حت
والسعوطات، واحلجامة، والفسط، وشرب األدوية املسهلة الكريهة الرائحة، ومقاسات احلمية، وترك الشهوات املركوزة يف اجلبلة، 

  .وما شاكل هذه من ألوان العذاب والعقوبات املؤملات لألنفس واألرواح واألجساد

إن اإلنسان " " وعصى آدم ربه فغوى " فإن أول الناس آدم . لك أصابكم ملا عصيتم ربكم وتركتم طاعته ونسيتم وصيتهكل ذ
فمن أين زعمتم أنكم أرباب وحنن عبيد، لوال الوقاحة واملكابرة، وقلة احلياة؟ . وحنن مبعزل عن هذه كلها" كان ظلوماً جهوالً 

وما دمتم مرضى ففي عقوبة وحسرة، . ن، ففي تعب وكد لتحصيل اإللتماسات واملشتهياتوأنتم ما دمتم يف احلياة صحيحي البد
وحنن فارغون من هذه اجلملة، فمن املوايل، ومن العبيد منا ومنكم؟ . وبعد املوت يف العقاب والعذاب واخلطاب ووقوف احلساب

  .يس خيصنا دونكمقد يصيبكم، يا معشر احليوان، من األمراض مثل ما يصيبنا، ل: قال اإلنسي

إمنا يصيب ذلك من خيالطكم منا من احلمام والديك والدجاج والبهائم واألنعام، أومن هوأسري يف أيديكم ممنوع : قال زعيم الطيور
فأما من كان منا خملى برأيه وتدبريه ملصاحله وسياسته ورياضته لنفسه، فقل ما تعرض له . عن التصرف برأيه يف أمر مصاحله

وذلك أنه ال تأكل وال تشرب إال وقت احلاجة، بقدر ما ينبغي من لون واحد، قدر ما يسكن أمل اجلوع، مث . ألوجاعاألمراض وا
تستريح وتنام وتروض، ومتنع نفسها من اإلفراط يف احلركات، والسكون يف الشمس احلارة أويف الظالل الباردة، أوالسكون يف 

  .أكوالت غري املالئمة ملزاجهاالبلدان الغري املوافقة لطباعها، أوأكل امل

فأما الذي خيالطكم من الكالب والسنانري، ومن هوأسري يف أيديكم من البهائم واألنعام، ممنوع من التصرف برأيه يف مصاحله، يف 
 أوقات ما تدعوها طباعها املركوزة يف جبلتها، وتطعم وتسقى يف غري وقته، أوغري ما تشتهي، أومن شدة اجلوع والعطش تأكل

أكثر من مقدار احلاجة، وال تترك أن تروض نفسها كما جيب، بل تستخدم وتتعب أبداا، فتعرض هلا بعض األمراض من حنوما 
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وهكذا حكم أمراض أطفالكم وأوجاعهم، وذلك أن احلوامل من نسائكم وجواريكم املرضعات يأكلن ويشربن . يعرض لكم
والشراب اليت ذكرت وافتخرت ا، فتتولد يف أبدان من ذلك أخالط غليظة بشرههن وحرصهن أكثر ما ينبغي من ألوان الطعام 

متضادة الطباع، فيؤثر ذلك يف أبدان األجنة اليت يف بطون، ويف أبدان أطفاهلن من ذلك اللنب الرديء، ويصري سبباً لألمراض 
  . ومساجة الصورةوالعلل واألوجاع من الفاجل واللقوة والزمانة واضطراب البنية، وتشويه اخللق،

وما ذكرت من اختالف األوجاع واألمراض، مما أنتم مرنون ا، معرضون هلا، وما يعقبها من موت الفجاءة، وشدة الرتع، وما 
يعرض لكم من ذلك من الغم واحلزن والنوح والبكاء والصراخ واملصائب، وكل ذلك عقوبة لكم وعذاب ألنفسكم من سوء 

  .وشيء آخر ذهب عليكم أيها اإلنسي التائه النظر فيه. كم وحنن مبعزل من هذه كلهاأعمالكم ورداءة اختبارات

إن أطيب ما تأكلون، وألذ ما تشربون، وأنفع ما تتداوون به، هوالعسل، وهولعاب النحل، وليس منكم بل من : ما هو؟ قال: قال
ئكم بالسوية أيضاً، أيام كانوا يف ذلك البستان الذي فبأي شيء تفتخرون به علينا، وقد كان آباؤنا مشاركني فيه آلبا. احلشرات

باملشرق على رأس ذلك اجلبل، فكانوا يأكلون من تلك الثمار واحلب بال كد وال تعب، وال عناء، وال عداوة بينهم، وال حسد، 
    وال استئثار وال 

صية ربنا، واغترا بقول عدومها، وعصيا جىن وال ادخار وال حرص، وال خبل، وال خوف، وال هم وال غم وال حزن، حىت تركا و
رما، وأخرجا من هنالك عريانني مطرودين، ورميا من رأس ذلك اجلبل إىل أسفله، فوقعا يف برية قفر ال ماء فيها، وال شجر، وال 

  .كن، فبقيا فيها جائعني عاريني يبكيان على ما فاما من النعم اليت كان فيها هناك

ما، فتاب عليهما وأرسل إليهما من هناك ملكاً يعلمهما احلرث والزرع واحلصاد والدراس والطحن واخلبز مث أن رمحة اهللا تداركته
واختاذ اللباس من حشيش األرض والقطن والكتان والقصب، بعناء وتعب وجهد وشقاء ال حيصي عددها إال اهللا مما قد ذكرنا 

  .طرفاً منها من قبل

ا يف األرض براً وحبراً، وسهالً وجبالً، وضيقوا على سكان األرض من أصناف هذه احليوانات فلما توالدا وكثرت أوالدمها وانتشرو
أماكنها، وغلبوها على أوطاا، وأخذوا منها ما أخذوا، وأسروا منها ما أسروا، وهرب منها ما هرب، وطلبوها أشد الطلب، 

  .ليها اآلن من االفتخار واملناظرة واملنازعة واملخاصمةوبغيتم عليها وطغيتم، حىت بلغ األمر إىل هذه الغاية اليت أنتم ع

وأما الذي ذكرت بأن لكم جمالس اللهوواللعب والفرح والسرور، وما ليس لنا من األعراس والوالئم والرقص واحلكايات 
ن مبعزل عنه، فإن لكم املضحكات، والتحيات والتهنئات، واملدح والثناء، واحللى والتيجان واألسورة واخلالخل، وما شاكلها مما حن

  .أيضاً يف كل خصلة منها ضروباً من العقوبات، وفنوناً من املصائب وعذاباً أليماً مما حنن مبعزل عنه

فمن ذلك أن لكم بإزاء األعراس املآمت؛ وبدل التهنئة التعزية؛ وبدل األحلان والغناء النوح والصراخ؛ وبدل الضحك البكاء؛ وبدل 
احلزن؛ وبدل االس واإليوانات العالية املضيقة من القبور املظلمة،والتوابيت الضيقة املظلمة؛وبدل احلصون الفرح والسرور الغم و

الواسعة احلبوس واملطامري الضيقة املظلمة، وبدل الرقص الدسبندان والسياط والعذاب والضرب والعقاب؛ وبدل احللى والتيجان 
امري واملقاطري والنكال وما شاكل؛ وبدل املدح والثناء اهلجووالشتم وسوءالثناء؛ وبدل واخلالخيل واألسورة القيود واألغالل والسو

كل حسنة سيئة؛ وبدل كل لذة أمل؛ وبدل كل نعمة بؤس؛ وبدل كل فرح غم وهم وحزن ومصيبة مما حنن مبعزل عنه، وهذه كلها 
ومنادمتكم هذا الفضاء الفسيح، وهذا اجلوالواسع وإن لنا بدالً من جمالسكم وصحوناتكم وإيواناتكم . من عالمات األشقياء

والرياض واخلضرة على شطوط األار وسواحل البحار، والطريان على رؤوس البساتني واألشجار، والتحليق على رؤوس اجلبال، 
لثمار جندها من نسرح ونروح حيث نشاء من بالد اهللا الواسعة، ونأكل من رزق اهللا احلالل، من غري تعب وكد، ألوان اتلحبوب وا
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غري أذية أحد، ونشرب من مياه الغدران واألار بال مانع أودافع، وال حنتاج إىل حبل وال إىل دلووال إىل كوز وال قربة مما أنتم 
مبتلون به من محلها وإصالحها وبيعها وشرائها أومجع أمثاا بكد ونصب وتعب ومشقة من األبدان، وعناء النفوس، ومهوم 

وكل ذلك من عالمات العبيد األشقياء، فمن أين ثبت أنكم أرباب وحنن عبيدكم؟ مث قال امللك لزعيم . وم األرواحالقلوب، ومه
لنا فضائل ومناقب تدل على أن هؤالء عبيد لنا، وحنن . نعم: قد مسعتم اجلواب، فهل عندكم شيء آخر من البيان؟ قال: األنس
  .أرباب

  ! هانما هو؟ فهات البيان والرب: قال امللك

  خطبة اليهودي العراقيفصل

إن اهللا اصطفى آدم " احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال على الظاملني : فقام رجل من أهل العراق عرباين فقال 
 والنبوات والكتب وهو الذي أكرمنا بالوحي" ونوحاً وآل ابراهيم وآل عمران على العاملني ذرية بعضها من بعض واهللا مسيع عليم 

املرتالت واآليات احملكمات وما فيها من ألوان احلالل واحلرام، واحلدود واألحكام، واألوامر والنواهي، والترغيب والترهيب، من 
الوعد والوعيد، واملدح والثناء، والتذكار واإلخبار، واألمثال واالعتبار، وقصص األولني واآلخرين، وصفات يوم الدين، وما وعدنا 

من اجلنان والنعيم، وما أكرمنا به أيضاً من الغسل والطهارة والصوم والصدقة والزكاة واألعياد واجلمعات والذهاب إىل بيت 
. ولنا املنابر واخلطب واألذان واملواقيت واإلفاضات واإلحرام والتلبيات واملناسك وما شاكلها. العبادات واملساجد والبيع والصلوات

  .ات لنا، وأنتم مبعزل عنها، وكل ذلك دليل على أننا أرباب وأنتم لنا عبيدوكل هذه اخلصال كرام

    

  .لوتذكرت أيها اإلنسي، ونظرت واعتربت، لعلمت وتبني لك أن هذا كلها عليكم ال لكم: قال زعيم الطيور

  .كيف ذلك؟ بينه لنا: قال امللك

إن : " ي عن الفحشاء واملنكر كما ذكر اهللا تعاىل بقولهألا كلها عذاب وعقوبات، وغفران للذنوب وحموللسيئات، و: قال
: - عليه السالم -وقال النيب، " إن احلسنات يذهنب السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين : " وقال" الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر 

  .فتخرتصوموا تصحوا، وحنن براء من الذنوب والسيئات والفحشاء واملنكر، فلم حنتج إىل شئ مما ذكرت وا

واعلم أيها اإلنسي أن اهللا تعاىل مل يبعث رسله وال أنبياءه إال إىل األمم الكافرة اجلاهلة، وعامة املشركني معه غريه، واملنكرين 
، ربوبيته، واجلاحدين وحدانيته، واملدعني معه إهلاً آخر، إذ قولكم إن اهللا ثالث ثالثة، وقولكم عزيز ابن اهللا، وقولكم املسيح ابن اهللا

  .وقولكم إن اهللا تعاىل على صورة شاب أمرد، له جعد قطط

فمن هذه اخلرافات واازات اليت جتيء منكم، وأنتم املغريون أحكامه، والعاصون أوامره، واهلاربون من طاعته، واجلاهلون إحسانه، 
فلهذا بعث األنبياء والرسل . راط املستقيموالغافلون عن ذكره، والناسون عهده وميثاقه، الضالون املضلون الغاوون العادلون عن الس

إليكم ليعرفوكم طريق اهلدى وسبيل الرشاد إما طوعاً أوجرباً أوجهراً، بل قتالً وصلباً، وحنن براء من هؤالء، ألننا عارفون بربنا 
  .مسلمون مؤمنون به، موحدون به غري شاكني، وال متمردين وال ضالني

 هم أطباء النفوس ومنجموها، وال حيتاج إىل الطبيب إال املرضى، وصاحب العلة - عليهم السالم -مث اعلم أيها اإلنسي أن األنبياء 
إن مثل أصحايب : - عليه السالم -املزمنة، وال حيتاج إىل املنجم إال املنحوسون األشقياء، والضالون عن جنم اهلدى، كما قال 

  .كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم
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أن الغسل والطهارة إمنا فرضت عليكم من أجل ما يعرض لكم عند النكاح من اجلماع وشدة الشبق، وشهوة مث اعلم أيها اإلنسي 
الزنا واللواط واحللق، والبغاء والسحق، ومن ننت الصبيان والبخر، ورائحة العرق، الستكثارها واستعماهلا ليالً واراً وغدواً ورواحاً 

  .وال نسفد إال يف السنة مرةً، ال شهوة غالبة، وال لذة داعية، ولكن لبقاء النسلضحوة وبكرة، وحنن مبعزل عنها، ال يج 

وأما الصوم والصالة، فإمنا هي فرضت عليكم ليكفر عنكم سيئاتكم من الغيبة، والنميمة، والقبيح من الكالم، واللعب 
م مرضى من املعاصي، ونفوسكم قد امتألت من  يعاجلونكم ذه املداواة، إذ أنت- عليهم السالم -فاألنبياء . واللهوواهلذيان

مأكوالت الذنب، ومشروبات النميمة والغيبة، وهي تناول حلوم اإلخوان، فأمر الشريعة باحلمية عن املأكوالت الرديئة املضرة، 
  .واحلمية هي الصوم، ألن احلمية رأس الدواء، واتلبطن رأس الداء

يف الليل والنهار، وتناول طعام الذنوب والشكوك، ومشروبات الظنون الكاذبة باهللا، مث ملا نظر األنبياء يف أحوالكم، وعصيانكم 
فأمروكم باحلركات املختلفة األشكال، لتستمرئ عنكم تلك املتناوالت واحلركات املختلفة األشكال، هي الصلوات اخلمسة، ألن 

على، وعلى وجه األرض بعد ثقل الطعام على املعدة، الطبيب يأمر حبركات وخطوات من األعلى إىل األسفل، ومن األسفل إىل األ
  .وتناول األشياء الثقيلة يف الليايل، وحنن براٌء من مجيع ذلك، ومبعزل عنه، فلم جيب الصوم وال الصالة وال فنون العبادات علينا

رام، والغصب والسرقة وأما الصدقات والزكوات فإمنا فرضت عليكم من أجل أنكم جتمعون من فضول األموال من احلالل واحل
واللصوصية، من البخس يف الكيل واملوازين، وكثرة اجلمع والذخائر، واإلمساك عن النفقة يف الواجبات، فضالً عن املسنونات، 

الذين يكرتون الذهب والفضة وال " والبخل والشح واالحتكار ومنع احلقوق، وجتمعون ما ال تأكلون، وتكرتون ما ال حتتاجون إليه 
فلوأنكم كنتم تنفقون ما فضل عنكم على فقرائكم وضعفائكم، ملا وجبت عليكم " ا يف سبيل اهللا فبشرهم بعذاب أليم ينفقو

الزكوات والصدقات، وحنن مبعزل عنها، إذ كنا مشفقني على أبناء جنسنا، وال نبخل بشيء مما وجدنا من األرزاق، وال ندخر من 
  .، متكلني على اهللا تعاىل، ونرجع حبمد اهللا مشبعنيالذخائر مما فضل علينا، بل نطري جائعني

    

وأما الذي ذكرت بأن لكم يف الكتب آيات حمكمات بينات للحالل واحلرام، واحلدود واألحكام، فكل ذلك تعليم لكم وتأديب 
مني واألستاذين واملذكرين جلهلكم وعماكم، وقلة معرفتكم باملنافع واملضار، وأن اإلنسان كان ظلوماً جهوالً، حتتاجون إىل املعل

  .والواعظني، لكثرة غفالم وسهوكم ونسيانكم

وإمنا مبني لكم احلالل واحلرام، ألن احلرام مثل طعام حار جداً يتضرر بتناوله من غلبت عليه احلرارة، وهوشاب ابن ثالثني سنة، 
أويف البلى أويف جهنم الدق والذبول، ويصري مثل ما ويسكن يف البلدان احلارة جداً، يف أكثر األوقات أن يوقعه يف هاوية البلى 

  .سقوا ماًء محيماً فقطع أمعاءهم

واحلالل مثل طعام خفيف اجلرم، كثري الفائدة، صاحل الكيموس، كثري الغذاء، ينتفع بتناوله من كان مزاجه معتدالً، وهوصحيح 
يم، ففي أكثر األمر إن من هذا شأنه ودأبه يبقى مدة مديدة يف البنية، ويسكن يف البلدان الشريفة عند خط االستواء، الصراط املستق

  .جنة الصحة ودار السالم، من اعتدال البنيان، ودار النعيم، وقلة األمراض، فانتبه أيها اإلنسي من نوم الغفلة، ورقدة اجلهالة

تضت هذه األسرار الواجبة، وجعلت واعلم أن هذه األحكامات واملوضوعات قيود وأغالل وسالسل عليكم، إذ احلكمة اإلهلية اق
املوضوعات الشرعية واحلكمية أستاذاً ومؤدباً لكم، وحنن مبعزل عن مجيع ذلك، إذ قد أهلمنا اهللا تعاىل إىل مجيع ما حنتاج إليه من 

أوحى ربك إىل و: " أول األمر إهلاماً ووحياً، بال واسطة من الرسل وال نداء من وراء حجاب، كما أوحى إىل النحل بقوله تعاىل
وعلم سليمان منطق الطري، فافهم أيها الغافل " كل قد علم صالته وتسبيحه : " وكما قال تعاىل" النحل أن اختذي من اجلبال بيوتاً 
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يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا " قال " فبعث اهللا غراباً يبحث يف األرض لرييه كيف يواري سوأة أخيه : " اإلنسي، وقال
  .من عمى قلبه، ال نادماً على ذنبه وخطيئته" ري سوأة أخي فأصبح من النادمني الغراب فأوا

وأما الذي ذكرت بأن لكم أعياداً ومجعات وذهاباً إىل بيوت العبادات وليس لنا شيء من ذلك، فاعلم أنكم لوكنتم مهذيب 
ركم، ملا وجب عليكم األعياد واجتماع األخالق معاوين اإلخوان عند املضايق والشدائد، وكنتم كنفس واحدة يف مصاحل أمو

اجلمعات، ألن صاحب النواميس اقتضى هذا لتجتمع الناس بعد غيبتهم بعضهم إىل بعض، حىت حيصل من اجتماعهم الصداقة، إذ 
مل وبقاء الصداقة أس األخوة، واألخوة أس احملبة، واحملبة أس إصالح األمور، وإصالح األمور صالح البالد، وصالح البالد بقاء العا

فلهذا أمرت الشريعة أن جيتمع اخلالئق يف السنة مرتني إىل مواضع خمصوصة، ويف كل يوم مخس مرات يف املساجد احملال . النسل
  .والسوق ليحصل الغرض املطلوب

لنا مساجد، ال صالة جلار املسجد إال يف املسجد، وليس لنا شيء من ذلك، ألن األماكن كلها : فلهذه األسرار قال سيد املرسلني
فلم حنتج إىل . واجلهات كلها قبلة أينما توجهنا فثم وجه اهللا، واأليام كلها لنا مجعات وعيد، واحلركات كلها صلوات وتسبيح

شيء مما ذكرت، إذ الصالة عبارة عن طهارة القلوب من خبث احلقد وجناسة الشك، والتقرب إىل اهللا تعاىل خبالص النية، وصحة 
 إىل قبلة األمر املعروف، والقيام مبصاحل املؤمنني، والقعود عن العداوة والبغضاء، والركوع والسجود بالتواضع، االعتقاد، والتوجه

: فإذا حصلت هذه األفعال املخصوصة تسمى صالة، وحنن مشتغلون ذه. واحللم والتشهد مع اإلخوان األبرار، والتسليم من اجلهل

عني يف مجيع أوقاتنا وال نشتغل بأذية أبناء جنسنا، ونكون قائمني مبصاحل اإلخوان، وقاعدين أينما تولوا فثم وجه اهللا، ونكون جمتم
  .عن الشتم واملفسدة، وراكعني باخلضوع مع اإلنسان، وساجدين بالتواضع هلم عند لقط احلبوب، فهذه خصائلنا

ركات كلها لنا صالة وتسبيح، فلم حنتج، إذ لسنا فلهذا ما وقت علينا اجلمعات واألعياد، واأليام كلها لنا أعياد ومجعات، واحل
  .حمتاجني إىل شيء مما ذكرمت، وافتخرمت بذلك علينا

قد مسعتم ما قال الطري، وفهمتم ما ذكر، فهل : فلما فرغ زعيم الطيور من كالمه، نظر امللك إىل مجاعة اإلنس احلاضرين وقال
  .عندكم شيء آخر فاذكروه، وبينوه إن كنتم صادقني

  وقام عند ذلك العراقي وقالفصل

    

احلمد هللا خالق اخللق، وباسط الرزق، وسابغ النعم، الذي أكرمنا وأنعم علينا يف الرب والبحر، وفضلنا على كثري ممن خلق تفضيالً، 
سنا، ولني فمن ذلك حسن لبا. نعم أيها امللك، لنا خصال أخر ومناقب ومواهب وكرامات تدل على أننا أرباب هلم، وهم عبيد لنا

ثيابنا، وستر عوراتنا، ووطأ فرشنا، ونعومة دثارنا، ودفء غطائنا، وحماسن زينتنا من احلرير والديباج واخلز والقز والقطن والكتان، 
والسمور والسنجاب وألوان الفراء، واألكسية من البسط واألنطاع واملخاد والفرش واللبود والرببويل وما شاكلها، مما ال يعد 

وخشونة لباسها، وغلظ جلودها،ومساجة دثارها، . وكلّ هذه املواهب دليل على ما قلنا بأننا أرباب هلم، وهم عبيد لنا. كثرته
  .وكشف عوراا دليل على أا عبيد لنا، وحنن أرباا ومالكها، ولنا أن حنتكم فيها حبكم األرباب، ونتصرف فيها تصرف امللّاك

ماذا تقولون فيما أذكره، وأفتخر به عليكم؟ إن : مه، نظر امللك إىل طوائف احليوان احلضور وقالفلما فرغ اإلنسي العراقي ممن كال
  .كان لكم جواب، فهاتوا به

  .لنا جواب أجود وأحكم من ذلك: قالوا
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  خطبة كليلة زعيم السباعفصل

ال واآلكام، ومنشئ النباتات واألشجار يف احلمد للقوي العالم، خالق اجلب: وقام بعد ذلك زعيم السباع، وهوكليلة أخودمنة، فقال
الغياض واآلجام، وجاعلها أقواتاً للوحوش واألغنام، وهو العلي األعلى خالق السباع ذوات البأس والشجاعة واإلقدام، ذوات 

ملنتشرات ف الليايل الزنود املتينة، واملخالب احلداد، واألنياب الصالب واألفواه الواسعة، والقفزات السريعة، والوثبات البعيدة، ا
مث قضى على مجيعها املوت . وهو الذي جعل أقواا من جيف األنام، وحلوم االنعام متاعاً إىل حني. املظلمات للمطالب واألقوات

  .والفناء، واملصري إىل البلى، فله احلمد على ما وهب وأعطى، وعلى ما حكم به الصرب والرضى

هل رأيتم، يا معشر احلكماء، أومسعتم، معشر : ك من حكماء اجلن وزعماء احليوانات فقالمث التفت زعيم السباع إىل الكافة هنا
ألنه ذكر من فضائلهم كيت وكيت من حسن اللباس : وكيف ذلك؟ قال: اخلطباء أكثر سهواُ وغفلة من هذا اإلنسي؟ قال اجلماعة

  .ولني الثياب والدثار

افتخرمت به إال بعد ما أخذمت عن غريكم من سائر احليوانات، . لذي ذكرمتوهأيها اإلنسي، خربين هل ككان لكم هذا ا: مث قال
أليس ألني ما تلبسون وأحسن ما : ومىت كان ذلك؟ قال: واستعرمتوها من سواكم من السباع، وغلبتموها عليها؟ قال اإلنسي

  .بلى: تزينون به من اللباس، احلرير والديباج اإلبريسم؟ قال

ب أضعف احليوان اليت هي ليس من بين آدم، بل هي من جنس اهلوام، وقد نسجتها على أنفها لتكون كنهاً أليس ذلك من ألعا: قال
هلا ولبيضها، ولتنام فيها، وتكون هلا غطاء ووطأة وحرزاً من اآلفات واحلر والربد والرياح واألمطار وحوادث األيام ونوائب الزمان، 

يها جرباً وجوراً، فعاقبكم اهللا ا، وابتالكم بشلها وفتلها، وغزهلا ونسجها، وخياطتها فجئتم أنتم وأخذمتوها قهراً، وغلبتموها عل
وقصارا، وقطعها وتطريزها، وما شاكل ذلك من العناء والتعب والشقاء الذي أنتم مبتلون به، ومعاقبون، من إصالحها وبيعها 

  .راحة لكم وال قرار، وال سكون وال هدوء، يف دائم األوقاتوشرائها وحفظها بشغل القلوب، وتعب األبدان، وشقاء النفوس، ال 

وهكذا حكمكم يف أخذكم أصواف األنعام، وجلود البهائم، وأوبار السباع، وشعورها، وريش الطيور، كل ذلك أخذمتوه قهراً 
 علينا وال تستحون وال ونزعتموه غضباً، وغلبتموها عليه ظلماً وجوراً، ونسبتموه إىل أنفسكم بغري حق، مث جئتم تفتخرون به

ولوكان يف ذلك فخر وتباه لكنا بذلك الفخر أوىل منكم، إذ قد انبت اهللا تعاىل ذلك على ظهورنا، وأنشأها . تذكرون وال تعتربون
 وشفقة من جلودنا، وجعلها لباساً لنا، ودثاراً وغطاء ووطاء وستراً وزينة لنا، كل ذلك تفضالً منه علينا، ورفقاً بنا، ورمحة علينا،

وحتنناً على أوالدنا، وصغار نتاجنا، وذلك أنه إذا ولد واحد منا، فعليه جلده انصلح له، وعلى جلده الشعر والصوف والوبر 
والريش والفلوس، كل ذلك لباس ودثار وستر على حسب كرب جثته، وعظم خلقته، وال حنتاج يف اختاذها إىل عمل، وال حنتاج إىل 

وقطع أوخياطة مثل ما أنتم به مبتلون ومعاقبون عليه، ال راحة لكم إىل املوت، كل ذلك عقوبة لكم حلج أوغزل أوفتل أونسج أ
  .لذنب أبيكم ملا عصى وترك وصية ربه فغوى

    

  .كيف كان مبتدأ آدم يف خلقه، وأول ابتدائه؟ أخربنا عنه: قال ملك اجلن لزعيم السباع

دم وزوجته، عليهما السالم، أزاح عللهما فيما حيتاجان إليه يف قيام وجودمها، وبقاء نعم أيها امللك، إن اهللا تعاىل ملا خلق آ: قال
أشخاصهما من املواد والغذاء والدثار واللباس، مثل ما فعل بسائر احليوان اليت كانت يف تلك اجلنة اليت على رأس جبل الياقوت 

ليهما السالم، عريانني أنبت على رأس كل واحد منهما شعراً الذي باملشرق، حتت خط االستواء، وذلك أنه ملا خلق آدم وحواء، ع
طويالً مدىل على جسد كل واحد منهما، يف مجيع اجلوانب سبطاً جعداً وأسود ليناً، أحسن ما يكون على رأس اجلواري األبكار، 
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  .وأنشأمها شابني أمردين ترفني يف أحسن صورة من صور تلك احليوانات هناك

اً هلما، وستراً لعورتيهما، ودثاراً هلما، ووطاء وغطاء ومانعاً عنهما الربد واحلر، فكانا ميشيان يف ذلك وكان ذلك الشعر لباس
البستان، وجيتنيان من ألوان تلك الثمار، فيأكالن منها ويتقوتان ا، ويترتهان يف تلك األرض والرياض والروح والرحيان، والزهر 

وكانا منهيني عن جتاوز طورمها، .  غري خائفني، بال تعب من البدن وال عناء من النفسوالنور، مسترحيني متلذذين منعمني فرحني
فتركا وصية رما، واغترا بقول عدومها فتناوال ما كانا منهيني عنه، فسقطت مرتبتهما، وتناثرت . وتناول ما ليس هلما قبل وقتها

 مهانني معاقبني فيما يتكلفان من إصالح املعاش، وما حيتاجان شعورمها، وانكشفت عوراما، وأخرجا من هناك عريانني مطرودين
  .إليه من قوام احلياة الدنيا، كما زعم زعيم الطيور يف الفصل األول، وكما ذكر حكيم اجلن يف فصله مثل ذلك

 أن تسكتوا وتستحوا أما أنتم، يا معشر السباع، فسبيلكم: فلما بلغ زعيم السباع إىل هذا املوضع من الكالم قال له زعيم األنس
ألنه ليس من الطوائف احلضور هاهنا جنس أشر منكم، معشر السباع، وال أقسى : ومل ذلك؟ قال: قال له كليلة! وال تتكلموا

  .قلوباً، وال أقل نفعاً، وال أكثر ضرراُ، وال أشد حرصاُ على أكل اجليف وطلب املعاش

ذه البهائم واألنعام مبخالب حداد، فتخرقون جلودها، وتكسرون ألنكم تفترسون،معشر السباع، ه: كيف ذلك؟ قال: قال
  .عظامها، وتسربون دمائها، وتنهشون حلومها بال رمحة عليها، وال فكرة فيها، وال رفق ا

  .منكم تعلمنا، وبكم اقتدينا فيما تعملون يف هذه البهائم: قال زعيم السباع

آدم وأوالده ما كانت السباع تفعل من ذلك شيئاً وال تصطاد األحياء منها، ألنه قبل خلق أبيكم : كيف ذلك؟ قال: قال اإلنسي
ألن جيفها كانت كثرية، وما ميوت منها كل يوم بآجاهلا كفاية هلا تتقوت به، وما حتتاج إىل صيد األحياء منها، ومحل املخاطرة 

 أن األسود والنمور والفهود والذئاب وغريها من على أنفسها يف الطلب،واإلنتهاك، واحملاربة، والتعرض ألسباب املنايا، وذلك
أصناف السباع اآلكلة اللحوم ال تتعرض للفيلة واجلواميس واخلنازير، ما دامت جتد من جيفها ما يقوا ويكفيها إال عند االضطرار 

أنتم، يا معشر اإلنس، وانتزعتم فلما جئتم . وشدة احلاجة، ألن هلا أيضاً إشفاقاً على أنفسها كما يكون لغريها من سائر احليوانات
منها قطعان الغنم والبقر واجلمال واخليل والبغال واحلمري، وأحرزمتوها، ومل تتركوا يف الرباري والقفار واآلجام واحداً منها، عدمت 

  .طرارالسباع جيفها، فاضطرت إىل صيد األحياء منها، وحل هلا ذلك، كما حلت لكم امليتة والدم وحلم اخلرتير عند االض

وأما الذي ذكرته من قلة رمحتنا عليها، وقساوة قلوبنا، فلسنا نرى ما تشكوا منا هذه البهائم، كما تشكوا منكم ومن جوركم ومن 
وإن الذي ذكرت بأنا نقبض عليها مبخالب حداد، وأنياب صالب، وخنرق جلودها، ونشق أجوافها، . ظلمكم وتعديكم عليها

ونأكل حلومها، فكذا أنتم تفعلون ا وتذحبوا بسكاكني حداد،وتسلخون جلودها، وتشقون ونكسر عظامها، ونشرب دماءها، 
  .أجوافها، وتكسرون عظامها بالسواطري والكيان ونار الطبخ وحر الشوي زيادة على ما نفعل حنن ا

ني لك بأن كل ذلك صغري وأما الذي ذكرت من ضررنا على احليوانات، فالقول كما قلت، ولكن لوفكرت واعتربت، لعلمت وتب
  .حقري يف جنب ما تفعلون أنتم ا من الضرر واجلور والظلم، كما ذكر زعيم البهائم يف الفصل األول

    

وأما ضرر بعضكم لبعض وضرب بعضكم لبعض بالسيوف والسياط والسكاكني، والطعن بالرمح والزينيات، والضرب بالدبابيس 
س يف املطامري، والسرقة واللصوصية والغش واخليانة يف املعاملة،والغمز والسعاية واملكر والكلل، وقطع األيدي واألرجل، واحلب

واحليل يف أسباب العداوة وما شاكل هذه اخلصال، مما ال تفعله السباع من ذلك باحليوانات، وال بعضها ببعض، وال تعرفه، فيزيد 
  .على ذلك كله
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واعتربت، لعلمت وتبني لك بأن النفع منا لكم بني ظاهر مما تنتفعون به من جلودنا وأما ما ذكرت من قلة منافعها لغريها،فلوفكرت 
ولكن أخربنا، أيها األنسي، أي منفعة منكم . وشعورنا ووبرنا وأصوافنا، ومما تنتفعون به من صيد اجلوارح منا، وقد سخرمتوها

بح هذه احليوانات وأكل حلماا واالنتفاع جبلودها لغريكم من احليوانات؟ فأما الضرر فهوواضح بني، إذ قد شاركتمونا يف ذ
  .وشعورها، وخبلتم عليها باالنتفاع جبيفكم، وقد دفنتموها حتت التراب، حىت ال تنتفع بكم أحياًء وال أمواتاً

ت أن بنيآدم وأما الذي ذكرت من غارات السباع على احليوانات، وقبضها عليها، وقتلها، فإن ذلك كله إمنا فعلته السباع بعدما رأ
يفعلون بعضهم ببعض منذ عهد قابيل وهابيل، وإىل يومنا هذا نرى كل يوم من القتلى واجلرحى والصرعى يف احلروب والقتال مثل 

ما شوهد يف أيام رستم واسفنديار وأيام مجشيد وتبع، وأيام الضحاك وأفريدون، وأيام سيواس ومتوجهر، وأيام دارا واإلسكندر، 
وآل داود، وآل رام، وآل عدنان، وأيام قسطنطني وأهل بالد اليونان، وأيام عثمان ويزدجر، وأيام بين العباس وأيام خبت نصر، 

وبين مروان، وهلم جراً إىل يومنا هذا نرى يف كل سنة وشهر ويوم وقعة من بين آدم بعضهم على بعض ومع بعض، وما حيدث فيها 
مث اآلن جئتم تفتخرون علينا، وتعريون . املثلة والنهب والسيب ما ال يقدر وال يعدمن أسباب الشرور والباليا والقتل واجلراح و

السباع أا شر خلقه يف األرض، أما تستحون من هذا القول الزور والبهتان علينا؟ ومىت رأى اإلنس أن السباع قد فعلت بعضها 
لوتفكرمت، يا معشر اإلنس، يف أحوال :  لزعيم اإلنسببعض مثل ما تعملون أنتم بعضكم ببعض يف كل يوم؟ مث قال زعيم السباع
  .السباع واعتربمت تصاريف أمورها، لعلمتم وتبني لكم أا خري منكم وأفضل

  .نعم: نعم، أليس خياركم الزهاد والعباد والرهبان واألحبار والسياح؟ قال: قال! كيف ذلك؟ دلنا عليه: قال زعيم اإلنس

 يف اخلريية والصالح خرج من بني أظهركم وهرب منكم، وذهب يأوي إىل رؤوس اجلبال أليس إذا تناهى واحد منكم: قال
والتالل، وبطون األودية والسواحل واآلجام مأوى السباع، وخيالطها يف أماكنها يف الكهوف واملغارات، ويعاشرها يف أوطاا، 

  .لبلى كما قلت كذا نقو: وجياورها يف أكنافها، وال تتعرض له السباع؟ قال

فلومل تكن السباع أخياراً ملل جاورها أخياركم، وعاشرها الصاحلون منكم، ألن األخيار ال يعاشرون األشرار، بل يفرون : قال
منهم وينفرون عنهم، فهذا دليل على أن السباع صاحلة، ال كما زعمتم أا شر خلق اهللا، فهذا القول الذي ذكرمت زوراً وتاناً 

لسباع صاحلة، ال كما زعمت، هوأن من سنة ملوككم اجلبابرة إذا شكوا يف الصاحلني منكم واألخيار من ودليل آخر أن ا. عليها
  : أبناء جنسكم، يطرحوم بني السباع، فإن مل تأكله، علموا أنه من األخيار، ألنه ال يعرف األخيار إال األخيار كما قال الشاعر

  يعرفه الباحث عن جنسه، وسائر الناس له منكر

واعلم، أيها اإلنسي، أن يف السباع أخياراً وأشراراً، وأن األشرار منها، ال تأكل األشرار كما يأكل األشرار من اإلنس، كما ذكر 
  .أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم." وكذلك نويل بعض الظاملني بعضاً مبا كانوا يكسبون:" اهللا تعاىل

صدق هذا القائل إن األخيار يهربون من األشرار ويأنسون باألخيار، وإن : م اجلنفلما فرغ زعيم السباع من كالمه، قال حكي
فلومل يكن . كانوا من غري جنسهم، وإن األشرار أيضاً يبغضون األخيار، ويهربون منهم، ويلجأون إىل أبناء جنسهم من األشرار

ل واآلجام ومأوى السباع، وهي من غري جنسهم، وال بنوآدم أكثرهم أشراراً ملا هرب أخيارهم من بني ظهرانيهم إىل رؤوس اجلبا
  .تشبههم يف الصورة وال يف اخللقة، إال يف أخالق النفوس من اخلريية والصالح والسالمة

  .صدق احلكيم فيما قال وذكر وأخرب: قالت اجلماعة كلها
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: عريض، وانقضى الس ونادى منادفخجلت مجاعة اإلنس عند ذلك ونكست رؤوسها حياء وخجالً مما مسعت من التوبيخ والت

  ! انصرفوا مكرمني، لتعودوا غداً آمنني مطمئنني

  خطبة الزعيم الفارسيفصل

قد : وملا كان من الغد جلس امللك جملسه، وحضرت الطوائف كلها على الرسم، واصطفت، فنظر امللك إىل مجاعة اإلنس وقال
لتم، فهل عندكم شئ آخر غري ما ذكرمت باألمس؟ فقام عند ذلك الزعيم مسعتم ما جرى أمس وما ذكرمت، ومسعتم اجلواب عما ق

  .نعم أيها امللك العادل إن لنا مناقب أخر وفضائل مجة، وخصاالً عدة تدل على صحة ما نقول وندعي: الفارسي وقال

  .هات، واذكر منها شيئاً: قال امللك

ئه، واتفقت يف وجوده وقدمه، الذي أوجد اخلالئق بقدرته، وخص من احلمد هللا الذي اختلفت احلكماء يف أمسا: مث قال. نعم: قال
بينهم آدم وأوالده برمحته، وشرفهم تشريفاً خبلعة اإلميان ولباس الكرامة من بني سائر احليوانات، وأهلمهم طريق اهلدى كما قال 

والصالة " اهم على كثري ممن خلقنا تفضيال ولقد كرمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلن: " تعاىل
  .على خري خلقه وصفوة أنبيائه حممد وآله

أما بعد، فاعلم، أيها امللك، أن منا امللوك واألمراء واخللفاء والسالطني، وأن منا الرؤساء والوزراء والكتاب والعمال وأصحاب 
ومنا أيضاً التجار والصناع وأصحاب الزروع . عوام من اجلنودالدواوين، واحلجاب، والقواد، والنقباء واخلواص وخدم امللوك وأ

ومنا أيضاً األدباء وأهل العلم والورع وأهل . ومنا أيضاً الدهاقني واألشراف واألغنياء وأرباب النعم وأصحاب املروءات. والنسل
 ورواة احلديث والقراء والعلماء والفقهاء ومنا أيضاً اخلطباء والشعراء والفصحاء واملتكلمون والنحويون وأصحاب األخبار. الفضل

والقضاة واحلكام والعدول واملزكون واملذكورون، واحلكماء واملهندسون واملنجمون والطبيعيون واألطباء والعرافون واملعزمون 
ف وكل هذه الطوائ. والكهنة واملعربون والكيمائيون، وأصحاب الطلسمات، وأصحاب األرصاد، وأصناف أخر يطول شرحها

والطبقات هلم أخالق وسجايا وطبائع ومشائل، ومناقب، وخصال حسنة، ومذاهب محيدة، وعلوم وصنائع حسان، خمتلفة متفننة، 
ويف اجلملة قوام بنا وبوجودنا، إذ هذه . وكل هذه لنا، وغرينا من احليوان مبعزل عنها، فهذا دليل بأننا أرباب هلا وهي عبيد لنا

  .ئع، واختالف األشخاص صار سبباً لقوام العامل وبقائه من غري شكاجلملة اليت ذكرت من الصنا

  خطبة الببغاءفصل

احلمد هللا خالق السماوات املسموكات، واألرضني املدحوات، واجلبال : فلما فرغ زعيم اإلنس من كالمه نطق الببغاء وقال
 املنشآت، والقطر اهلاطالت، والشجر والنبات، والطري الراسيان والبحار الزاخرات، والرباري والقفار، والرياح الذارات، والسحب

  .الصافّات، كل قد علّم صلواته وتسبيحه

اعلموا، رمحكم اهللا، أن هذا اإلنسي قد ذكر أصناف بين آدم، وعد طبقام، فلوأنه تفكّر، أيها امللك، فعادل واعترب كثرة : مث قال
ما يصغر ويقلّ عنده أصناف بين آدم وعدد طبقام يف جنب ذلك كما قد تقدم أجناس الطيور وأنواعها، لعلم وتبني له من كثرا 

  .ذكره يف فصل من هذا الكتاب، كما قال شاه مرغ للطاووس من خطباء الطيور وفصائحها

ابرة وذلك أن عندكم الفراعنة والنماردة واجلب. ولكن خذ اآلن، أيها اإلنسي، إزاء كل ما ذكرت وافتخرت به وحنن مبعزل عنها
والفسقة واملشركني واملنافقني وامللحدين، واملارقني والناكثني، واخلوارج، وقطّاع الطريق واللصوص والعيارين والطرارين، ومنكم 
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  .أيضا الدجالون والباغون والطاغون واملرتابون

أيضا الغمازون والكذّابون والنباشون، ومنكم أيضا القوادوون واملخانيث واملؤاجرون واللّواطة والسحاقات، والبغايا، ومنكم 
ومنكم أيضا السفهاء واجلهال واألغبياء والناقصون، وما شاكل هذه األوصاف واألصناف والطبقات املذمومة أخالق أهلها، الردية 

  .طباعهم، القبيحة سريم وأفعاهلم، السيئة سريهم وأعماهلم، املذمومة اجلائرة، وحنن مبعزل عنها كلها

اركهم يف أكثر اخلصال احملمودة والسري العادلة، وذلك أن أول كل شيء مما ذكرت وافتخرت به، أن منكم امللوك والرؤساء، ونش
وهلم أعوان وجنود ورعية، أما علمت بأن جلماعة النحل وجلماعة النمل وجلماعة الطيور وجلماعة السباع رؤساء وأعوانا وجنودا 

     أحسن وشفقة عليها؟ ورعية، وأن رؤساءها وملوكها

بيان ذلك أن أكثر ملوك اإلنس ورؤسائها ال ينظرون يف أمر الرعية وجنودهم وأعوام إال جلر منفعة منها، أودفع مضرة عنها، 
يب أوإىل نفس من يهواه لشهواته كائنا من كان، قريبا أوبعيدا، وال يفكر بعد ذلك يف واحد، وال يهمه أمره كائنا من كان من قر

  .أوبعيد

وليس هذا من فعل امللوك والفضالء، وال عمل الرؤساء ذوي السياسة الرمحاء، بل من سياسة امللك وشرائطه، وخصال الرياسة أن 
يكون امللك والرئيس رحيما رؤوفًا برعيته، مشفقًا متحننا على جنوده وأعوانه، اقتداء بسنة اهللا تعاىل اجلواد الكرمي، الرؤوف الرحيم 

وملوك أجناس احليوانات ورؤساؤهم هم بسنة اهللا تعاىل . لقه وعباده كائنا من كان، الذي هورئيس الرؤساء، وملك امللوكخل
  .أحسن اقتداء من ملوك اإلنس ورؤسائهم

نفعة إليها، وذلك أن ملك النحل ينظر يف أمر رعيته، ويتفقّد أحواهلم وأحوال جنوده وأعوانه، ال هلوى يف نفسه وشهواا، وجر امل
. ودفع املضرة عنها، أوإىل نفس من يهواه لشهواته، بل يفعل ذلك رأفة ورمحة لرعيته وشفقة وحتننا هلم، وعلى جنوده وأعوانه

  .وهكذا يفعل ملك النمل، وملك الكركي يف حراسته وطريانه، وملك القطا يف وروده وصدوره

روها، ال يطلبون من رعاياهم عوضا وال جزاء فيما يسوسوم، كما ال وهكذا حكم سائر احليوانات اليت هلا رؤساؤها ومدي
يطلبون من أوالدهم برا وال صلة وال مكافأة هلم، كما يطلب بنوآدم من أوالدهم الرب واملكافأة يف تربيتهم هلم، بل جند كل جنس 

يض وحتضن وتزق الفراخ واألوالد، وتريب أوالدها، من احليوانات اليت ترتووتسفد، وحتمل وترضع وتربي أوالدها، واليت تسفد وتب
  .ال تطلب من أوالدها برا وال صلة وال مكافأة، ولكنها تريب أوالدها حتننا عليها، وشفقة ورمحة ا ورأفة هلا

 سؤال منهم، وال كل ذلك اقتداء بسنة اهللا تعاىل، إذ خلق عبيده وأنشأهم، ورباهم، وأنعم عليهم وأحسن إليهم، وأعطاهم من غري
ولومل يكن من لؤم طباع اإلنس، وسوء أخالقهم، وسريم اجلائرة، وعادام الرديئة، وأعماهلم . يطلب منهم جزاء وال شكورا

 كما "أن أشكر يل ولوالديك إيلّ املصري": السيئة، وأفعاهلم القبيحة، ومذاهبهم الضالة، وكفرهم بالنعم، ملا أمرهم اهللا تعاىل بقوله
لويأمر أوالدنا، إذ ال يكون منهم العقوق والكفران، وإمنا توجه األمر والنهي والوعد والوعيد إليكم، يا معشر اإلنس، دوننا، ألنكم 

فمن أين زعمتم أنكم أرباب . فأنتم بالعبودية أوىل منا، وحنن باحلرية أوىل منكم. عبيد سوء، يقع منكم اخلالف واملكر والعصيان
صدق هذا القائل : لكم، لوال الوقاحة واملكابرة، وقول الزور والبهتان؟ مث ملا فرغ الببغاء من كالمه، قالت اجلماعةلنا، وحنن عبيد 

فخجلت مجاعة اإلنس عند ذلك، ونكسوا رؤوسهم من احلياء واخلجل، ملا توجه عليهم من احلكم، ومل . يف مجيع ما ذكر وأخرب به
  .ميكن اإلنس أن ينطقوا بعد ذلك

من هؤالء امللوك الذين ذكرهم هذا القائل وأثىن : بلغ الببغاء من كالمه إىل هذا املوضع، قال امللك لرئيس احلكماء من اجلنوملا 
عليهم، ووصف شدة رمحتهم، وإشفاقهم على رعيتهم، وحتننهم ورأفتهم جلنودهم وأعوام وحسن سريم؟ أنا أظن أن يف ذلك 
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  .رار، عرفين ما حقيقة هذه األقاويل وإشارة هذه املراميرمزا من الرموز، وسرا من األس

  ! مسعا وطاعة: قال

  خطبة حكيم الجنفصل

وذلك أنه ما من جنس من . أعلم أيها امللك أن اسم امللوك مشتق من اسم امللك واسم امللك من أمساء املالئكة: قال حكيم اجلن
 صغري إال وقد وكّل اهللا تعاىل به مالئكة تربيه وحتفظه وتراعيه يف مجيع هذه احليوانات وال نوع منها، وال شخص، وال كبري، وال

  .تصرفاته، وهي أشد رمحة ورأفة وحتننا وشفقة من الوالدات ألوالدها الصغار ونتاجها الضعيفة

 تعاىل ورأفته خبلقه من رمحة اهللا: ومن أين للمالئكة هذه الرمحة والرأفة والتحنن والشفقة اليت ذكرت؟ قال: قال امللك احلكيم
وكل رمحة ورأفة من املالئكة ومن الوالدات واآلباء واألمهات، ورمحة اخللق بعضهم على بعض، فهي . وشفقته وحتننه على بريته

  .جزء من ألف ألف جزء من رمحة اهللا تعاىل ورأفته خبلقه وشفقته وحتننه على عباده

    

 أن رم ملا أبداهم وأبدعهم وخلقهم وسواهم، ومتّمهم ورباهم، وكّل حبفظهم ومن الدليل على صحة ما قلنا وحقيقة ما وصفنا
وخلق هلم املنافع واملرافق يف طريق اهلياكل العجيبة، والصور . املالئكة الذين هم صفوته من خلقه، وجعلهم رمحاء كرماء بررة

 املنافع، وسخر هلم الليل والنهار، والشمس والقمر وأهلمهم دفع املضار، وجر. واألشكال الطريفة، واحلواس الدراكة اللطيفة
وخلق األقوات من . والنجوم مسخرات بأمره، أال له اخللق واألمر، ويدبرهم يف الشتاء والصيف، يف الرب والبحر، والسهل واجلبل

هذه داللة وبراهني على شدة ولوعددت ملا أحصيت، وكل . الشجر والنبات متاعا هلم إىل حني، وأسبغ عليهم نعمته ظاهرة وباطنة
  .رمحة اهللا ورأفته وحتننه وشفقته على خلقه

هي النفس الناطقة اإلنسانية الكلية اليت هي : فمن رئيس املالئكة املقربني ببين آدم وحفظهم ومراعاة أمرهم؟ قال احلكيم: قال امللك
وهي النفوس احليوانية . ت له املالئكة كلهم أمجعونخليقة اهللا يف أرضه، وهي اليت قرنت جبسد آدم ملا خلق من التراب، وسجد

املنقادة لطاعة النفس الناطقة الباقية إىل يومنا هذا يف ذرية آدم، كما أن صورة اجلسد اجلسمانية باقية يف ذريته إىل يومنا هذا، وا 
يعرفون يوم القيامة، وا يبعثون، وا ينشأون وا ينمون، وا يفوزون، وا جيازون، وا يؤاخذون، وإليها يرجعون، وا 

وأىب إبليس عن سجده : يدخلون اجلنة، وا يصعدون إىل عامل األفالك، أعين صعود النفس الناطقة اليت هي خليقة اهللا يف أرضه
ىل وكالم أنبيائه ليعلم امللك مجيع ذلك، ألن أكثر كالم اهللا تعا. وهي القوة الغضبية والشهوانية والنفس األمارة بالسوء. آلدم

وذلك أن القلوب . وأقاويل احلكماء رموز لسر من األسرار خمفيا عن األشرار، وما يعلمها إال اهللا تعاىل والراسخون يف العلم
 وإفشاء سر الربوبية "كلّموا الناس على قدر عقوهلم": واخلواطر ما كانت حتمل فهم معاين ذلك، وهلذا قال، عليه الصالة والسالم

  .كفر

وأما اخلواص من احلكماء الذين هم الراسخون يف العلم، فهم ال حيتاجون إىل زيادة بيان، إذ هم مطّلعون على حقائق مجيع األسرار 
ن والقلم وما ":  وقوله"علمناه منطق الطري وأوتينا من كل شيء إن هذا هلوالفضل املبني": من ذلك قول اهللا تعاىل. واملرموزات

يف البقعة ":  وقوله"حان الذي أسرى بعبده ليال من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى الذي باركنا حولهسب":  وقوله"يسطرون
إذا ":  وقوله"والتني والزيتون وطور سينني وهذا البلد األمني":  وقوله"املباركة من الشجرة أن يا موسى إين أنا اهللا رب العاملني

 "ألمألن جهنم من اجلنة والناس أمجعني":  وقوله"وجنة عرضها السموات واألرض" : وقوله"الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت
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من ":  وقوله"وألق عصاك فلما رآها تز كأا جانّ ولّى مدبرا ومل يعقّب يا موسى":  وقوله"من حييي العظام وهي رميم": وقوله
يا ":  وقوله"يا أبت مل تعبد ما ال يسمع وال يغين عنك شيئاً":  وقوله"فعل هذا بآهلتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبريهم هذا فسألوهم

رجعنا من ":  وقول النيب، عليه السالم"إنا أنزلناه يف ليلة القدر":  وقوله"كهيعص":  وقوله"نار كوين بردا وسالما على إبراهيم
وقوله، عليه . شاوروهن وخالفوهن: ، عليه السالموقوله. صوموا تصحوا وسافروا تغنموا: وقوله. "اجلهاد األصغر إىل اجلهاد األكرب

ونظائر ذلك من اآليات واألخبار حتت ذلك سر من األسرار اليت ال جيوز أن تكشف على العوام . اجلنة حتت أقدام األمهات: السالم
عامة البشر، لكن اخلواص فلهذا الغرض ألبسوا حقائق األشياء بلباس غري ما يليق بذلك حسب فهم . واجلهال سيما يف آخر الزمان

  : واحلكماء يعلمون الغرض واحلقيقة يف ذلك، وخيفون عن األشرار واألجالف

  ومن منع المستوجبين فقد ظلم  منح الجهال علما أضاعه فمن

  .زدين بيانا آخر! بارك اهللا فيك من حكيم ما أعلمك، ومن عامل ما أفهمك، وجزاك اهللا خرياً: مث قال امللك

     مل ال تدرك األبصار املالئكة والنفوس؟ : مث قال امللك للحكيم. عمن: فقال

وقلّما تراها . وال تدركها احلواس اجلسمانية مثل الشتم واللمس والذوق. ألا جواهر شفّافة نورانية ليس هلا لون وال جسم: قال
نفوسهم وانتباههم من نوم الغفلة، واستيقاظهم من رقدة فإم بصفاء . األبصار القوية اللطيفة مثل أبصار األنبياء والرسل، وأمساعهم

اجلهالة، وخروجهم من ظلمات اخلطايا، قد انتعشت نفوسهم، فصارت مشاكلة لنفوس املالئكة، تراها وتسمع كالمها، وتأخذ 
  .منها الوحي واألنباء، وتؤدي إىل أبناء جنسهم من البشر بلغات خمتلفة ملشاكلتهم إياهم بأجسادهم

  ! جزاك اهللا خريا، متم كالمك يا ببغاء: مللكقال ا

  ثم قال الببغاءفصل

أيها اإلنسي، أما الذي ذكرت بأن منكم صناعا وأصحاب حرف، فليس ذلك بفضيلة لكم دون غريكم، ولكن قد شارككم فيها 
ي يف اختاذها البيوت وبناء وبيان ذلك أن النحل هي من احلشرات، وه. بعض أصناف الطيور واهلوام، وغري ذلك من احليوانات

وذلك أا تبين منازهلا . منازل األوالد، أحذق وأعلم وأحكم من صناعكم، وأجود وأحسن من بناء املهندسني والبنائني منكم
طبقات مستديرات كالتراس، بعضها فوق بعض من غري خشب وال لنب وال آجر وال جص، كأا غرف من فوقها غرف، وجتعل 

وال حتتاج يف عمل ذلك إىل قراءة . ا مسدسات متساويات األضالع والزوايا، ملا فيها من إتقان الصنعة وإحكام البنيةتقدير بيو
كتب اهلندسة، وال إىل آلة الربكار واملسطرة، كما حتتاجون إىل بركار تديرون ا، وإىل مسطرة ختطّون ا، وإىل شاقول تدلّون ا، 

  . حيتاج البناء إليها من بين آدموإىل كونيا تقدرون ا، كما

مث إا تذهب يف الرعي، وجتمع الشمع من ورق األشجار والنبات بأرجلها، والعسل من زهر النبات ونور األشجار ووردها جتمعه 
ما حيتاج مبشافريها، وال حتتاج يف ذلك إىل زنبيل وال إىل سلّة، وال ملقطة، وال مكتل جتمعه فيها، أوآلة أوآالت تغرفه ا، ك

  .البناؤون منكم إىل آالت وأدوات مثل الفأس واملسحاة والراقود واملسائح وما شاكلها

. وهكذا أيضا العنكبوت، وهي من اهلوام، يف نسج شبكتها أوال، وتقريرها هندامها هي أعلم وأحذق من احلاكة والنساجني منكم

 إىل حائط، أومن شجرة إىل شجرة، أومن غصن إىل غصن، أومن جانب وذلك أا متد عند نسجها شبكتها أوال خطّاً من حائط
مث متشي على ذلك الذي متده أوالً، ومتد من شبكتها أوالً خطوطاً . ر إىل جانب آخر، من غري أن متشي على املاء، أوتطري يف اهلواء

  .مستقيمة كأا أطناب اخليم املضروبة
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وكل ذلك تفعل من غري مغزل هلا . سطها دائرة مفتوحة، حىت تتمكن فيها لصيد الذباب،مث تنسج حلمتها على االستدارة، وتترك و
وال مفتل وال كاركاة، وال مشط، وال أدوات مثل ما يفعل احلائك والنساج منكم فيما حيتاجون إليه من اآلالت واألدوات املعروفة 

  .املشهورة يف صناعتهم

 ،اعكموهكذا أيضاً دودة القز، وهي من اهلواما إذا شبعت من الرعي، طلبت . وهي أحذق يف صنعتها، وأحكم يف صنفمن ذلك أ
مواضعها بني األشجار والشوك، ومدت من لعاا خيوطاً دقاقاً ملساً لزجة متينة، ونسجت هناك على أنفسها كناً كشبه كيس، 

كل ذلك تفعله من غري تعليم من األستاذين، وال تعليم . مليكون هلا حرزاً من احلر والربد والرياح واألمطار، ونامت إىل وقت معلو
وكل ذلك يفعل من غري حاجة إىل مغزل ومفتل أوخميط أومقصر كما . من اآلباء واألمهات، بل إهلاماً من اهللا تعاىل، وتعليماً منه

  .حيتاج اخلياطون والرفاؤون والنساجون

والده مهداً معلقاً يف اهلواء حتت السقوف من الطني، من غري حاجة إىل سلّم وهكذا اخلطّاف، وهومن الطري، يبين لنفسه مرتالً، وأل
وإذا عميت أوالدها، . وال حيتاج إىل آلة من اآلالت أواألدوات. يرتقي عليه، أوراقود حيمل الطني عليه، أوعمود يسند بيته إليه

رها وكل ذلك تعليم من اهللا تعاىل ال من البشر، وأنتم حتمل من الطني حشيشة تسمى املامرياف، حتك ا عني األوالد، فيضيء بص
حمتاجون إىل األستاذين واملعلمني يف أدىن صنعة، وأخس عمل، وأنتم من تلقاء أنفسكم ال تقدرون على عمل من غري تعلّم مدة من 

  .الزمان

زج واألزقة، من غري أن جتمع التراب، أوتبل وهكذا أيضاً األرضة وهي من اهلوام تبين على أنفسها بيوتاً من الطني الصرف شبه األ
  .فقولوا، أيها احلكماء، من أين هلا ذلك الطني، ومن أين جتمعه، وكيف حتمله، إن كنتم تعلمون. الطني، أوتسقي املاء

    

ذق وأعلم وعلى هذا املثال حكم أجناس الطيور واحليوانات يف اختاذها املنازل واألوكار واألعشاش وتربية أوالدها جتدها أح
وأحكم من عمل اإلنس، فمن ذلك تربية النعامة، وهي مركّبة من طائر ويمة، لفرارخيها، وذلك أا إذا مجعت هلا بيضاً عشرين 

أوثالثني أوأربعني، قسمتها ثالثة أقسام، منها ما تدفنه يف التراب، وثلثاً تتركه يف الشمس، وثلثاً حتضنه، فإذا خرجت فرارخيها، 
فإذا اشتدت فرارخيا . ن يف الشمس وسقتها ما كان فيها من تلك الرطوبات اليت فيها مما ذوبتها الشمس ورقّقتهاكسرت ما كا

وقويت، أخرجت املدفون منها، وفتحت هلا ثقباً كي جيتمع فيه الذباب والبق واهلوام والنمل واحلشرات، مث تطعمها فرارخيها، حىت 
  .إذا قويت عدت ولعبت ورعت

أي نسائكم حتسن مثل هذا يف تربية أوالدها، إن مل تكن القابلة تشيلها وتقمطها، وداية تعلمها كيف تقطع سرة : إلنسيفقل أيها ا
  .ولدها، وتقمطه وتدهنه وتكحله وتسقيه وتنومه، وال تعلم شيئاً وال تعرفه

 أمورهم، وال يعقلون شيئاً من جر منفعة، وكذلك أيضاً حكم أوالدكم يف اجلهالة وقلة املؤونة، يوم يولدون ال يعلمون من مصاحل
وال دفع مضرة، إال بعد أربع سنني أوسبع أوعشر حيتاجون أن يعلموا كل يوم علماً جديداً، وأدباً مستأنفاً إىل آخر العمر يوم 

صاحله ومضاره ومنافعه، وجند أوالدنا إذا خرج أحدهم من الرحم أوالبيضيكون معلّماً أوملهماً كل ما حيتاج إليه من أمر م. املمات
ال حيتاج إىل تعليم اآلباء واألمهات، فمن ذلك فراريخ الدجاج والدراج والقبج والطهيوج وما شاكلها، فإنك جتدها تنقشر عنها 

كل ذلك من غري تعليم من اآلباء . البيضة، وخترج، وتعدومن ساعتها، أوتلتقط احلب، ورب من املطالب هلا، حىت رمبا ال تلحق
  .واألمهات، بل وحياً وإهلاماً من اهللا تعاىل، كل ذلك رمحة منه خللقه وشفقة ورأفة وحتنناً

وذلك أن هذا اجلنس من الطيور، ملا مل يكن الذكر يعاون األنثى يف احلضانة وتربية األوالد، كما يعاون باقي الطيور كاحلمام 
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فية مستغنية من تربية اآلباء واألمهات من شرب اللنب، أوزق احلبوب والعصافري وغريمها، أكثر اهللا عدد فرارخيها، وأخرجها مكت
والغذاء مما حيتاج إليه غري هذا اجلنس من احليوان والطيور، وكل ذلك عناية من اهللا تعاىل وتقدس، وحسن نظر منه هلذه احليوانات 

  .اليت تقدم ذكرها

ه أكثر، ورعايته به أمت، فسبحان اهللا اخلالق الرؤوف الرحيم خبلقه، الودود أيهما أكرم عند اهللا الذي عنايته ب: فقل لنا أيها اإلنسي
الشفيق الرفيق بعباده، وحنمده ونسبحه يف غدونا ورواحنا، ونقدسه يف ليلنا وارنا، فله احلمد واملن والشكر والفضل والثناء واآلالء 

وأما الذي ذكرت بأن منكم الشعراء واخلطباء واملتكلمني ! والنعماء، وهوأرحم الرامحني، وأحكم احلاكمني، وأحسن اخلالقني
واملذكّرين وما شاكلهم، فلوأنكم فهمتم منطق الطري وتسبيح احلشرات واهلوام، وليالت البهائم، وتذكار الصرصر، ودعاء 

م يف حلنه، وقراءة القماري، الضفدع، ومواعظ البالبل، وخطب القنابري، وتسبيح وتكبري الكراكي، وأذان الديك، وما يقول احلما
ونعيب الغراب الكاهن من الزجر، وما تصف اخلطاطيف من األمور، وما خيرب اهلدهد، وما يقول النمل، وما يزعم النحل، ووعيد 

الذباب، وحتذير البق، وغريها من احليوانات ذوات األصوات والطنني والزمري، لعلمتم، معشر اإلنس، وتبني لكم أن يف هذه 
ائف خطباء وفصحاء ومتكلمني وواعظني ومذكّرين ومسبحني مثل ما يف بين آدم، فلماذا افتخرمت علينا خبطبائكم وشعرائكم الطو

. "إن من شيء إال يسبح حبمده ولكن ال تفقهون تسبيحهم": ومن شاكلهم؟ وكفى داللة وبرهاناً على ما قلت وذكرت قوله تعاىل

كل قد علم صالته ": ونسبنا إىل الفهم والعلم واملعرفة بقوله تعاىل. ال تفقهون:  بقولهفنسبكم إىل اجلهل وقلة العلم والفهم
  ."وتسبيحه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون

فبأي شيء تفتخرون علينا، يا . قاهلا على سبيل التعجب ألنه يعلم كل عاقل أن اجلهل ال يستوي مع العلم ال عند اهللا وال عند الناس
     معشر اإلنس، وتدعون أنكم أرباب وحنن عبيد لكم، مع هذه اخلصال اليت فيكم، كما بينا قبل غري قول الزور والبهتان؟ 

فأما الذي ذكرت من أمر املنجمني والراقني منكم، فاعلموا أن هلم متويهات وتوهيمات وتلبيسات، ورزقاً رقيقاً ينفق على اجلهالء 
اء والصبيان واحلمقى، وخيفى عليكم أيضاً، وعلى كثري من العقالء واألدباء، وذلك أن أحدهم خيرب من العوام واخلواص والنس

بعد كذا : بالكائنات قبل كوا، ويرجم بالغيب، ويرجف به من غري معرفة صحيحة، ودالئل عقلية واضحة، وبراهني مثبتة، فيقول
 وكيت، وهوجاهل ال يدري أي شيء يكون يف بلده وقومه وكذا شهراً، وكذا وكذا سنة، يف بلد كذا وكذا، يكون كيت

وجريانه، وأي شيء يكون وحيدث عليه يف نفسه، أويف ماله، أويف أوالده، أوغلمانه، أومن يهمه أمرهم، وإمنا يرجم بالغيب يف 
  .مكان بعيد، أوفيزمن طويل، لئال يقع عليه االعتبار، ويتبني صدقه وكذبه ومتويهه وخمرقته

 أيها اإلنسي، أنه ال يغتر بقول املنجم إال الطغاة والبغاة من امللوك واجلبابرة منكم، والفراعنة والنماردة واملغرورون بعاجل مث اعلم،
شهواا، املنكرون أمر اآلخرة ودار املعاد، اجلاهلون بالعلم السابق والقدر احملتوم، مثل منرود اجلبار، وفرعون ذي األوتاد، ومثود 

يقول املنجمون الذين ال يعرفون خالق النجوم ومدبرها، بل .  طغوا يف البالد، فأكثروا فيها الفساد من قتل األطفالوعاد الذين
يظنون ويتومهون أن أمور الدنيا تدبرها الكواكب السبعة والربوج االثنا عشر، وال يعرفون املدبر الذي فوق الكل الذي هورب 

وذلك أن . م الدين، وقد أراهم اهللا قدرته مرة بعد أخرى، ونفاذ أوامره ومشيئته يف دفعاتاألرباب، ومسبب األسباب، ومالك يو
منرود اجلبار أخربه املنجمون مبولود يف مملكته يف سنة من السنني بدالئل القرانات، وأنه يتربى ويكون له شأن عظيم وخيالف دين 

يتربى، ويف أي يوم يولد؟ فلم يدروا، ولكن أشار وزراؤه وجلساؤه يف أي بيت يكون، ويف أي موضع : فقال هلم. عبدة األصنام
بأن يقتل كل مولود يولد يف تلك السنة ليكون هويف مجلة من قد قتل، وظنوا أن ذلك ميكن، وذلك جلهلهم بالعلم السابق والقضاء 

  .احملتم واملقدور الواقع الذي البد أن يكون
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  .ص اهللا تعاىل إبراهيم خليله من كيدهم، وجناه من حيلتهم وما دبروا من مكرهمففعل ما أشاروا به عليه فيما وقع، وخلّ

وهكذا فعل فرعون بأوالد بين إسرائيل ملّا أخربه املنجم مبولد موسى، عليه السالم، فنجى اهللا كليمه من كيدهم ومكرهم ملا أراد 
ى هذا املثال والقياس جتري أحكام النجوم، مل ينفعهم ذلك وعل. من بلوغ أمره، ورأى فرعون وهامان وجنودمها ما كانوا حيذرون

  .من قضاء اهللا وقدره

مث . مث أنتم، يا معشر اإلنس، ال تزدادون إال غروراً بقول املنجمني وطغياناً، وال تعتربون وال تتفكرون وال تتنبهون من جهاالتكم
  .اء متفلسفنيجئتم اآلن تفتخرون علينا بأن منكم منجمني وأطباء ومهندسني وحكم

  .أحسن اهللا جزاك، نعم ما قلت وبينت. فلما بلغ الببغاء إىل هذا املوضع من كالمه قال امللك

  ثم قال الملك لزعيم الجوارحفصل

أخربنا ما الفائدة والعائدة يف معرفة الكائنات قبل كوا بالدالئل، وما خيرب عنه أهلها بفنون االستدالالت الزجرية، والكهانية، 
لنجومية، والفال، والقرعة، وضرب احلصى، والنظر يف الكف، وما شاكل هذه االستدالالت إذا كان ال ميكن دفعها وال املنع هلا، وا

  .وال التحرز منها مما خياف وحيذر من املناحس وحوادث األيام ونوائب احلدثان يف السنني واألزمان

ولكن ال على الوجه الذي يطلب ويلتمس أهل صناعة النجوم وغريهم من . مللكنعم ميكن دفع ذلك والتحرز منه أيها ا: قال الزعيم
  .الناس

  .باالستغاثة برب النجوم وخالقها ومدبرها: الزعيم: كيف ذلك، وعلى أي وجه ينبغي أن يلتمس ويدفع وحيترز منه؟ قال: قال

    كيف تكون االستغاثة به؟ : قال

كام الشرائع النبوية من الدعاء والبكاء والتضرع والصوم والصالة والصدقات والقرابني، باستعمال سنن النواميس اإلهلية وأح: قال
يف بيوت الصلوات والعبادات وصدق النيات، وإلخالص القلوب، والسؤال هللا، تبارك وتعاىل، يدفعها ويصرفها عنهم كيف شاء، 

 إمنا خترب عن الكائنات قبل كوا مما سيفعله رب النجوم أوجيعل هلم يف ذلك خرية وصالحاً، ألن الدالئل النجومية والزجرية
وخالقها ومدبرها ومصورها، واالستغاثة برب النجوم والقوة اليت فوق الفلك وفوق النجوم أوىل وأحرى وأوجب من االستغاثة 

واألدوار وطوالع السنني باالختبارات النجومية والزجرية على دفع موجبات األحكام الكائنات مما أوجبها بأحكام القرانات 
  .والشهور وغري ذلك يف املواليد

البد : فإذا استعملت سنن النواميس على شرائط ما ذكرت، ودعوا اهللا، يرفع عن أهلها ما يف املعلوم أنه البد كائن؟ قال: قال امللك
  . خرية وصالحاً وجيعلهم يف حيز السالمةولكن رمبا يدفع اهللا عن أهلها شر ما هوكائن، وجيعل هلم فيها. من كون ما هويف املعلوم

أيها امللك، أليس منرود اجلبار ملا أخربه منجموه بالقران يدلّ على أنه سيولد يف األرض : كيف يكون ذلك، بني يل؟ قال: قال امللك
  .نعم: مولود خيالف دينه دين عبدة األصنام، وكانوا يعنون فيه إبراهيم خليل الرمحن؟ قال

  .نعم: رود خاف على دينه ومملكته ورعيته وجنوده فساداً ومناحس؟ قالأليس من: قال

أليس لوأنه سأل رب النجوم وخالقها أن جيعل له ولرعيته وجلنوده فيه خرية وصالحاً، كان اهللا تعاىل يوفقه للدخول يف دين : قال
  .نعم: إبراهيم هووجنوده ورعيته، وكان يف ذلك خرية هلم وصالح؟ قال

أيضاً فرعون، ملا أخربه منجموه مبولد موسى، عليه السالم، لوأنه سأل ربه أن جيعله مباركاً عليه وقرة عني له، وكان وهكذا : قال
يدخل يف دينه، أليس كان صالحاً له ولقومه وجلنوده، كما فعل بامرأته وأحب الناس إليه، وأخصهم به، وهو الرجل الذي ذكره 
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: إىل قوله تعاىل. "أتقتلون رجالً أن يقول ريب اهللا: فقال رجل من آل فرعون يكتم إميانه" عليه اهللا تعاىل يف القرآن ومدحه وأثىن

أوليس قوم يونس، عليه السالم، ملا خافوا ما أظلّهم من العذاب، . "فوقاه اهللا سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب"
هم العذاب؟ فإذا قد تبينت فائدة علم النجوم واإلخبار بالكائنات قبل دعوا رم الذي هورب النجوم وخالقها ومدبرها فكشف عن

: كوا، وكيفية التحرز منها أودفعها، أواخلرية والصالح فيها، ومن أجل هذا أوصى موسى، عليه السالم، بين إسرائيل فقال هلم

أوغلبة األعداء ودولة األشرار، ومصائب مىت خفتم من حوادث األيام، ونوائب احلدثان، من الغالء والقحط والفنت واجلدب، 
األخيار، فارجعوا عند ذلك بالتضرع والدعاء، وإقامة سنة التوراة، من الصالة والزكاة والصدقات والقرابني والندم والتوبة والبكاء 

 وما أنتم عليه وبه والتضرع إىل اهللا تعاىل، فإنه إذا علم صدق قلوبكم ونياتكم، صرف عنكم ما حتذرون، وكشف عنكم ما ختافون
  .مبتلون

  .وعلى هذا املثال جرت سنة األنبياء والرسل، عليهم السالم، من لدن آدم بين البشر إىل حممد، عليهما السالم والتحية والرضوان

فعلى مثل هذا ينبغي أن تستعمل أحكام النجوم واإلخبار بالكائنات قبل وجودها، وما يدل عليها من حوادث األيام ونوائب 
الزمان، ال على ما يستعمله املنجمون ومن يغتر بقوهلم بأن خيتاروا طالعاً جزوياً، ويتحرزوا إليها من موجبات أحكام الكل باجلزء، 
  .وكيف ال جيوز أن يستعمل بقوة رب الفلك على الفلك، كما فعل قوم يونس، عليه السالم، واملؤمنون من قوم صاحل وقوم شعيب

    

نبغي أن تكون مداواة املرضى واإلعالل بالرجوع إىل اهللا تعاىل أوالً بالدعاء والسؤال له والرجاء منه أم يفعل م وعلى هذا املثال ي
الذي خلقين ": مثل ما ذكرت يف أحكام النجوم من الكشف والدفع والصالح يف ذلك، كما بين اهللا تعاىل عن إبراهيم حيث يقول

 وال ينبغي أن يكون الرجوع إىل أحكام األطباء الناقصة يف الصناعة، "ضت فهويشفنيهويهدين والذي يطعمين ويسقني وإذا مر
اجلاهلة بأحكام الطبيعيات، الغافلة عن معرفة رب الطبيعة ولطفه يف صنعته، وذلك أنك ترى أكثر الناس يفزعون عن ابتداء مرضهم 

ا منهم ومن ومداوام، رجعوا عند لك إىل اهللا تعاىل، ودعوا إىل الطبيب، فإذا طال م العالج واملداواة ومل ينفعهم ذلك وأيسو
دعوة املضطرين، ورمبا يكتبون الرقاع، ويلصقوا يف حيطان املساجد والبيع وأساطينها، ويدعون على أنفسهم وينادون بالشهرة 

  . أوعمل ما يشبههرحم اهللا من دعا للمبتلى، كما يفعل باملشهورين، هذا جزء من سرق أوقطع: والنكّال وقوهلم

  .ولوأم رجعوا إىل اهللا تعاىل يف أول األمر، ودعوه يف السر واإلعالن، لكان خرياً هلم وأصلح من الشهرة والنكّال

فعلى مثل هذا جيب أن تستعمل أحكام النجوم يف دفع مضار النكبات، والتحرز من موجبات أحكامها وما يدل عليها من 
له املنجمون من االختبارات بطوالع جزئيات ليتحرزوا ا من موجبات أحكامها الكائنات اليت احلوادث، ال على مثل ما ستعم

توجبها طوالع السنني والشهور واالجتماعات واالستقباالت واالختبارات لألوقات اجليدة الستجابة الدعاء وطلب الغفران واملسألة 
هم كيف شاء مبا شاء، كما ذكروا بأن ملكاً أخربه منجموه حبادث كائن إىل اهللا تعاىل بالكشف ملا خيافون وحيذرون بأن يصرف عن

من أي وجه يكون، وبأي سبب؟ فلم يدروا تفصيالً، ولكن : يف وقت من الزمان خياف منه هالكاً على بعض أهل املدينة، فقال هلم
  .من سلطان ال يطاق: قالوا

  .كذايف هذه السنة يف شهر : مىت يكون ذلك؟ فقالوا: فقال هلم

فشاور امللك أهل الرأي كيف التحرز منه، فأشار عليه أهل الدين والورع واملتأهلون بأن خيرج وأهل املدينة كلهم إىل خارج املدينة، 
فيدعون اهللا بأن يصرف عنهم ما أخربهم به املنجمون مما خيافون أوحيذرون، فقبل امللك مشورم وخرج يف ذلك الشهر الذي 

وبقي . ث فيه، وخرج معه أكثر أهل املدينة فدعوا اهللا أن يصرف عنهم ما خيافون، وباتوا تلك الليلة على حاهلمخيافون كون احلواد
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قوم يف املدينة مل يكترثوا ملا أخربهم به املنجمون، وما خافوا وما حذروا منه، فجاء بالليل مطر عظيم وسيل العرم، وكان بناء املدينة 
 املدينة بائتاً، وجنا من كان قد خرج وكان بائتاً يف الصحراء، فمثل هذا يندفع من قوم ويصيب يف مصب الوادي، فهلك من كان يف

وأما الذي ال يندفع وما البد منه، ولكن جيعل اهللا ألهل الدعاء والصدقة والصالة والصيام يف ذلك خريية وصالحاً، كما فعل . قوماً
فأجنيناه ومن معه يف الفلك وأغرقنا الذين ":  ذلك، كما ذكر اهللا تعاىل بقولهبقوم نوح، فمن آمن منهم جنا، وجعل هلم خريية يف

  ."كذبوا بآياتنا إم كانوا قوماً عمني

  .وأما متفلسفوكم الطبيعيون واملنطقيون واجلدليون، فإم عليكم ال لكم

     وكيف ذلك؟ : قال اإلنسي

يم وصواب الطريق والدين وأحكام الشرائع بكثرة اختالفهم وفنون آرائهم ألم هم الذين يضلّون بين آدم عن املنهاج املستق: قال
ومذاهبهم ومقاالم، وذلك أن منهم من يقول بقدم العامل، ومنهم من يقول بقدم اهليوىل، ومنهم من يقول بقدم الصورة، ومنهم 

قال خبمس، ومنهم من قال بست، ومنهم من من يقول بعلّتني اثنتني، ومنهم من يقول بثالث، ومنهم من يقول بأربع، ومنهم من 
قال بسبع، ومنهم من قال بالصانع واملصنوع معاً، ومنهم من قال بال اية، ومنهم من قال بالتناهي، ومنهم من قال باملعاد، ومنهم 

ال بالعقل من قال باإلنكار، ومنهم من أقر بالرسل والوحي، ومنهم من أنكر، ومنهم من شك وارتاب وحتير، ومنهم من ق
والربهان، ومنهم من قال بالتقليد من األقاويل املختلفة واآلراء املتناقضة اليت بنوآدم ا مبتلون وفيها متحريون متبلبلون شاكون، 

وحنن كلنا مذهبنا واحد، وطريقنا واحدة، وربنا واحد، وال نشرك به شيئاً، نسبحه يف غدونا، ونقدسه يف رواحنا، . وفيها خمتلفون
ريد ألحد منا سوءاً، وال نضمر له شراً، وال نفتخر على أحد من خلق اهللا تعاىل، راضون مبا قسمه اهللا تعاىل، إنا خاضعون حتت ال ن

  .املعترضون على رم يف أحكامه وتدبريه وصنعه: مل وكيف وملاذا فعل ودبر؟ كما يقول: أحكامه، ال نقول

ح منكم، وافتخرت به، فلعمري إن هلم التعاطي يف الرباهني اليت تدق عن الفهم وتبعد فأما الذي ذكرت من أمر املهندسني واملسا
يربون على ما . عن التصور ملا يدعون فيها، ولكن أكثرهم ال يعقلون لتركهم تعلم العلوم الواجب تعلمها وال يسعهم اجلهل ا

مساحة اآلجام واألوتاد ومعرفة ارتفاع رؤوس اجلبال، وعمق يدعون من الفضوالت اليت ال حيتاج إليها، وذلك أن أحدهم يتعاطى 
قعر البحر، وتكسري الرباري والقفار، وتركيب األفالك، ومراكز األثقال، وما شاكل ذلك، وهومع ذلك كله جاهل بكيفية تركيب 

خلقة معدته وأشكال جسده، مساحة جثته، ومعرفة طول مصارينه وأمعائه، وسعة جتويف صدره وقلبه ورئته ودماغه، وكيفية 
عظامه، وتركيب هندام مفاصل بدنه، وما شاكل هذه األشكال اليت معرفته ا أسهل، وفهمه هلا أقرب، وعلمه ا أوجب، 

من عرف : والتفكري ا أنفع، واالعتبار ا أهدى وأرشد إىل معرفة ربه وخالقه ومصوره، كما قال النيب، صلى اهللا عليه وسلم
ومع جهله ذه األشياء أيضاً، رمبا يكون تاركاً للعلم بكتاب اهللا وفهم أحكام شريعته ودينه ومفروضات . هنفسه فقد عرف رب

  .سنن مذهبه، وال يسعه تركها وال اجلهل ا

س وأما افتخاركم بأطبائكم واملداوين لكم، فلعمري إنكم حمتاجون إليهم ما دامت لكم البطون الرحبة، والشهوات املؤذية، والنفو
الشرهة، واملأكوالت املختلفة، وما يتولد منها من األمراض املزمنة، واألسقام املؤملة، واألوجاع املهلكة تلجئكم إىل باب األطباء، 

  .ولنعم ما قيل يف الشعر

  ال يستطيع دفاع مكروه أتى  الطبيب بطبه ودوائه إن

 عليل مريض سقيم، كما ال يرى على باب دكان املنجم إال كل فزادكم اهللا أطباء، ألنه ال يرى على باب دكان الطبيب إال كل
منحوس أومنكوب أوخائف، ال يزيده املنجم إال حنساً على حنس، يأخذ قطعة وال يقدر على تعجيل سعادة وال تأخري منحسة إال 
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  .زخرف القول غروراً ختميناً وحزراً بال يقني وال برهان

لعليل سقماً واملريض عذاباً باحلمية من تناول أشياء رمبا يكون شفاء العليل يف تناوهلا، وهكذا حكم املتطببني منكم يزيدون ا
وهوينهاه ومينعه منها جلهله، ولوتركه مع حكم الطبيعة، لعله كان أسرع لربئه وأجنح لشفائه، فافتخارك، أيها اإلنسي، بأطبائكم 

  .ومنجميكم هوعليكم ال لكم

طباء واملنجمني، ألنا ال نأكل إال قوت يوم، وبلغة يوم من لون واحد وطعام واحد، فال تعرض لنا فأما حنن فغري حمتاجني إىل األ
األمراض املختلفة واإلعالل املتفننة، وال حنتاج إىل األطباء وال إىل الشراب والدرياقات وفنون املداواة مما حتتاجون أنتم إليه، فهذه 

  .ار أشبه، والكرام أوىل، وتلك بالعبيد واألشقياء أوىل، وم أليقاألحوال كلها اليت هي باألخيار واألشر

    فمن أين زعمتم أنكم أرباب لنا وحنن عبيد بال حجة وال برهان إال قول الزور والبهتان؟ 

د األشقياء وأما جتاركم ورؤساؤكم ودهاقينكم الذين ذكرمت وافتخرمت م، فال فخر لكم وال هلم، إذ كانوا هم أسوء حاالً من العبي
والفقراء الضعفاء، وذلك أنك تراهم طول النهار مشغويل القلب، متعويب األبدان، مغمومي النفوس، معذّيب األرواح فيما يبنون ما 

أكياس يف أمور الدنيا بله يف أمور . ال يسكنون، ويغرسون ما ال جينون، وجيمعون ما ال يأكلون، ويعمرون الدور، وخيربون القبور
. جيمع أحدهم الدينار واملتاع، ويبخل أن ينفق على نفسه، ويتركه لزوج امرأته، أولزوج ابنته، أولزوجة ابنه، ولوارثهاآلخرة، 

  .كادون لغريهم مصلحون أمور سواهم، ال راحة هلم إىل املمات

وا ويضنون ا على أنفسهم وأما جتّاركم فيجمعون من حرام وحالل، ويبنون الدكاكني واخلانات، وميلؤوا من األمتعة، وحيتكر
وجريام وأحبام، ومينعون الفقراء واملساكني حقوقهم، وال ينفقون حىت تذهب مجلة واحدة، إما يف حرق أوغرق أوسرقة 

ويبقى هوحبزنه ومصيبته معاقباً مبا كسبت يداه، فال زكاة أخرج، وال . أومصادرة سلطان جائر، أوقطع طريق، وما شاكل ذلك
ى، وال يتيماً بر، وال معروفاً لصديق أسدى، وال صلة لذي رحم، وال إحساناً إىل صديق، وال تزود للمعاد، وال قدم صدقة أعط

  .لآلخرة

والذين ذكرم من أرباب النعم وأهل املروءات، فلوكانت هلم مروءة كما ذكرت، لكان ال ينهيهم العيش، إذا رأوا فقراءهم 
خوام، والضعاف من أبناء جنسهم، جياعاً عراة مرضى زمىن مفاليج، مطروحني على الطريق يطلبون وجريام واليتامى من أوالد إ

منهم كسرة، ويسألوم خرقة، وهم ال يلتفتون إليهم وال يرمحوم، فأي مروءة هلم، وأي فتوة فيهم، وكيف نيهم لذام؟ أال 
  .إم كاألنعام بل هم أضل سبيالً

 الكتاب والعمال وأصحاب الدواوين، وافتخرت م، فهكذا يليق بكم االفتخار باألشرار الذين يهتدون إىل وأما الذين ذكرم من
أسباب الشرور ما ال يهتدي غريهم، ويصلون إىل ما ال يصل إليه سواهم، لدقة افهامهم، وجودة متييزهم، ولطف مكايدهم، وطول 

 أخيه وصديقه زخرفاً من القول، غروراً بألفاظ مسجعة، وكالم حلو، ألسنتهم، ونفاذ خطام يف كتبهم، يكتب أحدهم إىل
وخطاب فصيح يغريه، وهومن ورائه يف قطع دابره، واحليلة يف إزالة نعمته، والوصول إىل أسباب نكايته، وتدوين األعمال يف 

  .مصادراته، وتأويالت األخذ ملاله

ترجون استجابة دعائهم وشفاعتهم عند رم، فهم الذين غروكم بإظهارهم وأما قراؤكم وعبادكم الذين تظنون أم أخياركم، و
الورع واخلشوع والتقشف والنسك من حذف األسبلة، وتقصري األكمام، وتشمري اإلزار والسراويل، ولبس اخلشن من الصوف 

ع وسنن الدين، وترك ذيب النفس والشعر واملرقّعات، وطول الصمت، وكثرة التنسك، وترك التفقه يف الدين وتعلّم أحكام الشرائ
وإصالح اخللق، واشتغلوا بكثرة السجود والركوع بال علم، حىت ظهر أثر السجود على جباههم، والثفنات على ركبهم، وتركوا 
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األكل والشرب، حىت جفت أدمغتهم، وحنلت شفاههم، واحنلت أبدام، وتغريت ألوام، واحننت ظهورهم، وقلوم مملوءة بغضاً 
  .حقداً وجفاء ملن ليس مثلهم، ونفوسهم مملوءة وساوس وخصومة مع رم بضمائرهمو

مل خلق إبليس والشياطني والكفار والفراعنة والفساق والفجار واألشرار، ومل رباهم ورزقهم وميكّنهم وميهلهم وال يهلكهم، وملاذا 
م مملوءة منها، ونفوسهم شاكّة متحرية، فهم عند اهللا أشرار، فعل هذا؟ وما شاكل هذه احملاوالت واخلرافات والوساوس اليت قلو

  .وإن كانوا عندكم أخياراً

  .فهؤالء وإن كانوا بالصورة الظاهرة إنساناً، ففي الصورة املعنوية ليسوا كذلك، فأي افتخار لكم م، وإمنا هم عار لكم

ا، وابتغاء للرياسة والوالية والقضاء والفتاوى بآرائهم وقياسام، وأما فقهاؤكم وعلماؤكم، فهم الذين يتفقهون يف الدين طلباً للدني
فيحللون تارة، وحيرمون تارة بتأويالم، ويتبعون ما تشابه، ويتركون حقيقة ما أنزل اهللا من اآليات احملكمات، فنبذوه وراء 

 هذا طلباً للدنيا، وتكسباً للرياسة من غري ورع ظهورهم، كأم ال يعلمون، ويتبعون ما تتلوالشياطني على قلوم من اخلياالت، كل
    وال تقوى من اهللا تعاىل، فأولئك هم وقود النار يف اآلخرة، أويتوبون إىل اهللا ويستغفرونه، فأي فخر لكم؟ 

حد منهم وأما قضاتكم وعدولكم واملزكّون لكم، فأدهى وأظلم وأبطر، وهم أشر سرية من الفراعنة واجلبابرة، وذلك أنك جتد الوا
قبل الوالية قاعداً بالغدوات يف مسجده حافظاً لصالته، مقبالً على شأنه، ميشي بني جريانه على األرض هوناً حىت إذا ويل احلكم 

والقضاء، تراه راكباً بغلة فارهة ومحاراً مصرياً بسرج مركب، وغاشية حيملها السودان، وخفّاقني تنجر يف األرض، قد ضمن 
وصاحل عدوله بشيء من السحت والرباطيل، فقبل . ان اجلائر بشيء يؤديه إليه من أموال اليتامى ومال الوقوفالقضاء من السلط

منهم الرشوة، ويرخص هلم يف اجلنايات، وشهادات الزور، وترك أداء األمانات والودائع، فأولئك هم الذين وخبوا يف التوراة 
رؤون؟ وأما خلفاؤكم الذين تزعمون أم ورثة األنبياء، عليهم السالم، فكفى يف وصفهم واإلجنيل والفرقان، أباهللا تغترون وعليه جت

ويسمون باسم اخلالفة، ويسريون . ما من نبوة إال ونسختها اجلربوتية: وقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم. ما قاله اهللا تعاىل
ويقتلون أولياء اهللا وأوالد األنبياء، عليهم السالم، . ها كل حمظوربسرية اجلبابرة، وينهون عن منكرات األمور، ويرتكبون هم من

ويسبوم ويغصبوم على حقوقهم، ويشربون اخلمر، ويبادرون إىل الفجور، واختذوا عباد اهللا خوالً، وأيامهم دوالً، وأمواهلم 
ملعاد، وباعوا الدين بالدنيا واآلخرة باألوىل، فويل هلم مما مغتنماً، فبدلوا نعمة اهللا كفراً، واستطالوا على الناس افتخاراً، ونسوا أمر ا

وذلك أنه إذا ويل أحد منهم، ابتدأ أوالً بالقبض على من تقدمت له حرمة آلبائه وأسالفه، ! كسبت أيديهم، وويل هلم مما يكسبون
نفاهم أوتربا منهم، كل ذلك يفعلون بسوء ورمبا كحلهم أوحبسهم و. وأزال نعمته، ورمبا قتل أعمامه وإخوانه وأبناء عمه وأقرباءه

كل ذلك حرصاً على طلب الدنيا وشدة الرغبة . ظنهم وقلّة يقينهم، خمافة أن يفوم املقدور، أورجاء أن ينالوا ما ليس يف املقدر
ل من شيم األحرار، وال فعل فيها، وشحاً عليها، وقلّة الرغبة يف اآلخرة، وقلّة اليقني جبزاء األعمال يف املعاد، وليست هذه اخلصا

الكرام، فافتخارك أيها اإلنسي على احليوان بذكر ملوككم وأمرائكم وسالطينكم عليكم ال لكم، وادعاؤكم علينا العبودية 
  .أقول قويل هذا، وأستغفر اهللا يل ولكم إنه هوالغفور الرحيم. وألنفسكم الربوبية صار وزوراً وتاناً

  كالمه، فلما فرغ الببغاء منفصل

أخربوين من الذي حيمل إىل األرضة ذلك الطني الذي تبين به على نفسها تلك . قال امللك ملن حوله من حكماء اجلن واإلنس
  .اآلزاج والعقود شبه الرواق والدهاليز، وهي دابة ليس هلا رجالن تعدوما، وال جناحان تطري ما

امللك مسعنا أن اجلن حتمل إليها ذلك الطني مكافأة هلا على ما أسدت إليها من اإلحسان نعم أيها : فقال احلكيم اخلبري من العربانيني
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  .يف اليوم الذي أكلت منسأة سليمان بن داود، عليه السالم، فخر، وعلمت اجلن مبوته فهربت، وجنت من العذاب األليم

لسنا نعرف هذا الفعل من اجلن، ألنه لوكانت اجلن : واماذا تقولون فيما ذكر اإلنسي؟ فقال: فقال امللك ملن حوله من علماء اجلن
ألن سليمان مل يكن يسومها شيئاً غري محل املاء والتراب يف اختاذ . حتمل إليها التراب والطني واملاء، فهي بعد إذاً يف العذاب املهني

  .البنيان

  .اينعندنا أيها امللك من ذلك علم هوغري ما ذكر هذا العرب: فقال احلكيم اليوناين

من ذلك أن طبيعتها باردة . نعم، أعلم أيها امللك أن هذه الدابة دابة ظريفة اخللقة، عجيبة الطبيعة: أخربوين ما هو؟ قال: فقال امللك
جداً، وبدا متخلخل منتفخ املسام، يتداخلها اهلواء، ويتجمد من شدة برد طبيعتها، ويصري ماء ويرشح على ظاهر بدا، ويقع 

. بار اهلواء دائماً، فيبتل وجيتمع شبح الوسخ، فهي جتمع ذلك من بدا، وتبين على نفسها تلك اآلزاج كناً هلا من اآلفاتعليها غ

  .وهلا مشفران حادان شبه املشراطني تقرض ما احلب واخلشب والثمر والنبات، وتنقب اآلجر واحلجارة

صدق فيما قال، ولكن مل : عيمها، فماذا ترى فيما قال اليوناين؟ فقال الصرصرهذه الدابة من اهلوام وأنت ز: فقال امللك للصرصر
  .يتمم ومل يفرغ من الوصف

  .متّمه أنت: فقال امللك

    

نعم، إن اخلالق تعاىل ملا قدر أجناس اخلالئق، وقسم بينها املواهب والعطايا، عدل يف ذلك بينها حبكمته ليتكافؤوا ويتساووا : فقال
. فمن اخللق ما قد وهب له جنة عظيمة وبنية قوية، ونفساً ذليلة مهينة اجلمل والفيل. إهلاماً وإنصافاً ا، سبحانه وحبمدهعدالً منه و

ومنها ما قد وهب له نفساً قوية عزيزة، عليمة حكيمة، وبنية صغرية، ليتكافأ يف املواهب والعطايا عدالً من اخلالق الوهاب وحكمة 
  .دين يف البيانز: فقال امللك للصرصر

نعم، أال ترى أيها امللك إىل الفيل، مع كرب جثته، وعظيم خلقته، كيف هوذليل النفس، منقاد للصيب الراكب على كتفه، : قال
يصرفه كيف شاء؟ أمل تر إىل اجلمل مع عظم جثته، وطول رقبته، كيف ينقاد ملن جذب خطامه، ولوكانت فأرة أوخنفساء، أمل تر 

احلشرات الصغار اليت هي أصغر منها، إذا ضربت الفيل حبمتها، كيف تقتله ولكه؟ وكذلك األرضة، وإن كانت هلا إىل اجلرادة يف 
وهكذا حكم سائر احليوانات الصغار اجلثة مثل دودة القز، ودودة الدرة وزنانري . جثة صغرية، وبنية ضعيفة، فإن هلا نفساً قوية

  . كانت أجسادها صغاراً وبنيتها ضعيفةالنحل فإن هلا أنفساً عالمة حكيمة وإن

ألن اخلالق تعاىل علم بأن البنية القوية واجلثة العظيمة ال تصلح إال للكد والعمل الشاق : ما وجه احلكمة يف ذلك؟ قال: قال امللك
 فسبحان اخلالق ومحل األثقال ولوقرن ا أنفساً كباراً ملا انقادت للكد والعمل الشاق وألبت وأنفت وجلت ومشست وامتنعت،

وأما اجلثث الصغار واألنفس الكبار العالمة فإا ال تصلح إال للحذق يف الصنائع مثل أنفس النحل ودودة القز ! العامل مبصاحل خلقه
  .ودودة الدرة وأمثاهلا

  .زدين يف البيان: قال امللك

يء عملها، وبأي شيء يعمل، مثل صناعة النحل، نعم، إن احلذق يف الصناعة هوأن ال يدرى كيف عملها الصانع، ومن أي ش: قال
ألنه ال يدرى كيف تبىن منازهلا وبيوا مسدسات من غري بركار وال مسطرة وال أدوات أخر، وال يدرى من أين جتمع العسل 

فلوكانت هلا جثة كبرية، لبان ذلك وشوهد ورؤي وأدرك، وهكذا حكم دودة القز، . والشمع، وكيف تعمله، وكيف متيزه
لوكانت هلا جثة عظيمة لرؤي كيف تبلّ ذلك الطني وكيف تبين، وأخربك أيها امللك أن اخلالق تعاىل قد أرى الداللة على قدرته 
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للحكماء من بين آدم املنكرة إجياد العامل، ال من هيوىل موجودة، من صناعة النحل باختاذها البيوت من الشمع، ومجعها العسل من 
  .غري هيوىل موجودة

  .زعمت اإلنس بأا جتمع من زهر النبات وورق الشجر: مللكقال ا

فلم ال جيمعون هم منها شيئاً مع زعمهم بأن هلم العلم والقدرة واحلكمة والفلسفة، وإن كانت جتمع ذلك من وجه األرض : قال
 وتبين وختزن؟ وهكذا أرى اخلالق أومن املاء أومن وجه اهلواء، فلم ال يرون منها شيئاً، وال يدرون كيف جتمع ذلك وحتمله ومتيزه

قدرته جلبابرم الذين طغوا وبغوا، ملا كثرت نعم اهللا تعاىل لديهم مثل منرود اجلبار قتله أصغر جثة من احلشرات، وهكذا فرعون ملا 
ع اهللا طغى وبغى على موسى، أرسل عليه جنود اجلراد وأصغر من اجلراد القمل، وقهره فلم يعترب ومل يرتجر، وهكذا ملا مج

لسليمان، عليه السالم، امللك والنبوة، وشيد ملكه، وسخر له اجلن واإلنس، وقهر ملوك األرض وغلبهم، شكّت اجلن واإلنس يف 
 "هذا من فضل ريب ليبلوين أأشكر أم أكفر": أمره، وظنت أن ذلك حبيلة منه وقوة وحول له، مع أنه قد نفى ذلك عن نفسه بقوله

مل يزل الشك من قلوم يف أمره، حىت بعث اهللا هذه األرضة فأكلت منسأته، وخر على وجهه يف حمرابه، فلم فلم ينفعهم قوله، و
  .جيسر على ذلك أحد من اجلن واإلنس هيبة منه وإجالالً

ها ال وبني اهللا قدرته، ليكون عظة مللوكهم اجلبابرة الذين يفتخرون بكرب أجسادهم وعظم جثتهم، وشدة صولتهم، ومع هذه كل
  .يتعظون وال ينتبهون هم صرعى بأيدي صغارنا والضعفاء من أبناء جنسنا

    

وأما دودة الدرة، فهي أصغر حيوان البحر بنية، وأضعفها قوة، وألطفها جثة، وأكربها نفساً، وأكثرها علماً ومعرفة، وذلك أا 
ن الزمان صعدت من قعر البحار إىل سطح املاء يف يوم تكون يف قعر البحر مقبلة على شأا يف طلب قوا، حىت إذا حان وقت م

املطر، فتفتح أذنني هلا شبه شفتني، فيقطر فيهما من ماء املطر حبات،فإذا علمت بذلك ضمت تينك الشفتني ضماً شديداً إشفاقاً أن 
 منضمة على الصدفتني إىل أن ينضج يرشح فيها من ماء البحر املاحل، مث ترتل برفق إىل قعر البحار كما كانت بدءاً، ومتكث هناك

ذلك املاء، فينعقد منه الدر، فأي علماء اإلنس يعمل مثل هذا، خربوين إن كنتم صادقني؟ وقد جعل اهللا تعاىل يف جبلة نفوس اإلنس 
اجلثة، الضعيفة حمبة لبس احلرير والديباج واإلبريسم وما يتخذ منها من اللباس احلسن الذي هوكله من لعاب هذه الدودة الصغرية 

البنية، الشريفة النفس، وجعل يف ذوقهم ألذ ما يأكلون العسل الذي هوبصاق أضعف احليوانات الصغرية اجلثة، الشريفة النفس، 
ليكون داللة على حكمة الصانع اخلالق احلكيم، ليزدادوا به معرفة، ولنعمائه شكراً، ويف مصنوعاته فكرة واعتباراً، مث هم مع هذه 

رضون غافلون ساهون الهون طاغون باغون، ويف طغيام يترددون، إلنعامه كافرون، وآلالئه جاحدون، ولصنعته كلها مع
  .منكرون، وعلى ضعفاء اخللق مفتخرون متعدون جائرون ظاملون

مك، ومن بارك اهللا فيك من حكيم ما أبلغك، ومن متقن ما أحك: فلما فرغ الصرصر، وهوزعيم اهلوام، من كالمه، قال امللك
  ! خطيب ما أفصحك، ومن موحد ما أعرفك بربك، ومن ذاكر شاكر إلنعامه ما أفضلك

  ثم قال الملك لإلنسيفصل

  .نعم، خصال ومناقب تدل على أم عبيدنا، وحنن أرباب: قد مسعتم ما قال، وفهمتم ما أجاب، فهل عندكم شيء آخر؟ قال

  .وما هي، اذكرها: قال

  .ثرة صورها، واختالف أشكاهلا، فإن الرياسة والربوبية بالوحدة أشبه، والعبودية بالكثرة أشبهوحدانية صورتنا، وك: قال
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مث تكلم زعيم الطيور، وهو . ماذا ترون فيما قال وذكر؟ فأطرقت اجلماعة ساعة مفكرة فيما قال: فقال امللك للجماعة
صورنا خمتلفة كثرية، فنفوسنا واحدة، وهؤالء اإلنس، وإن صدق أيها امللك فيما قال، ولكن حنن وإن كانت : اهلزارداستان، قال

  .كانت صورم واحدة، فإن نفوسهم كثرية خمتلفة

كثرة آرائهم، واختالف مذاهبهم، وفنون ديانام، وذلك أنك جتد فيهم : وما الدليل على أن نفوسهم كثرية خمتلفة؟ قال: قال امللك
كني، ومن عبدة األصنام والنريان والشمس والقمر والنجوم والكواكب وغريها، وجتد اليهود والنصارى والصابئني واوس واملشر

أيضاً أهل الدين الواحد خمتلفي املذاهب واآلراء مثل سامري وغيايب وجالويت ونسطوري ويعقويب وملّكاين وشنوي ومانوي 
عتزيل وسين وجربي، وما شاكل هذه وخرمي ومزدكي وديصاينّ ورمي ومشسي وخارجي ورافضي وناصيب وقدري وجهي وم

وحنن من هذه كلها برآء، مذهبنا واحد، . املذاهب اليت يكفّر أهلها بعضهم بعضاً، ويلعن بعضهم بعضاً، ويقتل بعضهم بعضاً
دون مؤمنون مسلمون، غري مشركني وال منافقني، وال فاسقني وال مرتابني، وال شاكّني وال متحيرين، واعتقادنا واحد، وكلنا موح

نعرف ربنا وخالقنا ورازقنا وحميينا ومميتنا، فنسبحه ولكه ونقدسه ونكبره بكرة وعشياً، ولكن هؤالء . وال ضالّني وال مضلّني
  .األناس ال يفقهون تسبيحهم

  . شريك لهحنن أيضاً كذلك، إن ربنا واحد، وإهلنا وخالقنا ورازقنا واحد، وحميينا ومميتنا واحد، ال: فقال اإلنسي الفارسي

ألن الديانات واآلراء واملذاهب إمنا هي طرق ومسالك : فلم ختتلفون يف اآلراء واملذاهب والديانات والرب واحد؟ قال: فقال امللك
  .من أي اجلهات توجهنا فثم وجه اهللا. وحماريب ووسائل، واملقصود واحد

نعم أيها : د، وهو التوجه إىل اهللا؟ فقال املستبصر الفارسيفلم يقتل بعضكم بعضاً، إذا كانت الديانات كلها قصدها واح: قال
  .امللك، ليس ذلك من جهة الدين، ألن الدين ال إكراه فيه، ولكن من جهة سنة الدين الذي هوامللك

  .وكيف ذلك؟ بينه يل: قال

    

لدين هواألخ املقدم وامللك هواألخ املؤخر إن الدين وامللك أخوان توأمان ال يفترقان، وال قوام ألحدمها إال بأخيه، غري أن ا: قال
املعقّب له، فال بد للملك من دين يدين به الناس، وال بد للدين من ملك يأمر الناس بإقامة سنته طوعاً أوكرهاً، فلهذه العلّة يقتل 

وأنا أخرب امللك، . أحكام شريعتهكل واحد يريد انقياد الناس أمجع لسنة دينه و. أهل الديانات بعضهم بعضاً، طلباً للملك والرياسة
  .وفقه اهللا لفهم احلقائق، وأذكّره بشيء يقني ال شك فيه

إن قتل األنفس سنة يف مجيع الديانات وامللل والدول كلها، غري أن قتل النفس يف سنة الدين، وهوأن يقتل : وما هو؟ قال: قال امللك
  .ك غريهطالب الدين نفسه، ويف سنة امللك أن يقتل طالب املل

نعم، : وأن قتل طالب الدين نفسه يف سائر الديانات فكيف هو؟ قال. أما قتل امللوك غريها يف طلب امللك فبين ظاهر: فقال امللك
إن اهللا اشترى من املؤمنني أنفسهم وأمواهلم ": أال ترى أيها امللك أن ذلك سنة دين اإلسالم كيف هوبين ظاهر، وذلك قوله تعاىل

جياهدون يف سبيل اهللا ": وقال. "فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به": مث قال. "نة يقاتلون يف سبيل اهللا فيقتلون ويقتلونبأن هلم احل
فتوبوا إىل بارئكم فاقتلوا أنفسكم ": وقال يف سنة التوراة. "إن اهللا حيب الذين يقاتلون يف سبيله صفّاً": وقال. "وال خيافون لومة الئم

  ."ند بارئكمذلكم خري لكم ع

استعدوا للقتل والصلب إن كنتم : فقال. من أنصاري إىل اهللا، قال احلواريون حنن أنصار اهللا": وقال املسيح، عليه السالم، يف اإلجنيل
 فقبلوا وقتلوا ومل ترتدوا عن ".تريدون أن تنصروين وتكونوا معي يف ملكوت السماوات عند أيب وأبيكم، وإال فلستم يف شيء مين
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  . املسيحدين

وهكذا يفعل الربامهة من أهل اهلند، يقتلون أنفسهم، وحيرقون أجسادهم، طلباً للدين، ويرون ويعتقدون بأن أقرب قربان إىل اهللا 
وهكذا يفعل املانية واملثنوية، متنع أنفسها، وحتمل . تعاىل أن يقتل التائب جسده، وحيرق بدنه، ليكفّر عن ذنوبه يقيناً منه باملعاد

  .ها كد العبادات، حىت تقتلها وختلّصها من دار البالء واهلوانعلي

وعلى هذا القياس يوجد حكم سنن أهل الديانات يف جعل قتل النفوس من فنون العبادات، وأحكام الشرائع كلها وضعت لطب 
  .النفوس، وطلب النجاة من نار جهنم، والفوز بالوصول إىل نعيم اآلخرة دار املعاد والقرار

 امللك وأذكّره أن أهل الديانات واملذاهب أخياراً وأشراراً، ولكن أشر األشرار من ال يؤمن بيوم احلساب، وال يرجوثواب وأخرب
اإلحسان، وال خياف مكافأة السيئات، وال يقر بوحدانية الصانع الباري احلكيم، اخلالق الرزاق، احمليي املميت، املعيد الذي يرجع، 

  .صريإليه املرجع وإليه امل

  ثم قال زعيم الهندفصل

  .حنن بين آدم أكثر من احليوانات عدداً وأمماً وأجناساً وأنواعاً وأشخاصاً، وأعرف بفنون تصاريف أحوال الزمان ومآربه وعجائب

    وما يدريك؟ : قال امللك

فمن تلك . اليت ال تعد وال حتصىألن الربع املسكون من األرض حيوي حنوسبعة عشر ألف مدينة خمتلفة األمم الكثرية العدد : قال
األمم اليت ال تعد وال حتصى أهل اهلند، وأهل الصني، وأهل السند، وأهل الزنج، وأهل احلجاز، وأهل اليمن، وأهل احلبشة، وأهل 

أهل طنجة، جند، وأهل بالد النوبة، وأهل مصر، وأهل بالد الصعيد وبالد اإلسكندرية، وأهل برقة، وأهل قريوان، وأهل الرببر، و
وأهل بالد اخلالدات، وأهل بالد مردمانة، وأهل كيوان، وأهل بالد كلّه، وأهل بالد األندلس، وبالد الرومية، وبالد قسطنطينية، 
وبالد دجلة، وبالد مقدونية وبالد برجان، وبالد الصقالبة، وبالد الروسية، وبالد امالج، وبالد األبواب، وبالد أذربيجان، وبالد 

 وبالد أهل اإلسالم، وبالد أهل الشام، وبالد أهل يونان، وبالد الديارات، وبالد العراق، وبالد خراسان، وبالد خوزستان، أرمينية،
وبالد اجلبال، وبالد جيالن وديلمان وطربستان، وبالد جرجان، وبالد نيسابور، وبالد سجستان، وبالد ما وراء النهر، وبالد غور 

 وكيالن، وبالد خوارزم، وبالد يأجوج ومأجوج وفرغانة، وبالد صعانيات، وبالد كيماك، وبالد واستادان وباميان وصخارستان
خاقان وسيستان، وبالد جوجري، وبالد تبت، وأهل بالد جاج وماجني، وأهل بالد اجلزائر والسوادات واجلبال والفلوات 

واجلزائر والغياض واآلجام، وأهل هذه البالد كلها أمم والسواحل، هذه سوى القرى واألعراب واألكراد وأهل الرباري والبوادي 
من اإلنس من بين آدم، خمتلفة ألوام وألسنتهم وأخالقهم وطباعهم وآراؤهم ومذاهبهم وصنائعهم وسريم يف ديانام، ال حيصي 

. دعهم كلّ يف كتاب مبنيعددها إال اهللا تعاىل الذي خلقهم وأنبأهم ورزقهم، ويعلم سرهم وجنواهم، ويعلم مستقرهم ومستو

فكثرة عددهم، واختالف أحواهلم، وفنون تصاريف أمورهم، وعجائب مآرم يدل على أم أفضل من غريهم، وأكرم من سواهم 
من أجناس اخلالئق اليت يف األرض من احليوانات مجيعاً، وأم أرباب، واحليوانات عبيد هلم وخول ومماليك، ولنا فضائل مجة أخر، 

  .أقول قويل هذا، وأستغفر اهللا يل ولكم. ب شىت يطول شرحهاومناق

  خطبة الضفدعفصل
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احلمد هللا الكبري املتعال، العلي اجلبار، العزيز الغفار، الرحيم القهار، : فلما فرغ اإلنسي من كالمه، نطق عند ذلك الضفّدع وقال
القرار، الواسعة األقطار، ذوات األمواج واهليجان، معدن الدر واملرجان، خالق األار اجلارية، والبحار الزاخرة املرة املاحلة، البعيدة 

  .وهو الذي خلق يف أعماق قرارها املظلمة وأمواجها املتالطمة أصناف اخلالئق ذوات الفنون والطوائف

  .واألصداف اعدةفمنها ذوات اجلثث العظام واهلياكل اجلسام، قد ألبس بعضها اجللود الثّخان والفلوس املنضدة الصالب، 

ومنها كثرية األرجل الدبابة، ومنها ذوات األجنحة الطيارة، ومنها ذوات البطون اخلميصة املناسبة، ومنها ذوات الرؤوس الكبار، 
اقة، واألشداق الواسعة، واألسنان القاطعة، واملخالب احلداد واألجواف الرحبة، واجللود املرصحة، والعيون الربعة، واألفواه املفت
واألذناب الطويلة، واحلركات اخلفيفة، والسباحة السريعة، ومنها صغار اجلثة، ملس القدود بال آلة وال أدوات، ومنها قليلة 

كل ذلك ألسباب وعلل ال يعلم وال يعرف كنه معرفتها إال اهللا الذي خلقها وصورها، وينشئها ويرزقها . احلركات واحلس
 أقصى مدى غايتها، ومنتهى ايتها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كلّ يف كتاب مبني، ال ملخافة ويتممها ويكملها ويبلغها إىل

  .غلط، والاحتراز من النسيان، ولكن لوضوح وبيان

    

 ذكر هذا اإلنسي، أيها امللك العادل، أصناف بين آدم، وعدد طبقام ومراتبهم، وافتخر ا على احليوانات، فلوأنه: مث قال الضفدع

رأى أجناس احليوانات من حيوان املاء، وشاهد صور أنواعها، وعجائب أشكال أشخاصها، وطوائف فنون هياكلها، لعاين 
عجائب، ولصغر يف عينه ما ذكر من كثرة أصناف بين آدم واألمم الكثرية اليت ذكر أا يف املدن والقرى والرباري والبلدان، وذلك 

عة عشر حبراً كباراً، منها حبور الروم، وحبر جرجان، وحبر جيالن، وحبر القلزم، وحبر فارس، وحبر أن يف الربع املسكون حنواً من أرب
هند، وحبر سند، وحبر الصني، وحبر يأجوج ومأجوج، وحبر األخضر، وحبر الغريب، وحبر الشمال، وحبر اجلنوب، وحبر الشرقي، 

، وحنومن مائيت ر طوال مثل جيحون ودجلة وفرات ونيل مصر ور وحبر احلبشة، ويف هذا الربع املسكون حنومخسمائة حبر صغار
  .الكر والرس بأذربيجان وهار مندوسدسكتان، وما شاكل هذه األار، طول كل واحد من مائة فرسخ إىل ألف فرسخ

السموك والسرطانات، ويف كل هذه من أجناس . وأما اآلجام والبطائح والغدران واألار الصغار والسواقي فما ال يعد وال حيصى
وقد قيل أا تسع . والكرازنك، والسالحف والكواسج، والتماسيح، والدالفني، وأنواع أخر ال تعد وال حتصى، وال يعلمها إال اهللا

مائة صورة جنسية، سواء أنواعها وأشخاصها، وإن يف الرب حنومخسمائة صورة جنسية ونوعية من أجناس الوحوش والسباع والبهائم 
عام، واحلشرات واهلوام، والطيور واجلوارح وغريها من الطيور اإلنسية، وكل هذه اخلالئق عبيد اهللا تعاىل مماليك له، خلقهم واألن

بقدرته، وصورهم برمحته، وأنشأهم ورباهم ورزقهم وحفظهم ورعاهم، ال ختفى عليه خافية من أمرهم، يعلم مستقرهم 
عتربت فيما كان ذلك، أيها اإلنسي، لعلمت وتبين لك بأن افتخارك بكثرة بين آدم فلوتأملت وا: مث قال الضفدع. ومستودعهم

  .وعدد أصنافهم وطبقام ال يدل على أم أرباب وغريهم عبيد هلم بتة

ذهب عليكم، يا معشر اإلنس من بين آدم، ويا معشر احليوانات األرضية، : فلما فرغ الضفدع من كالمه، قال حكيم من اجلن
ألجسام الثقيلة، واجلثة العظيمة الغليظة، واألجرام ذوي األبعاد الثالثة، من ساكين البحر والرب واجلو، وخفت عنكم معرفة وذوي ا

كثرة اخلالئق الروحانية، والصور النورانية، واألرواح اخلفية، واألشباح اللطيفة، والنفوس البسيطة، والصور الفارقة اليت مسكنها يف 
ات، وسرياا يف فضاء سعة عامل األفالك، من أصناف املالئكة الروحانيني الكرويني، ومحلة العرش أمجعني، وما فسحة أطباق السمو

يف سعة كرة االثنني من األرواح النارية، وما يف سعة كثرة الزمهرير من قبائل اجلن وإخوان الشياطني، وجنود إبليس أمجعني، 
نات، عرفتم كثرة أجناس هذا اخلالئق اليت ليست بأجسام ذوات أركان، وال أجرام فلوأنكم، يا معشر اإلنس ويا معشر احليوا
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ذوات أبعاد، وعلمتم كثرة أنواعها، وكثرة صورها، وعدد أشخاصها وأشخاص أشكاهلا، لصغرت يف أعينكم كثرة أجناس 
كرة الزمهرير تزيد على مساحة سعة الرب احليوانات أمجع من اجلسمانية واألنواع اجلرمانية واألشخاص اجلزوية، وذلك ألن مساحة 

والبحر أكثر من عشرة أضعاف، وهكذا سعة كرة األثري تزيد على سعة كرة الزمهرير أكثر من عشرة أضعاف، وهكذا سعة كرة 
عة، وعلى هذا املثال حكم سائر األفالك السب. وهكذا نسبة فلك عطار إىل فلك القمر. فلك القمر تزيد على كرة اجلميع أضعافاً

احمليطات بعضها ببعض إىل أعلى فلك احمليط، وكلها ممتلىء فضاؤها وفسحات سعتها من اخلالئق الروحانية، حىت أنه ليس فيها 
وما يعلم جنود ربك إال : "موضع شرب إال وهناك جنس من اخلالئق، كما أخرب النيب، عليه السالم، فإنه سئل عن قول اهللا تعاىل

  .ا يف السماوات السبع موضع شرب إال وهناك ملك مقرب قائم أوراكع أوساجد هللا تعاىلقال، عليه السالم، م". هو

لوتفكرمت واعتربمت، يا معشر احليوان واإلنس، فيما ذكرت لعلمتم أنكم أقل اخلالئق عدداً، وأدوم مرتبة ومرتلة، : مث قال احلكيم
ريكم عبيد لكم بل كلنا عبيد اهللا وجنود ورعيته، مسخر بعضنا فاالفتخار بالكثرة، أيها اإلنسي، ال يدل على أنكم أرباب وغ

  .لبعض، كما اقتضت حكمته، وأوجبت ربوبيته، فله احلمد على ذلك وعلى سابغ نعمته محداً كثرياً

    

، فهل مسعنا، يا معشر اإلنس، ما ذكرمت وما افتخرمت به، وقد مسعتم منا اجلواب: فلما فرغ حكيم اجلن من كالمه، قال امللك
  .عندكم بيان آخر غري ما ذكرمتوه، فأوردوه وبينوه لنسمع إن كنتم صادقني

  خطبة الحجازيفصل

نعم، أيها امللك، لنا فضائل أخرى ومناقب حسان تدل على أننا أرباب وهذه : فقام عند ذلك اخلطيب احلجازي املكّي املدين، وقال
  .احليوانات عبيد لنا، وحنن ملّاكها ومواليها

مواعيد ربنا لنا بالعبث والنشور، واخلروج من القبور، وحساب يوم الدين، واجلواز على الصراط، : ما هي؟ قال: امللكقال 
ودخول اجلنان من بني سائر احليوانات، وهي جنة الفردوس، وجنة النعيم، وجنة عدن، وجنة اخللد، وجنة املأوى، ودار السالم، 

وىب، وعني السلسبيل وأار من مخرة لذّة للشاربني، وأار من عسل مصفّى، وأار من لنب ودار املقام، ودار املتقني، وشجرة ط
وماء غري آسن، وبالدرجات يف القصور، وتزويج احلوار، وجماورة الرمحن ذي اجلالل واإلكرام، والتنسم من ذلك الروح والرحيان، 

ولنا مناقب .  هذه احليوانات، فهذا دليل على أنا أرباب وهي عبيد لنااملذكور يف القرآن يف حنومن سبعمائة آية، كل ذلك مبعزل عن
  .أخر غري ما ذكرنا، أقول قويل هذا وأستغفر اهللا يل ولكم

نعم لعمري، إن األمر كما قلت أيها اإلنسي، ولكن أذكر أيضاً ما وعدمت : فقام عند ذلك زعيم الطيور، وهو اهلزارداستان، فقال
ذاب القرب، وسؤال منكر ونكري، وأحوال يوم القيامة، وشدة احلساب، والوعيد بدخول النريان، وعذاب به، معشر اإلنس، من ع

جهنم واجلحيم والسعري ولظى وسقر واحلطمة واهلاوية وسرابيل من قطران، وشرب الصديد، وأكل شجرة الزقّوم، وجماورة مالك 
ذكور يف القرآن جبنب كل آية من الوعد آية من الوعيد، كل ذلك الغضبان، وحوار الشياطني مع جنود إبليس أمجعني، وما هوم

لكم دوننا، وحنن مبعزل عن مجيع ذلك، وكما مل نوعد بالثواب مل نوعد بالعقاب، وقد رضينا حبكم ربنا ال لنا وال علينا، وكما 
  . فما لكم واالفتخاررفع عنا حس الوعد، صرف عنا خوف الوعيد، فتكافأت األدلّة بيننا وبينكم، وتساوت األقدار

وكيف تساوت األقدار بيننا وبينكم، فإنا، على أي حالة كانت، باقون أبد اآلبدين ودهر الداهرين، إن كنا مطيعني : قال احلجازي
ني فمع األنبياء واألولياء، واألئمة، واألوصياء، واحلكماء، واألخيار، والفضالء، واألبدال، والزهاد والصاحلني، والعباد العارف



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  343  

املستبصرين، وأويل األلباب، وأويل األبصار، وأويل النهى، واملصطفني األخيار، والذين هم مبالئكة اهللا الكرام يتشبهون، وإىل 
اخلريات يتسابقون، وإىل لقاء رم يشتاقون، ويف مجيع أوقام عليه مقبلون، ومنه يسمعون، وإليه ينظرون، ويف عظمته وجاللته 

 األمور عليه يتوكلون، وإياه يسألون، ومنه يطلبون، وإياه يرجون، ومن خشيته مشفقون، ولوكنا مردودين إذن يتفكرون، ويف مجيع
نتخلص بشفاعة نبينا حممد، عليه السالم، ونكون باقني يف اجلنة مع احلور والغلمان، والروح والرحيان، ولقاء الرمحن، ونداء الذين 

  ".سالم عليكم طبتم فادخلوها خالدين : " ىلأحسنوا احلسىن وزيادة يف حقنا قال تعا

وأنتم، يا معشر احليوانات، مبعزل عن مجيع ذلك، ألنكم بعد املفارقة تفسدون وتبلون وتفنون وال تبقون، فهذا دليل على أننا 
  .أرباب وأنتم عبيد وخول لنا

بالصواب، وقلتم الصدق، ألن بأمثال ما ذكرمت اآلن جئتم باحلق، ونطقتم : فقالت حينئذ زعماء احليوانات وحكماء اجلن بأمجعهم
يفتخر به املفتخرون، ومثل أعماهلم فليعمل العاملون، ويف مثل سريهم وأخالقهم وآدام وآرائهم وعلومهم فلريغب الراغبني، ويف 

يق معارفهم وحماسن ولكن خربونا، يا معشر اإلنس، عن أوصافهم، وبينوا لنا سريهم، وعرفونا طر! ذلك فليتنافس املتنافسون 
  .أخالقهم وصاحل أعماهلم، إن كنتم صادقني، مث اذكروها إن كنتم ا عارفني

  .إن اجلنة أعدت للمتقني: فسكتت اجلماعة حينئذ يتفكرون فلم يكن عند أحد منهم جواب فقال واحد منهم

    

 الدين، احلنفي املذهب، العراقي اآلداب، العرباين فقام عند ذلك العامل اخلبري، الفاضل الذكي، املستبصر الفارسي النسبة، العريب
 اين الرأي، اإلهلياألخالق، الرب سك، اليوناين العلوم، اهلندي البصرية، الصويف السرية، امللكياملخرب، املسيحي املنهج، الشامي الن

 على الظاملني، وصلوات اهللا على خامت األنبياء، احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال: املعارف، الصمداين، فقال
  .وخالصة األصفياء، حممد وآله أمجعني

أيها امللك العادل، وأنتم معشر اجلماعة احلضور، اعلموا أن هلؤالء الذين هم أولياء اهللا وصفوته من خلقه وخريته من عباده : مث قال
ة، وصفات مجيلة، وأعماالً زكية، ومعارف ربانية، وأخالقاً ملكية، وسرية عادلة وبريته أوصافاً محيدة، وأعماالً زكية، وعلوماً مفنن

قدسية، وأحواالً عجيبة قد كلّت األلسن عن ذكرها، وقصرت أوصاف الواصفني عن كنه صفاا، وأكثر الذاكرون يف وصفهم هلا، 
ا، طول األزمان والدهور، ومل يبلغوا كنه معرفتها، وأطال الواعظون اخلطب يف جمالس الذكر عن بيان طريقتها، وحماسن أخالقه

فكيف يأمر امللك العادل يف حق هؤالء الغرباء وما جوام؟ فأمر امللك بأن تكون احليوانات بأمجعهم حتت أوامرهم ونواهيهم، 
ء امللك ونادى مث بعد ذلك قام واحد من خدما. مث بعد ذلك حكم حكماً آخر. ويكونون مأمورين لإلنس حىت يستأنف الدور

  .أال قد مسعتم، معشر احليوانات، بيان هؤالء اإلنس وقبلتم مقاالم ورضيتم بذلك، فانصرفوا آمنني يف حفظ اهللا وأمانه: مناد

مث اعلم أيها األخ أنا قد بينا يف هذه الرسالة ما هوالغرض املطلوب، وال تظن بنا ظن السوء، وال تعد هذه الرسالة من مالعبه 
ان، وخمارفة اإلخوان، إذ عادتنا جارية على أن نكسواحلقائق ألفاظاً وعبارات وإشارات، كي ال خيرج بنا عما حنن فيه، الصبي

وفّقكم اهللا لقراءا واستماعها وفهم معانيها، وفتح قلوبكم شرح صدوركم ونور بصائركم مبعرفة أسرارها، ويسر لكم العمل ا، 
أهل طاعته، إنه على ما يشاء قدير، ومبنه وجوده ولطفه وكرمه وفضله ورمحته متت رسالة احليوانات، كما فعل بأوليائه وأصفيائه و

  .بعون خالق املخلوقات، ومبحمد وآله األئمة اهلداة، عليهم من اهللا أفضل السالم والصالة، ويتلوها رسالة تركيب اجلسد

  التاسعة في تركيب الجسدالرسالة
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إخوان الصفا رسائل شرون من وهي الرسالة الثالثة والع  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا وكفى، وسالم على عباده الذين اصطفى، آهللا خري أما يشركون؟ اعلم، أيها األخ، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أنا قد فرغنا 

عن أجناس احليوانات، وكمية أنواعها من ذكر رسالة احليوانات، وبيان عجائب هياكلها وغرائب أحواهلا، والغرض منها هوالبيان 
  .واختالف صورها وطبائعها

وكان لنا أيضاً غرض آخر من ذلك أنا أردنا أن نبني حقائقها بتلك اإلشارات والعبارات، فال خيفى على احلكماء غرضنا يف ذلك 
لرسالة تركيب جسد اإلنسان، إذ آخر حسب ما بينا يف الفصل املعين عند ذكرنا امللك واملالئكة، وحان لنا أن نذكر يف هذه ا

اعلم، وفقك اهللا، : وغرضنا من هذه الرسالة أن نبني كون اإلنسان هوعامل صغري فنقول. مرتبة احليوانية متصل بأول مرتبة اإلنسانية
ريه أن اإلنسان إذا ادعى معرفة األشياء وهوال يعرف نفسه، فمثله كمثل من يطعم الناس وهوجائع، وكمثل من يداوي غ

وهومريض سقيم عليل، أوكمن يكسوالناس وهوعريان وعورته للناس بادية ما أن يواريها، أوكمثل من يهدي الناس إىل الطريق 
  .وقد علمتم أن يف هذه األشياء ينبغي لإلنسان أن يبتدىء أوالً بنفسه مث بغريه. وهوضال ال يعرف طريق بيته

 اجلسد الذي هوكالبيت املبين، وعلى هذه النفس اليت تسكن هذا اجلسد، ومها مجيعاً واعلموا أن اسم اإلنسان إمنا هوواقع على هذا
جزآن له وهومجلتها واموع منهما، ولكن أحد اجلزئني الذي هوالنفس أشرف وهوكاللب، أواجلزء اآلخر الذي هواجلسد 

لنفس كالشجرة واآلخر كالثمر، ومن وجه آخر كالقشر، واإلنسان هوالذي مجلتها واموع منهما، ولكن أحد اجلزئني الذي هوا
فمن أجل هذا حيتاج كل إنسان . أحدمها كالركب وهي النفس، واآلخر كاملركوب وهو اجلسد، واإلنسان هومجلتهما كالفارس

     : أن يعرف نفسه باحلقيقة، وحيتاج يف معرفة ذلك إىل أن ينظر فيه من ثالثة أوجه

  .هو، وكيف هومن تركيب أجزائه، وتأليف أعضائه، وما الصفات املخصومة به خلواً من النفسأحدمها النظر يف حاالت اجلسد ما 

  .واجلهة الثانية النظر يف أمر النفس جمردة من اجلسد، وقواها وما هي، وكيف هي، وما الصفات املخصومة ا

واحلركات والصنائع واألعمال واألصوات وما واجلهة الثالثة النظر يف جمموعهما وما يظهر من مجلتهما، من األخالق واألفعال 
  .شاكل ذلك

ونبتدىء أوالً بذكر حاالت اجلسد وصفاته بكالم خمتصر كيما يكون دليالً على أمر النفس وحاالا، ألن حاالت اجلسد ظاهرة 
  .مكشوفة متخيلة مدركة عمق اجلسد، مستور خفي، وإمنا يدرك بالعقل

هد من حاالت اجلسد يدل على الغائب من حاالت النفس، والظاهر يدل على الباطن، واملكشوف فاعلموا، أيها اإلخوان، أن الشا
على املستور، واجللي على اخلفي، واحملسوس على املعقول، وقد قلنا يف الرسالة األوىل إن اجلسد مؤلف من اللحم والدم والعظام 

وحانية ناطقة نورانية غري ثقيلة وال متجزئة وغري فاسدة بل وهذه جواهرها مساوية ر. والعروق والعصب واجللد وما شاكلها
  .متحركة باقية عالّمة دراكة لصور األشياء وحقائقها

  فصل في كيفية تركيب الجسد

  وكيفية أخالط البدن ومزاج الطبائع 
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سكن فيه النفس وأواله، وكان اعلم، وفقك اهللا، أن الباري تعاىل ملا خلق اجلسد وسواه، ونفخ فيه من روحه وأحياه، مث أ: فنقول
 مثل أساس بنية اجلسد وتركيب أجزائه وتأليف أعضائه كمثل أساس بناء مدينة بنيت من أشياء خمتلفة كاحلجارة والطني واآلجر
والنورة والرمال واخلشب واألجذاع واحلديد وما شاكلها، فأحكم بنيتها، وشيد بنياا، وحصن سورها، وخطّطت شوارعها، 

 حماهلّا، وزينت جمالسها، ورتبت منازهلا، وملئت خزائنها، وأسكنت دورها، وسلكت طرقاا، وأجريت أارها، وفتحت وقسمت
  .أسواقها، واستعمل صناعها، وأقعد فيها جتارها، ودبرها ملكها وخدمة أهلها

 متعاديات القوى بسلطاا بعضها على بعض، مث وذلك أن اهللا تعاىل ملا أراد تركيب اجلسد ابتدأ أوالً فاخترع أربع طبائع منفردات،
  .ألّف بني كل اثنني منها وأربعة أركان مزدوجات مؤتلفات الطبائع متناسبات القوى يف أركاا

مث أسس بنية هذا اجلسد من هذه األربعة األركان اليت هي أساس لبنياا، مث ابتدأ بنياا من أربعة أخالط متعاديات طباعها، 
  .قواها اليت هي جمموعات من أصل أركاامتناسبات 

مث ألّفها وركّب بعضها فوق بعض عشر . مث مجع هذه األربعة األخالط، فخلق منها تسعة جواهر خمتلفوأشكاهلا، هي مالك بنياا
ومد حباهلا وشد أوصاهلا مث مسرها . مث أسندها وأقامها مبائتني ومثانية وأربعني عموداً مستويات القد أقراناً. طبقات متصالت ندامها

مث قدر بيوا وقسم . بسبعمائة ومخسني رباطاً ممدودات، حمتويات، ملتفّات عليها كاحلبال، وفصلها حذراً من نقصها ونقصاا
وخط شوارعها، وأنفذ طرقاا، وفتح . خزائنها، وأودع إحدى عشرة خزانة معمورة مملوءة من اجلواهر خمتلفة أنواعها وألواا

وفتح على سورها اثين عشر روزناً مزدوجات املسالك . واا، وجعل هلا ثلثمائة وتسعون جدوالً خمتلفات يف اجلهات جلريااأب
وأحكم بناء هذه املدينة على أيدي سبعة صناع متعاونني، هم خدامها، ووكّل حبفظها مخسة حراس حراساً على حفظ . جلرياا
  .أركاا

 اهلواء على رأس عمودين، وحركها على ست جهات جبناحني، مث أسكن فيها ثالث قبائل من اإلنس واجلن مث رفع هذه املدينة يف
أنبئهم : " واملالئكة، وجعلهم سكاا، مث رأس عليهم ملكاً واحداً، وعلّمه أمساء من فيها، وأمره حبفظها، وأوصاه بسياستهم فقال

  ".دوا آلدم، فسجد املالئكة كلهم أمجعون إال إبليس أىب واستكرب اسج: " وأمرهم بطاعته، فقال تعاىل" بأمسائهم 

واألركان األربعة املزدوجات الطباع، املتناسبات . فاحلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة: فأما تفصيل تلك الطبائع املفردات األربع
واجلواهر التسعة . ع هي الصفراء والدم والبلغم والسوداءالقوى، هي النار واهلواء واملاء واألرض، واألخالط األربعة املتعاديات الطبا
والطبقات العشر هي الرأس والرقبة والصدر والبطن . هي العظام واملخ والعصب والعروق والدم واللحم واجللد والظفر والشعر

  .واجلوف واحلقووالوركان والفخذان والساقان والقدمان

  .عصابوالرباطات هي األ. وأما األعمدة فهي العظام

    

. وأما اخلزائن اإلحدى عشرة فهي الدماغ والنخاع والرئة والقلب والكبد والطحال واملرارة واملعدة واألمعاء والكليتان واألنثيان

  .واألار هي األوردة. والشوارع والطرقات هي العروق الضوارب

  .والثديان، والفم، والسرةوأما األبواب االثنا عشر فهي العينان، واألذنان، واملنخران، والسبيالن، 

  .وأما الصناع السبعة فهي القوة اجلاذبة واملاسكة واهلاضمة والدافعة والنامية والغاذية واملصورة

  .وأما احلواس اخلمس فهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس

  .وأما العمودان فهما الرجالن، وأما اجلناحان فهما اليدان
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  .م وخلف ومينة ويسرة وفوق وحتتوأما اجلهات الست فهي قدا

وأما القبائل الثالث فهي النفوس الثالث وقواهن وأفعاهلن، فالنفس الشهوانية وأخالقها وأفعاهلا هي كاجلن، والنفس احليوانية 
  .وأخالقها وحواسها هي كاإلنس، والنفس الناطقة ومتييزها ومعارفها هي كاملالئكة، والرئيس الواحد هوالعقل

   اجلسد كالدار فصل يف أن

  وأن النفس كالساكن في الدار 

اعلم أن النظر يف ماهية النفس جمردة من اجلسد، والتصور بذاا خلومنه، عسر جداً على املرتاضني بالرياضات احلكيمة، فكيف 
 ذلك، ويقرب من على غريهم؟ ولكنه إذا نظر إىل ما يظهر من أفعاهلا من اجلسد، واعترب تصرف أحواهلا مع اجلسد، يسهل عليه

ونريد أن نبين من ذلك طرفاً ونضرب أمثاالً كيما . فهم املتعلمني، والتصور يف أفكار املتفكرين، وجودها وتبين شرف جوهرها
  .يكون أوضح للبيان وأقرب من فهم املبتدئني، وأبلغ للتصور يف أفكار املفكرين

ساكنها بنيت وأحكم بناؤها، وقسمت بيوا، وملئت خزائنها، وسقفت اعلم أن هذا اجلسد هلذه النفس هومبرتلة دار ل: فنقول
سطوحها، وفتحت أبواا، وعلقت ستورها، وأعد فيها كلّ ما حيتاج إليه صاحب املرتل يف مرتله من الفرش واألواين واألثاث 

. ه يف أعلى بدنه كالغرفة يف أعلى الدارورأس. فرجاله وقيام اجلسد عليهما كأساس الدار. واملتاع على أمت ما يكون وأكمله وأتقنه

وفتح حلقومه وجريان الصوت فيه . ورقبته وطوهلا كرواق الدار. ووجهه أمامه كصدر الدار. وظهره من خلفه كظهر الدار
 ورئته وبردها كالبيت. واألوعية اليت يف صدره كالبيوت واخلزائن يف الدار. وصدره يف وسط بدنه كصحن الدار. كدهليز الدار

ومعدته ونضج الغذاء فيها . وقلبه مع احلرارة الغريزية كالبيت الشتوي. واخليشوم وجريان النفس يف احللقوم كالباداهج. الصيفي
. وجماري عروقه وجريان الدم والنبض إىل سائر أطراف البدن كمسالك الدار. وكبده وحصول الدم فيه كبيت الشراب. كاملطبخ

  .ه كخزانة األثاثوطحاله وحصول عكر على الدم في

. وأمعاؤه وثقل الطعام فيها كبيت اخلالء. وجوفه واحلجب اليت فيه كبيت احلرم. ومرارته وحدة الصفراء فيها كبيت السالح

. وعظامه وقوام اجلسد عليها كاحليطان يف الدار. وسبياله يف أسفل البدن كمجاري الدار. ومثانته وحصول البول فيها كبيت البول

وأضالعه . وحلمه يف خلل العظام والعصب كاملالط. مدودة على املفاصل كاألجذاع والعوارض على احليطانوالعصب امل
والتجويفات اليت يف جوف العظام كالصناديق واألدراج، واملخ فيها كاجلواهر واملتاع يف األدراج، والثقب . كاألساكني يف الدار

دخان، ووسط دماغه كاإليوان، وحدقتاه كبيت العرض، والغشاوات اليت وتنفسه كال. اليت يف رؤوسها كرواشن يف غرف الدار
وفمه كباب الدار، وأنفه كطابق باب الدار، وشفتاه كمصراعي الباب، وأسنانه كالدرابزين، ولسانه كاحلاجب، . بينهما كالستور

نة كالندماء، وحواسه الظاهرة كاجلند وحواسه الباط. وعقله يف وسط دماغه، كامللك القاعد يف وسط العرضة وصدر الدار والس
وباجلملة ما من عضويف اجلسد إال . واجلواسيس، وعيناه كالديدبان، وأذناه كأصحاب األخبار، ويداه كاخلدام، وأصابعه كالصناع

  .وله مثال من فعل رب املرتل

سد للنفس مبرتلة أداة الصانع يف دكانه، وإن مث إن هذا اجلسد هلذه النفس من جهة أخرى مبرتلة دكان الصانع، وإن مجيع أعضاء اجل
النفس بكل عضومن أعضاء اجلسد تظهر ضروباً من األفعال وفنوناً من األعمال، كما أن الصانع بكل أداة يعمل ضروباً من األفعال 

ه ينحت بالفأس، وينشر وفنوناً من األعمال، كما أن الصانع بكل أداة يعمل ضروباً من األعمال وفنوناً من احلركات، كالنجار فإن
  .باملنشار، ويثقب باملثقب، ويربد باملربد، وينقر باملنقار، وهكذا احلداد فإنه ينفخ باملنفاخ، ويأخذ بالكليترب، ويطرق باملطرقة
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  .وعلى هذا القياس سائر الصناع، كل واحد منهم يعمل بأدوات خمتلفة أعماالً خمتلفة وحركات متباينة

صر بالعينني، وتسمع باألذنني، وتشم باملنخرين، وتذوق باللسان، وتتكلم بالشفتني واللسان، ومتس باليدين، فهكذا حال النفس تب
وتعمل الصنائع باألصابع، ومتشي بالرجلني، وتربك على الركبتني، وتقعد على اإلليتني، وتنام على اجلنبني، وتسند بالظهر، وحتمل 

اغ األشياء، وتتخيل مبقدم الدماغ احملسوسات، وحتفظ مبؤخر الدماغ املعلومات، وتصوت األثقال على الكتفني، وتتفكر بوسط الدم
وباجلملة ما من عضويف اجلسد إال . باحللقوم، وتستنشق اهلواء باخلياشم، وتقطع الطعام باألسنان، وتزدرد باملريء وما شاكل ذلك

  .وللنفس فيه ضرب من األفعال، وفنون من األعمال

وحاالت اجلسد تشبه حاالت املدينة، . هذا اجلسد هلذه النفس الساكنة فيه، يشبه مدينة عامرة بأهلها، مأنوسة بسكاامث اعلم أن 
ويف تلك األعضاء . وذلك أن هلذا اجلسد أعضاء ومفاصل تشبه احملال يف املدينة. وتصرف النفس يشبه تصرفات أهل املدينة فيها

ويف تلك األوعية وااري حجب وأغشية تشبه البيوت يف منازل األسواق يف احملالّ .  يف احملالواملفاصل أوعية وجمار تشبه املنازل
  .والدكاكني يف األسواق

  .بيان ذلك أن األعضاء واملفاصل تشبه احملالّ يف املدينة، فالرأس وما حوى، والصدر وما وعى، والبطن وما ملىء، والرجالن والبدن

 تشبه املنازل يف احلالّ، فالدماغ والقلب والرئة والطّحال واملرارة واملعدة واملصارين واألمعاء والكليتان وأما األوعية وااري اليت
والعروق وأما احلجب واألغشية اليت تشبه البيوت يف املنازل والدكاكني يف األسواق فالتجويفات اليت يف الدماغ والرئة، واليت يف 

  .القلب، واليت يف العظام وغري ذلك

صل يف قوى اجلسد وغرائزه مث اعلم أن يف هذه النفس الساكنة يف هذا اجلسد قوي طبيعية وأخالقاً غريزية منبثّة يف أعضاء هذا ف
اجلسد تشبه قبائل أهل تلك املدينة وشعوا النازلني يف احملالّ بتلك املدينة، وإن لتلك القوى وتلك األخالق أفعاالً وحركات منبثّة 

فأما . سد، وجماري مفاصله تشبه أفعال أهل تلك املدينة يف منازهلم، وحركام يف طرقاا، وأعماهلم يف أسواقهميف أوعية هذا اجل
: فمنها قوى النفس النباتية ونزعاا وشهواا: القوى الطبيعية واألخالق الغريزية اليت تشبه القبائل والشعوب فهي ثالثة أجناس

  .، وأفعاهلا جتري جمرى األوراد إىل سائر أطراف اجلسدفضائلها ورذائلها، ومسكنها الكبد

ومنها قوى النفس احليوانية وحركاا وأخالقها وحواسها وفضائلها ورذائلها، ومسكنها القلب، أفعاهلا جتري جمرى العروق 
  .الضوارب إىل سائر أطراف اجلسد

 ومسكنها الدماغ، وأفعاهلا جتري جمرى األعصاب إىل سائر ومنها قوى النفس الناطقة ومتييزاا، ومعارفها، وفضائلها ورذائلها،
  .أطراف اجلسد

مث اعلم أن هذه النفوس الثالث ليست متفرقات متباينات بعضها من بعض، ولكنها كلها كالفروع من أصل واحد متصالت بذات 
أوكعني . عدة أوراق ومثارواحدة كاتصال ثالثة أغصان من شجرة واحدة، تتفرع من كل غصن عدة قضبان، ومن كل قضيب 

أوكقبيلة واحدة يتشعب منها ثالثة شعوب، من . واحدة ينشق منها ثالثة أار، كل ر ينقسم عدة أعمدة، كل عمود عدة جداول
أوكرجل يعمل ثالث صنائع تسمى بثالثة أمساء، فيقال حداد . كل شعب يتفرع عدة بطون، من كل بطن عدة أفخاذ وعشائر

ألن هذه األمساء تقع على الفاعل . أوكرجل يقرأ ويكتب ويعلّم، فيقال قارىء كاتب معلّم. اء، إذا كان حيسن الثالثةوجنار وبن
  .حبسب ما يظهر منه من األفعال واحلركات والصنائع واألعمال

وذلك إذا فعلت يف اجلسم . لفهكذا أمر النفس، فإا واحدة بالذات، وإمنا تقع عليها هذه األمساء حبسب ما يظهر منها من األفعا
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الغذاء والنمو، فتسمى النفس النامية، وإذا فعلت يف اجلسم احلس واحلركة والنقلة، فتسمى النفس احليوانية، وإذا فعلت الفكر 
  .والتمييز، فتسمى النفس الناطقة

    

عضو، وتفعل به أفعاالً خالف ما تفعل مث اعلم أن لكل عضومن أعضاء اجلسد قوة من قوى النفس خمتصة ا، وهي تدبر ذلك ال
مثال ذلك القوة الباصرة، فإا تسمى نفس العني، . وإن تلك القوة تسمى نفساً لذلك العضواملختصة به. قوة أخرى من عضوآخر

لقياس سائر وعلى هذا ا. والقوة السامعة تسمى نفس األذن، والقوة الذائقة تسمى نفس اللسان، والقوة الشامة تسمى نفس األنف
  .األعضاء للقوى اليت تدبرها وتفعل ا

فأما القوى اليت هي كاألنواع، فهي . مث اعلم أن هذه النفوس الثالث األجناس وقواها كاألنواع، وأفعال تلك القوى األشخاص
الّبني، وثالثة مخسة وعشرون نوعاً، أربعة منها مفردات كالرؤساء، وسبعة منها متعاونات كالصناع واألعوان، ومخسة كاجل

  .مناوالت كاخلدم، وثالثة هن كاألرباب، وثالثة هن كاألمراء

وأما أفعاهلا، أعين أفعال هذه القوى اليت هي كاألشخاص، فكثرية ال حيصى عددها إال اهللا ن ولكن نذكر من ذلك طرفاً ليكون 
الرؤساء يف املدينة، وبعضها يشبه أفعال التجار والباعة دليالً على الباقي، وذلك أن أفعال هذه القوى، بعضها يشبه أفعال األشراف و

وجالّيب األمتعة إىل املدينة، وبعضها يشبه أفعال العيارين واملفسدين يف املدينة، وبعضها يشبه أفعال السلطان واجلند املقاتلني يف 
فعال الصبيان والعبيد والنساء واحلمقاء، وبعضها املدينة، وبعضها يشبه أفعال القضاة والعدول واملصلحني يف املدينة، وبعضها يشبه أ

  .يشبه أفعال الشياطني والفتيان واجلهال، وبعضها يشبه أفعال العلماء والفقهاء وأهل الدين

إن القوى األربع املفردات اليت هي كالرؤساء، هي قوى النفس النباتية، وهي احلرارة والربودة والرطوبة : وأما تفصيل ذلك فنقول
وذلك أن أفعال هذه القوى يف أعضاء اجلسد، إذا هي اعتدلت . سة، وعليها تدور حاالت اجلسد من الصالح والفسادواليبو

وتساوت واستقام أمر البدن على الصحة والسالمة، تشبه أفعال األمراء واألشراف والرؤساء الذين هم مالك املدينة وأرباا، وم 
وأفعال هذه القوى، عند ورود الطعام والشراب إىل اجلسد، وتناول كل واحدة من . واهلاقوام أمر املدينة وصالحها واستدامة أح

هذه القوى وما شاكلها من الغذاء على ما ينبغي، تشبه أفعال أهل تلك املدينة يف أخذهم وعطائهم وبيعهم وشرائهم وإنصافهم يف 
 أفعال أهل تلك املدينة إذا تنازعوا فيما بينهم وختاصموا يف وأفعاهلا إذا كانت على غري ما ينبغي تشبه. معامالم فيما بينهم

وأفعال هذه القوى املميزة اليت تقسم بني كل عضوما يشاكله من الغذاء، لتسوي القوى وتعتدل . مطالبام، وتظاملوا يف معامالم
  .ساألخالط يف بنية اجلسد، تشبه أفعال القضاة والعدول واملصلحني يف املدينة بني النا

وأما أفعال هذه القوى، إذا هجن وتعادين وأدخلن السقم واملرض على اجلسد، فتشبه أفعال العيارين وأصحاب العصبية إذا هاجوا 
  .وأثاروا الفنت وتقاتلوا وأحرقوا األسواق، وخربوا املنازل، وبوا األموال، وأفسدوا يف املدينة

بة وإخراج فضول األخالط من اجلسد، فتشبه أفعال السلطان واجلند إذا قاتلوا وأما أفعال هذه القوى، عند ورود الدواء واألشر
  .العيارين وسكّنوا الفتنة، وأخذوا الزعار، وقطعوا أيديهم، وأخرجوهم من املدينة

 وأما أفعال هذه القوى عند خروج فضول األخالط من اجلسد، وذهاب األمراض، وإصالح حال اجلسد بعد السقم، فتشبه أفعال

  .رؤساء أهل تلك املدينة إذا تصاحلوا فيما بينهم وادنوا، وأصلحوا ما أفسد العيارون من حاالت املدينة، وعمروا ما خربوا منها

فأفعال القوة الشهوانية يف أعضاء اجلسد، إذا . وأما القوى اليت هي كاألرباب، فهي القوة الشهوانية، والقوة الغضبية، والقوة الناطقة
  . وتلزمها القوة الغضبية، تشبه أفعال النساء والصبيان واحلمقى، إذا مل يرأسهن أزواجهن، ومل يؤدم آباؤهم ومواليهممل ترأسها
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وأما القوة الغضبية، إذا مل ترأسها القوة الناطقة، فتشبه أفعال الشياطني والشبان واجلهال والسفهاء، إذا مل يرأسهم عقالؤهم، 
  . وينه عليهم مشاخيهمويلزمهم مشاخيهم، ومل يأمر

وأما أفعال القوة الناطقة، إذا مل يرأسها ويلزمها العقل، فتشبه أفعال العلماء والقراء، إذا تنازعوا يف أحكام الدين، واختلفوا فيها، 
  .وصاروا ذوي مذاهب كثرية ومقاالت، إذا مل يرأسهم ويلزمهم إمام عادل من خلفاء األنبياء، عليهم السالم

    

. وى اخلمس اليت هي كاحلشار واجلالّبني، فهي احلواس اخلمس، فمنها القوة السامعة الداركة لألصوات، وجمراها األذنانوأما الق

ومنها القوة الشامة . ومنها القوة الذائقة، وجمراها اللسان. ومنها القوة الباصرة املدركة لألنوار واأللوان واألشكال، وجمراها احلدقتان
ومنها القوة الالمسة املدركة للخشونة واللني والصالبة والرخاوة والربودة والرطوبة .  وجمراها يف املنخريناملدركة للروائح،

وأفعال هذه القوى يف إدراكها صور احملسوسات من خارج اجلسد، ومحلها إىل . واليبوسة، وجمراها يف األعصاب ويف مجيع اجلسد
أفعال احلشار واجلالّبني الذين حيملون األمتعة من النواحي واحلوائج، وجيلبوا إىل املدينة القوة املتخيلة اليت يف مقدم الدماغ، تشبه 

  .ويعرضوا على التجار

وأما القوى الثالث املتناوالت اليت هي كالتجار والباعة، فهي القوة املتخيلة، ومسكنها مقدم الدماغ، والقوة املفكّرة، ومسكنها 
  .فظة ومسكنها مؤخر الدماغوسط الدماغ، والقوة احلا

فأما أفعال القوة املتخيلة وتناوهلا رسوم احملسوسات من احلواس، ودفعها إىل القوة املفكّرة، فتشبه أفعال السماسرة والباعة الذين 
  .يكونون يف عرصات املدينة واألسواق

من بعض، ودفعها إىل القوة احلافظة اليت مسكنها وأما أفعال القوة املفكّرة وتناوهلا رسوم احملسوسات ومتييزها، وتفصيل بعضها 
  .مؤخر الدماغ، فتشبه أفعال التجار والذين يشترون األمتعة، وحيملوا إىل البيوت والدكاكني واخلانات

اخلزان وأما أفعال القوة احلافظة، وتناوهلا رسوم األشياء من القوة املفكّرة، وحفظها وإمساكها إىل وقت التذكار، فتشبه أفعال 
  .والوكالء واحملتكرين ومن شاكلهم

  .وأما القوى الثالث اللوايت كاألمراء، فالقوة الغضبية، والقوة الشهوانية، والقوة الناطقة، وقد بيناها

 والقوة وأما القوى السبع املتعاونة، وهي اليت أفعاهلا يف أعضاء اجلسد، فتشبه أفعال الصناع يف أسواق املدينة، وهي القوة اجلاذبة،
  .املاسكة، والقوة اهلاضمة، والقوة الدافعة، والقوة الغاذية، والقوة املصورة، والقوة النامية

وبعضها يعاون بعضاً كما يعاون . وذلك أن هذه القوى بعضها خيدم بعضاً، كما خيدم التالمذة األستاذين واألجراء املستأجرين
دين للنجارين، والنجارين للينائني، وكتعاون احلالّج للنداف، والنداف للغزالني، الصناع بعضهم بعضاً يف األسواق، كتعاون احلدا

  .والغزالني للنساج، والنساج للخياطة وما شاكل ذلك

فإن كل واحد من هؤالء يهيء صناعة صاحبه، ويعطيها له، فكذا أفعال هذه يف أعضاء هذا اجلسد، وتعاون بعضها بعضاً فيما 
 أن القوة اجلاذبة من شأا جذب الطعام والشراب إىل املعدة، وجذب الكيموس من املعدة إىل الكبد، وجذب وذلك مرة. يفعلون

. ومن شأن القوة املاسكة إمساك ما يريد على العضومن األخالط. الدم من الكبد إىل العروق، ومن العروق إىل سائر أطراف اجلسد

ومن شأن القوة النامية الغاذية أن تلصق بكل .  يصلح له من األخالط إىل عضوآخرومن شأن القوة الدافعة أن تدفع من العضوما ال
ومن شأن القوة املصورة أن . ومن شأن القوة النامية أن تناول املادة وتزيد يف أقطار ذلك العضو. عضوما يشاكله من مادة الغذاء

  .خمتصة بالرحمتأخذ من كل عضوما يفضل من تلك املادة، وتصور مثل ذلك، وهذه القوة 
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وهذه القوى السبع أفعاهلا كثرية يف أعضاء اجلسد، يف كل عضوضروب من الصنائع، خبالف ما يف أي عضوآخر، وتشبه أفعال يف 
  .ٍأسواق املدينة، ونذكر منها طرفا ليكون دليالً على الباقي

    

ها ونضجها باحلرارة الغريزية، تشبه أفعال اخلبازين من ذلك أن أفعاهلا يف املعدة من جذب الطعام والشراب إليها، وإمساكها وهضم
وأفعاهلا بعد نضج الكيموس يف املعدة، وتصفيتها، واستخراج لطيفها من الطّعم واللون . والطباخني وما شاكلهم يف أسواق املدينة

ال العطّارين الذين يستخرجون الشريج والرائحة واحلالوة والدسومة، ومتييزها ودفعها إىل الكبد، ودفع عكرها إىل األمعاء، تشبه أفع
وأفعاهلا يف الكبد وطبخها . من مثر األشجار، واألدهان من حبوب النبات، والزبدة والسمن من لنب احليوان، يف أشواق املدينة

ال، واحملترق صفوالكيموس مرة ثانية، ونضجها حىت يكون دماً قرمزياً، مث تصفيته بعد ذلك ومتييزه، ودفعها عكر الدم إىل الطّح
اللطيف إىل املرارة، والرقيق املائي إىل املثانة، واملعتدل الصايف إىل القلب، تشبه أفعال احلالّقني والدباسني والذين يعملون اجلالب 

  .والسكنجبني وما شاكل ذلك يف أسواق املدينة

وتشبه أفعال الذين يعملون املارود، ويصعدون اخلل، وأفعاهلا يف القلب يف تلطيف الدم مرة ثالثة، وتصفيتها، وإجرائها يف العروق، 
  .ويقطّرون الرطوبات اللطيفة وما شاكلها يف أسواق املدينة

وأفعاهلا يف الدماغ، وتلطيفها الدم الذي يصعد إليها، حىت يصري رطوبة لطيفة روحانية، كالذي جيري يف عصار األذنني والعينني 
  .ون منها التحليلواملنخرين واللسان والبخارات اليت يك

وانفعاالت احلواس تشبه أفعال الذين يعملون األدهان اللطيفة، كدهن البنفسج، ودهن النيلوفر والزيتون، وما شاكلها يف أسواق 
  .املدينة

السمادين، وأفعاهلا يف دفع ثفل الكيموس من املعدة إىل األمعاء واملصارين، وإخراجها من اجلسد، تشبه أفعال الكناسني والزبالني و
وأفعاهلا يف إجرائها الدم يف األوراد إىل سائر أطراف اجلسد تشبه أفعال الذين حيفرون األار واآلبار واألقنية لتجري فيها املياه خلل 

  .املنازل يف املدينة

عقّدون املائعات من وأفعاهلا يف تعقيد الدم، وجتفيف املادة، حىت تصري حلماً وشحماً وعظماً وما شاكله، تشبه أفعال الذين ي
  .الناطفيني واحللوانيين والعجانني ومن شاكلهم

  .وأفعاهلا يف جتفيف املادة وتصليبها، وحىت تصري عظاماً، تشبه أفعال الذين يطبخون اآلجر واخلزف والزجاج وما شاكلها

ة، وأفعاهلا يف تسوية عظام الساقني والفخذين والذراعني وما شابه ذلك، تشبه أفعال النجارين الذين ينجزون األساطني وقوائم األسر
وأفعاهلا يف تركيب مفاصل الركبتني والفخذين والذراعني واألصابع، تشبه تركيب نومادجات املفاتيح والصناديق . وما شاكل ذلك

  .وما شاكله

سفن وما شاكل ذلك، وأفعال ذلك وأفعاهلا يف تركيب خرزات الظهر، والرقبة، واألضالع، تشبه أفعال الذين يبنون السماريات وال
  .يف تركيب عظام القحف وهندامها تشبه أفعال الصفّارين والذين يعملون القماقم واألباريق يف تركيبها

  .وأفعاهلا يف خلقة األسنان وتركيبها وترصيعها تشبه أفعال النحاتني الذين يعملون خرزة الدواليب واألرحية ونداجناا

  .صاب، ومتديدها وفتلها ولفّها على األعضاء، تشبه أفعال الغزالني واحلبالني واملفتلني ومن شاكلهموأفعاهلا يف خلقة األع

  .وأفعاهلا يف خلقة اجللود والغشاوات تشبه أفعال احلاكة والنساجني ومن شاكلهم

  .وأفعاهلا يف إحلام اجلراحات والقروح تشبه أفعال الرفّائني واخلرازين واخلياطني
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  .ا يف نبت الشعر على اجللد تشبه أفعال الزراعني والغراسني ومن شاكلهموأفعاهل

  .وأفعاهلا يف خلقة األظفار تشبه الذين يعملون املساحي واارف والرفائش، وما شاكل ذلك

  .وأفعاهلا يف خلقة الكروش واألمعاء واملصارين تشبه أفعال الذين يعملون الطنافس واملسوح من الثياب

  .يف خلقة احلجب واألمعاء تشبه أفعال الذين ينسجون ثياب القطن والكتان وما شاكل ذلكوأفعاهلا 

  .وأفعاهلا يف خلقة الغشاوات اليت يف العينني تشبه أفعال الذين ينسجون احلرير والرقيق من الثياب

اننيوأفعاهلا يف تبيض العظام، وحتمري اللحم، وتضمري الشحم، وتسويد الشعر، تشبه أفعال الصبقني والدهاغني واملزو.  

  .وأفعاهلا يف الرحم وتصوير اجلنني، وخلقة الفراخ يف البيض، تشبه أفعال املصورين والنقّاشني وأصحاب اللّعب وما شاكل ذلك

    

وإن قال قائل . إن الطبيعة فعل النفس: فإن قال قائل من األطباء والطبيعيني إن هذه كلها أفعال الطبيعة، فليعلم أن القدماء قد قالت
من الشرعيني إن هذه كلها للخالق البارىء يفعل ما يشاء، ويصور كما يريد، فليعلم أيضاً أن النفس من فعل البارىء تبارك 

وتعاىل، وإمنا ذكرنا هذه األفعال، ونسبناها إىل النفس، ألن البارىء تعاىل ال يباشر األفعال بذاته، بل يصدر منه على سبيل األمر، 
ا ينتبه اإلنسان من نوم الغفلة ورقدة اجلهالة، يفكر يف نفسه، ويشاهد هذه العجائب يف األسرار، ويعلم بأن الصانع عليم ولكيم

حكيم، وأن املصنوع مبدع هلذا احلكيم، ألن باملصنوع احملكم املتقن تتبني للصانع احلكيم حكمته، ويستدل عليها، كما قال اهللا 
  ".صرون ويف أنفسكم أفال تب: " تعاىل

" ويف أنفسكم " وإن من املوجودات كلها موضوع اهللا، ألن حكمته تعاىل وصنعه تبني باملصنوعات احملكمة واملوجودات املرتبة 

وباجلملة إن هذا اجلسد مع ! أيها الغافلون، أفال تنظرون أيها اجلاهلون " أفال تبصرون " آيات اهللا وأسراره، ومصنوعاته وعجائبه 
ث قواها يف مجيع أعضائه الباطنة والظاهرة، وإظهار أفعاهلا وفنون حركاا يف جماري مفاصله، وحواسها يف جماري ثقب النفس وانبثا

رأسه يف حال اليقظة، تشبه مدينة عامرة مأنوسة لساكنها قد فتحت أبواا وسلكت طرقاا، وقعد جتارها، واشتغل صناعها، 
  .ع منها دوي حيوانااوسعى متعيشوها، وحتركت حيواناا، ومس

وإن حال هذا اجلسد يف وقت النوم، وهدوء احلواس، وسكون احلركات، تشبه حال تلك املدينة بالليل إذا أغلقت أسواقها، وتعطّل 
  .صناعها، وخلت طرقاا، ونام أهلها، وسكنت حركام، وهدأت أصوام

املدينة، إذا رحل عنها أهلها، وخلت من ساكنيها، وباد جرياا، وبقيت وأيضاً حال اجلسد، عند مفارقة النفس له، تشبه حال تلك 
خراباً، وصارت مأوى للسباع والبوم، مث تساقطت حيطاا، وخرت سقوفها، وصارت تالالً وروايب ال تبني فيها إال احلجارة 

: ق ال يكون الوصل بعده، ولنعم ما قيلكذلك حال اجلسد عند املوت الذي هوفراق النفس إياه، وهوفرا. واآلجر والطني والتراب

مث إن اجلسد يتغري وينتفخ ويصري مأوى ! لدوا للموت وابنوا للخراب : ما من صباح يصبح العباد فيه إال وملك ينادي كل يوم
منها " نة وآجرها الديدان والذئاب والنمل، مث يبلى ويصري تراباً ال يتبني إال العظام والعصب، تلوح كما تلوح احلجارة يف تلك املدي

  ".خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها بغافل عما تعلمون 

  .وفقك اهللا وإيانا ومجيع إخواننا للسداد، وهداك وإيانا سبيل الرشاد، إنه رؤوف رحيم العباد

  متت رسالة تركيب اجلسد ويتلوها رسالة احلاس واحملسوس 

  العاشرة في الحاس والمحسوسالرسالة
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  صالح األخالق في تهذيب النفس وإ

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى، آهللا خري أما يشركون؟ 

  فصل في علم اإلنسان بالمعلومات

اعلم أيها األخ البار، الرحيم، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أنه ملا فرغنا من تركيب جسد اإلنسان وبيان أن اإلنسان عامل صغري، وأن 
إن : ة هيكله تشبه مدينة فاضلة، وأن نفسه ملكاً يف تلك املدينة، فرتيد اآلن أن نذكر يف هذه الرسالة طرفاً من املعلومات فنقولبني

أحدها طريق احلواس اخلمس الذي هوأول الطريق، ويكون مجهور علم اإلنسان، : علم اإلنسان باملعلومات يكون من ثالثة طرق
  .صبا، ويشترك الناس كلهم فيها وتشاركهم احليواناتويكون معرفته ا من أول ال

  .والثاين طريق العقل الذي ينفصل به اإلنسان دون سائر احليوانات، ومعرفته به تكون بعد الصبا عند البلوغ

ات اهلندسية والثالث طريق الربهان الذي يتفرد به قوم من العلماء دون غريهم من الناس، وتكون معرفتهم ا بعد النظر يف الرياضي
  .واملنطقية

وقد بينا مل صارت طريق العلوم ثالثة يف آخر هذه الرسالة، ونريد أن نذكر اآلن طرق احلواس اخلمس، ونصف كيفية إدراك القوى 
احلساسة حملسوساا، ولكن قبل ذلك ينبغي أن نذكر األمور احملسوسة اليت هي كلها أعراض جسمانية، وا يكون اجلسم حمسوساً، 

مث نذكر بعد ذلك النفس وقواها احلساسة اليت هي . ونضبط أيضاً كيفياا، ألا أبني وأوضح وأقرب من فهم املبتدئني املتعلمني
     : كلها أمور روحانية لطيفة غامضة، بعيدة عن فهم املبتدئني بالنظر يف العلوم واملعارف احلقيقية فنقول

حملسوسة كلّها أغراضاً جسمانية داخلة عليه، بعد كونه جسماً، احتجنا أن نذكر اجلسم اعلم، وفقك اهللا، أنه ملا كانت األمور ا
إن : املطلق، ونصفه مبا هوجسم حسب، مث نذكر بعد ذلك األعراض الداخلة اليت هي كلها صفات زائدة على كونه جسماً، فنقول

هوالشيء الطويل العريض : ماء يف حد اجلسماجلسم جوهر مركّب من اهليوىل والصورة وحسب، والدليل على ذلك قول العل
واجلسم ذه الصفات يكون جسماً، ال بأنه جوهر، . والطول والعرض والعمق هوالصور. والشيء هواجلوهر، وهو اهليوىل. العميق

 واجلواهر ألن النفس والعقل أيضاً مها جوهران ال يوصفان بالطول والعرض والعمق، فهذا أحد الفروق بني اجلواهر اجلسمانية
  .الروحانية

مث اعلم أن كل صفة يوصف ا اجلسم، بعد الطول والعرض والعمق، هي صفات زائدة داخلة عليه بعد كونه جسماً، وتسمى 
الصورة املتممة، مثال ذلك قول احلكماء إن اجلسم ال ينفك عن احلركة والسكون واالجتماع واالفتراق، وأن يكون مظلماً 

مشفّاً أوغري مشف، وأن يكون حاراً أوبارداً، أوأن يكون رطباً أويابساً، وأن يكون خفيفاً أوثقيالً، وأن يكون أومضيئاً، وأن يكون 
صلباً أورخواً، وأن يكون خشناً أوليناً، وأن يكون ذا طعم ولون ورائحة، وما شاكلها من الصفات اليت كلها أعراض داخلة يف 

  .فنحتاج أن نذكر ونصف هذه األعراض والصفات واحدة واحدة. لهاجلسم، زائدة بعد كونه جسماً، متممة 

إن هذه األعراض والصفات كلها متممة للجسم، مبلغة إىل أفضل غاياته، وإن بعضها باجلسم أوىل من بعض، وذلك أن : فنقول
  .ان أوىل من الزمانالسكون أوىل باجلسم من احلركة، واالجتماع أوىل به من االفتراق، والظلمة أوىل من النور، واملك

بيان ذلك أن اجلسم بالسكون أوىل من احلركة، هوأن اجلسم ذوجهات ست وال ميكنه أن يتحرك إىل مجيع اجلهات دفعة واحدة، 
فأما كون بعض األجسام متحركاً دائماً مثل األفالك . وليست حركته إىل جهة أوىل من جهة، فإذاً السكون أوىل به من احلركة
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وقد بينا يف رسالة اهليوىل أن احلركة هي صورة روحانية داخلة على اجلسم، متممة له، وأما .  آخر على كونه جسماًوالنار، فهوأمر
  .السكون فهوعدم تلك الصورة

وأما االجتماع واالفتراق اللذان يقال إن اجلسم ال ينفك من أحدمها، فليس ذلك من حيث هوجسم، ولكن من حيث تشخص 
ن جسم العامل بأسره ال يفترق بعضه عن بعض، وال جيتمع مع غريه، ألنه ليس إال عامل واحد، وإمنا وذلك أ. بعض األجسام

  .االجتماع واالفتراق ألشخاص احليوانات والنبات واملعادن، ولبعض أجزاء األمهات اليت حتت فلك القمر

 هومالزم لفلكه أولدرجته اليت هوفيها، وإن فأما ما يقال يف الكواكب إا جتتمع أوتفترق، فليس لذلك حقيقة، ألن كل كوكب
  .معىن اجتماعها هوأن يصري بعضها موازياً لبعض على خط واحد، وهو اخلط الذي خيرج من أبصارنا إىل الفلك احمليط

 وأما ما يقال إن اجلسم ال ينفك من املكان، فليس ذلك إال من أجل أن الكواكب واألفالك ملا كان بعضها حميطاً ببعض، قيل

  .وقد بينا اختالف العلماء يف ماهية الزمان واملكان يف رسالة اهليوىل. للمحيط إنه مكان للمحاط به

وأما ما قيل من أن اجلسم ال ينفك من الزمان فليس ذلك من حد اجلسم، ولكن من أجل احلركة، وذلك أن الزمان ليس شيئاً 
  .ة اهليوىلسوى حركة الفلك بالتكرار يف دورانه، كما بينا يف رسال

فأما ما قيل إن اجلسم ال ينفك من أن يكون مظلماً أونيراً، فليس هذه قسمة صحيحة، ولكن يقال إن بعض األجسام مظلم، 
ر، وبعضها ال مضيء وال مظلم ولكن مشفر الذي ال ظل له، . وبعضها نيوذلك أن املظلم من األجسام ما يكون له ظل والني

  .ء تارة والظلمة تارةواملشف هو الذي يقبل الضو

ولكن وجه القمر صقيل يرد النور ويقبله، ووجه . مث اعلم أنه ليس يف العامل من األجسام ما له ظل غري األرض والقمر وحسب
  .يعرف حقيقة ما قلنا أهل الصناعة الناظرون يف علم اسطي. األرض غري صقيل

  .كواكب والنار اليت عندناال: وأما األجسام النيرة، فليس يف العامل إال جنسان

وأما النار اليت حتت فلك القمر اليت تسمى األثري، فليست بنيرة، ألا لوكانت نيرة، ملنعت عنا ضوء الكواكب، كما مينع ضوء أحد 
  .سراجني عن أبصارنا ضوء اآلخر، إذا كانا على خط واحد، وأحدمها خلف اآلخر

    

. لنار واهلواء واملاء، وبعض األجسام األرضية مثل البلّور والياقوت والزجاج وما شاكل ذلكوأما األجسام املشفّة، فهي األفالك وا

واجلسم املشف الذي ليس له طبيعي، واللون الطبيعي هوما كان مالزماً للجسم كسواد العني، وبياض الثلج، وصفرة الزعفران، 
  .ومحرة العصفر، وخضرة النبات

ليت ترى يف اجلو، ويف عمق املاء القعري، وقد جعل اهللا، عز امسه، زرقة اجلووخضرة النبات صالحاً وأما اللون العرضي فهوكالزرقة ا
وكل احليوان حمتاج يف دائم األوقات بالنظر إىل اجلويف مسالكه، وإىل النبات . ألبصار احليوان، ألن هذين اللونني مقويان لألبصار

  .يف طلب معايشه

  .، فهي من أجل غليان أجزاء اهليوىل وفوراا باحلرارة اخلفيفةوأما احلرارة يف بعض األجسام

  .وأما الربودة يف بعضها، فهي من أجل سكون تلك األجزاء، أومجود ذلك الغليان

  .وأما الرطوبة يف بعض األجسام، فهي من أجل اختالط األجزاء املتحركة مع األجزاء الساكنة

ومن أجل هذا صارت النار حارة يابسة، من . لك األجزاء كلها، أوسكوا كلهاوأما اليبوسة يف بعضها، فهي من أجل حركة ت
أجل أن أجزاء اهليوىل فيها كلها متحركة، وصارت األرض باردة يابسة، من أجل أن أجزاء اهليوىل كلها ساكنة، وصار املاء واهلواء 
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اء الساكنة يف املاء أكثر، واألجزاء املتحركة يف اهلواء ولكن األجز. رطبني، ألن أجزاء اهليوىل فيهما بعضها متحرك، وبعضها ساكن
  .أكثر، فصار اهلواء من أجل هذا حاراً رطباً، وصار املاء بارداً رطباً

وأما الثّقل واخلفة يف بعض األجسام، فهومن أجل أن األجسام الكليات كلّ واحد له موضع خمصوص، ويكون واقفاً فيه ال خيرج 
فإن منعه مانع، وقع التنازع بينهما، فإن كان الرتوع حنومركز العامل، يسمى .  خلي رجع إىل مكانه اخلاص بهإالّ بقسر قاسر، وإذا

  .وقد بينا يف رسالة السماء والعامل كيفية ذلك. ثقالً، وإن كان حنواحمليط، يسمى خفيفاً

ا ماهية الربد واليبس يف رسالة الكون والفسادوأما الصالبة يف بعض األجسام، فمن أجل غلبة الربد واليبس عليه، وقد بين.  

  .وأما الزخاوة يف بعضها، فمن أجل غلبة األجزاء املائية على األجزاء األرضية

وأما اخلشونة فيبعض األجسام، فمن أجل أن وضع األجزاء اليت يف ظاهر سطحه متفاوت، بعضها مرتفع، وبعضها منخفض كاملربد 
  .وما شاه

  .ملس فمن أجل وضع تلك األجزاء يف سطح واحد، كوجه املرآة وما شاكلهوأما كون بعضها أ

وإذ قد فرغنا من ذكر األجسام وأعراضها احملسوسة احلالّة فيها بقول وجيز، فلنذكر اآلن آالت احلواس اخلمس، ومواضع جماري 
  .القوى احلساسة فيها الروحانية

، وما القوى احلساسة، وما احلس، وما اإلحساس، وما احملسوسات؟ جواب ما احلواس اخلمس: فصل يف احلواس اخلمس فنقول أوالً
وذلك أن كل واحد منها . العني، واألذن، واللسان، واألنف، واليد: فاعلم أن احلواس هي آالت جسدانية وهي مخس: ذلك

  .عضومن اجلسد

  .سد، كما بينا بعد هذا الفصلوأما القوى احلساسة فهي قوى روحانية نفسانية، خيتص كلّ منها بعضومن أعضاء اجل

واملدركة باحلواس هي أعراض حالّة يف األجسام الطبيعية، مؤثّرة يف احلواس، مغيرة . وأما احملسوسات فاألشياء املدركة باحلواس
  .لكيفية مزاجها

  .ية أمزجة احلواسواحلس هوتغيري مزاج احلواس عن مباشرة احملسوس هلا، واإلحساس هوشعور القوى احلساسة لتغيريات كيف

بيان ذلك أن القوة الباصرة جمراها يف العينني، وهي مستنبطة احلدقتني يف الرطوبة اجللدية، والقوة السامعة جمراها يف األذنني، وهي 
 البطن املقدم والقوة الشامة جمراها يف املنخرين، وهي مستنبطة اخلياشيم مما يلي. مستنبطة الصماخني مما يلي البطن املؤخر من الدماغ

والقوة الالمسة جمراها يف عامة سطح بدن احليوان الرقيق . والقوة الذائقة جمراها الفم، وهي مستنبطة من رطوبة اللسان. من الدماغ
األنامل حاكمة البدن، وهي مستنبطة يف اجللدين اللذين أحدمها ظاهر :اجللد، ولكنها يف اإلنسان أظهر وخاصة يف األمنلة كما قيل

  .بدن، واآلخر مما يليال

احلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة : واعلم أن احملسوسات كلها مخسة أجناس، منها املدركات بطريق اللمس، وهي عشرة أنواع
  .واخلشونة واللني والصالبة والرخاوة واخلفّة والثّقل

الوة واملرارة، وامللوحة، والدسومة، واحلموضة، احل: واجلنس الثاين املدركات بطريق الذوق اليت هي الطعوم، وهي تسعة أنواع
  .واحلرافة، والعفوصة، والعذوبة، والقبوضة

    

  .الطيب والننت: واجلنس الثالث هي الروائح املدركة بطريق الشم، وهي نوعان

واحليوانية . ة وآليةطبيعي: وهذه نوعان. حيوانية وغري حيوانية: واجلنس الرابع هي األصوات املدركة بطريق السمع، وهي نوعان
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  .دالّة وغري دالة: واملنطقية نوعان. منطقية وغري منطقية: نوعان

األنوار، والظلم، واأللوان، والسطوح، واألجسام : واجلنس اخلامس هي املبصرات املدركات بطريق البصر، وهي عشرة أنواع
  .نفسها، وأشكاهلا، وأوضاعها، وأبعادها، وحركاا، وسكوا

نا من تعديد أجناس احملسوسات بقول وجيز، فلنذكر اآلن كيفية إدراك القوى احلساسة حملسوساا واحداً واحداً، وإذ قد فرغ
ونبتدىء أوالً بالقوة الالمسة ووصفها، ألن إدراكها للمحسوسات كان إدراكاً جسمانياً، مث خنتم بوصف القوة الباصرة، ألن 

ا كان إدراكاً روحانياًإدراكها حملسوسا.  

فصل يف كيفية إدراك القوة الالمسة للحرارة والربودة أوالً هوأن مزاج بدن احليوان يف دائم األوقات يكون على قدر ما من 
احلرارات والربودات، فإذا القاه جسم آخر، فال خيلوأن يكون ذلك اجلسم أشد حرارة من البدن أوأشد برودة منه، أومساوياً له يف 

وإن كان أبرد منه، زاد برودة ما، فتحس القوة الالمسة بذلك . رة منه، زاد سخونة ما، عند مالقاته إياهذلك، فإن كان أشد حرا
وإن كان ذلك مساوياً ملزاج البدن يف احلرارة . التغيري واالستحالة، فتؤدي خربها إىل القوة املتخيلة اليت مسكنها مقدم الدماغ

وال يؤثر فيه، وال حتس القوى بشيء، ولكن ال خيلوذلك اجلسم من أن يكون أخشن من البدن، والربودة مجيعاً، فال يغير منه شيئاً، 
  .أوألني منه، فتحس القوة بذلك التغيري واالستحالة

وإن كان مساوياً أيضاً يف هاتني الصفتني، فال يؤثر فيه شيئاً، وال يقع احلس فيه، ولكن ال خيلوذلك اجلسم من أن يكون أشد صالبة 
من البدن أوأشد رخاوة منه، فيؤثر فيه، فتحس القوة بذلك التغيري، وقلّ ما يوجد جسمان يكونان متساويني يف هذه الصفات 

  .الست من احلرارة والربودة واللني واخلشونة والصالبة والرخاوة

.  خيلومن أن يقعر أحدمها يف اآلخروأما كيفية إدراك هذه القوة والصالبة والرخاوة، فهوأن بدن احليوان من صدمه جسم آخر، فال

فإن وقع التقعري يف ذلك اجلسم مثل ما تغمر اإلصبع يف العجني، فتحس القوة بذلك اللني، فتؤدي خربه إىل القوة املتخيلة، فإن وقع 
  .خيلةالتقعري يف البدن مثل ما تغمر اإلصبع على احلديد، فتحس القوة بالصالبة فتؤدي خربها إىل القوة املت

وأما كيفية إدراك هذه القوة اخلشنة واملالمسة، فهوكما قلنا أن األجزاء اليت يف ظاهر سطوح األجسام، إذا كان وضعها متفاوتاً، 
  .بعضها نرتفع، وبعضها منخفض، يكون ذلك جسماً خشناً إذا كان صلباً

حان املتماسان أحدمها على اآلخر بال خلل بينهما، وإذا كان وضعها كلها يف سطح واحد، فإذا تالقى جسمان أملسان انطبق السط
  .وإذا كانا غري أملسني أوأحدمها، فال ينطبقان، ألنه يبقى بينهما صلباً

وأما بدن احليوان فإذا القاه جسم صلب، ردت األجزاء الناتئة منه بعض أجزاء البدن إىل داخله، فيصري سطح البدن خشناً، فتحس 
لةالقوة بذلك التغيري، فتؤما كان من أجزاء البدن ثانياً إىل داخله، فيصري سطح . دي خربه إىل القوة املتخي وإذا القاه جسم أملس رد

  .البدن أملس، فتحس القوة بذلك التغيري

فهذا الباب خيتلف حبسب اختالف مزاج أعضاء البدن، وذلك أن اإلنسان إذا وضع يده على ثوب، فوجده ليناً، مث مسحه على 
  .وجده خشناً ألن خد اإلنسان أبداً ألني ملساً من يده يف أكثر األوقاتخده، 

  .وكذلك لومسح يده على مسح لوجده خشناً، مث مسحه برجله لوجده ليناً، ألن الرجل أخشن من اليد

ألن املزاج قد تغير وكذلك إذا دخل اإلنسان احلمام وهومقرور، وجد البيت األول حاراً، وإذا خرج من البيت احلار، وجده بارداً، 
  .به

أفال ترى أن وجدان القوة الالمسة حمسوساا حبسب اختالف مزاج البدن من احلر والربد واخلشونة واللني والصالبة والرخاوة، 
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 الرطوبة واليبوسة، فهو أن: وحبسب اختالف أحوال احملسوس، ألن القوة خمتلفة يف ذاا وجوهرها؟ وأما كيفية إدراك هذه القوة

  .البدن إذا القاه جسم رطب، زاده رطوبة ونداوة

    

وقد خيتلف الثقيل زاخلفيف حبسب قوة البدن، . وأما كيفية إدراك هذه القوة للنقل واخلفة، فهوعند الدفع واجلذب واحلمل حتس ا
وقد بينا يف الرسالة اليت . زن بدنهومن احليوان ما ال يقدر أن حيمل غري و. فإن من احليوان ما حيمل مثل وزن بدنه أضعافاً كالنمل

  .ذكرنا فيها خواص احليوانات الغرض والعلّة يف ذلك

أوهلا احلالوة املالئمة ملزاج اللسان، والثاين : فصل وأما كيفية إدراك الذائقة حملسوساا اليت هي الطعوم حسب، وهي تسعة أنواع
ابع الدسومة، واخلامس احلموضة، والسادس احلرافة، والسابع العفوصة، والثامن املرارة املنافرة ملزاج اللسان، والثالث امللوحة، والر

  .العذوبة، والتاسع القبوضة

فإدراكها هوأن تتصل رطوبة هذه الطعوم برطوبة اللسان فتمتزجان، فيعترب مزاج اللسان حبسب ذلك الطعم، إن كان حلواً فحلواً، 
  .اً، وغريها من الطعوم، فيحس بذلكوإن كان مراً فمراً، وإن كان حامضاً فحامض

وليس احلس شيئاً أكثر من أن يصري مزاج احلاس مثل احملسوس بالكيفية حسب، واإلحساس ليس شيئاً أكثر من شعور النفس بتغيري 
  .تلك األمزجة

سام ذوات الروائح يتحلل منها طيب، ومننت، فهوأن األج: وأما كيفية إدراك القوة الشامة حملسوساا اليت هي الروائح، وهي نوعان
يف دائم األوقات خبارات لطيفة متتزج مع اهلواء مزاجاً روحانياً، ويصري اهلواء مثلها يف الكيفية، إن كان طيباً فطيباً، وإن كان منتناً 

  .فمنتناً

ك اهلواء يف منخريه، ويبلغ إىل فاحليوان الذي له رئة يستنشق اهلواء دائماً لترويح احلرارة الغريزية اليت يف القلب، فيدخل ذل
فإن . خياشيمه، فيصري ذلك اهلواء الذي هناك مثلها يف الكيفية، فتحس القوة الشامة بذلك التغيري، فتؤدي خربها إىل القوة املتخيلة

الروائح يف اللذة وقد ختتلف يف مشام احليوانات . كانت الرائحة طيبة، استلذا الطبيعية، وإن كانت منتنة، كرهتها ونفرت منها
وذلك أن من احليوانات ما يستلذ رائحة السماد واجليف مثل اخلنازير وبنات وردان والذئاب، وما . والكراهية اختالف التضاد

فإذا أراد املريد أن . شاكلها، ومنها ما يكره الرائحة الطيبة، وذلك أن اخلنفساء إذا دفنت يف الورد غشي عليها، حىت ال تتحرك
ماد، فعاشت وحتركتتعيش ردت إىل الس.  

ومن الناس أيضاً من هوذا الوصف مثل السمادين والكناسني، فإنه حيكى أن كناساً جاز يف سوق العطارين، فغشي عليه، حىت 
فمر عليه طبيب فرآه وعرف حاله وسبب غشيته، فأمر بإتيان رجيع يابس، فأمر بدقّه، وسقط، فعطس من . ظنوا أنه قد مات

  .ه وأفاقساعت

وهذا . ومن املرضى من هوأيضاً ذا الوصف، مثل من تغلب الصفراء عليه، فإنه يتأذى برائحة املسك ويستلذ رائحة الطني
  .االختالف يكون حبسب مزاج األبدان وحبسب اخللط الغالب عليه

  .وهذه الثالث القوى اليت تقدم وصفها تدرك حمسوساا إدراكاً جسمانياً باملماسة

  .ا القوة السامعة والقوة الباصرة، فإما تدركان حمسوساما إدراكاً روحانياً قطعاًوأم

حيوانية وغري : فصل يف إدراك القوة السامعة أما إدراك القوة السامعة حملسوساا اليت هي األصوات، فاعلم أن األصوات نوعان
واخلشب والرعد والريح وسائر األجسام اليت ال روح فيها من فالطبيعة احلجر واحلديد . طبيعية، وآلية: حيوانية، وهي نوعان
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واآللية كصوت الطبل والبوق والزمر، واألوتار وما شاكلها، وهوهواء يتقلّب بني جسمني متصادمني بعنف، فيصك . اجلامدات
  .اهلواء الراكد يف آلة السمع، وحتته أنواع كثرية

 املنطقية هي أصوات سائر احليوانات الغري الناطقة، واملنطقية هي أصوات الناس، وهي منطقية وغري منطقية، فغري: واحليوانية نوعان
والدالّة هي الكالم واألقاويل اليت هلا . فغري الدالّة كالضحك والبكاء، وباجلملة كل كل صوت ال هجاء له. دالّة وغري دالّة: نوعان

روف، كما تضم الشفتني بنوع ما فتحدث الباء، وتضم بنوع آخر هجاء، وهي تقطيع الصياح بانضمام أجزاء الفم، فتحدث منه ح
وذلك أن اهلواء لشدة لطافته وخفة جوهره . وكل هذه األصوات إمنا هي قرع حيدث يف اهلواء من صادم األجسام. فتحدث امليم

ج إىل مجيع وسرعة حركة أجزائه يتخلل األجسام كلها، فإذا صادم جسم جسماً انسلّ ذلك اهلواء من بينهما حبمية وتدافع ومتو
اجلهات، فحدث من حركته شكل كروي، واتسع كما تتسع القارورة من نقخ الزجاج فيها، أواملاء الساخن إذا ألقي فيه حجر 

  .فيتزاحم املاء حىت يبلغ إىل أطراف الغدير

    

لناس وسائر احليوانات اليت هلا فمن كان حاضراً من ا. وكلما اتسع ذلك الشكل ضعفت حركته ومتوجه إىل أن يسكن ويضمحل
  .بالقرب من ذلك املكان، متوج ذلك اهلواء الذي هناك، فأحست عند ذلك القوة السامعة بتلك احلركة والتغيري

واعلم أن كل صوت له نغمة وصيغة وهيئة روحانية خالف صوت اآلخر، وأن اهلواء من شرف جوهره ولطافة عنصره حيمل كل 
فظها لئال خيتلط بعضها ببعض، فتفسد هيأا، إىل أن يبلغها أقصى مدى غاياا عند القوة السامعة، الصوت يئة وصيغة، وحي
  .ذلك تقدير العزيز العليم الذي جعل لكم السمع واألبصار واألفئدة، قليالً ما تشكرون. لتؤديها إىل القوة املتخيلة

أوهلا األنوار والظلم واأللوان : اصرة حملسوساا اليت هي عشرة أنواعفصل يف إدراك القوة الباصرة أما يف كيفية إدراك القوة الب
فاملدرك من هذه األنواع باحلقيقة والذات النور . والسطوح واألجسام أنفسها وأشكاهلا وأبعادها وحركاا وسكوا وأوضاعها

  . ويرى به شيء آخروالنور هوالذي يرى. والظلمة حسب، إال أن الظلمة شيء ال يرى وال يرى ا شيء آخر

وملا كانت السطوح أيضاً ال توجد . أوهلا األلوان، وملا كانت األلوان ال توجد إال يف سطوح األجسام، صارت السطوح مرئية ا
وملا كانت األجسام أيضاً ال ختلومن األشكال واألوضاع واألبعاد واحلركات، . إال يف األجسام، صارت مرئية بتوسط سطوحها

  .كلها مرتبة بالعرض ال بالذاتصارت هذه 

مث اعلم أن النور والظلمة لونان روحانيان، وأن السواد والبياض لونان جسمانيان، وأن النور مشاكل للبياض، وأن الظلمة مشاكلة 
ويف الظلمة ال وذلك أن البياض يلوح على سائر األلوان كما أن النور ترى سائر املرئيات، وعلى السواد ال تتبين األلوان، . للسواد

  .يرى شيء

مث اعلم أن النور والظلمة يسريان يف األجسام املشفّة كسريان الروح يف اجلسد، وينسالّن منها بال زمان، ولكن الضوء إذا سرى يف 
 ببعض، األجسام املشفة محل معه ألوان األجسام وأوصافها اليت تقدم ذكرها محالً روحانياً، وحفظها يأا، حىت ال خيتلط بعضها

فيفسد هيأا، كما محل اهلواء األصوات يأا، كما وصفنا قبل، حىت يبلغها إىل أقصى مدى غاياا عند القوة الباصرة املستنبطة يف 
  .الرطوبة اجلليدية اليت يف احلدقتني

ان بغشاءين شفافني، ومها غشاء وذلك أما رطوبتان مغطات. مث اعلم أن احلدقتني مها من أحد األجسام املشفّة، ومها مرآتا اجلسد
فإذا سرى الضوء يف األجسام املشفّة، ومحل معه ألوان األجسام . القرنية، ويعرف هذا األصل من كان خبرياً بصناعة الطب

، احلاصرة، واتصل حبدقيت احليوان احلاضرة هناك، وسرى فيهما كسريانه يف سائر األجسام املشفّة، انطبعت اجلليدية بتلك األلوان
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كما ينطبع اهلواء بالضياء، فعند ذلك حتس القوة الباصرة بذلك التغيري، فتؤدي خربه إىل القوة املتخيلة، كما تؤدي سائر القوى 
ومن يتعجب من وصفنا كيفية محل األلوان أشكال األجسام محالً روحانياً، وكيفية محل اهلواء . احلساسة أخبار حمسوساا
 فال ينبغي أن ينكرها من أجل أنه ال يتصورها، فإنّ محل القوى احلساسة صور احملسوسات أعجب وأشد األصوات أيضاً مثل ذلك،

  .وقد بينا ذلك يف رسالة العقل واملعقول وكيفيتها. روحانية

يف األجسام وقد ظن كثري من أهل العلم أن إدراك البصر املبصرات إمنا يكون بشعاعني خيرجان من العينني، وينفذان يف اهلواء و
وهذا ظن من ال رياضة له باألمور الروحانية، وال باألمور الطبيعية، ولوارتاض فيها، لبان له صحة . املشفّة، ويدركان هذه املبصرات

  .ما قلنا ووصفنا

حلواس كلّ فصل أن القوة احلساسة ليست من أجزاء النفس مث اعلم أن هذه القوة احلساسة ليست هي من أجزاء النفس، كما أن ا
واحدة منها عضومن اجلسد وجزء منه، ولكن كل واحدة منها هي النفس بعينها، وإمنا وقعت عليها هذه األمساء املختلفة من أجل 

  .وذلك أا فعلت اإلبصار، مسيت الباصرة، وإذا فعلت اإلمساع، مسيت السامعة، وإذا فعلت الذوق، مسيت الذائقة. اختالف أفعاهلا

ت يف اجلسم النمو، مسيت النامية، وإذا فعلت يف اجلسم احلس واحلركة، مسيت حيوانية، وإذا فعلت الفكر والتمييز، وهكذا إذا فعل
  .مسيت ناطقة

    

واختالف أفعاهلا حبسب اختالف أعضاء اجلسد، كما أن . وعلى هذا القياس سائر األمساء اليت يقع عليها حبسب اختالف أفعاهلا
وكذلك احلداد يطرق باملطرقة . فإن النجار ينحت بالفأس وينشر باملنشار. ون حبسب اختالف أدواماختالف أفعال الصناع يك

  .وعلى هذا املثال سائر الصناع ختتلف أفعاهلم يف صنائعهم اختالف أدوام. ويربد باملربد

  .أدوات الصانعفهكذا ختتلف أفعال النفس يف اجلسد حبسب اختالف أعضائه، ألن أعضاء اجلسد للنفس مبرتلة 

  فصل كيفية وصول آثار احملسوسات 

  إلى القوة المتخيلة 

اليت جمراها مقدم الدماغ حسب ما تبني هاهنا فنقول إنه ينتشر من مقدم الدماغ عصبات لطيفة لينة تتصل بأصول احلواس، وتتفرق 
  .هناك وتنسج يف أجزاء جرم الدماغ كنسج العنكبوت

 من أجزاء احلواس، وتغري مزاج احلواس عندها، وغريا عن كيفياا، وصل ذلك التغيري يف تلك فإذا باشرت كيفية احملسوسات
األعصاب اليت يف مقدم الدماغ، واليت منشؤها من هناك كلها، فتجتمع آثار احملسوسات كلها عند القوة املتخيلة، كما جتتمع 

مث إن امللك يقرؤها ويفهم معانيها، مث . ائل كلها إىل حضرة امللكرسائل أصحاب األخبار عند صاحب اخلريطة، فيوصل تلك الرس
  .يسلمها إىل خازنه ليحفظها، فيحفظها إىل وقت احلاجة إليها

فهكذا حكم القوة املتخيلة إذا اجتمعت عندها آثار هذه احملسوسات اليت أدت إليها القوة احلساسة، دفعتها إىل القوة املفكّرة اليت 
 الدماغ، لتنظر فيها وترى يف معانيها، وتعرف حقائقها ومضارها ومنافعها، مث تؤديها إىل القوة احلافظة لتحفظها إىل مسكنها وسط
  .وقت التذكار

  فصل يف احلس الذايت والعرضي 

  بيان المحسوسات بعضها بالذات وبعضها بالعرض 
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حلوة أومرة أوطيبة الرائحة أومنتنة أوأا خشنة أولينة أوصلبة اعلم أن اإلنسان إذا رأى مثرة من بعيد، يعلم من وقته أا : فنقول
وليس علمه ذه الصفات كلها بطريق البصر ولكن بالقوة املفكّرة، وبرؤيتها وجتارا وما . أورخوة أوحارة أوباردة أورطبة أويابسة

  .جرت هلا به العادة

اصرة، ولكن من قبل املفكّرة إذا حكمت من غري روية وال وكذلك إذا أخطأ يف حكم شيء من هذه فليس اخلطأ من قبل الب
  .اعتبار

مثال ذلك إذا رأى اإلنسان السراب فظن أنه املاء، فليست الباصرة هي املخطئة، ولكن املفكّرة حكمت بأن ذلك املتلون يناله 
 املفكّرة إذا أدت إليها املتخيلة أثر فسبيل. اللمس والذوق، وهوجسم سيال رطب، فلما جاءه مل جيده ذا الوصف، فبان خطؤها

مثال ذلك إذا رأت . فإن شهدت هلا، حكمت عند ذلك بأا كيت وكيت. حاسة واحدة، أال حتكم أوتستخرب حاسة أخرى
ها أن الباصرة تفاحة معمولة من الكافور، مصبوغة بلون التفاح، فأوردت خربها إىل املتخيلة، فأوردا هي إىل املفكّرة، فليس سبيل

فإذا أخربت كل واحدة . حتكم أن طعمها ورائحتها وملمسها مثل التفاحة اليت هي الثمرة، أوتستخرب قوة الذائقة والشامة والالمسة
  .منها مبا هلا أن خترب به، حكمت عند ذلك املفكّرة بأا كيت وكيت، حىت يكون حكمها صواباً ال خطأ فيه

 القوة الناطقة أن تعرب على ألسنة األطفال حكم شيء من معاين احملسوسات، ألن املفكّرة بعد مث اعلم أن من أجل هذه العلّة منعت
فإذا مضت سنون التربية ودفع القمر التدبري إىل عطارد صاحب املنطق والتمييز، أطلق . مل حتكم معانيها، ومل متيزها متييزاً صحيحاً

  .ت اليت أدت إىل املفكّرةلسان املولود بالعبارة والبيان عن معاين احملسوسا

  فصل يف ماهية اللذة واألمل 

  والتعب والراحة وكيفية إدراك الحواس 

اعلم أن احليوانات يف دائم األوقات ال ختلومن اللذة واألمل والتعب والراحة، ألن أبدان احليوانات مركّبة من مزاج األمهات : فنقول
طباع من احلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة، وهي كلها يف التغيري واالستحالة األربع، وهي األخالط األربعة، وهي متضادات ال

بني الزيادة والنقصان، ومها خيرجان املزاج تارة من االعتدال إىل الزيادة يف أحد األخالط والطباع، أوإىل النقصان يف واحد منها، 
  .ن أجل هذا ال حيس احليوان باللذة إال بعدما يتقدمها أملفم. واللذة هي رجوع املزاج إىل االعتدال بعدما كانت خارجة عنه

وكل حمسوس يرد املزاج إىل االعتدال، فإن احلاسة حتبه . واعلم أن كل حمسوس خيرج من االعتدال، فإن احلاسة تكرهه وتتأمل منه
  .وتلتذ به

    

  . األمل واللذةمث اعلم أن الراحة هي الثبات على الصحة واالعتدال، وأن التعب هوالتردد بني

مث اعلم أن من نظر يف هذه الرسالة وتفكر فيما وصفنا من كيفية أحوال هذه احلواس واحملسوسات، تبني له أن احملسوسات كلّها 
أعراض جسمانية، وهي صور يف اهليوىل، وأن إدراك النفس هلا بقواها اخلمس احلساسة بطريق احلواس، وأن احلواس هي آالت 

 إمنا هوتغيري مزاج تلك احلواس عن مباشرة احملسوسات هلا، وأن اإلحساس إمنا هوشعور القوى احلساسة جسدانية، وأن احلس
  .بتغيريات تلك األمزجة

اعلم، وفقك اهللا، أن للنفس اإلنسانية مخس قوى أخر روحانية سريا غري سرية : فصل يف ذكر القوى اخلمس الروحانية فنقول
 القوة املتخيلة واملفكّرة واحلافظة والناطقة والصانعة، وذلك بإدراكها رسوم املعلومات إدراكاً اخلمس احلساسة اجلسمانية، وهي
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وأيضاً فإن هذه القوى الروحانية تتناول .فأما احلساسة فال تدرك حمسوساا إال يف اهليوىل كما بينا قبل. روحانياً من غري هيوالها
ة احلساسة، وذلك أن القوى احلساسة كلّ واحدة منها خمتصة بإدراك جنس من رسوم املعلومات بعضها من بعض على غري سري

  .احملسوسات، كما بينا، وذلك أن الباصرة ال تدرك األصوات وال الطعوم وال الروائح وال امللموسات إال األلوان

كذا الشامة والذائقة والالمسة كل وه. وكذلك السامعة ال تدرك األلوان وال الطعوم وال الروائح وال امللموسات وال األصوات
  .واحدة ال تشارك غريها يف حمسوساا

وأما القوى اخلمس الروحانية فإا كاملتعاونات يف إدراكها رسوم املعلومات، وذلك أن القوة املتخيلة إذا تناولت رسوم احملسوسات 
اوهلا كلها إىل القوة املفكّرة من ساعتها، فإذا غابت كلها، وقبلتها يف ذاا كما يقبل الشمع نقش الفص، فإن من شأا أن تن

احملسوسات عن مشاهدة احلواس هلا، بقيت تلك الرسوم املصورة صورة روحانية يف ذاا، كما يبقى نقش الفص يف الشمع املختوم 
  .مصوراً بصور روحانية جمردة من هيوالها، فيكون عند ذلك هلا كاهليوىل، وهي فيها كالصورة

إن من شأن القوة املفكّرة أن تنظر إىل ذاا وتراها معاينة وتتروى فيها ومتيزها، وتبحث عن خواصها ومنافعها ومضارها، مث مث 
مث إن من شأن القوة الناطقة اليت جمراها على اللسان، إذا أرادت اإلخبار عنها . تؤديها إىل القوة احلافظة لتحفظها إىل وقت التذكار

يها واجلواب للسائلني عن معلوماا، ألقت هلا ألفاظاً من حروف املعجم، وجعلتها كالسمات لتلك املعاين اليت يف واإلنباء عن معان
  .ذاا، وعبرت عنها للقوة السامعة من احلاضرين

دت معاين تلك وملا كانت األصوات ال متكث يف اهلواء إال ريثما تأخذ املسامع حظّها، مث تضمحل، احتالت احلكمة اإلهلية بأن قي
مث إن من شأن القوة الصانعة أن تصوغ هلا من اخلطوط األشكال باألقالم، وتودعها وجوه األلواح وبطون . األلفاظ بصناعة الكتابة

م وهذه من جسي. الطوامري، ليبقى العلم مفيداً فائدة من املاضني للغابرين، وأثراً من األولني لآلخرين، وخطاباً من احلاضرين للغائبني
اقرأ وربك . اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق اإلنسان من علق: " نعم اهللا، عز وجل، على اإلنسان كما ذكر، جل ثناؤه، فقال

  ".األكرم الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل يعلم 

  فصل في طرق علم اإلنسان

  : والعلة التي من أجلها صار علم اإلنسان بالمعلومات من ثالثة فنقول

ا كان اإلنسان من مجلة جمموعة بدن جسماين ونفس روحانية، صار بنفسه الروحانية يدرك العلم، كما أنه جبسده اجلسماين إنه مل
  .يعلم الصانع

وملا كانت النفس يف الرتبة الوسطى من املوجودات، كما بينا يف رسالة املبادي، وذلك أن من األشياء ما هوأعلى وأشرف من 
  .عاىل والعقل والصور اردة من اهليوىل الذين هم مالئكة اهللا املقربونجوهر النفس كالباري ت

ومنها ما هوأدون من جوهر النفس اهليوىل والطبيعة واألجسام أمجع، فصارت معرفة النفس باألشياء اليت دوا يف الشرف بطريق 
  .احلواس اليت هي املباشرة واملماسة واملخالطة واإلحاطة

    

رف منها وأعلى، فصارت معرفتها هلا بطريق الربهان الذي يضطر العقول إىل اإلقرار به من غري إحاطة وال مباشرة، وأما ما كان أش
ألن نسبة العقل إىل النفس كنسبة الضوء من البصر، وكنسبة املرآة إىل الناظر فيها، . وصارت معرفتها بذاا وجوهرها بطريق العقل

شياء إال بالضوء، كاإلنسان ال يرى وجهه إال باملرآة والنظر فيها، كذلك النفس ال تنظر ذاا إالّ فكما أن البصر ال يرى شيئاً من األ
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  .بنور العقل، وال تعرف حقائق املوجودات إالّ بالنظر إىل العقل

بهت من نوم الغفلة ورقدة وإمنا يتسىن للنفس النظر إىل العقل بعني البصرية، إذا هي انفتحت، وإمنا تنفتح هلا عني البصرية، إذا هي انت
  .اجلهالة، ونظرت بعني الرأس إىل هذه احملسوسات، وفكّرت يف معانيها، واعتربت أحواهلا حىت تعرفها حق معرفتها

فمن أجل هذا قدمنا رسالة احلاس واحملسوس على رسالة العقل واملعقول، فاعترب يا أخي هذه األمور اليت وصفنا، وتفكر يف معانيها 
 تنتبه من نوم الغفلة ورقدة اجلهالة، وتنفتح عني البصرية، فتعاين يف ذاا صور األشياء، وتبني يف جوهرها معاين وحقائقها،

إن العلوم كلها يف النفس بالقوة، فإذا فكّرت يف : املوجودات، ألا معادن العلوم كلها، ومأوى احلكمة، كما قال احلكيم الفاضل
  .ا فيها بالفعلذاا وعرفتها، صارت العلوم كله

متت رسالة احلاس واحملسوس، ويتلوها رسالة مسقط النطفة، واحلمد هللا على جزيل عطائه وصلواته على خري أنبيائه حممد سيد 
  .املرسلني، وخامت النبيني والعترة الطاهرة من أبنائه وسلم تسليماً

  الحادية عشرة في مسقط النطفةالرسالة

إخوان الصفا رسائل  من وهي الرسالة الخامسة والعشرون  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  احلمد هللا وكفى، وسالم على عباده الذين اصطفى، آهللا خري أما يشركون؟ 

  فصل في أن لكل حدث زماناً معلوماً

ث كل واحد وكل اعلم أيها األخ البار الرحيم، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، بأن احلكمة اإلهلية دبرت، والعناية الربانية قدرت مك
حادث يف الكون زماناً معلوماً، وهومقدار ما تفيض األشكال الفلكية قواها، كل واحدة حبسب قبول أشخاص ذلك النوع من 

  .الكائنات اليت حتت فلك القمر، ال يعلم تفصيلها إالّ اهللا، عز وجل، ولكن نذكر منها طرفاً ليكون دليالً على الباقي

 يوماً الذي هواملكث 240رحم من يوم مسقط النطفة إىل يوم خروج اجلنني يوم الوالدة مثانية أشهر من ذلك مكث اإلنسان يف ال
 أن نذكر تأثريات الكواكب 2 - 27ونريد . وأما الذي يزيد على هذا املقدار وينقص عنه فلعلل وأسباب يطول شرحها. الطبيعي

وقبل . اً، ليكون قياساً على سائر املواليد من احليوانات، واحلوادث والكائناتالسبعة يف النطفة ويف اجلنني واحداً واحداً وشهراً شهر
  .ذلك حنتاج أن نذكر أحوال الكواكب السبعة ذكراً جممالً، إذ كانت هي العلل املوجبة الختالف أحوال الكائنات

بعة أحوال، ولفلك تدويره يف فلك واعلم يا أخي بأن كل كوكب فله يف فلكه، أعين فلك تدويره، أربعة أحوال، ومن الشمس أر
فإذا ضربت يف مثلها فإذا ضربت يف مثلها . احلامل أربعة أحوال، ويف فلك الربوج أربعة أحوال، فتلك ستة عشر حاالً جنسية

 كانت مائتني وستة ومخسني حلالً نوعية فإذا ضربت ذلك يف ثالمثائة ةستني درجة كانت اثنني وتسعني ألفاً ومائة وستني حاالً

  .شخصية

وأما . فأما تفصيل أحوال الكواكب يف أفالك تداويرها، فهي أن تكون صاعدة إىل ذرواا أوهابطة من هناك، أوراجعة أومستقيمة
  .أحواهلا من الشمس، فهي أن تكون مقارنة هلا أومقابلة هلا أومشرقة منها أومغربة

ون مراكزها يف األوج أويف احلضيض، أوصاعدة من احلضيض إىل األوج، وأما أحوال أفالك التداوير يف األفالك احلاملة، فهي أن تك
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  .أوهابطة من األوج إىل احلضيض

وأما فلك الربوج، فهي أن تكون ذاهبة من اهلبوط إىل الشرف، أومن الشرف إىل اهلبوط، أوتكون يف الربوج الشمالية أواجلنوبية، 
ا يف اجلنوب أويف الشمال، أويكون عرضها يف اجلنوب وميلها يف الشمال، أويف املعوجة أويف املستقيمة، أويكون عرضها وميله

وكل هذه األحوال ختتلف تأثرياا يف الكائنات حبسب األزمان واألماكن واألجناس واألنواع اختالفاً كثرياً ال . أوعكس ذلك
  .حيصي عدده إالّ اهللا، عز وجلّ، ولكن نذكر طرفاً منه

    

 وإيانا بروح منه، بأن مجيع الكائنات اليت حتت فلك القمر ثالثة أجناس، وهي احليوانات والنبات واملعادن، واعلم يا أخي، أيدك اهللا
  .وهي األصول احملفوظة يف اهليوىل صورا

والها، وأما هي. وأما األشخاص، فهي أعياا اليت هي دائمة يف الكون والفساد والسيالن. وأما األنواع، فهي أقسامها املتفرعة منها
وأما الصانع الفاعل هلا، فهي النفس الكلية الفلكية السارية يف حميط . فهي األركان األربعة اليت هي النار واهلواء واملاء واألرض

  .ذلك تقدير العزيز العليم. وأما الكواكب فهي كاألدوات للصانع. األفالك، بإذن خالقها وبارئها ومصورها

  بيعةفصل في كيفية اعتبار أفعال الط

يف األركان األربعة وتأثريات النفوس ويف املولّدات الكائنات حتت فلك القمر اعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، بأنك إذا 
دخلت أسواق املدن، ونظرت بعيين رأسك إىل الصناع البشريني، ورأيتهم كيف يعملون صنائعهم يف اهليوىل املوضوعة هلم، كما 

لصنائع العملية، فينبغي أن تنظر عند ذلك إىل القوى الطبيعية اليت هي نفوس جزئية منبثّة من النفس الكلية الفلكية بينا يف رسالة ا
السارية يف األركان، اليت هي هلا كاهليوىل املوضوعة، وإىل أشخاص احليوان والنبات واملعادن اليت هي مصنوعاا، وإىل الكواكب 

تبصر بنور عقلك، وترى بصفاء جوهر نفسك القوى الروحانية السارية يف هذه األجسام، وتعاين فلعلك . اليت هي كاألدوات هلا
  .كيفية أفعاهلا فيها وا ومنها، فتعرف عند ذلك نفسك، ألا واحدة منها

فالك واعلم بأن مثل األركان األربعة اليت هي األمهات يف جوف الفلك كاللنب يف الوعاء، وحركات الكواكب من حميط األ
  .كاملخض به، والكائنات عنها كالزبدة اتمعة من لطائفها

مث اعلم أنه إذا متخضت األركان من حتريك األشخاص الفلكية هلا، واجتمع من لطائف زبدا شيء، وشخص وامتاز عن البسائط، 
ن الرب والبحر واهلواء والنار، يف ربطت به يف الوقت والساعة قوة من قوى النفس الكلية الفلكية يف أي مكان كان ذلك الشيء م

فعند ذلك . أي وقت كان من الزمان، وتشخص تلك القوة، ومتتاز عن سائر القوى لتعلقها بتلك الزبدة، واختصاصها بتلك اجلملة
  .تسمى تلك القوة نفساً جزئية، وعند ذلك تقع اإلشارة إىل تلك اجلملة، ألا حادث كائن حيواناً كان أونباتاً أومعدناً

واعلم يا أخي أنه البد من أن يكون ذلك الوقت وتلك الساعة درجة طالعة من أفق املشرق من الفلك على أفق تلك البقعة اليت 
حدثت تلك الزبدة هناك، ويكون شكل الفلك ومواضع الكواكب على هيئة ما يصور من أصحاب األحكام يف زجيات املواليد 

إىل تلك القوة قوى روحيات سائر الكواكب، وجتذب معها تلك الزبدة املواد املشاكلة هلا، والتحاويل واملسائل، فعند ذلك يضاف 
  .ويكون قبوهلا حبسب ما يف طباع أشخاص أنواع ذلك اجلنس من األفعال واألخالق واخلواص، حيواناً كان أونباتاً أومعدناً

معت يف اإلحليل عند حركة اجلماع، بعدما كانت منبثّة يف أمثال ذلك أنه إذا جرت نطفة اإلنسان اليت هي زبدة دم الرجال، واجت
أجزاء الدم متفرقة يف خلل البدن، وخرجت من اإلحليل، وانصبت يف الرحم، واستقرت هناك، ربطت ا يف الوقت والساعة قوى 
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نبثّة من النفس الكلية الطبيعية السارية من قوى النفس النباتية السارية يف مجيع األجسام النامية األركان األربعة، واليت هي أيضاً قوة م
يف مجيع يف مجيع األجسام النامية واليت هي أيضاً قوة من قوى النفس الطبيعتة السارية يف مجيع األركان األربعة ةاليت هي أيضاً قوة 

  .مل صغري، والعامل إنسان كبريإن اإلنسان عا: منبثة من النفس األجسام املوجودة يف العامل، كما بينا يف رسالة معىن قول احلكماء

  فصل في أن للنفس النباتية سبع قوى

  فعالة 

وأن أول . مث اعلم يا أخي أن للنفس النباتية سبع قوى فعالة، وهي اجلاذبة واملاسكة واهلاضمة والدافعة والغاذية والنامية واملصورة
  .، وإمساكها هلا هناك وهضمهافعلها عند استقرار النطفة يف الرحم هوجذا دم الطّمث إىل الرحم

    

مث اعلم يا أخي بأنه إذا جذبت هذه القوة الدم إىل هناك، أخفته حول النطفة وأدارته عليها كما يدور بياض البيض حول حمها، 
تسخن مث إن حرارة النطفة تسخن رطوبة الدم، فتنضجها، ف. فيكون عند ذلك حول النطفة كاحملة، ودم الطّمث حوهلا كالبياض

وتنعقد تلك الرطوبة، فتصري علقة، كما ينعقد اللنب احلليب من اإلنفحة، وتستويل عند ذلك على تلك اجلملة قوى روحانيات 
زحل، وتبقى يف تدبرياا مبشاركة قوى روحانيات سائر الكواكب شهراً واحداً ثالثني يوماً، سبع مائة وعشرين ساعة، كما ذكر 

  .ونريد أن نذكر من ذلك طرفاً ليكون دستوراً ملا أن نتكلم فيما بعد. شرح طويلذلك يف كتب أحكام النجوم ب

واعلم يا أخي بأن ابتداء تدبري النطفة إمنا صار لزحل من أجل أنه على الكواكب السيارة فلكاً مما يلي فلك الكواكب الذي 
ومستقر األرواح اخلرية ومبدأ القوى العقلية، هومكان اجلواهر الشريفة، ومنصب القوى الروحانية، ومعدن النفس القدسية 

واملالئكة العالّمة املفكّرة، واألجرام النيرة الشفافة، ومن هناك ترتل املالئكة بالوحي والتأييد واألنباء واخلري والربكات، وإىل هناك 
من النبيني والصديقني والشهداء يصعد باألعمال الصاحلة، وإليه يعرج بأرواح املؤمنني وأنفس األخيار من عباده الصاحلني 

  .الصاحلني، وحسن أولئك رفيقاً، كما بينا يف رسالة البعث والقيامة

فانتبه يا أخي من نوم الغفلة ورقدة اجلهالة، واستعد للرحلة من هذه الدار، وتزود فإن خري الزاد التقوى، فلعلّ نفسك توفّق إىل 
ألن من هناك ورودها إىل هذا العامل، وإىل هناك يكون مرجعها ومستقرها، كما بينا يف الصعود إىل هناك، فتجازى بأحسن اجلزاء، 

  .رسالة األدوار واألكوان

مث اعلم يا أخي بأنه ما دام التدبري لزحل إىل متام شهر، ثالثني يوماً، فإن تلك العلقة تكون باقية حباهلا، غري خمتلطة وال ممتزجة، بل 
ا املواد، لغلبة برد زحل وسكونه، وثقل طبيعته، إىل أن يدخل الشهر الثاين، ويصري التدبري للمشتري جامدة متمسكة جارية إليه

الذي فلكه يتلوفلك زحل، وتستويل عليها قوى روحانيته، فيولد عند ذلك يف تلك العلقة حرارة، وتسخن ويعتدل مزاجها، وخيتلط 
ثل االختالح واالرتعاش واهلضم والنضج، فال تزال هذا حاهلا ما دامت يف املاءان، وميتزج اخللطان، ويعرض لتلك اجلملة حركة م

مث يدخل الشهر الثالث، ويصري التدبري للمريخ الذي يلي املشتري يف الفلك، وتستويل على تلك . تدبري املشتري إىل متام شهرين
نة، وتصري تلك العلقة مضغة محراء، فال تزال العلقة قوى روحانيته، ويشتد اختالجها وارتعاشها، ويتولد فيها فضل حرارة وسخو

مث يدخل . تنقلب حاالً بعد حال من النضج واالستحكام مبشاركة قوى روحانيات سائر الكواكب للمريخ إىل متام ثالثة أشهر
  .الشهر الرابع، ويصري التدبري للشمس رئيسة الكواكب وملكة الفلك، وقلب العامل بإذن الباري جل ثناؤه
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  يفية حال الجنين في الشهر الرابعفصل في ك

واعلم يا أخي بأنه إذا دخل الشهر الرابع من مسقط النطفة وصار التدبري للشمس، واستولت على املضغة قوى روحانياا، نفخت 
سره، فيها روح احلياة، وسرت فيها النفس احليوانية، وذلك ألن الشمس هي رئيسة الكواكب يف الفلك، ونفسها هي روح العامل بأ

وهي املستولية على الكائنات اليت دون فلك القمر، وخاصة على مواليد احليوانات ذوي الرحم، وأشد اختصاصاً مبواليد اإلنس، 
. وذلك أن جرمها يف العامل مبرتلة جرم القلب يف البدن، وسائر أجرام الكواكب واألفالك مبرتلة أعضاء البدن ومفاصل اجلسد

  .يف العامل كسريان احلرارة الغريزية املنبثّة من القلب السارية يف أعضاء البدنوسريان قوى روحانياا 

وأما سائر قوى روحانيات الكواكب، فهي هلا كاجلنود واألعوان واخلدم، كلّ ذلك بإذن الباري جل ثناؤه، وذلك تقدير العزيز 
  .العليم، فتبارك اهللا أحسن اخلالقني

دود الكواكب يف الربوج، وشدة إشراق نورها، وسريان قوى روحانياا، حتطّ من الفلك إىل عامل مث اعلم يا أخي أا مبسريها يف ح
الكون والفساد، الذي حتت فلك القمر، من قوى روحانيات الكواكب واألفالك والربوج، يف كل يوم ساعة يف درجة ودقيقة، 

يبلغ فهم البشر كنه معرفته، ولكن نذكر من ذلك طرفاً ليكون قياساً ألواناً من التدبري والتأثري غري ما يف يوم آخر وساعة أخرى، ال 
  .على ما قلناه، ودليالً على ما أوضحناه ووصفناه

    

وذلك أنه إذا سقطت نطفة يف الرحم، فالبد أن تكون الشمس يف درجة من برج من األبراج، فإذا بلغت مبسريها أربعة أشهر من 
ع، وقد قطعت من الفلك ثلث الدور، وهو املسافة مبقدار ما بني شرفها إىل بيتها، تكون قد مسقط النطفة إىل آخر الربج الراب

وعند ذلك تكون قد اختلطت الطبائع من األركان األربعة يف تركيب بنية . استوفت طبائع الربوج النارية والترابية واهلوائية واملائية
ة، وظهرت أشكال العظام، وركّبت املفاصل، وندم التركيب، والتفّت اجلنني، واعتدل املزاج وانتقشت الصورة، وأنشئت اخللق

  .األعصاب على املفاصل، وامتدت العروق يف خلل اللحم، وظهرت البنية حملّقة غري خملّقة

يت فصل يف كيفية اجلنني يف الشهر اخلامس اعلم يا أخي بأنه إذا دخل الشهر اخلامس، وسارت الشمس إىل الربج اخلامس املسمى ب
الولد، املوافق طبيعته للربج الذي كان فيه يوم مسقط النطفة، وصار التدبري للزهرة الساعد األصغر، وصاحبة النقش والتصاوير، 

واستوىل على املخلّقة قوى روحانياا، استتمت اخللقة، واستكملت البنية، وظهرت صورة األعضاء، واستبان رسم العينني، وانشق 
فم، وثقب األذنني، وجمرى السبيلني، ومتيزت املفاصل، ولكن اجلنني يكون جمموعاً منظماً، منقبضاً كأنه مصرور املنخران، وانفتح ال

يف صرة، ركبتاه جمموعتان إىل صدره، ومرفقاه منضمان إىل حقويه، وهومنكّس رأسه على دفّته وعلى ركبتيه، وكفاه على خديه، 
  .وهوشبه نائم حمزون

وتكون سرته . ه لضيق مكانه، وضعف أحواله، ولكنه ال حيس مبا هوفيه، رفقاً من اهللا تعاىل خبلقه، ولطفاً مفلورأيته يا أخي لرمحت
  .متصلة بسرة أمه، متتص الغذاء منها إىل يوم الوالدة، ويكون وجهه إن كان ذكراً مما يلي ظهر أمه، وإن كان أنثى فعكس ذلك

يما ذكرنا، فلعل نفسك تنتبه من نوم الغفلة ورقدة اجلهالة، فترى بعني قلبك هذا الصانع فانظر يا أخي بأن يف هذا الفعل، وتفكّر ف
  .احلكيم، كما رأيت بعيين رأسك مصنوعاته، وال تتبع سبيل الذين ال يعلمون

ان ال حيتمل واعلم يا أخي بأن كثرياً من احليوانات تتوالد يف هذه املدة املذكورة، مثل الغنم والظباء وبعض السباع، وكل حيو
. ومنها ما تتأخر والدا إىل متام ستة أشهر وتسعة أوعشرة أواثين عشر، ألغراض أخرى قد بيناها يف رسالة احليوان. احلمل والكد

وحنن نذكر يف فصل آخر من هذه الرسالة ما الغرض يف تأخري والدة اإلنسان إىل متام مثانية أشهر، ومكث اجلنني يف الرحم إىل 
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اسع فصل يف كيفية حال اجلنني يف الشهر السادس مث اعلم أنه عند دخول الشهر السادس، يصري التدبري لعطارد، وتستويل الشهر الت
عليه قوى روحانياته، فيتحرك عند ذلك اجلنني يف الرحم، ويركض برجليه، وميد يديه، ويبسط جوارحه، ويضطرب وحيس مبكانه، 

خريه، ويدير لسانه يف فيه، فيكون تارة متحركاً، وتارة يسكن، وتارة ينام، وتارة ويفتح فاه، وحيرك شفتيه، ويتنفس من من
فال يزال ذلك دأبه إىل أن يتم الشهر السادس، ويدخل الشهر السابع، ويصري التدبري للقمر، وتستويل عليه قوى . يستيقظ

ه، وتصلب مفاصله، وتقوى حركته، وحيس بضيق روحانياته، قريبوحلم اجلنني حينئذ، وتسمن جثته، وتنتصب قامته، وتشتد أعضاؤ
فإن قدر له ذلك مبا يوجب أحكام النجوم بأسباب يطول شرحها وخروجها على ارى الطبيعي، . مكانه، ويطلب التنقل واخلروج

 التدبري إىل وإن بقي هناك إىل أن يدخل الشهر الثامن، وتدخل الشمس بيت املوت، ويرجع. وكان اجلنني كامالً عاش وترىب وعمر
فإن ولد يف هذا . زحل من الرأس، فتستويل عليه قوى روحانياته، عرض للجنني ثقل وسكون، وغلب عليه الربد والنوم وقلة احلركة

وإذا دخل الشهر التاسع وانتقلت الشمس إىل الربج التاسع . الشهر كان بطيء النشوء، ثقيل احلركة، قليل العمر، ورمبا كان ميتاً
ة واألسفار، ورجع التدبري إىل املشتري السعد األكرب، واستولت عليه قوى روحانياته، واعتدل املزاج وقويت روح احلياة، بيت النقل

النارية واملائية واهلوائية والترابية : ظهرت أفعال النفس احليوانية يف اجلسد، ألن الشمس تكون قد استوفت طبائع الربوج املثلّثات
  .هرمرتني يف الثمانية األش

    

وقد سارت الشمس يف فلك الربوج مائتني وأربعني درجة، وهذه املسافة مقدار ما بني بيتها إىل شرفها التاسع من بيتها املتفقني يف 
طبيعة واحدة، وتكون أيضاً يف هذه مرتني مبسري الشمس يف الربوج املثلثات، مرة إىل الربج اخلامس، ومرة إىل التاسع، كما تقدم 

ويكون الذي يبقى للشمس، إىل أن تعود إىل الدرجة اليت كانت فيها وقت . ى مرة أخرى، كما نبني بعد هذا الفصلذكرها، ويبق
  .مسقط النطفة، أربعة أبراج ومائة وعشرين درجة إىل متام الدور

 املقدار الذي بقي للشمس فإذا خرج اجلنني بعد مثانية أشهر، استأنف العمر يف الدنيا لكل درجة سنة، الذي هوالعمر الطبيعي، وهو
  .إىل أن تعود إىل الدرجة اليت كانت فيها يوم مسقط النطفة، ليستويف اإلنسان طبائع الربوج مرة ثالثة حىت يتم ويكتمل

وأما الذي يزيد وينقص عن هذا املقدار فألسباب وعلل يطول شرحها، وهي مذكورة يف كتاب أحكام النجوم ومكث األجنة 
  .د، وقد ذكرنا طرفاً من ذلك يف رسالة العلل واملعلوالت، ولكن نذكر من ذلك طرفاً ليكون دليالً على ما وصفناوأعمار املوالي

 ا مترقية إىل أمتها وأفضلها، ويكون ذلك يف مرواعلم يا أخي بأن الكائنات اليت حتت فلك القمر تبتدىء من أنقص احلاالت وأدو
بل فيض أشخاص فلكية دفعة واحدة، ولكن شيئاً بعد شيء على التدريج، كما يقبل املتعلم الزمان واألوقات، ألن طبيعتها ال تق

  .الذكي من األستاذ احلاذق

واعلم بأن فيضات الكواكب من حميط األفالك متصلة حنومركز األرض يف دائم األوقات، ولكنها مفننة األلوان، متغايرة األشكال، 
  .زاا من فلك الربوج، وحدودها كما نبني بعد هذا الفصلوذلك حبسب مواضعها من أفالكها، وموا

واعلم يا أخي بأن احلكمة اإلهلية والعناية الربانية قد جعلت لكل كائن من املوجودات، حتت فلك القمر، مقداراً من الوجود والبقاء 
ولكن نذكر . منه يف رسالة ماهية الطبيعةمعلوماً، مقدراً، أويكون ذلك مبقدار دور شخص من األشخاص الفلكية، كما بينا طرفاً 

من ذلك أيضاً ها هنا مثاالً واحداً من األشخاص اإلنسانية، وذلك أن نطفة اإلنسان إذا سقطت يف الرحم، فإن مكثها الطبيعي، إىل 
ها طبائع الربوج أن تقبل صورة اإلنسانية، أربعة أشهر مبقدار ما تسري الشمس أربعة أبراج مائة وعشرين درجة، وتستويف مبسري

املثلثات مرة واحدة فعند ذلك يبقى اجلنني إىل يوم الوالدة أربعة أشهر أخر، وهومقدار ما تسري الشمس أربعة أبراج مائة وعشرين 
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وبذلك يبقى هلا أن تعود إىل الدرجة اليت كانت فيها يوم مسقط النطفة . درجة وتستويف مبسريها طبائع الربوج املثلثات مرة أخرى
  .ائة وعشرين سنة لكل درجة، بقيت للشمس سنةم

واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، بأن أفعال الكواكب وتأثريات قوى روحانياا يف األربعة األشهر األول تكون مصروفة 
 مثل القلب والكبد وذلك أن لكل عضومن اجلسد. إىل تأسيس بنية اجلسد، وتكوين أعضائه املختلفة، وسريان قوى النفس النباتية

والدماغ واملعدة والرئة والطحال واألمعاء والعروق واألعصاب والعظام والعضالت واملخ واجللد وما شاكلها خلقة خالف ما 
لعضوآخر، ولكل خلقة تركيب، ولتركيبه أخالط، ولتلك األخالط أمزجة، ولتلك األمزجة طبائع خمتلفة يف الكمية ويف الكيفية من 

ربودة والرطوبة واليبوسة خالف ما لآلخر، كما ذكر ذلك يف كتاب التشريح بتطويل، وكما ذكرنا ذلك يف كتاب احلرارة وال
وللنفس النباتية يف كل عضوفعل طبيعي خالف ما يف . طبائع األغذية ودرجات قواها، وقد ذكرنا طرفاً من ذلك يف رسالة النبات

  .يةعضوآخر، كما بينا يف رسالة نشوء األنفس اجلزئ

    فصل أن اجلسد يتم يف هذه األربعة األشهر اعلم يا أخي أن بنية اجلسد وتركيب أعضائه يتم يف هذه األربعة األشهر، 

ألن الشمس اليت هي روح العامل، يف هذه املدة مبسريها يف أربعة أبراج املثلثات تكون قد حطّت طبائع تلك األبراج من حميط 
فساد الذي دون فلك القمر، وتكون قد سرت قوى روحانيات الكواكب اليت فوق األرض يف بنية األفالك إىل عامل الكون وال

وعلّة أخرى أيضاً أن هذه األربعة األشهر تكون قد اجتمعت . اجلسد، وركزت يف مراكزها، كما بينا يف رسالة أفعال الروحانيات
 مسقط النطفة إذ تكون تلك املادة هناك جمتمعة، ألن الطبيعة كانت من مادة بنية اجلسد ما حتتاج إليه الطبيعة الفاعلة، وذلك يوم

فإذا استقرت النطفة يف الرحم، جذبت عن ذلك تلكٍ املادة إىل نفسها، كما جتذب نار . تدفعها إىل خارج البدن يف أيام احليض
حصل ذلك الدم حف حول النطفة كما فإذا . السراج الدهن بالفتيلة إىل نفسها، وكما جيذب حجر املغناطيس احلديد إىل نفسه

مث إن حرارة النطفة تسخن ذلك الدم وجتمده، كما تفعل اإلنفحة باللنب احلليب، وهوأول فعل . حيف بياض البيضة حول حمها
  .يكون من قوى روحانيات زحل يف النطفة، ألن من خاصة أفعاله إمساك الصورة يف اهليوىل، والسكون والثبات

 الكواكب من الربوج يف األربعة األشهر الثانية، فتكون مصروفة إىل تتميم بنية اجلسد وإحكام خلقة األعضاء، لكيما وأما تأثريات
وذلك أن الشمس يف هذه املدة مبسريها يف األبراج املثلثات األخر حتطّ . تسري فيها قوى النفس احليوانية، وميكنها إظهار أفعاهلا

 البنية، واستحكمت اخللقة، سرت فيها قوى النفس احليوانية، ونقلت تلك اجلملة من الرحم إىل فإذا متت. تلك القوى مرة أخرى
فسحة هذا العامل، واستوفت به تدبرياً آخر أربع سنني، لكيما تكمل البنية وتستحكم الصورة، وميكن أن تسري فيها القوى 

. رف تأثرياا وأفعاهلا إىل تربية املولود وإحكام احلواس حمسوسااوذلك أن تلك القوات الروحانية تص. الناطقة، وتظهر أفعاهلا فيها

  .مث ترد النفس الناطقة وينطلق لسان املولود بالعبارة عن معاين تلك احملسوسات ومتييزها

  فصل في مدة تأثيرات هذه الكواكب

وال ثالثة إىل ما هي عليه اآلن، كما بينا، واعلم يا أخي أنه ال ميكن أن تفعل هذه الكواكب هذه األفعال والتأثريات يف شهرين 
ذلك أن البناء إذا أراد بناء دار، فإنه يصرف . ونضرب لذلك مثالً حمسوساً من مصنوعات البشر، كيما يتصور مصنوعات الطبيعة

يوت،ليتبني أوالً رسم الدار، أوالً مهته وأفعاله مدة ما، يف تأسيس البناء، ورفع احليطان، وإقامة األعمدة، وعقد األبراج، وتسقيف الب
مث يصرف عنايته وتدبريه بعد ذلك يف تتميمها من تعليق . وهذه مدة تكوين الدار وإجيادها. ويتمم البيوت واملمرات واالس

مث . األبواب والشبابيك ونصب البازير، وتزيني السطوح، وجتصيص احليطان، وتزويق السقوف والنقوش، وما شاكلها من التتميم
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يبقى بعد ذلك كمال الدار، وهوأن تفرش وتعلق الستور، ومتأل اخلزائن من األموال واألثاث، ويسكنها رب الدار، ويتمتع إىل 
  .حني

فهكذا جيري يا أخي أمر تركيب جسد اإلنسان، واقتران النفس معه من يوم مسقط النطفة وتعلّق النفس ا، إىل يوم ميوت اجلسد، 
وهذه املدة هي مبقدار دور واحد من أدوار تلك األشخاص الفلكية كما بينا يف . سد، ويدفن يف الترابوهوأن تفارق النفس اجل
  .رسالة األدوار واألكوان

فال ينبغي لك يا أخي أن تتوهم أوتظن أن هذه الكواكب واألفالك والربوج اليت ذكرنا أفعاهلا وتأثرياا يف تركيب اجلسد اإلنساين 
وهذه النفس هي عبد . اري، جل ثناؤه، خيلق ا اإلنسان، بل إمنا هي آالت وأدوات للنفس الكلية الفلكيةهي آالت وأدوات للب

الذين حيملون العرش ومن حوله يسبحون حبمد " مطيع للباري تعاىل، فقد أيدها بالعقل الكلّي الذي هوملك من مالئكته املقربني 
ما ذكر يف كتابه على لسان نبيه حممد، صلى اهللا عليه وآله، وستعلم يا أخي حقيقة ك" رم ويؤمنون به ويستغفرون ملن يف األرض 

هذه األسرار واملرامي، إذا انتبهت لنفسك من نوم الغفلة، واستيقظت من رقدة اجلهالة، وارتفعت يف املعارف الربانية، وارتضت يف 
ني، ووقفت على جبل األعراف مع النبيني والصديقني والشهداء العلوم اإلهلية، إذا بعثت يوم القيامة، وشاهدت ملكوت رب العامل

  .والصاحلني، وحسن أولئك رفيقاً

وإذ قد فرغنا من ذكر تأثري الكواكب يف النطفة جممالً، فنريد أن نذكر طرفاً من تأثرياا يف كل شهر، وتردادها يف أفعاهلا، إذا كان 
  .بعضها يف بيوت بعض، وحدودها

    

، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، بأن لألشخاص الفلكية املوجودات، اليت حتت فلك القمر من احليوان والنبات واملعادن، واعلم يا أخي
ويف كل جنس منها، تأثريات خمتلفة حبسب قبول كل منها، ولكل نوع من تلك األجناس تأثريات مفننة حبسب أماكنها املختلفة، 

 تأثريات متباينة حبسب قبوهلا يف أزمان خمتلفة يف طول أعمارها، ال يشبه بعضها وهلا يف كل شخص من أشخاص تلك األنواع
ولكن نذكر منها مثاالً واحداً ليكون قياساً على الباقية، وجنعل . بعضاً، وال يبلغ فهم البشر كنه معرفتها، وال يعلمها إال اهللا تعاىل

يوم تسقط النطفة إىل يوم الوالدة مدة تسعة أشهر ذكراً جممالً، إذ كان املثال من شخص إنسان واحد، ونذكر فنون تأثرياا فيه من 
مث نذكر فصالً آخر يف فنون تأثرياا فيه من يوم الوالدة إىل يوم ميوت، وهوآخر العمر الطبيعي سنة سنة، بقول . شرحها يطول

لم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، بأن تأثريات اع: وجيز، ليكون قياساً على سائر املواليد من الكائنات حتت فلك القمر فنقول
الكواكب ختتلف يف الكائنات من جهات شىت، تارة منها من جهة اختالف أحواهلا يف أفالكها من الصعود إىل أوجاا، أومن جهة 

إىل الشمس من التشريق الرتول من هناك إىل احلضيض، وتارة من جهة العرض وامليل يف اجلنوب والشمال، وتارة من جهة نسبتها 
والتغريب، والرجوع واالستقامة، والوقوف، وتارة من جهة كوا يف موازنة بعضها ببعض، وتارة من جهة اختالف مسامتتها 
لبقاع األرض واحنرافاا منها يف األوتاد وما يليها، أوما يزول عنها، وتارة من جهة اختالف الشتاء والصيف والربيع واخلريف 

وأما اختالف . لنهار وساعاما، وأوائل الشهور وأواخرها، وما شاكل ذلك، يعرف اختالف هذه األحوال أهل اسطيوالليل وا
وأما معرفة كيفية وصول قوى األشخاص . تأثرياا يف هذه األحوال، فيعرفها أصحاب األحكام الذين يتكلمون على أحكام املواليد

  .لّمها الربانيون الناظرون يف علم النفس، وقد بينا طرفاً منها يف رسالة أفعال الروحانياتالفلكية إىل هذه األشخاص السفلية، فيع

فصل يف كيفية تأثريات الكواكب واعلم يا أخي أن هذه األشخاص الفلكية، ملا كانت موضوعة بعضها من بعض على النسبة 
خر نسبة أبعاد مراكزها بعضها من بعض ومن األركان املوسيقية من ثالثة أنواع، أحدها نسبة العظام بعضها عند بعض، واآل
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  .األربعة

وكذلك للثالث نسبة حركاا يف سرعة وإبطاء، فمن أجل ذلك إذا عرضت هلا تلك احلاالت املختلفة اليت تقدم ذكرها يف الفصل 
تلف أصوات املوسيقى ونغماا األول، اختلفت مناسباا، فعند ذلك ختتلف تأثرياا يف الكائنات حبسب اختالف النسبة، كما خت

عند طول األوتار وقصرها ودقّتها وغلظها، وسرعة حركات املضارب وإبطائها، فتختلف عند ذلك تأثرياا يف نفوس املستمعني، 
  .حبسب اختالف طبائعهم وآرائهم وأخالقهم، كما بينا طرفاً من ذلك يف رسالة املوسيقى

بروح منه، بأن املوجودات اليت دون فلك القمر كلّها موضوعة لقبول تأثريات الكواكب، فصل واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا 
ولكن ملا كانت جواهرها خمتلفة، اختلف قبول تأثرياا، وهي كثرية األنواع ال حيصي عددها إال اهللا جل ثناؤه، ولكن جيمعها كلها 

األركان األربعة ومولّداا الكائنات منها املعادن والنبات فاجلسمانية هي أجسام : جواهر جسمانية وجواهر روحانية: جنسان
  .واجلواهر احليوانية هي نفوس احليوانات أمجع. واحليوان

فصل يف فنون تأثريات الكواكب واعلم يا أخي بأن فنون تأثريات الكواكب يف هذه األجسام كثرية ال حيصى عددها إال اهللا عز 
ة الطبيعة، وطرفاً يف رسالة اآلثار العلوية، وطرفاً يف رسالة احليوانات، وطرفاً يف رسالة األكوان وجل، وقد ذكرنا طرفاً منها يف رسال

واألدوار، ونريد أن نذكر يف هذه الرسالة طرفاً من تأثرياا مما خيصّ اإلنسان، إما يف مزاج بنية جسده، أويف طبع أخالقه نفسه، 
أخالق النفوس وطباعها، فإا من أعجب تأثريات الكواكب، وأشرف أفعاهلا، وأدق كيف تكون تلك التأثريات، وألي علّة ختتلف 

ونريد أن نشرح طرفاً ليتضح ما قلناه، ويفهم ما وصفنا، مث نذكر كيفية تأثرياا، وعجائب دالالا . أسرارها، وألطف دالالا
فلك، فإن الباري قد جعله ألمر ولغرض أقصى، فزحل اعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، بأن كل كوكب يف ال: فنقول

     2 - 28هوكوكب الثبات 

والوقوف، خلقه اهللا، جلّ ثناؤه، لتبنثّ من جرمه القوى الروحانية، فتسري يف املوجودات إلمساك الصور يف اهليوىل وثباا وبقائها 
  .ودوامها

ىل وثبتت خلقة يف مادة طرفة عني إال سالت وذابت واضمحلّت، ولوال وجود زحل وكونه يف الفلك، ملا متاسكت صورة يف اهليو
يعرف صحة ما قلناه وحقيقة ما وصفنا العلماء الراسخون يف علم اهليئات، العارفون حبقائق املوجودات وكيفية نظام وماهية أسرار 

  .اخللقة

 كان سليم املناحس واألحوال املذمومة، فإذا. واعلم يا أخي بأن زحل دليل الشهر األول من مسقط النطفة، كما وصفنا قبل
. وهكذا حكم احلامل لتلك النطّفة، فإذا كان خبالف ذلك كان بالعكس. سلمت تلك النطفة من اآلفات العارضة بإذن اهللا تعاىل

 مرتفعة مثال ذلك أنه مىت كان زحل صاعداً يف فلكه، مستقيماً يف سريه يف حد نفسه من الربج والدرجة، فإن تلك النطفة تكون
وإن كان يف حد املشتري كانت فرحانة حبملها، حسنة الظن . إىل أعلى بطنها، خفيف عليها محلها، سليمة من األوجاع واألعالل

وإن كان يف حد الزهرة . وإن كان يف حد املريخ تكون نشيطة يف أعماهلا، مستعجلة يف أمورها. برا، مستقيمة السالمة والتمام
. وإن كان يف حد عطارد فإا تكون عارفة بوقت محلها، حاسبة أليام شهورها.  حبملها، مستبشرة بوالداتكون املرأة مسرورة

  .وإن كان زحل هابطاً يف فلكه، راجعاً يف مسريه، مذموماً يف أحواله خبالف ما وصفنا

علّة صحة املزاج يف الكائنات، وسبب مث يدخل الشهر الثاين، فيصري التدبري للمشتري بإذن اهللا عز زجل، وهوكوكب االعتدال، و
النظام والترتيب يف املوجودات، وهودليل العقل يف اإلنسان والفهم والتمييز والعلم والروية والفقه والدين والورع والتقوى والعدل 

الناموس يف وباجلملة كل خصلة حيتاج إليها صاحب . واإلنصاف والعفة والزهد وما شاكل هذه من اخلصال احملمودة يف الدين
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وضعه الشريعة وإجرائه السنة يف امللّة، وما حيتاج إليه أتباعه وأنصاره من اخللفاء من خيدم يف الناموس، ويعاون فيه من والة األمور 
  .وحكّام الدين والشريعة

لرحم، وانطبع يف ذلك املزاج، فإذا كان املشتري يف فلكه، مستقيماً يف سريه، حمموداً يف أحواله، انعجن يف تلك املادة اتمعة يف ا
  .وانغرس يف تلك اجلملة قبول هذه اخلصال املقدم ذكرها إن قدر اهللا هلا التمام والكمال

فإن كان املشتري يف حد نفسه من الربوج والدرجة، تكون تلك اخلصال كلّها وأحواهلا مصروفة مة نفسه إىل أمور الدين 
 ملهمة من را، أومبلك من املالئكة، فيتكلم باحلكمة شبه النبوة ويدعوالناس إىل اهللا وإىل والشريعة وأحكام الناموس، وتكون نفسه

  .وإن كان املشتري يف حد زحل، يكون املولود بعيد الغور، غائص العلم، يأيت بالعالمة واملعجزات. الدار اآلخرة

إن كان يف حد الزهرة يكون دعاؤه للناس بالرفق واللني وإن كان يف حد املريخ، يكون ذلك بالقهر والقوة والغلبة واجلالدة، و
واملوعظة احلسنة، وإن كان يف حد عطارد، يكون ذلك الكالم واحلجاج واخلصومة واجلدال، وتكون هذه اخلصال كلها أوأكثرها 

اركه من الكواكب يف تقاسيم حقاً وصواباً، ومقبولة جارية على السداد، مىت كان املشتري مقبوالً من رب بيته ومثلثته، ومن يش
فإن كان املشتري غري مقبول يف موضعه من أرباب حظوظه، يكون ذلك، وأكثر حبيل وعكس ومتويه وخماريق، ويعرف . أوقاته

وإن كان املشتري يف الشهر الثاين هابطاً يف . صدق ما قلناه وصحة ما ذكرنا أصحاب أحكام النجوم والراسخون يف العلم منهم
  .اجعاً يف تلك اخلصال بدهاء وأدب وفطنة ومراوغة وحقد وسرعة حركة وإصابة احليلةفلكه، أو ر

وإن كان املريخ هابطاً يف فلكه، أوراجعاً يف سريه، أومنحوساً يف أحواله، كان ذلك املولود جباناً مهاباً، ذليل النفس، صغري اهلمة، 
  .حمتمالً للذل واهلوان كالنساء والصبيان

    

 الرابع، ويصري التدبري للشمس بإذن اهللا تعال، اليت هي النير األعظم، قلب الفلك، وينبوع النور، وفائض الضياء مث يدخل الشهر
واإلشراق، ومقر روح العامل املنبثة من جرمها قوى النفس الكلية الفلكية، السارية يف املوجودات، وهي أمجع دليل للملك والرياسة 

وباجلملة كل خصلة . هلمة، والعز والسلطان، والعظمة واجلالل، والقوة والشدة، والتدبري والسياسةيف اإلنسان وكرب النفس، وعلوا
فإذا كانت صاعدة يف فلكها، أوكانت يف بيتها أوشرفها . وخلق حيتاج إليها امللوك والرؤساء وأتباعهم يف تدبريهم وسياستهم

يف تلك املادة، وانطبع يف ذلك املزاج، وانغرس يف طبع تلك اجلملة، إن قدر أوأوجها، برية من املناحس واألحوال املذمومة، انعجن 
  .اهللا هلا التمام والكمال، حمبة الرياسة وكرب النفس وعلواهلمة

وإن كان يف حد زحل من الربج والدرجة، وامتزجت طبيعتهما، واحتدت قوما، كان املولود كبري النفس، قوي البنية، عايل اهلمة، 
جلأش، شديد العزمية، صابراً يف األعمال، بعيد الغور، متمسكاً مبا ميلك، حافظاً ملا يعلم، ثابت الرأس، حازماً يف األمور، وما رابط ا

وإن كانت يف حد املشتري، وامتزجت طبيعتهما، واحتدت قوما، كان املولود، إن . شاكل ذلك من األخالق والطباع واخلصال
ال، متهيء النفس لقبول خصال امللك والنبوة مجيعاً، هي فضائل اإلنسانية، واألخالق امللكية، واملعارف قدر اهللا له التمام والكم
وإن انفك مولوده لربج القران، أوبطابع القران، أوبأحد أوتاد هلا عند استئناف أحد األدار، كان ذلك . الربانية، والعلوم اإلهلية

  .اإلمام للناس يف ذلك الزماناملولود النيب املبعوث يف ذلك الدور، و

فأما كيفية مبعثه وآياته ومعجزاته وكتابه بأي لغة يكون، وإىل أي أمة يبعث من الناس، وكيف أحكام شريعته، ومفروضات سنته، 
  .وسرية أمته وتصرف أحواله، فيحتاج إىل شرح طويل، وهومذكور، أوأكثره، يف كتب القرانات وأدوار األلوف

 حد املريخ، امتزجت طبيعتامها، واحتدت قواما، وصار طبع املولود وأخالق نفسه ممتزجة من طبيعتهما، فإن كانت الشمس يف
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وعلى هذا القياس إذا كانت يف حد الزهرة وعطارد، امتزجت طباعهما، . متهيئة لقبول تأثرياما يف أيام حياته وطول عمره
  .ثرياما، وأخالقه مركبة وممتزجة من طباعهما وتأثرياما مما يطول شرحهواحتدت قوامها، وصارت نفس املولود متهيئة لقبول تأ

وبعضها مذكور يف كتب أحكام التحويل، ويعرف صحة ما قلنا وحقيقة ما ذكرنا الناظرون يف تلك الكتب والباحثون يف هذا 
  .العامل

النسبة األدون، كان املولود صغري النفس وإن كانت الشمس على خالف ما وصفنا من صالح أحواهلا يف الفلك، أوكانت على 
  .واهلمة، قليل القبول للفضائل اإلنسانية، واألخالق امللكية، واملعارف الربانية، والعلوم اإلهلية، واهلمم الربوبية

لزينة، واجلمال، مث يدخل الشهر اخلامس، ويصري التدبري للزهرة دليل النقش والتصاوير والشكل والدلّ، والغنج، والتيه، واحلسن، وا
وباجلملة كل خصلة وفضيلة تريد احلياة والبقاء وطول العمر، . والبهجة، والعيش، والطبيعة، والشهوات، واللذّة، والسرور، والغبطة

  .ومن أجلها يف الدنيا واآلخرة مجيعاً

ملادة بإذن اهللا، وانطبع يف ذلك فإن كانت الزهرة صاعدة يف فلكها، مستقيمة يف مسريها، حممودة يف أحواهلا، انعجن يف تلك ا
  .املزاج، وانغرس يف تلك اجلملة حمبة هذه اخلصال وشهواا يف غاية واية

    

فإن كانت يف وجهها من الربج، كانت صورة اجلسد بيضاء درية اللون، مشوبة حبمرة أوصفرة فيه، جعدة الشعر وغنجه، مجيل 
ه، والعني سوادها أكثر من البياض، مكلثم الوجه، صغري احلاجبني، مدور الرأس، املنظر، حسن العينني، حلواملنظر، صحيح الوج

وإن كانت . حسن العنق، دقيق الشفتني، كثري حلم اخلدين، قصري األصابع، غليظ الساقني، ربع القامة، دقيق البشرة، أكحل وأشهل
وإن كانت . جيد الطبع، حسن العشرة، جيد املعاملةيف حدها أيضاً، كان املولود مقبول اجلملة، خفيف الروح، حسن األخالق، 

يف وجه زحل من الربج والدرجة، كانت صورة اجلسد غليظ الشفتني، ضخم العينني، جعد الشعر، خمتلف األسنان، مشقّق 
 تكن الزهرة وإن. الرجلني، قوي البنية، هيوب املنظر، إحدى عينيه خالف األخرى بالصغر أوبالكرب، أواللون، أواحلركة، أوالشكل

أيضاً يف حد زحل من الربج والدرجة، يكون املولود شديد العشق واحملبة، ثابت املودة، ذا وفاء وعهد وأمانة، قليل الغدر واخليانة، 
  .ضابطاً لنفسه صبوراً

شمائل، أبيض وإن كان وجه املشتري من الربج والدرجة، فإن بنية اجلسد تكون معتدلة املزاج، متناسبة األعضاء، ويكون حلوال
اللون إىل السمرة، عظيم العينني واحلدقة، أدكن الشعر، كثّ اللحية، حسن اهليئة، ناتىء الوجنتني، غليظ األرنبة، معتدل اللحم 

وإن كانت أيضاً يف حد املشتري من الربج والدرجة وامتزجت طبيعتهما واحتدت . والقد والقامة، نظيف البشرة، متهلّل الوجه
املولود خيراً بالطبع، حسن األخالق، حممود اخلصال، عادل السرية، حسن العشرة، متصفاً يف املعاملة، صادقاً يف قوما، كان 

فإن كانت الزهرة هابطة يف فلكها، أوراجعة يف مسريها، . املودة، ورمبا أديباً صحيح االعتقاد، مستقيم املذهب، مثل أخالق املالئكة
  . ألسباب يطول شرحها مذكورة يف كتب األحكام واملواليد والتحاويلأوخمتلفة أحواهلا، نقصت سعادته

مث يدخل الشهر السادس، ويصري التدبري لعطارد صاحب العلوم واملعارف واحلسن والشعور واآلداب واحلكم واحلركات والصنائع 
مة، وهوأخواملشتري الصغري، كما أن الزهرة والنطق والبيان والكالم والفصاحة والتمييز والفطنة والقراءة والنغمة والرياضيات واحلك

  .أخت املريخ، والقمر أخوزحل، والشمس أبوهم

فإن كان عطارد صاعداً يف فلكه، مستقيماً يف مسريه، صاحلاً يف أحواله، انعجن يف تلك املادة، وانطبع يف ذلك املزاج، وانغرس يف 
 عطارد يف حده من الربج والدرجة، تصري نفس ذلك املولود، بإذن اهللا فإن كان. تلك اجلملة قبول العلوم واملعارف والنظر والبيان
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سبحانه، ذكية، وقلبه حياً، وذهنه صافياً، وفهمه حاداً، وخاطره سريعاً، ومعارفه دقيقة، وعلومه بديعة، وبيانه فصيحاً، فإن كان يف 
 له التمام والكمال، دقيق النظر يف العلوم، بعيد الغور يف حد زحل، امتزجت طبيعتهما، واحتدت قوما، وكان املولود، إن قدر اهللا

وإن كان عطارد يف حد املشتري، . البحث، غائص الفكر يف املعارف، ثقيل اللسان يف البيان، عسر العبارة عما يف نفسه من املعاين
ر الورع وأحكام الشرع، ومواعظ صارت مهة نفس املولود، بإذن اهللا سبحانه، يف علم الدين، وكالمه وأقاويله أكثرها يف أم

الناموس، ووصف العدل، وبيان اخللق، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، وذكر املعاد، ووصف أحوال اآلخرة واملنقلب بعد 
املوت عند فراق النفس اجلسد الذي هوالغرض األقصى يف رباط األنفس اجلزئية باألجساد البشرية، كما بينا يف رسالة البعث 

وإن كان عطارد يف حد املريخ، امتزجت طبيعتهما، واحتدت قوما، وصارت نفس املولود متهيئة لقبول تأثرياته، وتكون . لقيامةوا
مهة نفسه أكثرها يف الكالم يف اخلصومات واجلدل، ووصف احلروب، ويكون لسناً متكلماً، عجوالً يف خطابه، سريعاً يف جوابه، 

وإن كان عطارد يف حد الزهرة، امتزجت . راجعة، ورمبا كان شاعراً أوخطيباً أوقاضياً أومناظراً أوجمادالًكثري الزلل واخلطإ، سريع امل
طبيعتهما، واحتدت قوما، وصارت نفس املولود متهيئة لقبول تأثرياما، ويكون أكثر مهة نفسه الكالم يف وصف حماسن أمور 

وإن كان . لغناء واألحلان والنغمات واإليقاعات املوزونة واحلركات املنتظمةالدنيا، ونعت شهواا، ووصف لذاا باألشعار وا
  .أو معتوهاً. عطارد هابطاً يف فلكه، راجعاً يف مسريه، أومذموماً يف أحواله، كان املولود سكّيتاً أوأخرس أوبليداً

    

 الذي كان عند مسقط النطفة، ويصري التدبري مث يدخل الشهر السابع، وينتهي مسري الشمس إىل الربج السابع املقابل ملوضعها،
للقمر النير األصغر نظري الشمس يف املنظر، املخالف يف املخرب، املتوسط بني العاملني، اآلخذ من طبائع الكواكب فيضها من العامل 

  .العلوي، الفائض املؤدي تلك الفيضات واخلريات إىل العامل السفلي

 فلكه، زائداً يف نوره، سريعاً يف مسريه، بريئاً من املناحس، انعجن يف تلك املادة، وانطبع يف فإن كان القمر عند ذلك صاعداً يف
ذلك املزاج، وانغرس يف تلك اجلملة ذلك الفيضان، الذي يؤديه القمر من هناك إىل هذا العامل، وصارت نفس املولد متهيئة لقبول 

وإن كان . مر من اخلمسة والعشرين حاالً املذكورة يف كتاب مدخل النجومسائر تأثريات الكواكب، حبسب احلال اليت عليها الق
القمر يف مرتلته أوشرفه، أويف أوجه، أويف ميله أووجهه، كان املولود، إن قدر اهللا عز وجل بالتمام والكمال، مسعوداً يف أكثر 

 حد عطارد، امتزجت طبيعتهما، واحتدت قوتامها، وكان أحواله، حمموداً يف أكثر أموره يف الدنيا واآلخرة مجيعاً، وإن كان القمر يف
املولود ممزوج الطبائع، خمتلفها، متفنن الشمائل، متلون األخالق، متنقالً يف اآلراء واملذاهب، متداخالً يف األمور املشاكلة، متشابكاً 

 االنقياد سريع البلوى، مواتياً هلوى نفسه، متباعداً يف األمور الدنيوية، قليل الثبات فيها، سريع التغير عنها، كثري التنقل فيها، سهل
وإن كان القمر يف حد زحل، كانت األمور اليت وصفنا بالضد مما ذكرنا، وكان املولود يف أكثر أحواله ثابتاً، قليل . عن إخوانه

ت طبيعتهما، واحتدت قوما، وكان التغير والتنقل إال بعد عسر وشدة، وإن كان القمر يف حد الزهرة، وكان املولود ذكراً، امتزج
وإن كان املولود أنثى كان ظاهراً على مشائله طبائع األنوثة، وباطنه طبائع . الظاهر على املولود مشائل الذكور والباطن مشائل اإلناث

عامية، وأخالق نفسه وإن يكن القمر يف حد املريخ، امتزجت طبيعتهما، واحتدت قوما، وكان ظاهر املولود عليه مشائل ال. الذكور
وإن كان القمر يف املشتري، امتزجت طبيعتهما، واحتدت قوتامها، وكان . مرخيية، وظاهر أحواله عامية، ومذاهبه مذاهب صيدية

 هذا وإن قدر اهللا، سبحانه، أن يولد يف. املولود يف أكثر أحواله معتدالً بني الطرفني، متوسط يف األمور الدنيوية واألخروية مجيعاً
الشهر، عاش وتربى، وكان له عمر، وإن بقي إىل أن يدخل الشهر الثامن، رجع التدبري إىل زحل من الرأٍس، ويكون زحل رديء 
احلال، وتدخل الشمس الربج الثامن بيت املوت، ويغلب على اجلنني برد طبيعة زحل وسكونه، فإن ولد يف هذا الشهر، كان قليل 
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  .مث يدخل التاسع بيت األسفار والنقلة، ويصري التدبري للمشتري من الرأسكما سنبين بعد.  يعيشالعمر، أورمبا ال يتربى وال

فصل يف مكث اجلنني يف الرحم قد تبين مما ذكرنا أن مكث اجلنني يف الرحم تسعة أشهر إمنا هولكيما تتم البنية، وتستكمل 
يمها وتكميلها يف يوم واحد، ملا تركت هناك يومني، ولوأمكن يف ولوأمكن تتم. الصورة، وتفيض عليها قوى األشخاص الفلكية

  .شهرين

وقد يعرف كل عاقل أن من يولد غري تام البنية وال كامل الصورة، ال ينتفع يف هذه الدنيا ونعيمها، وال يتلذذ وال يتمتع بلذاا على 
  .يج والناقصي اخللقة، الغري تامي الصورةالتمام والكمال، ومل يزل شقياً منغص العيش، مبتلى كالزمىن واملفال

فهكذا احلكم والقياس يف الدار اآلخرة بعد املوت، وذلك أن اإلنسان إمنا يترك هذه الدنيا مقدار ما ميكنه تتميم أحوال نفسه مع 
 فإذا فارقت النفس اجلسد كما ذكر ذلك يف كتب الطبيعة واحلكمة، وتكمل فضائلها بالكون يف الدنيا، كما ذكر يف كتب النبوة،

اجلسد عند املوت الذي هووالدة ثانية، انتفعت باحلياة يف الدار اآلخرة، وميكنها الصعود إىل ملكوت السموات، كما قال املسيح، 
  ".من مل يولد والدتني ال يلج يف ملكوت السماء : " عليه السالم

    

فق بأنفسهن يف حركان وتصرفان، باعتدال وبوسائط بال إفراط وال وقد أوصى األطباء بالوالدين، وأمروا احلوامل من النساء بالر
وهكذا . تقصري، كيما يسلم اجلنني من اآلفات العارضة هناك، وخيرج الطفل ساملاً إىل هذه الدنيا، ويتربى ويعيش وينتفع باحلياة

ملبعوثني إليها فيما فرضوا يف أحكام الدين والشرائع وصية األنبياء، عليهم السالم، وواضعي الناموس، الذين هم أطباء النفوس لألمم ا
والسنن للناس من اجتناب احملارم واحملرمات والشبهات املمرضة للنفوس، املهلكة هلا باالماك وجتاوز احلد واملقدار يف تناوهلا من 

وكما . كّارة املهلكة ألوالدها بعد تربيتها هلمغري وجوهها احمللّلة هلا، كلّ ذلك لكيما تسلم نفوسهم من آفات هذه الدنيا الغدارة امل
أن األشخاص، لوساعدوا الطبيب فيما أمر وبين من جهة مأكوالم ومشروبام يف حالة الصحة واملرض، يستفيدون، ومبخالفتهم 

ياء هم أطباء النفوس ذلك ينحرف مزاجهم، أما الصحيح فإىل املرض، وأما املريض فإىل طول املرض وإىل اهلالك، كذلك ههنا األنب
  .وسبب اهلدى وطريق املعاش، فمن مال عما أمروا به، واحنرف عما وضعوا وبينوا، فقد ضلّ وأضلّ عن سواء السبيل

  ثم اعلم أن االستغراق في الشهوات

  في هذه الدنيا ينسي اإلنسان أمر اآلخرة، ويشككه وييئسه منها 

  : كما قال قائلهم يف هذا املعىن

  وتسويف الظّنون من السوام  قد وعدوا بأخرىالدنيا و هي

  : وقيل أيضاً يف هذا املعىن شعراً

  وكّل وإن طال المدى، يتصرم  بنصيب من نعيم ولذّة خذوا

  : وقال آخر، وقد كان ساهياً من أمر اآلخرة

  في جنّة من مات، أوفي نار  جاءنا أحد يخبر أنه ما
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 والشكوك واحلرية اليت وقعوا فيها، عقوبة هلم عندما تركوا وصية رم ونصيحة أنبيائهم وأشعارهم كثرية يف مثل هذه الظنون
واتباع علمائهم واحلكماء فيما يدعوم إليه، ويرغبون فيه من نعيم اآلخرة، ويأمروم به من الزهد يف الدنيا، وينهوم عنه من 

  .الغرور بشهواا وعاجل حالوا

  فصل في درجات الطالع

واعلم أن كل مولود حتت فلك القمر يف البر كان، أويف البحر، أويف اهلواء، أويف التراب، أويف املاء، ويف وقت والدته، البد من أن 
تكون درجة طالعة من املشرق على أفق تلك البقعة، والبد ايضاً من أن يكون كوكب من السبعة متولياً علة تلك الدرجة الطالعة 

ا دليل املولود وما تتصرف به األحوال، وجتري به األمور يف مستقبل عمره إىل متام سنة، مث إن السنة الثانية يصري يسمى النير، ومه
وعلى هذا القياس جيري األمر إىل . مث إن السنة الثالثة واملستويل عليها. التدبري فيها لدرجة أخرى مما يتلوها بالطلوع واملستويل عليه

. يتصرف املولود يف األحوال، وجتري به األمور حبسب حاالت تلك الدرجات واملستويل عليها من الكواكبآخر العمر الطبيعي، و

  .مذكور ذلك كلّه يف كتب أحكام املواليد بشرح طويل

، فصل يف آجال اخلالئق واعلم يا أخي بأن اهللا، جلّ ثناؤه، قد جعل بواجب حكمته لكل نوع من احليوانات عمراً طبيعياً معلوماً
 ر عنه إذا جرى على األمر الطبيعي، ال يعلم تفصيل ذلك إى اهللا، عزراً ال يتجاوز وال يقصوألجله وقتاً معلوماً، ولعمره أجال مقد

  .وجل

  .وأما العمر الطبيعي الذي جعله اهللا لإلنسان فمائة وعشرون سنة كما بينا علته قبل هذا الفصل

هذا املقدار والناقصة عنه، فألسباب شتى وعلل عدة يطول شرحها، وال يعلم تفصيلها إال وأما األعمار لبعض الناس الزائدة عن 
فنريد أن نتكلم عن أحوال اإلنسان يف طول عمره الطبيعي مذ يوم والدته إىل متام مخس وسبعني سنة، وما يزيد على . اهللا، عز وجل

  .ذلك إىل متام مائة وعشرين سنة

فلك واعلم يا أخي بأن لكل مولود من احليوان أبوين يف الفلك، كما أن له والدين يف األرض، فصل ولكل موجود أبوان يف ال
فإن كانا مسعودين عند والدته، عاش املولود . أحدمها عمره يسمى كدخداي أي رب البيت، واآلخر يسمى هيالج أي ربة البيت

الكدخداي مسعوداً واهليالج منحوساً، كان املولود طويل وإن كان . خبري عمراً طويالً، وإن كانا منحوسني فبالعكس من ذلك
  .وإن كان اهليالج مسعوداً والكدخداي منحوساً، كان املولود حسن احلال، غنياً، قصري العمر. العمر، فقرياً سيّء احلال

    

سري إىل مركز النحوس فأما علة قصر العمر عن املقدار الطبيعي، فهوأن تكون عطية الكدخداي يسرية، فإذا فنيت درجة امل
وساعاا، مات املولود فجأة أوبأعالل وأمراض وأسباب شىت ال يعلم ذلك إال اهللا عز وجل، الذي ال ختفى عليه خافية يف األرض 

  .وال يف السماء

دة إىل متام أربع سنني فصل يف أحكام املواليد مث اعلم يا أخي بأنه متفق بني أهل صناعة التنجيم يف أحكام املواليد أنه من يوم الوال
مشسية يكون الطفل يف تدبري القمر صاحب النمووالزيادة والنشوء، وتشاركه سائر الكواكب يف التدبري، كلّ واحد سبع تلك املدة 

اض فتتصرف األحوال بالطفل من التربية والنمووالزيادة والصحة والسالمة والعز والكرامة واألعالل واألمر. اليت تسمى سين التربية
  .مذكور شرح ذلك يف كتب حتاويل سين املواليد. والبؤس واهلوان واللذة واألمل، حبسب ما توجب تلك املدبرات يف هذه السنني

مث يصري يف تدبري عطارد ثالث عشرة سنة، وهوصاحب النطق واحلركة والتعاليم واآلداب والتمييز والفهم، وتشاركه يف التدابري 
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وكلّما ما انتهى التدبري إىل واحد منها، ظهرت يف املولود اآلخالق واألفعال املشاكلة . ع هذه املدةسائر الكواكب، كل واحد سب
لتلك القوى اليت انعجنت وامتزجت وانغرست يف جبلته يف الرحم وهوجنني، كما يظهر زهر النبات وحبوا ونور الشجر حبسب 

  .ما يف طباعها وأشباحها

رة مثاين سنوات، وهي صاحبة احلسن والزينة والشهوات واللذة والرغبة يف النكاح واحلرص على مث يصري املولود يف تدبري الزه
السفّاح، وتشاركها يف التدبري سائر الكواكب، كلّ واحد منها سبع هذه املدة، فيظهر من املولود يف هذه املدة الرغبة يف التزوج 

ة واحلسن واجلمال، واحلرص على مجع األموال، واختاذ املنازل والدار والنكاح، وطلب الشهوات والتمتع باللذات، وحمبة الزين
  .والّدكان والضيعة والبستان، واملباهاة واملفاخرة مع األتراب واألقران باختاذ اجلواري والغلمان، واالماك يف الشهوات إىل مدة ما

ويظهر من املولود الكدخدائية يف املنول وتربية . سنواتمث يصري يف تدبري الشمس صاحبة العز والرياسة والتدبري والسياسة عشر 
األوالد، وتأديب األهل واجلريان، ومراعاة أمر األقرباء واإلخوان وطلب العز والسلطان والرفعة والعلووالشرف يف املرتلة وما شاكل 

ى، وساسة اجلماعات، وتشاركها يف التدبري وهذه اخلصال واألخالق واألفعال اليت حيتاج إليها امللوك والرؤساء، ودهاقنة القر. ذلك
  .سائر الكواكب، كلّ واحد سبع هذه املدة

مث يصري يف تدبري املريخ سبع سنوات، وهوصاحب احلزم والعزم والشجاعة، واملواهب والطلب والعطاء، واإلقدام واحلمية، 
وقادة اجليوش، ورعاة اجلماعات، ومدبري امللك وباجلملة كل خصلة وخلق وسجية البد منها لساسة األمور، . واإلنصاف والعزة

والناموس مجيعاً، وتشاركه سائر الكواكب يف التدابري، كلّ واحد سبع هذه املدة، فتمتزج طبائعها، وتتحد قواها، وتظهر أفعاهلا 
  .مشاركة لسائر الكواكب، ال يعلم تفصيل ذلك إال اهللا والراسخون يف علم النجوم، وقليل ما هم

    

صري املولود يف تدبري املشتري اثنيت عشرة سنة، وهوصاحب الدين والورع، والتوبة والندامة، والزهد والعبادة، والرجوع إىل اهللا، مث ي
جل ثناؤه، بالصوم والصالة، والصدقة واالستغفار، وطلب اآلخرة والرغبة فيها، والتزود للرحلة من هذه الدار الفانية إىل دار القرار 

ركه سائر الكواكب، كل واحد سبع هذه املدة، فتمتزج طبائعها، وتتحد قواها، ورمبا ظهرت أفعاهلا متناقضة من أجل ويشا. الباقية
وذلك أن اإلنسان العاقل رمبا حصل يف هذه املدة متجاذباً بني أمرين اثنني متضادين، وذلك أن الزهرة إذا استوت . القوى املتضادة

 املولود، دلت له على الرغبة يف الدنيا، واحلرص على شهواا ولذاا، فيزيده املريخ قوة ونشاطاً، بداللتها بشركة املريخ على أحوال
أما . وعطارد لطفاً ورفقاً وحيلة، وزحل ثباتاً ووقوفاً وصرباً، والقمر زيادة ومنواً، والشمس عزاً ورفعة، وبالضد من هذه كلها

اقل بداللته بشركة زحل على أحوال املولود، دلّ له على الزهد يف الدنيا، وقلة الرغبة املشتري وطباعه، إذا استوىل على اإلنسان الع
يف شهواا ولذاا، وشدة الرغبة يف اآلخرة، واحلرص على طلبها، ويزيده املريخ قوة ونشاطاً يف الطلب، ويزيده عطارد لطفاً ورفقاً 

 ويزيده زحل صرباً يف العبادة وثباتاً على التوبة، وتزيده الشمس نوراً وحيلة، وتزيده الزهرة رغبة وشهوة واستحساناً وتزييناً،
  .وهداية وكرب نفس وتسلية وتلطفاً عن الدنيا الدنية، ويزيده القمر أتباعاً وأعواناً على ما هوعليه

وصرب عليه مدة ما، فإن اجتهد اإلنسان وفعل ما رسم يف الشريعة من لزوم أحكامها ومفروضاا، وعمل مبا وصف يف الفلسفة 
فعما قليل خيف عليه كلّ ما هوفيه من جتاذب الطبيعتني املتضادتني، إىل أن يصري التدبري إىل زحل بعد إحدى عشرة سنة، 

وهوصاحب السكون واهلدوء والكسل، ومجود نريان الشهوات اجلسمانية، وذهاب القوى احليوانية، واسترخاء األعصاب، وذبول 
مث ال ميكن للنفس إظهار األفعال، وال تناول اللذات، فعند ذلك تقلل . ووقوف احلواس عن مباشرة احملسوساتاآلالت اجلسدانية، 

مث جييئه املوت الطبيعي على التدريج إذا انطفأت احلرارة . رغبته يف هذه الدنيا، وينقطع طعمه يف املقام يف عامل الكون والفساد
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  .انية من اجلسد، كما ينطفىء السراج ويذهب الضوء، إذا فين الدهن واحترقت الفتيلةالغريزية من البدن، وانسلّت الروح احليو

فإن كان اإلنسان قد ارتاض فيما مضى من عمره، وتعلم علماً من العلوم، وأدباً من اآلداب، أوصناعة من الصنائع، أوتدين مبذهب 
اد، فإنه يرجى لتلك النفس أن تدي إىل الرجوع إىل عاملها من اآلراء، أوعمل من األعمال يهدى به إىل طريق اآلخرة وأمر املع

وختلصوا من دركات عامل الكون والفساد، وحريق . النفساين وحملّها الروحاين، واللحوق بأبناء جنسها الذين مضوا قبلها إىل هناك
 والفقر ومشقّة األعمال املتعبة، واألفعال نريان اآلالم واألسقام واألمراض، واجلوع والعطش، والربد واحلر، والتعب والكد والعناء،

السمجة القبيحة، وحرارة احلرص والرغبة، والشهوات املردية، والعادات الرديئة، واألخالق الوحشية، واجلهاالت املتراكمة، 
ور السلطان، واألعمال السيئة، وما يلحق أهلها من العبادات واملباغضات فيما بينهم، ومن حسد اجلريان، وعداوة األقران، وج

  .ووساوس الشيطان، ونكبات الزمان، ونوائب احلدثان

    

فإن قال قائل من املنكرين ألفعال الكواكب وتأثرياا يف هذه الكائنات أوفكر متعجب يف كيفية انطباع تلك القوى يف مزاج 
أفعال الدرياقات واملراهم والشربات، اجلنني، وانغراس تلك الطباع يف جبلته، وكيف يكون ظهور أفعاهلا بعد الوالدة، فليعترب 

وكيف تظهر أفعال تلك العقاقري واألدوية مفردة ومركبة بعد مجعها واختالطها وعجنها وطبخها واختاذ أجزائها وتأليف قواها، 
 أوفليعترب أصوات. وكيف يقصد كل قوة ودواء إىل عضوخمصوص ومرض معروف، وعلة بعينها، فيزيلها ويؤثر فيها بإذن اهللا

املوسيقار ونغمات األحلان كيف تتألف وتتحد، وحيملها اهلواء إىل مسامع اآلذان، ويبلغها إىل صميم الدماغ، ويوصل معانيها إىل ما 
مث كيف يظهر من كل حيوان أوإنسان تأثريات خمتلفة من الفرح والسرور، والضحك واحلزن والبكاء، والغم . يف طباع النفوس

 والسخاء والبخل، أوالنشاط واحلركة، أوالنوم أواهلدوء والسكون، أوتذكار شيء قد أنساه الدهر، واهلم، والشجاعة واجلنب،
والتسلي عن مصيبة قريبة العهد، وما شاكل هذه التأثريات يف النفوس من استماع أصوات املوسيقار ونغمات األحلان، مما ال خفاء 

 هذه التأثريات يف النفوس، ومل يفهمها، فال ينبغي أن ينكر تأثريات فيه على كل عاقل معترب، فإذا خفيت على املتفكر كيفية
  .الكواكب يف النفوس من أجل أنه ال يفهم معانيها، وال يتصور كيفيتها، ألا أخفى وأدق وألطف من هذه

 ما، وقدر فصل ولكل قاصد غرض واعلم يا أخي أن اهللا، جل ثناؤه، قد جعل لكل قاصد غرضاً ما، ولغرض كل قاصد اية
لصاحب كل غرض يف قصده طريقة وسطى بني الزيادة والنقصان، فكون اجلنني يف الرحم زماناً لغرض ما، ومكثه مثانية أشهر 

وهكذا أيضاً كونه يف الدنيا زماناً ما، لغرض ما، وعمره الطبيعي الذي جعل لإلنسان هومائة . طريقة وسطى بني الزيادة والنقصان
وسطى بني الزيادة والنقصان، فأما الذي يزيد على هذين املقدارين وينقص عنهما فلعلل وأسباب شىت يطول وعشرون سنة، طريقة 

  .شرحها

ولكن إن كنت تريد أن تعلم أنه إذا زاد مكث اجلنني على مثانية أشهر، نقص من عمره الطبيعي الذي هومائة وعشرون سنة، 
 كل كائن وحادث يف هذا العامل الذي حتت فلك القمر من وقت حدوثه فأعرف األصل، والزم القانون الذي ذكرناه، وهوأن

وكونه، إىل وقت فنائه وبواره، هومن املدة اليت هي مقدار دورة واحدة من أدوار األشخاص الفلكية العالية، كما بينا يف رسالة 
  .األكوان واألدوار

 املدة إذا جرى مكثه وعمره على األمر الطبيعي هومقدار دورة وقد ذكرنا قبل هذا الفصل أن من مسقط النطفة إىل يوم املوت من
وذلك أنه إذا مكث يف الرحم مثانية أشهر، مث ولد، فإن الذي يبقى للشمس من املسري، إىل أن تعود إىل . واحدة من أدوار الشمس

لود العمر يف الدنيا لكل درجة سنة، الدرجة اليت كانت فيها يوم مسقط النطفة، أربعة أبراج، مائة وعشرون درجة، فيستأنف املو
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فإن مكث عشرة أشهر . فإن مكث تسعة أشهر، فالذي يبقى له ثالثة أبراج تسعون درجة، ويستأنف املولود العمر تسعني سنة
 يف فقد تبني يف هذا املثال وعلى هذا القياس أن كل ما زاد. فالذي يبقى له برجان ستون درجة، فيستأنف املولود العمر ستني سنة

  .نقص يف العمر. املكث

فأما الذي يوجد بالتجربة أن جنيناً مكث عشرة أشهر، وعاش مائة وعشرين سنة، أومكث تسعة أشهر، أومات ألقل من ستني 
  .سنة، فلعلل وأسباب خارجة عن األمر الطبيعي يطول شرحها

كل مولود قدراً من السعادة يف الدنيا، وقسمها وعلى هذا املثال جيري حكم سعادة املواليد، وذلك أن اهللا، عز وجل، قد جعل ل
وينقص من رغد عيشه، وينقص من . ورمبا يزيد ألحد املواليد يف عمره. قسماً جعل منه لطول العمر، وقسماً لرغد العيش: قسمني
طويلي األعمار فمن أجل هذا ترى كثرياً من سعداء أبناء الدنيا الرغدي العيش يكونون قصريي األعمار، وترى كثرياً . عمره

  .ناقصي رغد العيش

ما بالكم : فقال له شبه املتعجب! كثري : كم تعد من اخللفاء؟ فقال له: ومما حيكى أن ملكاً رأى شيخاً يف داره كبرياً سقّاء، فقال له
  .ثل قطر املطرألن أرزاقكم جتيئكم مثل أفواه القرب، وأن أرزاقنا جتيء م: تطول أعماركم، وتنقص أعمارنا؟ فقال له السقاء

صدق، ملا جاء : فقال. مث فقده بعد قليل فسأل عنه فعرف مبوته. فاستحسن امللك قوله، وضحك، وأمر له جبائزة حسنة أغناه ا
  .الرزق مثل أفواه القرب قصر عمره

    

ني، فجعل قسطاً يف وهكذا أيضاً احلكم والقياس قد جعل اهللا لكل إنسان حظاً من السعادة، وقسطاً من النعيم، وقسمها قسم
فمقدار ما " وما نرتله إال بقدر معلوم : " وقال" كلّ شيء عنده مبقدار : " الدنيا، وقسطاً يف اآلخرة، كما ذكر فقال عز من قائل

 يف وإىل هذا املعىن أشار بقوله تعاىل. يدخل اإلنسان حظه من النعيم والتلذذ يف الدنيا، فبذلك املقدار ينقص حظه من نعيم اآلخرة
من كان يريد حرث اآلخرة نزد له من : " وقال سبحانه". أذهبتم طيباتكم يف حياتكم الدنيا واستمتعتم ا : " عتابه للمسرفني

  ".حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، وما له يف اآلخرة من نصيب 

 ال تفرح إن اهللا ال حيب الفرحني، وابتغ فيما آتاك اهللا الدار :وحكي أيضاً قول الربانيني العارفني حقيقة ما نقول، حني قالوا لقارون
اآلخرة، وال تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن اهللا إليك وذلك ألم علموا بأن نصيبه من الدنيا هومقدار ما يقدمه 

  ".دوه عند اهللا وما تقدموا ألنفسكم من خري جت: " وقد قال تعاىل. آلخرته، وال يتمتع به كلّه يف الدنيا

وآيات كثرية يف القرآن يف هذا املعىن الذي ذكرنا، فال تغتر يا أخي مبا ترى من حال املترفني يف الدنيا، وما يتنعمون من النعم 
ة والتلذّذ مع عصيان اهللا، وإعراضهم عن اآلخرة، وتركهم ذكر املعاد، فعما قليل سيفىن ما هم فيه من نعيم الدنيا، وحيضرون لآلخر

وذلك أم ظلموا أنفسهم ". وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون : " فيكونون من فقرائها وأشقيائها، كما ذكر اهللا تعاىل فقال
باستعجاهلم راحة الدنيا، وإعراضهم عن اآلخرة، وعصيام عنها، وتركهم االستعداد هلا، ومل يسعوا يف إخالص نفوسهم وفكاك 

م سيعلمون أي منقلب ينقلبون، وكفى ذا وعيداً وديداً، وإن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أوألقى وال جرم أ. رقام منها
  .السمع وهوشهيد

وقد تبني مبا ذكرنا أن مكث اجلنني يف الرحم مدة ما، إمنا هولكي يتم اجلسد وتستكمل صورة البدن، والغرض من ذلك أن املولود 
  .والدةينتفع باحلياة الدنيا بعد ال

إن مكث اإلنسان العاقل الذي هوحتت األمر والنهي، إما مبوجب العقل أوبطريق السمع بأوامر : وكذلك أيضاً قد قال احلكيم
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الناموس ونواهيه، ويف طول عمره الطبيعي مدة ما، إمنا هوألن تتم فضائل النفس، وتستكمل أخالقها املختلفة، ومعارفها الربانية 
النظر، والسعي واالجتهاد يف العمل، كما ذكر يف حد الفلسفة أا التشبه باإلله حبسب طاقة اإلنسانية، أومبا بالتأمل والبحث يف 

  .رسم الناموس من الوصايا واألوامر والنواهي، كل ذلك لكيما تستكمل النفس فضائل املالئكة فيها

، والدخول يف سعة السماوات، والكون هناك مع أبناء جنسها والغرض من هذا كله هوأن ميكنها ويتهيأ هلا الصعود إىل عامل األفالك
وأهل ملّتها من القرون اخلالية الذين مضوا على سنن الديانات النبوية، واملناجاة الفلسفية احلكيمة، واآلداب امللكوتية، واللحوق م 

مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، يف درجام، واملكث هناك متنعمة متلذذة فرحة مسرورة أبد اآلبدين ودهر الداهرين 
وقالوا احلمد هللا الذي أذهب عنا احلزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلّنا دار : " وحسن أولئك رفيقاً، وإليهم أشار بقوله سبحانه

  ".املقامة من فضله، ال ميسنا فيها نصب وال ميسنا فيها لغوب 

ن اهللا، جلّ ثناؤه، ملا علم بأن أكثر الناس ال يعيشون أعماراً طبيعية على التمام، وال يتركون يف فصل يف بعثة األنبياء اعلم يا أخي أ
الدنيا زماناً طويالً ذّب فيه نفوسهم، وتستكمل فضائلهم، لطف م من أجل ذلك، وبعث إليهم األنبياء والرسل واضعي النواميس 

لشرائع املرضية، إذا استعملوها على حنوما رسم هلم من السرية العادلة، استتمت فضائل بالوصايا واألوامر والنواهي والسنن الزكية وا
" فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً : " نفوسهم، وذّبت أخالقهم، وإن كانوا قصريي األعمار، كما ذكر اهللا تعاىل فقال

عاىل أربعني صباحاً شرح اهللا صدره بنوره، وفتح قلبه لإلميان، وأطلق لسانه من أخلص العبادة هللا ت: وقال النيب، صلى اهللا عليه وأله
  .فهذا هوحكم نفوس البالغني الذين حتت األمر والنهي. باحلكمة ولوكان أعجمياً أغلقا

  .عنيوأما حكم نفوس األطفال واانني، فهي تنجوبشفاعة اآلباء واألمهات واألنبياء واملرسلني، صلوات اهللا عليهم أمج

    

وإذ قد تبين لك يا أخي ما الغرض من املكث يف الرحم مدة ما، وما الغرض من املكث يف الدنيا مدة ما أيضاً، فبادر اآلن وتشمر 
وتزود، فإن خري الزاد التقوى، وشد وسطك للرحيل من الدنيا الفانية إىل دار القرار الباقية قبل فناء العمر وتقارب األجل، فقد 

لئال يكون " يعين العدل " فبعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين، أنزل معهم الكتاب وامليزان : " أنذر، كما قال اهللا تعاىلأعذر من 
أن يقولوا يوم القيامة ما جاءنا من رسول، وال كتاب، وكانت أعمارنا ناقصة قصرية، وآجالنا " للناس على اهللا حجة بعد الرسل 

  . غري الذي كنا نعملقريبة، فارجعنا نعمل صاحلاً

الناس نيام، وإذا ماتوا انتبهوا، فانتبه أيها األخ من نوم الغفلة ورقدة اجلهالة، قبل أن تفارق األوطان، وتدخل يف النريان، وقبل أن 
  .وفقك اهللا وإيانا للسداد، إنه رؤوف بالعباد! قد شقي فالن وسعد فالن : ينادي املنادي

  ها رسالة قول احلكماء متت رسالة مسقط النطفة ويتلو

  الثانية عشرةقولهم اإلنسان عالم صغيرالرسالة

إخوان الصفا رسائل وهي الرسالة السادسة والعشرون من   

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى، آهللا خري أما يشركون؟ 

  فصل 
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قد فرغنا من ذكر مسقط النطفة، وبيان ما يتعلق بلك من رباط النفس ا، وتقلب اعلم أيها األخ، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، بإنا 
  .احلاالت اليت تظهر شهراً بعد شهر، وتأثريات أفعال الكواكب يف أحكام بنية اجلسد

قول احلكماء إن وقد بينا بعد ذلك الغرض األقصى من وجود اإلنسان ومكثه يف العامل زماناً، فنريد أن نذكر يف هذه الرسالة معىن 
اعلم أن احلكماء األولني، ملا نظروا إىل هذا العامل اجلسماين بأبصار عيوم، وشاهدوا ظواهر أموره : اإلنسان عامل صغري، فنقول

حبواسهم، وتفكّروا عند ذلك يف أحواله بعقوهلم، وتصفحوا تصرف أشخاص كلياته ببصائرهم، واعتربوا فنون جزيئاته برويتهم، 
وذلك أنه ملا كان اإلنسان هومجلة . ا جزءاً من مجيع أجزائه أمت بنية، وال أكمل صورة، وال جبملته أشد تشبيهاً من اإلنسانفلم جيدو

جمموعة من جسد جسماين ونفس روحانية، وجدوا يف هيئة بنية جسده مثاالت جلميع املوجودات اليت يف العامل اجلسماين من 
جه، وحركات كواكبه، وتركيب أركانه وأمهاته، واختالف جواهر معادنه، وفنون أشكال عجائب تركيب أفالكه، وأقسام أبرا

  .نباته، وغرائب هياكل حيواناته

ووجدوا أيضاً ألصناف اخلالئق الروحانيني من املالئكة واجلن واإلنس والشياطني، ونفوس سائر احليوانات، وتصرف أحواهلا يف 
  .سريان قواها يف بنية اجلسدالعامل، تشبيهاً من النفس اإلنسانية و

ونريد أن نذكر من تلك املثاالت وتلك التشبيهات . فلما تبينت هلم هذه األمور عن صور اإلنسان، مسوه من أجل ذلك عاملاً صغرياً
  .ثني تأملهاطرفاً لكيما يكون دليالً على صحة ما قالوه، وبياناً ملا وصفوه، وليقرب أيضاً على املتعلمني فهمها، ويسهل على الباح

  فصل 

  في اعتبار أحوال اإلنسان بأحوال الموجودات

  حسب ما تبين ها هنا 

إن املوجودات ملا كانت كلّها جواهر وأعراضاً جمموعاً منهما هيوىل وصوراً، ومركباً منهما، كما بينا يف رسالة اهليوىل، : فنقول
  . العقل واملعقولوكانت األعراض كلها جسمانية أوروحانية، كما بينا يف رسالة

وكان اإلنسان إمنا هومجلة جمموعة من جوهرين مقرونني، أحدمها هذا اجلسد اجلسماين الطويل العريض العميق بطريق احلواس، 
  .واآلخر هذه النفس الروحانية العالّمة املدركة بطريق العقل

الرأس والرقبة والظهر والوركني والركبتني والساقني فلما كان ا جلسد بنية مؤلفة من أعضاء خمتلفة األشكال، كاليدين والرجلني و
والقدمني، وكانت كل واحدة منها أيضاً مركّبة من أعضاء خمتلفة الصور، متشاة األجزاء، كالعظم والعصب والعروق واللحم 

يت هي الدم والبلغم واجللد وما شاكلها، كما بينا يف رسالة تركيب اجلسد، وكانت هي أيضاً مكونة من األخالط األربعة ال
وهي أيضاً متولدة من الكيموس، والكيموس من الغذاء، والغذاء من النبات، والنبات من األركان األربعة، كما بينا يف . واملرتان

وكل واحدة مقومة من طبيعتني من الطباع األربع املعلومة، كما بينا يف رسالة الكون والفساد، وكل واحدة منها . رسالة النبات
  .ور متممة للجسم، وصور مقومة لشيء آخر من األجسام الطبيعية، كما بينا يف رسالة اهليوىل والصورةص

    

وملا كان اهليوىل والصورة أيضاً جوهرين بسيطني، روحانيني، معقولني، خمترعني مبدعني، كما شاء باريهما، جل جالله، للفعل 
  .كن فكان، كما بينا يف رسالة املبادىء العقلية: بل بقولهواالنفعال، قابلني بال كيف وال زمان وال مكان، 
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وملا كان اإلنسان حاله ما ترى، وهو، كما أخربنا، أنه مجلة جمموعة من جسد ظلماين، ونفس روحانية، صار، إذا اعترب حال 
  .جسده، وما فيه من غرائب تركيب أعضائه، وفنون تأليف مفاصله، يشبه داراً لساكنها

ال نفسه وعجائب تصرفاا يف بناء هيكل جسده، وسريان قواه يف مفاصل بدنه، يشبه ساكناً يف مرتله مع خدمه وأهله وإذا اعترب ح
  .وولده، ومن وجه آخر إذا اعترب، وجد بنية جسده مع اختالف أشكال أعضائه، وافتنان تأليف مفاصله، يشبه دكاناً للصانع

ل جسده، وعجائب أفعاهلا من أعضاء بدنه، وفنون حركاا يف مفاصل جسده، فهكذا نفسه من أجل سريان قواها يف بنية هيك
  .يشبه صانعاً يف الدكان مع تالمذته وغلمانه، كما بينا يف رسالة الصنائع العملية

، ومن وجه آخر، إذا اعترب بنية جسده مع كثرة تأليفات طبقات بناء هيكله، وغرائب تركيب مفاصل بدنه، وكثرة اختالف أعضائه
وتشعب فروع عروقه وامتدادها إىل أطراف أعضائه، وتباين أوعيته اليت يف عمق جسده، وتصرف قوى النفس، يشبه مدينة مملوءة 

  .أسواقها من الصنائع، كما بينا يف رسالة تركيب اجلسد

ا يف بنية هذا اجلسد، ومن وجه آخر، إذا اعترب من أجل حتكم النفس على أحوال اجلسد، وحسن سياستها، وسريان قواها وتصرفا
  .يشبه ملكاً يف تلك املدينة جبنوده وخدمه وحاشيته، كما بينا يف رسالة العقل واملعقول

ومن وجه آخر، إذا اعترب حال اجلسد وتكوينه، وحال النفس ونشوءها مع اجلسد، يشبه اجلسد الرحم والنفس كاجلنني، كما بينا 
  .جها من القوة إىل الفعليف رسالة نشوء النفس اجلزوية وخرو

ومن وجه آخر، إذا اعترب وجد مثل اجلسد كالسفينة، والنفس كاملالّح، واألعمال كاألمتعة للتجار، والدنيا كالبحار، واملوت 
  .كالساحل، واآلخرة كمدينة التجار، واهللا تعاىل امللك اازي هناك

  .راكب، والدنيا كامليدان، والعمال كالسباقومن وجه آخر، إذا اعترب وجد اجلسد كالدابة، والنفس كال

ومن وجه آخر، إذا اعترب وجد النفس كاحلراث، واجلسد كاملزرعة، واألعمال كاحلب والثمر، واملوت كاحلصاد، والدار اآلخرة 
  .كالبيدر، كما بينا يف رسالة حكمة املوت

التشريح، وكثرة ما تستفيد النفس العلوم مبقارنتها اجلسد، ومن وجه آخر، إذا اعترب وجد عجيب بنية اجلسد، كما ذكرنا يف كتب 
  .يشبه مكتباً للعلوم، والنفس كالصيب يف املكتب، كما بينا يف رسالة احلاس واحملسوس

ومن وجه آخر، إذا اعترب تركيب اجلسد، وسريان قوى النفس فيه، وتصرف أحوال اإلنسان، كأنه دفتر مملوء من العلوم، ويقال إنه 
وقد ضربت احلكماء لذلك أمثاالً كثرية، ونريد أن نذكر من ذلك طرفاً مرموزاً خمتصراً حسب ما يليق .  من اللوح احملفوظخمتصر

  .بنا

  في أن اإلنسان مختصر من اللوح المحفوظ

    

ليه، فأراد أن ذكر أنه كان ملك من امللوك، حكيم من احلكماء، سيد من السادات، وكان له أوالد صغار حمبوبون له، مكرمون ع
يؤدم ويهذم ويروضهم ليقومهم قبل إيصاهلم إىل جملسه، ألنه ال يليق مبجالس امللوك إال املهذبون باآلداب، واملرتاضون يف 

العلوم، املتخلّقون باألخالق اجلميلة، املربؤون من العيوب، فرأى من الرأي الرصني واحلكمة أن يبين هلم قصراً على أحكم ما يكون 
 البنيان، فأفرد لكل واحد منهم جملساً، وكتب كل علم أراد أن يعلمهم إياه يف جوانب ذلك الس، وصور فيه كل شيء أراد من

مث أجلسهم يف ذلك القصر، وأجلس كل واحد منهم يف حصته املعدة له، ووكّل م اخلدم واجلواري والغلمان، . أن يهذّم به
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 ما صورت لكم بني أيديكم، واقرؤوا ما كتبت فيه من أجلكم، وتأملوا ما بينته لكم، وتفكّروا انظروا إىل: وقال ألولئك األوالد
فيها لتعرفوا معانيها، وتصريوا من ذلك حكماء أخياراً فضالء أبراراً، فأوصلكم إىل جملسي، فتكونوا من ندمائي مكرمني سعداء، 

م يف ذلك الس من العلوم أن صور يف أعلى قبة الس صورة األفالك، وبين وكان مما كتب هل. منعمني أبداً، ما بقيت وبقيتم معي
وصور يف صحن األرض وأقسام . كيفية دوراا، وأبراج طلوعاا، وكذلك الكواكب وحركاا، وأوضح دالئلها وأحكامها

املسالك واملمالك، وكتب يف صدر الس علم األقاليم، وخطط اجلبال والبحار والرباري واألار، وبين حدود البلدان واملدن و
وكتب يف . الطب والطبائع، وصور النبات واحليوانات واملعادن بأنواعها،أجناسها وأشخاصها، وبين خاصيتها ومنافعها ومضارها

 والشراء والربح اجلانب اآلخر علم الصنائع واحلرف، وبين كيفية احلرث والنسل،، وصور املدن واألسواق، وبين أحكام البيع
وكتب يف . وكتب يف اجلانب اآلخر علم الدين وامللل والشرائع والسنن، وبين احلالل واحلرام واحلدود واألحكام. والتجارات

اجلانب اآلخر السياسة وتدبري اململكة، وبني كيفية جباية اخلراج، والكتاب والدواوين، وبين أرزاق اجلنود، وحفظ الرعية والثغور 
  .يوش واألعوانباجل

وهذا مثل ضربته احلكماء، وذلك أن امللك احلكيم هواهللا تعاىل،واألوالد الصغار . فهذه ستة أجناس من العلوم يراض ا أوالد امللوك
هي اإلنسانية، والقصر املبين هوالفلك بأسره، واالس املتقنة هي صورة اإلنسان، واآلداب املصورة هي عجيب تركيب جسده، 

  .م املكتوبة فيه هي قوى النفس ومعارفها، وحنن نبين هذا فصالً فصال فيما بعد بأوجز الوجوهوالعلو

  فصل في فضيلة جوهر النفس

اعلم أن جوهر النفوس عند اهللا مرتلة وكرامة ليست جلواهر األجسام، وذلك لقرب نسبتها منه، وبعد نسبة األجسام، : فنقول
وقد بينا يف رسالة املبادىء العقلية أن . المة وفعالة، وجواهر األجسام ميتة منفعلة ال مثال هلاوذلك أن جواهر النفوس حية بذاا ع

نسبة املوجودات من الباري تعاىل كنسبة العدد من الواحد، والعقل كاالثنني، والنفس كالثالثة، واهليوىل األوىل كاألربعة، والطبيعة 
  .واألركان كالثمانية، واملولودات كالتسعةكاخلمسة، واجلسم كالستة، والفلك كالسبعة 

    

ومن وجه آخر نسبة النفس من العقل كنسبة ضوء القمر من نور الشمس، ونسبة العقل من الباري كنسبة نور الشمس من 
الشمس، وكما أن القمر إذا امتأل من نور الشمس حاكى نوره نورها، كذلك النفس إذا قبلت فيض العقل فاستتمت فضائلها، 

وإمنا تستتم فضائلها، إذا هي عرفت ذاا وحقيقة جوهرها، وإمنا تستبني هلا فضائل جوهرها، إذا هي . اكت أفعاهلا أفعال العقلح
ألن الباري تعاىل خلق اإلنسان يف أحسن تقومي، وصوره أكمل صورة، وجعل . عرفت أحوال عاملها الذي هوصورة اإلنسانية

وذلك أن الباري، جل جالله، ملا أراد أن يطلع النفس اإلنسانية على خزائن . صورة العامل الكبريصورته مرأة لنفسه، ليتراءى فيها 
علومه، ويشهدها بأسره، علم أن العامل واسع كبري، وليس يف طاقة اإلنسان أن يدور يف العامل حىت يشاهده كله لقصر عمره وطول 

اً خمتصراً من العامل الكبري، وصور يف العامل الصغري مجيع ما يف العامل الكبري، عمران العامل، فرأى من احلكمة أن خيلق هلا عاملاً صغري
فمن كان منهم . بلى: ألست بربكم؟ قالوا بأمجعهم: عز من قائل، وأشهدهم على أنفسهم: ومثلّه بني يديها، واشهدها إياه، فقال

إال من شهد : اهالً، كانت شهادته مردودة، ألنه قال عز وجلشاهداً عاملاً عارفاً حقيقته، كانت شهادته عليه حقاً، ومن كان ج
أال ترى أنه ال يقبل إال شهادة أهل العلم؟ مث اعلم أن افتتاح مجيع العلوم هويف معرفة اإلنسان نفسه، ومعرفة . حبق وهم يعلمون

. ه من الصفات خلواً من النفساإلنسان تكون من ثالث جهات، إحداها أن يعترب أحوال جسده، وتركيب بنيته، وما يتعلق علي
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وقد بينا يف رسالة تركيب اجلسد طرفاً من هذه . واآلخر اعتبار أحواهلما مقترنني مجيعاً، وما يتعلق على اجلملة من الصفات
  : االعتبارات ونريد أن نذكر يف هذه الرسالة طرفاً آخر فنقول

  في اعتبار أحوال اإلنسان بأحوال الفلك

ىل جعل يف تركيب جسد اإلنسان أمثلة وإشارات إىل تركيب األفالك وأبراجها والسماوات وأطباقها، وجعل اعلم أن الباري تعا
سريان قوى النفس يف مفاصل جسده، واختالف أعضائه كسريان قوى أجناس املالئكة وقبائل اجلن واإلنس والشياطني يف أطباق 

  .السماوات واألرض، يف أعلى عليني إىل أسفل السافلني

أما مماثلة تركيب جسد اإلنسان بتركيب األفالك، وذلك أنه ملا كانت األفالك تسع طبقات مركّبة بعضها جوف بعض، كما بينا و
يف الرسالة اليت يف مدخل النجوم، كذلك وجد يف تركيب جسد اإلنسان تسع جواهر بعضها جوف بعض، ملتفّات عليها مماثلة 

وق والدم والعصب واجللد والشعر والظفر، فجعل املخ يف جوف العظام خمزوناً لوقت احلاجة هلا، وهي العظام واللحم واملخ والعر
إليه، ولف العصب على مفاصله كيما ميسكها فال ينفصل، وحشا خلل ذلك يف اللحم صيانة هلا، ومد يف خلل اللحم العروق 

الً هلا، وأنبت الشعر والظفر من فضل تلك املادة ملأرا، واألوردة الضاربة حلفظها وصالحها، وكسا الكل باجللد ستراً هلا ومجا
فصار مماثالً لتركيب األفالك بالكمية والكيفية مجيعاً، ألا تسع طبقات، وهذه تسع جواهر، وتلك بعضها جوف بعض، وهذه 

  .مثال ذلك

له، وهي العينان، واألذنان، واملنخران، والثديان، وملا كان الفلك مقسوماً اثين عشر برجاً، وجد يف بنية اجلسد اثنا عشر ثقباً مماثالً 
  .والفم، والسرة، والسبيالن

وملا كانت األبراج ستة منها جنوبية، وستة منها مشالية، كذلك وجدت ست ثقب يف اجلسد يف اجلانب اليمني، وست يف اجلانب 
  .الشمال مماثلة هلا بالكمية والكيفية مجيعاً

ب سيارة ا جتري أحكام الفلك والكائنات، كذلك وجد سبع قوى يف اجلسد فعالة ا يكون وملا كان يف الفلك سبعة كواك
  .صالح اجلسد

وملا كانت هذه الكواكب ذوات نفوس وأجسام، هلا أفعال جسمانية يف األجسام، وأفعال روحانية يف النفوس، كذلك وجدت يف 
هلاضمة والدافعة والغاذية والنامية واملصورة، وسبع قوى أخرى اجلسد سبع قوى جسمانية، وهي القوى اجلاذبة واملاسكة وا

والقوة . روحانية، وهي القوة احلساسة، أعين الباصرة، والسامعة، والذائقة، والشامة، والالمسة، والقوة الناطقة، والقوة العاقلة
 مناسبة للشمس، وذلك أن لكل واحد من الكواكب احلساسة مناسبة للخمسة املتحيرة، والقوة الناطقة مناسبة للقمر، والقوة العاقلة

  .اخلمسة بيتني يف الفلك، أحدمها يف حيز الشمس والثاين يف حيز القمر، والنريان لكل واحد منهما بيت، كما بني يف رسالة النجوم

    

فالقوة .  يف اجلانب األيسركذلك وجد يف بنية اجلسد لكل واحد من القوى احلساسة جمريان، أحدمها يف اجلانب األمين، واآلخر
الباصرة جمراها يف العينني، والقوة السامعة جمراها يف األذنني، والقوة الشامة جمراها يف املنخرين، والقوة الالمسة جمراها يف اليدين، 

  .والقوة الذائقة الشهوانية جمراها يف الفم باجلانب األمين أشبه، والفرج باجلانب األيسر أشبه

لناطقة فمجراها احللقوم إىل اللسان، والقوة العاقلة فمجراها وسط الدماغ، ونسبة القوة الناطقة إىل القوة العاقلة كنسبة وأما القوة ا
  .القمر إىل الشمس



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  382  

وذلك أن القمر يأخذ نوره من الشمس يف جريانه من منازل القمر الثمانية والعشرين، وذلك أن القوة الناطقة من العقل تأخذ معاين 
ونسبة مثانية وعشرين حرفاً للقوة الناطقة كنسبة مثانية وعشرين مرتالً .  جبريانه يف احللقوم، فيعبر عنها بثمانية وعشرين حرفاًألفاظه
  .للقمر

وملا كان يف الفلك عقدتان ومها الراقص والذنب، ومها خفيا الذات، ظاهرا األفعال، ما سعادات الكواكب وحنوساا، وكذلك 
 أمران خفيان للذات، ظاهرا األفعال، ما صالح بنية اجلسد وصحة األفعال للنفس، ومها صحة املزاج وسوء وجد يف اجلسد

  .وذلك أنه إذا صح مزاج أخالط اجلسد، صحت أعضاؤه واستقامت أفعال النفس وجرت على األمر الطبيعي. املزاج

 السداد، وأضر ما يكون حنوسة العقدين على النريين، ألا وإذا فسد املزاج اضطربت البنية وعيقت أفعال النفس عن جريها على
ما يكون سوء املزاج على القوة الناطقة والقوة العاقلة، ألنه يعوقهما أكثر وأشد أوكد األسباب يف كسوفهما، وكذلك أضر.  

طارد يف الفلك، واملنخران يف اجلسد والعينان يف اجلسد مناسبتان لبييت املشتري يف الفلك، واألذنان يف اجلسد مناسبتان لبييت ع
والسرة كانت باب . والثديان مناسبتان يف اجلسد لبييت الزهرة، والسبيالن لبييت زحل، والفم لبيت الشمس، والسرة لبيت القمر

  .ريينالغذاء يف الرحم قبل الوالدة، والفم باب الغذاء يف الدنيا، والسبيالن مقابالن هلما كتقابل بييت زحل لبييت الن

وكما أن يف الفلك بروجاً فيها حدود ووجوه ودرجات هلا أوصاف خمتلفة، كذلك للجسد أعضاء ومفاصل وعروق وأعصاب 
  .وعظام خمتلفة يطول شرحها ومناسبتها حبدود الفلك، وقد تركنا ذكر ذلك

  مشابهة تركيب جسد اإلنسان باألركان األربعة

بعة أركان وهي األمهات اليت ا قوام األشياء املولّدات، واليت هي احليوان والنبات اعلم أنه ملا كان حتت فلك القمر أر: فنقول
وكذلك وجد يف بنية اجلسد أربعة أعضاء هي متام مجلة اجلسد، وأوهلا الرأس مث الصدر مث البطن مث اجلوف إىل آخر . واملعادن

وصدره مواز . من جهة شعاعات بصره وحركات حواسهفهذه األربعة موازية لتلك، وذلك أن رأسه مواز لركن النار . قدميه
  .لركن اهلواء من جهة نفسه واستنشاقه اهلواء

وجوفه إىل آخر قدميه مواز لركن األرض من قبل أنه مستقر عليه كاستقرار . وبطنه مواز لركن املاء من وجهة الرطوبات اليت فيه
  .الثالثة الباقية فوق األرض وحوهلا

. كان األربعة تتحلل البخارات، فمنها تتكون الرياح والسحب واألمطار واحليوانات والنبات واملعادنوكما أن من هذه األر

وكذلك ذه األعضاء األربعة حتلل البخارات يف بدن اإلنسان مثل ما خيرج املخاط من املنخرين، والدموع من العينني، والبصاق 
  .اليت خترج مثل البول والغائط وغريمهامن الفم، والرياح اليت تتولد يف اجلوف، والرطوبات 

    

فبنية جسده كاألرض، وعظامه كاجلبال، واملخ فيه كاملعادن، وجوفه كالبحر، وأمعاؤه كاألار، وعروقه كاجلداول، وحلمه 
ران، وظهره كالتراب، وشعره كالنبات، ومنتتبه كالربية الطيبة، وحيث ال ينبت الشعر كاألرض السبخة، ووجهه إىل القدم كالعم

كاخلراب، وقدام وجهه كاملشرق، وخلف ظهره كاملغرب، وميينه كاخلراب، ويساره كالشمال، وتنفسه كالرياح، وكالمه 
كالرعد، وأصواته كالصواعق، وضحكه كضوء النهار، وبكاؤه كالقمر، وبؤسه وحزنه كظلمة الليل، ونومه كاملوت، ويقظته 

يام شبابه كأيام الصيف، وأيام كهولته كأيام اخلريف، وأيام شيخوخته كأيام الشتاء، وحركاته كاحلياة، وأيام صباه كأيام الربيع، وأ
وأفعاله كحركات الكواكب ودوراا، ووالدته وحضوره كالطوالع، وموته وغيبوبته كالغوارب، واستقامة أموره وأحواله 
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تراقاا، وتوقفّه وحتيره يف األمور كتوقفها، وارتفاعه يف كاستقامة الكواكب، وختلّفه وإدباره كرجوعاا، وأمراضه وأعالله كاح
املرتل والشرف كارتفاعها يف أوجاا وأشراقها، واحنطاطه يف املرتل والسقوط كهبوطها وسقوطها يف حضيضها، واجتماعه مع 

  .امرأته كاجتماعها، ومواصلته كاتصاالا، وانفصاله كانصرافاا، وإشارته كمناظرا

الشمس رأس الكواكب يف الفلك، كذلك يف الناس ملوك ورؤساء، وكاتصاالت الكواكب بالشمس وبعضها ببعض، وكما أن 
كذلك اتصاالت الناس بامللوك وبعضهم ببعض، وكانصراف الكواكب من الشمس بالقوة وزيادة النور، وكذلك انصراف الناس 

  .من امللوك بالواليات واخللع واملراتب

مس، كذلك نسبة صاحب اجليش من امللك وكنسبة عطارد من الشمس، كذلك نسبة الكتاب والوزراء من وكنسبة املريخ من الش
  .امللوك

  .وكنسبة زحل من الشمس، كذلك نسبة القضاة والعلماء من امللوك

  .وكنسبة الزهرة من الشمس، كذلك نسبة اخلزان والوكالء من امللوك

  .واملغنيات من امللوكوكنسبة القمر من الشمس، كذلك نسبة اجلواري 

القمر من الشمس يأخذ النور من أول الشهر، إىل أن يقابلها فيحاكيها يف نورها، ويصري كاملماثل هلا يف هيئاا، وكذلك حكم 
  .اخلوارج من امللوك يتبعون أمرهم، مث خيلعون الطاعة وينازعوم يف امللك

حليوان والنبات وغريمها، وذلك أن القمر يبتدىء من أول الشهر بالزيادة يف وأيضاً إن أحوال القمر تشبه أحوال أمور الدنيا من ا
وهكذا حاالت أهل الدنيا . النور والكمال، إىل أن يتم يف نصف الشهر، مث يأخذ يف النقصان واالضمحالل واحملاق إىل آخر الشهر

 تأخذ يف االحنطاط والنقصان إىل أن تضمحل تبتدىء من أول األمر بالزيادة، فال تزال تنمووتنشأ إىل أن تتم وتستكمل، مث
  .وتتالشى

  فصل في تعداد قوى النفس

    

إن هذا اجلسد، من كثرة عجائبه وترتيب أعضائه وطرائق تأليف مفاصله، يشبه مدينة، والنفس كملك تلك املدينة،وفنون : فنقول
واخلدم، وذلك أن للنفس اإلنسانية قوى كثرية ال حيصي قواها كاجلنود واألعوان، وأفعاهلا يف هذااجلسد وحركاا فيها كالرعية 

عددها إال اهللا تعاىل، ولكل قوة منها جمرى يف عضومن أعضاء اجلسد غري جمرى القوى األخر، ولكل قوة منها إىل النفس نسبة 
 حساسة كأا أصحاب وذلك أن هلا مخس قوى. ونريد أن نذكر منها طرفاً ليكون دليالً على الباقية منها. خالف نسبة األخرى

األخبار، وأن النفس قد ولّت كل واحدة منها ناحية من مملكتها لتأتيها باألخبار من تلك الناحية، من غري أن تشترك معها قوة 
. بيان ذلك أن القوة السامعة اليت جمراها يف األذنني، فإن الشمس قد ولتها إدراك املسموعات فحسب، وهي األصوات. أخرى

حيوانية وغري حيوانية، فغري احليوانية كصوت الطبل، والرعد، واحلجر، والشجر، والزمر، واألوتار، وما شاكل : عانواألصوات نو
وباجلملة فإن أصوات احليوانات غري . منطقية وغري منطقية، كصهيل اخليل، ويق احلمار، وخوار الثور: واحليوانية نوعان. ذلك

والدالة هي . فغري دالة كاألحلان والنغمات والضحك والبكاء والصراخ واألنني وغري ذلك.  دالّةدالّة وغري: الناطقة واملنطقية نوعان
ولكل نوع من هذه األنواع . اليت تلفظ باحلروف املعجمة، وهي اليت تدلّ على املعاين يف أفكار النفوس كما بينا يف رسالة املنطق

وإن القوة السامعة هي املتولية إدراكها، املتصرفة فيها .  اهللا الواحد القهارنوع آخر، وحتت تلك األنواع أشخاص ال يعلم عددها إال
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وهذه القوة يف إدراكها هذه األصوات وإتياا بأخبارها تشبه . بإتيان األخبار عنها إىل القوة املتخيلة اليت مسكنها مقدم الدماغ
  .صاحب خرب ملك يأيت باألخبار إليه من ناحية من نواحي مملكته

وأما القوة الباصرة اليت جمراها يف العينني، فإن النفس قد ولّتها إدراك املبصرات، وهي تنقسم أنواعاً، فمنها األنوار والظلمة، ومنها 
ومن املبصرات أيضاً املقادير ذوات . األلوان، وهي السواد والبياض واحلمرة والصفرة، وما يتولد عند التركيب من سائر األلوان

شكال والصور واحلركات والسكون، وكل نوع من هذه حتته أنواع، وحتت تلك األنواع أشخاص، وهي كلها حتت األبعاد، واأل
ونسبة هذه . إدراك القوة الباصرة، وهي املتصرفة فيها واملميزة هلا، تأيت باألخبار عنها إىل القوة املتخيلة اليت مسكنها مقدم الدماغ

  .احب الربيد إىل امللك يأيت باألخبار إليه من كل ناحية من نواحي مملكتهالقوة من النفس كنسبة الديدبان وص

لذيذة : وأما القوة الشامة اليت جمراها يف املنخرين، فإن النفس قد ولّتها إدراك الروائح، والتصرف فيها، والتمييز هلا، وهي نوعان
  .وكريهة

من هذه األنواع أنواع ليس هلا أمساء مفردة، وكأمساء سائر فاللذيذة تسمى الطيب، والكريهة تسمى الننت، وحتت كل نوع 
احملسوسات، ولكن القوة الناطقة نسبت كل رائحة منها إىل حاملها الذي تفوح منه، فيقال رائحة املسك، ورائحة الكافور، ورائحة 

وإن القوة الشامة هي .  اهللا تعاىلالعود، ورائحة النرجس، وغري ذلك، فنسبتها إىل الذي تفوح منه، وهي كثرية ال حيصي عدده إال
املتولية إلدراكها والتصرف فيها بإتيان أخبارها إىل القوة املتخيلة، ونسبتها إىل النفس كنسبة أحد أصحاب األخبار إىل امللك مثل ما 

  .قلنا يف أمر القوة الباصرة والسامعة

 أمر الطعوم واإلدراك هلا والتصرف فيها ومتييزها بعضها من بعض، وأما القوة الذائقة اليت جمراها يف اللسان، فإن النفس قد ولتها
  .والثانية املرارة املنافرة لطبع اإلنسان. أوهلا احلالوة املالئمة لطيع اإلنسان: وهي تنقسم تسعة أنواع

 حتته أنواع، وحتت وكل نوع من هذه. ومنها وسائط، وهي احلموضة وامللوحة والدسومة والعفوصة واحلرافة والقبوضة والعذوبة
كل نوع منها أشخاص ال يعلم عددها إال اهللا الواحد القهار، وإن القوة الذائقة اليت يف اللسان هي متولية أمر هذه الطعوم باإلدراك 

 هلا والتصرف فيها، ومتييز بعضها من بعض، وإتيان أخبارها إىل القوة املتخيلة، ونسبتها إىل النفس كنسبة أصحاب األخبار إىل

  .امللك، مثل أمر السامعة والباصرة والشامة

    

احلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة : وأما القوة الالمسة اليت جمراها باليدين، فإن النفس قد ولّتها أمر امللموسات وهي عشرة أنواع
ك األنواع أشخاص ال يعلمها إال اهللا وكل واحد من هذه حتته أنواع، وحتت تل. واللني واخلشونة والصالبة والرخاوة والثقل واخلفّة

وإن القوة الالمسة اليت باليدين هي املتولية أمر امللموسات باإلدراك والتصرف فيها ومتييز بعضها من . امللك اجلبار العزيز القهار
  .ونسبتها إىل الشمس كنسبة إحدى أخواا اليت تقدم ذكرها. بعض، وبإتيان أخبارها إىل القوة املتخيلة

وما مثل النفس مع قواها هذه اخلمس احلساسة، واختالف حمسوساا، وما حتت كل جنس منها من األنواع واألشخاص املختلفة 
الصور، املفننة األشكال، املتباينة اهليئات، إال كخمسة من األنبياء أويل العزم من الرسل، مرسلهم واحد، وشرائعهم خمتلفة، وحتت 

 وأحكام متباينة، وسنن متغايرة، حتت أحكامها أمم كثرية ال حيصي عددها إال الواجب الوجود، كل شريعة مفروضات مفننة،
الواحد من مجيع الوجوه، وكما أن تلك األمم كلهم يرجعون إىل اهللا ليفصل بينهم فيما كانوا خيتلفون، فهكذا حكم احملسوسات 

  .ف واحداً واحداً منها حبقائقها، وحتكم عليها، وترتهلا منازهلاكلها، مرجعها إىل النفس الناطقة لتميز بعضها من بعض، وتعر

  فصل أن للنفس اإلنسانية خمس قوى أخر



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  385  

نسبتها إىل النفس غري نسبة هذه اخلمس اليت تقدم ذكرها، وسرياا يف أعضاء اجلسد خالف سريان أولئك، وأفعاهلا ال . تنسب
وثالث منها نسبتها إىل .اء يف تناوهلا صور املعلومات بعضها من بعضوذلك أن هذه القوى اخلمس هن كالشرك. تشبه أفعاهلا

النفس كنسبة الندماء من امللك احلاضرين جملسه دائماً، املطلعني على أسراره، املعينني له يف خاصة أفعاله، وهي القوة املتخيلة اليت 
 والثالثة القوة احلافظة اليت جمراها مؤخر الدماغ، وواحدة منها جمراها مقدم الدماغ، والثانية القوة املفكّرة اليت جمراها وسط الدماغ،

نسبتها إىل النفس كنسبة احلاجب والترمجان عن امللك، وهي القوة الناطقة املخربة عنها معاين ما يف فكرها من العلوم واحلاجات، 
  .وجمراها يف احللقوم إىل اللسان

 امللك، املعني له يف تدبري مملكته وسياسة رعيته، وهي القوة اليت ا تظهر النفس وواحدة منها نسبتها إىل النفس كنسبة الوزير إىل
  .فهذه القوى اخلمس هي كاملتعاونات فيما يتناولن من صور املعلومات. الكتابة والصنائع أمجع، وجمراها يف اليدين واألصابع

حلاسة، أدركت وأدت إليها فتجمعها كلها، وتؤديها إىل بيان ذلك أن القوة املتخيلة، إذا تناولت رسوم احملسوسات من القوى ا
والصواب من اخلطأ، والضار من . القوة املفكرة اليت جمراها وسط الدماغ، حىت متيز بعضها من بعض، وتعرف احلق من الباطل

مث إن القوة الناطقة تتناول تلك . النافع، مث تؤديها إىل القوة احلافظة اليت جمراها مؤخر الدماغ لتحفظها إىل وقت احلاجة والتذكار
  .الرسوم احملفوظة، وتعرب عنها عند البيان للقوة السامعة من احلاضرين يف الوقت

وملا كانت األصوات ال متكث يف اهلواء إال ريثما تأخذ األمساع حظها، مث تضمحل، اقتضت احلكمة اإلهلية والعناية الربانية، 
وذلك أن القوة الصناعية إذا أرادت تقييدها، صاغت هلا صوراً من . فاظ بصناعة الكتابةواحتالت الطبيعة بأن قيدت تلك األل

اخلطوط بالقلم، وأودعتها وجوه األلوان، وبطون الطوامري، ليبقى العلم مفيداً فائدة من املاضني للغابرين، وأثراً من األولني 
اقرأ وربك : "  تعاىل على اإلنسان كما ذكر يف كتابه فقالوهذا من جسيم نعم اهللا. لآلخرين، وخطاباً من الغائبني للحاضرين

  ".األكرم الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما مل يعلم 

  فصل في قوى النفس المنبثة في الفضاء

ا يف اعلم يا أخي أنه إذا تفكّر اإلنسان العاقل الفهيم يف هذه القوة اليت تقدم ذكرها، وكيفية سرياا يف أعضاء اجلسم، وتصرفا
إدراك هذه احملسوسات، وتصورها رسوم املعلومات، واطالع النفس عليها كلها يف مجيع حاالا، تكون شاهدة له من نفسه 

لنفسه، ودليالً من ذاته على أن للنفس الكلية قوى كثرية منبثّة يف فضاء األفالك وأطباق السموات وأركان األمهات، ويف احليوانات 
ظ اخلليقة، ومرتبة لصالح الربية، وهم مالئكة اهللا جلّ امسه، وخالص عباده وصفوته من بريته، ال يعصون اهللا والنبات، موكّلة حبف

  .ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون من غري خطاب وال كالم

    

  .فهكذا هذه القوى تتصرف يف حوائج النفس من غري كالم منا هلن وال خطاب

ؤه، مطّلع على أسرار مجيع العاملني وأحواهلم، ال يعزب عنه من أمورهم مثقال ذرة، كما أن نفسه ويتنين له أيضاً أن اهللا، جلّ ثنا
مطّلعة على مجيع حمسوسات حواسها ومعلومات قواها، وهن منقادات ألمرها يف ما يأتني به إليها من أخبار من غري كالم هلن منها 

  .وال خطاب

  في اعتبار أحوال اإلنسان بالموجودات
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  تي دون فبك القمر ال

فالبسائط . بسيطة ومركبة: فأما اعتبار اإلنسان باملوجودات اليت دون فلك القمر، فاعلم أن املوجودات اليت حتت فلك القمر نوعان
واملركّبات هي املولّدات الكائنات الفاسدات أعين احليوان والنبات . هي األركان األربعة اليت هي النار واهلواء واملاء واألرض

  .واملعادن

فخاصية األركان األربعة . والكل نوع من هذه خاصية قد سبق إليها. فاملعادن أسبق يف الكون، مث النبات، مث احليوان، مث اإلنسان
  .الطبائع األربع اليت هي احلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة، واستحالة بعضها من بعض

ة النبات الغذاء والنموة احلي. وخاصيواحلركةوخاصي وخاصية . وخاصية اإلنسان النطق والفكر، واستخراج الرباهني. وان احلس
فإن اإلنسان قد يشارك هذه األنواع كلّها يف خواصها، وذلك أن له طبائع أربعاً نقبل االستحالة والتغيري . املالئكة أال منوت أبداً

كالنبات، وحيس ويتحرك كاحليوان، وميكنه أال ميوت كاملالئكة، مثل األركان األربعة، ولوكون وفساد مثل املعادن، ويتغذى وينمو
  .كما بينا يف رسالة البعث

  فصل بأن الحيوانات أنواع كثيرة

مث اعلم يا أخي بأن احليوانات أنواع كثرية ولكل نوع منها خاصية دون غريه، واإلنسان يشاركها كلها يف خواصها، ولكن هلا 
ولكن منها ما يطلب املنافع بالقهر والغلبة كالسباع، ومنها ما يطلب . طلبها املنافع وفرارها من املضارخاصتني تعماا كلها، ومها 

وذلك أن امللوك . املنافع بالبصبصة كالكلب والسنور، ومنها ما يطلبها باحليلة كالعنكبوت، وكل ذلك يوجد يف اإلنسان
 والتواضع، والصناع والتجار باحليلة والرفق، وكلها رب من املضار والعدو، واملكدون بالسؤال. والسالطني يطلبون املنافع بالغلبة

ولكن بعضها يدفع العدوعن نفسه بالقتال والقهر والغلبة كالسباع، وبعضها بالفرار كاألرانب والظباء، وبعضها يدفع بالسالح 
ن يف األرض كالفأر واهلواماتواجلواشن كالقنفذ والسلحفاة، وبعضها بالتحصواحلي .  

وذلك أنه يدفع عن نفسه العدوبالقهر والغلبة، فإن خاف على نفسه لبس السالح، وإن مل يطقه نفر . وهذه كلها توجد يف اإلنسان
ورمبا يدفع اإلنسان عدوه باحليلة كما احتال الغراب على البوم يف كتاب كليلة . منه، فإن مل يقدر على الفرار حتصن باحلصون

اركة اإلنسان للكائنات يف خواصها، فاعلم، يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن لكل نوع من أنواع احليوانات وأما مش. ودمنة
خاصية هي مطبوعة عليها، وكلها توجد يف اإلنسان، وذلك أنه يكون شجاعاً كاألسد، وجباناً كاألرانب، وسخياً كالديك، 

كالغراب، ووحشياً كالنمر، وإنسياً كاحلمام، وحمتاالً كالثعلب، ومساملاً كالغنم، وخبيالً كالكلب، وعفيفاً كالسمك، وفخوراً 
وسريعاً كالغزال، وبطيئاً كالدب، وعزيزاً كالفيل، وذليالً كاجلمل، ولصاً كالعقعق، وتائهاً كالطاووس، وهادياً كالقطاة، وضاالً 

نكبوت، وحليماً كاحلمل، وحقوداً كاحلمار، وكدوداً كالثور، ومشوساً كالنعامة، وماهراً كالنحل، وشديداً كالتنني، ومهيباً كالع
كالبغل، وأخرس كاحلوت، ومنطقياً كاهلزاردستان والببغاء، ومستحيالً كالذئب، ومباركاً كالطيطوى، ومضراً كالفأر، وجهوالً 

  .كاخلرتير، ومشؤوماً كالبوم، ونفّاعاً كالنحل

 وال نبات، وال ركن، وال فلك، وال كوكب، وال برج، وال موجود من املوجودات له خاصية وباجلملة ما من حيوان، وال معادن،
وهذه األشياء اليت ذكرنا يف أمر اإلنسان ال توجد يف شيء . إال وهي توجد يف اإلنسان، أومثاالا كما بينا قبل من كل شيء طرفاً

  .من أنواع املوجودات اليت يف هذا العامل إال يف اإلنسان
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ومن أجل ما . فمن أجل ذلك قالت احلكماء إن اإلنسان وحده بعد كل كثرة، كما أن الباري، جلّ ثناؤه، وحده قبل كل كثرة
عددنا من عجائب تركيب جسد اإلنسان، وغرائب تصاريف نفسه، وما يظهر من مجلة بنيته من الصنائع والعلوم واألخالق واآلراء 

  .فعال واألقاويل والتأثريات اجلسمانية والروحانية، مسوه عاملاً صغرياًوالطرائف واملذاهب واألعمال واأل

فصل يف تأمل اهليكل املبين باحلكمة فانظر، يا أخي، إىل هذا اهليكل املبين باحلكمة، وتأمل هذا الكتاب اململوء من العلوم، وتفكر يف 
وتأمل هذا امليزان .  للخريات عليه، واملمر على الصراط املستقيمهذا الصراط املستقيم املمدود بني اجلنة والنار، فلعلك أن توفّق

املوضوع بالقسط، فلعلك تعرف وزن حسناتك وسيئاتك، واحسب حسابك به قبل فوت رأس مالك، فإن اجلنة من وراء هذا 
  .كله

ذا كتابنا عليكم باحلق انا كنا ه: " وقوله" كفى بنفسك اليوم عليك حسبياً : " واذكر ما قد نبهك اهللا ما، وذكّرك إياه بقوله
  ".إن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه : " وقال". نستنسخ ما كنتم تعملون 

فإن كنت ال حتسن كيف تقرأ هذا الكتاب، وكيف حتسب هذا احلساب، وكيف تزن هذا امليزان، وكيف جتوز هذا الصراط، فهلم 
اً علماء، حمبني لك، متوددين إليك، فيعرفوك ما ال تنكره، ويعلّموك جملس إخوان لك نصحاء، أوأصدقاء لك كرماء، فضالء أخيار

ما تتيقنه وال تشك فيه بشواهد من نفسك، وبراهني من ذاتك، ودالئل من جوهرك، إذا انتبهت نفسك من نوم الغفلة، ورقدة 
هم احلسنة، وتفقّهت يف شريعتهم اجلهالة، ونظرت بعني البصرية كما نظروا، وسرت بسريم العادلة كما ساروا، وعملت بسنت

العقلية، ودخلت مدينتهم الروحانية، وختلّقت بأخالقهم امللكية، وعرفت آرائهم الصحيحة، وتعلّمت معلومام احلقيقية، فحينئذ 
  .يلتؤيد بروح احلياة األبدية، وتعيش عيش السعداء منعماً خملداً أبداً بنفسك الباقية الزكية، ال جبسدك البايل املستح

يف مناسبةأعضاء كل حيوان جلملة جسده مث اعلم أنه قد جعلت احلكمة اإلهلية والعناية الربانية شخص من احليوان مناسبة جلملة 
  .جسده، كما بينا يف رسالة فضيلة النسب، فنريد أن نذكر منها يف هذه الرسالة طرفاً ليتبني تقابل العامل الصغري والكبري

ان أكمل املوجودات، وأمت الكائنات اليت حتت فلك القمر، وكان جسمه جزءاً من أجزاء العامل بأسره، وذلك أن اإلنسان ملا ك
وكان هذا اجلزء أشبه األشياء جبملته، صارت نفس اإلنسان أيضاً أشبه النوفس اجلزئية بالنفس الكلية اليت هي العامل بأسره، وصار 

  .ثلة لسريان قوى النفس الكلية يف مجيع العاملحكم سريان قوى نفسه وأفعاهلا يف بنية جسده مما

وبيان ذلك أن لبنية جسدها، أعين النفس الكلية اليت هي مجلة العامل، سبعة أشخاص فاضلة متحركة مدبرة بإذن امللك اجلبار عز 
 مذكور ذلك يف وجل، ولكل واحد منها جرم فيه روح تسمى النفس، ولكل واحد منها أفعال يف العامل خمصوصة غري ما لآلخر،

فهكذا أيضاً جعل اهللا تعاىل يف بنية جسد اإلنسان أعضاء بنيتها مناسبة جلملة بدنه بعضها لبعض، وجعل لكل . كتب أحكام النجوم
عضومنها قوة ختتص ا، ليظهر ا أفعاله يف بنية اجلسد ويف سائر أطرافه، وجعل أفعاهلا مناسبة ألفعال قوى روحانيات الكواكب 

  .السبعة

بيان أن نسبة جرم اجلسد كنسبة جرم الشمس من العامل بأسره، وذلك أن ملا كان مركز جرمها يف وسط األفالك، كما بينا يف 
رسالة السماء والعامل، هكذا جعل الباري تعاىل جرم القلب يف وسط اجلسد، وكما أن من جرم الشمس ينبثّ النور والشعاع يف 

ى روحانياا يف مجيع أجزاء العامل، وا حياة العامل وصالحه، كذلك ينبثّ من جرم القلب مجيع العامل بأسره، ومنها تسري قو
  .احلرارة، وتسري يف العروق الضوارب إىل سائر أطراف البدن، وا تكون حياة اجلسد وصالحه

وى روحانياته، وتسري يف وأيضاً إن نسبة جرم الطحال من اجلسد كنسبة زحل من العامل، وذلك أن جرم زحل تنبثّ مع شعاعه ق
فهكذا ينبثّ من جرم الطحال قوة اخللط السوداوي البارد . مجيع أجزاء العامل، وا متاسك الصور يف اهليوىل وبقاؤها بإذن اهللا
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ة ويعرف حقيق. اليابس، وجتري مع الدم يف العروق الواردة إىل سائر أطراف اجلسد، وا يكون مجود رطوبة الدم، ومتاسك أجزائه
  .ما قلنا وصحة ما وصفنا مجاعة من احلذقة يف صناعة الطب والراسخون يف العلوم احلكيمة

    

وأيضاً إن نسبة جرم الكبد من اجلسد كنسبة جرم املشتري من العامل، وذلك أنه ينبثّ من جرمه مع شعاعه قوى روحانيته، وتسري 
. ، ومناسبة موجوداا اليت يف العامل على أفضل احلاالت وأكمل الصفاتيف أجزاء العامل، وا يكون ترتيب أجزائه، واعتدال أركانه

  .ويعرف حقيقة ما قلنا احلكماء واألنبياء وخلفاؤهم األئمة الذين هم خزائن علم اهللا واألمناء على أسراره

شعاعه قوى روحانيته، وتسري وأيضاً فإن نسبة جرم املرارة من اجلسد كنسبة جرم املريخ من العامل، وذلك أنه ينبثّ من جرمه مع 
يف مجيع أجزاء العامل، وا تكون عزمات املوجودات وبلوغ النهايات، فهكذا ينبثّ من جرم املرارة قوى اخللط الصفراوي، وجتري 

  .مع الدم إىل سائر أطراف اجلسد، وهي امللطّفة لألخالط، املعيدة هلا إىل أقصى مدى غاياا ومنتهى اياا

سبة جرم املعدة إىل اجلسد كجرم الزهرة يف العامل، وذلك أنه ينبثّ من جرمها مع شعاعها قوى روحانياا، وتسري يف وأيضاً إن ن
مجيع أجزاء العامل، وهي املفرحة امللذّذة املسرة مجيع اخلالئق اجلسمانية والروحانية اليت يف العامل، وا زينة املوجودات وحماسن 

 عامل األفالك واألمهات مجيعاً، فهكذا ينبثّ من جرم املعدة القوة الشهوانية الطالبة للغذاء الذي هومادة الكائنات يف العامل، أعين
  .اجلسد وهيوىل األخالط، وا تكون حياة اجلسد ولذّة العيش، وقوام البدن يف األجسام البشرية واألجسام الطبيعية

مل، وذلك أنه ينبثّ من جرمه مع شعاعه قوى روحانيته اليت تسري يف مجيع وأيضاً إن نسبة جرم الدماغ كنسبة جرم عطارد من العا
أجزاء العامل، وا يكون احلس والشعور والعرفان يف مجيع اخلالئق من العاملني مجيعاً، من املالئكة والناس أمجعني، واجلن والشياطني 

  .شعور والذهن والفكر والروية واملعارف أمجعواحليوانات أمجع، فهكذا ينبثّ من وسك الدماغ قوة ا يكون احلس وال

وأيضاً إن نسبة جرم الرئة كنسبة جرم القمر من العامل، وذلك أنه ينبثّ من جرمه مع شعاعه قوى روحانيته اليت تسري يف عامل 
نصفه اآلخر مظلم، األركان تارة، ويف عامل األفالك تارة، كما هوبين ظاهر، وذلك أن جرم القمر نصفه أبداً ممتلىء نوراً، و

  .وهوتارة يقبل بوجهه املمتلىء من النور حنوعامل األركان من أول الشهر، وتارة حنوعامل األفالك من آخر الشهر

ويعرف حقيقة ما قلناه وصحة ما بيناه الباحثون يف علم اسطي واهليئة، فهكذا ينبثّ من جرم الرئة قوة جتذب اهلواء تارة من 
 إىل القلب، ومن القلب تنفذه يف العروق الضوارب إىل سائر أطراف اجلسد، وهو الذي يسمى النبض، وا خارج اجلسد، وترسله

  .تكون حياة اجلسد، وتارة ترد من ذلك اهلواء من داخل، وا يكون التنفس واألصوات والكالم أمجع

واننا للسداد، وهداك ومجيع إخواننا سبيل الرشاد، إنه فانتبه أيها األخ من نوم الغفلة ورقدة اجلهالة، وفقك اهللا وإيانا ومجيع إخ
  .رؤوف بالعباد

  ^ متت رسالة قول احلكماء ويتلوها رسالة نشوء األنفس 

  الثالثة عشرة في كيفية نشوء األنفس الجزئية في األجساد البشرية الطبيعيةالرسالة

إخوان الصفاء رسائل وهي الرسالة السابعة والعشرون من   

لرمحن الرحيمبسم اهللا ا  

  بيان قول الحكماء إن اإلنسان عالم صغير
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اعلم أيها األخ البار الرحيم، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أنه ملا فرغنا من بيان قول احلكماء إن اإلنسان عامل صغري، نريد أن نذكر يف 
 املثال مبرتلة الرِحم للجنني، وذلك أنَّ اجلنني إذا اعلم أن هذا اجلسد هلذه األنفس يف: هذه الرسالة كيفية نشوء األنفس اجلزئية فنقول

استتمت يف الرِحم بنيته، و تكملت هناك صورته، خرج إىل هذه الدار تام اخللقة، سامل احلواس، و انتفع باحلياة فيها، و متتع بنعيمها 
زئية، إذا استتمت ذواا باخلروج من القوة إىل إىل وقت معلوم، فهكذا يكون حال األنفس يف الدار اآلخرة، و ذلك أن األنفس اجل

حيز الفعل مبا تستفيده من العلوم و املعرف بطريق احلواس، و استكملت صورا مبا تكتسب من الفضائل بطريق املعقوالت و 
متهيد أمر املعاد على التجارب و الرياضات، و ما يدبر يف هذه الدار من السياسات من إصالح أمر املعاش على الطريقة الوسطى، و 

سنن اهلدى و ذيب النفس باألخالق اجلميلة و اآلراء الصحيحة و األعمال الصاحلة، كلُّ ذلك بتوسيط هذا اجلسد املؤلف من 
  .الدم و اللحم

    

 و معادها، كارهةً مث إن فارقته على بصرية منها و من أمرها، و قد عرفت جوهرها، و تصورت ذاا، و تبينت أمر عاملها و مبدئها
للكون مع اجلسد، بقيت عند ذلك مفارقة للهيوىل، و استقلَّت بذاا، و استغنت جبوهرها عن التعلق باألجسام، فعند ذلك ترتقي 

س إىل املإل األعلى، و تدخل يف زمرة املالئكة، و تشاهد تلك األمور الروحانية،و تعاين تلك الصور النورانية اليت ال تدركها باحلوا
اخلمس، و ال تتصور يف األوهام البشرية، كما ذكر هذا يف الرموزات النبوية أن يف اجلنة ما ال عني رأت و ال أذن مسعت، و ال 

فيها ما تشتهيه األنفس و تلذّ : "خطر على قلب بشر من النعيم و اللذة و السرور و الفرح و الروح و الرحيان، كما قال اهللا تعاىل
  ".فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون : " و قال" ها خالدون األعني و أنتم في

فأما إذا مل تستتم خلقةُ اجلنني يف الرحم، و ال استكملت هناك صورته، أو عرض له عارض من النفس و اإلعوجاج يف عضٍو من 
 ال يكملُ له نعيمها كالعميان و اخلرس و الطٍّرشان و الزمىن و املفاليج و األعضاء، فإنه ال ينتفع باحلياة يف هذه الدار على التمام، و

أشباههم، فهكذا تكون حال النفوس اجلزئية عند مفارقة األجساد البشرية و ذلك أن اجلزئية إذا مل تستتم بالعلوم و املعارف، فإا 
فال تستكمل صورها مبعرفة حقائق األشياء ما دام هلا العقل و ما دامت مرتبطة باألجساد البشرية متهيئاً هلا إدراك احملسوسات، 

التمييز و الروية، و ال هي ذبت باألخالق اجلميلة ما دام ميكنها االجتهاد و العزمية، و ال هي قومت اعوجاجها من اآلراء 
 األجساد ال تنتفع جبوهرها و ال تستقلّ بذاا، و ال الفاسدة، و قد أرهقتها أعماهلا السيئة و أثقلتها أفعاهلا القبيحة، فإا عند مفارقة

ميكنها النهوض إىل املإل األعلى من ثقل أوزارها، و ال يعرج ا إىل ملكوت السماء، و ال تستأهل للدخول يف زمر املالئكة، و تغلَّق 
 هلم أبواب السماء و ال يدخلون اجلنة حىت ال تفتح: "دوا أبواب السماء، و يفوا ذلك الروح و الرحيان، كما ذكر اهللا عز وجل

ألنه ال يليق ا ذلك املكان الشريف، ما دامت النفس مذمومة ذه الصفات، غري مهذبة باألخالق " يلج اجلمل يف سم اخلياط
سيئة تبقى مربوطة اجلميلة، مقيدة بأخالق دنية و سرية جائرة و عادات رديئة، و اعتقادات فاسدة، و جهاالت متراكمة، و أعمال 

حمبوسة، ألنه ال يليق ا ذلك املرتل النوراين و العامل الروحاين، كما ال يليق بالعميان و الزمىن واجلهال و البكماء جمالس امللوك و 
اليت تتعلق عليها من منادمتهم لنقصام، فإذا فاا ذلك املكان الشريف، بقيت مقيدةً يف اهلواء وي دون السماء، و جترها شياطينها 

الشهوات اجلسمانية واآلراء الفاسدة و االهتمام باألمور اهليوالنية، راجعةً إىل قعر األجسام املدهلمة، و أسر الطبيعة اجلسدانية، و 
و الزمىن متجنبني تدفعها أمواج الشهوات احملرقة املؤدية إىل أودية اهلاوية، حيث ال أنيس هلا، و جترها الشياطني كما جتر العميان 

و قيضنا هلم : "و قال" و من يعش عن ذكر الرمحن نقيض له شيطانا فهو له قرين: " طرقات الناس، كما ذكر اهللا تعاىل عز و جل
رير تارةً، فيصيبها عند ذلك وهج األثري تارةً، و برد الزمه" و قال قرينه هذا ما لدي عتيد: "و قال" قرناء فزينوا هلم ما بني أيديهم
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النار يعرضون عليها غدواً و : " يكون ذلك حاهلا كما ذكر اهللا عز وجل. ووحشة الظالم و األمل و العذاب إىل أن تقوم القيامة
كل ذلك لشدة شوقها " و من ورائهم برزخ إىل يوم يبعثون : " و قال" عشياً و يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 

ذلك هو اخلسران "نية اليت قد أعادا و قد فارقتها، و مل حتصل هلا اللذات الروحانية، و قد خسرت الدنيا و اآلخرة إىل اجلسما
  ".املبني

  فصل في العلم و الحكمة

  .اعلم أيها األخ الكرمي البار الرحيم، أيدك اهللا و إيانا بروح منه، أن العلم و احلكمة للنفس كتناول الطعام و الشراب للجسد

    

و ذلك أن األجساد ترضع أوالً مث تتناول الطعام و الشراب اللذين مها غذاء األجساد، لينشو صغريها، و ينمو ناقصها، ويسمن 
مهزوهلا، ويقوى ضعيفها، و يكتسي رونقها و كماهلا، و يبلغ إىل أقصى مدى غاياا و منتهى اياا و حماسنها باللنب مث بالطعام و 

فهكذا أيضاً حاالت األنفس مماثلة حلاالت األجساد بالطعام و الشراب الذي هو غذاؤها و . ا غذاؤها و ماداالشراب اللذين مه
  .مادا يف تصاريفها القتران ما بينهم يف كون احلياة

ياضات و ذلك أن األنفس اجلزئية تتصور بالعلوم جواهرها، و تنمو باحلكمة ذواا، و تضيء باملعارف صورها، و تقوى بالر
فكرها، و تنري باآلداب خواطرها، و تتسع لقبول الصور اردة الروحانية عقوهلا، و تعلو إىل اشتياق األمور اخلالدة مهَّتها، و يشتد 

ية على البلوغ إىل أقصى مد غاياا عزماا من الترقي يف املراتب العالية بالنظر يف العلوم اإلهلية، و السلوك يف املذاهب الروحان
الربانية، و التعبد يف األمور الشريفة من احلكمة على املذهب البقراطي، و التصوف و التزهد و الترهب على املنهج املسيحي، 
والتعلق بالدين احلنيفي، وهو التشبه جبوهرها الكلي، و حلوقها بعاملها العلوي، و التوصل إىل علتها األوىل، و االعتصام حببل 

غاء مرضاته، و طلب الزلفى لديه باالحتاد بأبناء جنسها يف عاملها الروحاين و حملّها النوراين يف دارها احليواين كما قال عصمته، و ابت
  ".و إن الدار اآلخرة هلي احليوان لو كانوا يعلمون : " اهللا تعاىل

يف : " هم إالَّ كما قال اهللا تعاىل و تقدسفإذا كانت الدار هي احليوان، فما ظنك يا أخي بأهل الدار كيف تكون صفتهم و نعيم
  .فافهم هذه االشارات و املرامي و املرموزات" مقعد صدق عند مليك مقتدر 

مث اعلم أن النفس، إذا انتبهت من نوم الغفلة، و استيقظت من رقدة اجلهالة، و اجتهدت وألقت من ذاا القشور اجلسمانية، و 
يعية، و األخالق السبعية، و اآلراء اجلاهلية، و صفت من درن الشهوات اهليوالنية، ختلصت و الغشاوة اجلرمانية،و العادات الطب

فعند ذلك ترى تلك الصورة . انبعثت و قامت فاستنارت عند ذلك ذاا و أضاء جوهرها و أشرقت أنوارها و احتد بصرها
خلفية واألسرار املكنونة اليت ال ميكن إدراكها باحلواس اجلسمانية، الروحانية، و تعاين تلك اجلواهر النورانية، و تشاهد تلك األمور ا

و املشاعر اجلرمانية، و ال يشاهدها إال من ختلصت نفسه بتهذيب خلقه، إذا مل تكن مربوطة بإرادة طبيعية، و مقيدةً بشهوات 
  .جسمانية يلوح فيها فيعاينها

املعشوق، و التزمتها التزام احلبيب احملبوب، و احتدت ا احتاد النور بالنور، فتبقى فإذا عاينت تلك األمور تعلقت ا تعلق العاشق ب
معها ببقائها و تدوم مع دوامها، و تفرح بروحها و رحياا، و تشم بنفحتها، و تلذ بلذاا اليت عجزت األلسن اإلنسانية عن التعبري 

فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء : "اا كما قال اهللا تعاىلعنها، و قصرت أوهام املتفكرين عن أن تتصورها بكنه صف
  ".فيها ما تشتهيه األنفس و تلذُّ األعني و أنتم فيها خالدون : " و قال" مبا كانوا يعملون 
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  فصل في حكم صور المعقوالت في النفس

حيح احلواس قوي البدن، و اشتدت أركانه و انبسطت قوى مث اعلم أنه إذا خرج اجلنني من الرحم ساملاً من اآلفات العارضة، ص
مث أدت رسومها إىل القوة املتخيلة اليت يف . النفس يف اجلسد، باشرت القوى احلساسة ذوات احملسوسات و إدراكها على هيئاا

آثار تلك الرسوم مصورةً يف فكرة مث غابت احملسوسات عن مشاهدة احلواس، و بقيت . مقدم الدماغ، ودفعتها املتخيلة إىل املفكرة
النفس، فاستقلت بذاا، و استغنت جبوهرها عن حواسها، و تصرفت فيها من غري أن يشاركها شيء خارج من ذاا، و يتأملها 

 هيوالا، فإذا تأملتها النفس و ميزا بعقلها، ال جتد شيئا سوى صور تلك احملسوسات منتزعة من. من غري أن حيتاج إىل غري نفسها
  .و مصورةً يف جوهر النفس، فيكون جوهر النفس لتلك املصورة يف ذاا كاهليوىل، و تلك الرسوم فيها كالصورة

    

و هكذا أيضا حكم صور املعقوالت يف النفس، و ذلك أا ليست شيئاً سوى صور األجناس و األنواع انتزعتها النفس بقوا 
و محلتها كما محل اهلواء صوت املسموعات، وذلك أن اهلواء حيمل األصوات و النغمات املختلفة و املتفكرة و صورا يف ذاا، 

يؤديها إىل املسامع؛ و حيمل أيضاً الروائح و يؤديها إىل املشام يئاا ال يغري منها شيئاً إال بعارض يعرض هلا، ألن اهلواء جسم 
فهكذا .  حيمل األشكال واأللوان ويؤديها إىل األبصار، وال خيلط بعضها ببعضوهكذا الضياء أيضاً. لطيف روحاين حافظ للصورة

أيضاً النفس تقبل صور املعلومات من احملسوسات واملعقوالت يف ذاا، وتصورها بفكرها، وحتفظها بالقوة احلافظة من غري أن ختلط 
الضياء مجيعاً، فاستغنت بنفسها، واستقلَّت بذاا، وفرحت بعضها ببعض، ألن جوهر النفس أشد روحانية من جوهر اهلواء وجوهر 

مث اعلم أنه كما يعرض ! بنجاا، واستبشرت خبالصها، وساحت يف امللكوت، وتبوات من اجلنة حيث شاءت فنعم أجر العاملني
 باحلياة يف هذه الدار، وال لألجسام أمراضُ وأعالل خترجها من االعتدال، ومتيل ا عن صحة مزاجها، حىت تسقمها، فال تنتفع

فهكذا يعرض للنفوس اجلزئية احليوانية أمراضُ خترجها عن االعتدال . تنتفع بنعيمها على التمام، وال يهنيها عيشها على الكمال
 األوىل، والطريقة الوسطى والصحة واحلق و الصراط السوي واهلدى، ومتيل باإلنسان عن قصد سنن اهلدى، حىت ال تنتفع باحلياة يف

  .وال تنال السعادة يف األخرى

مث تتفرع هذه كلها . وإن أمراضها أربعة أنواع وهي اجلهاالت املتراكمة، واألخالق الردية، واآلراء الفاسدة، واألعمال السيئة
 الغموم املقلقة واهلموم للنفوس اجلزئية البشرية لشدة ميلها إىل الشهوات اجلسمانية اليت هي نريان واقدة تتوقد على األفئدة بأنواع

  .احملرقة، لشدة غرورها باللذات اجلرمانية اليت هي استراحات عن اآلالم الطبيعية واملؤذيات اهليوالنية

  فصل في مرض النفوس وعالجها

ا كتب وضعتها مث اعلم أن ملرض النفوس عالجات وطباً تداوى ا، كما أن ملرض األجساد طباً يعاجل به، وعقاقري يداوى ا، وهل
احلكماء موصوف فيها عالجاا ؛ فهكذا أيضاً ملرض النفوس كتب و قوانني علمية جاءت ا األنبياء واحلكماء، مذكور فيها 
عالجات األمراض النفسية، وهو االقتداء بسنة الناموس، واجتناب احملارم واالنتهاء عن املناهي، واألخذ بسنته احلسنة، والسري 

عادلة، ولزوم طلب املعارف، والتخلُّق باألخالق اجلميلة، ولزوم سنة اهلدى على الطريقة الوسطى يف طلب معيشة احلياة بسريته ال
الدنيا والسعي باألعمال الصاحلة يف طلب نعيم اآلخرة،ومداواة النفوس املريضة، بتذكريها أمر مبدئها، وما قد نسيته من أمر معادها 

  .لترغيب يف جزيل الثواب واملدح والثناء ملن تاب وأناب لعلهم يذكرونبضروب األمثال بالوعد وا

مث اعلم أنه ذكر يف كتب الطب أصل تركيب، ومزاج األخالق وأسباب األمراض وكيفية املداواة من مفردات األدوية ومركباا 
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 كتب األنبياء املرتلة، عليهم السالم، الذين فهكذا ذُكر وتبني يف. اليت ختتلف شرباا حبسب اختالف األمزجة واألهوية والعادات
هم أطباء النفوس، وبيان ماهية النفس، وبدء كون العامل، وسبب كون عصيان النفوس اليت هي مرضها ومسقطها عن مراتبها الذي 

يضة بالندم والتوبة، ووِصف كيفية مداواة النفوس املر. هو موا األول، وسبب صحتها، وسبب تغيرها وفسادها وأنواع أمراضها
يا بين آدم ال يفتننكم الشيطان كما أخرج : "وحسن األخالق واألفعال احلسنة، والتوكّل على اهللا يف مجيع األمور كما قال تعاىل

وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على : " وقال" أبويكم من اجلنة يرتع عنهما لباسهما لرييهما سوأما
" " بعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين: " وقال"  ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلنيأنفسهم

  ".ليهلك من هلك على بينة وحييا من حي عن بينة" "لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل

    

 والديانات النبوية إىل اآلراء احلكيمة، وذلك لقصور فهمهم عن صور تلك مث اعلم أن طائفة من العقالء قد مالوا وأعرضوا عن احلق
األمور اليت أشارت إليها األنبياء، عليهم السالم، يف إشارام ورموزهم، فعجزوا عن إدراك حقائق تلك املعاين اليت ألقتها إليهم 

لوحي من املالئكة بصفاء جوهر نفوسها، وجمانسة أرواحها املالئكة من الوحي واإلهلام والتأييد واإلشارات؛ وإمنا قبلت األنبياء ا
  .ألرواحهم، ال لقياسات منطقية وال برياضات حكيمة مثل األدوية الشافية والعقاقري النافعة يدرون سبب شفائها وخاصية منفعتها

، فهذه السنة كأا إشارة من واضع مث اعلم أن من سنة الناموس واآلداب احلسنة تناول الطعام الذي هو غذاء اجلسد بثالثة أصابع
الناموس للنفوس والتنبيه هلا واحلث على أنه واجب طلب العلوم من ثالث طرقات، ألن العلم غذاء النفس، كما أن الطعام غذاء 

لفكر الذي تدرك فأحد الطرق اليت تنال ا النفس العلوم قوة ا. وأحوال النفس مماثلة ألحوال اجلسد لشدة اقتران ما بينهما. اجلسد
والطريق اآلخر السمع الذي . ومن هذا الطريق أخذت األنبياء، عليهم السالم، الوحي من املالئكة. به النفس املوجودات املعقوالت

واآلخر طريق النظر الذي به تشاهد النفوس املوجودات . تقبل به النفس معاين اللغات، وما تدلُّ عليه األصوات من األخبار الغائبة
جعل لكم السمع واألبصار : " فهذه الثالث الطرقات جيب أن تتناول العلوم ا كما بينا وكما نبهنا اهللا،عز وجل، وقال. اضرةاحل

هلم قلوب ال يفقهون ا وهلم آذان ال يسمعون ا وهلم أعني ال : " وذم من ال ينتفع بالنعم فقال" واألفئدة قليالً ما تشكرون
فهم صم عن احلقائق، بكم عن الدقائق، عمي عن املبصرات " صم بكم عمي:" وقال" ك كاألنعام بل هم أضليبصرون ا أولئ

وليس يريد ذا الذم حبيث أم ال يسمعون األصوات، وال يبصرون األلوان، وال يعرفون وال يفقهون . املعنوية العقلية بعني القلب
يعلمون ظاهراً من احلياة الدنيا وهم عن اآلخرة هم :"  ال يعقلون أمر املعاد كما قال تعاىلأمر املعاش، بل إمنا ذمهم حبيث أم

  ".غافلون

فمىت مل . واعلم أن العلم قنية للنفس كما أن املال قنية للجسد، ألن املال يراد لصالح أمر اجلسد، والعلم يراد لصالح أمر النفس
لك تناوله بثالثة أصابع، إالَّ من طريقة واحدة أي بإصبع واحد، فمثَله كمثل املريض تنل النفس العلم من هذه الطرقات الثالث،وذ

وهذا مثل أهل التقليد الذين ال يعرفون . الذي ليس له حظ من ماله إالَّ الثُّلثُ ألن املريض واقف بني رجاء احلياة وخوف املمات
والشك مرض النفوس، واليقني صحتها، فهؤالء ليس هلم من . نيأمر الدين إالَّ من طريق السمع، فهم موقوفون بني الشك واليق

  .العلم إالَّ الشك من أجل مرض نفوسهم

وإذا أكل وشرب قدر ما بلغ الشبع والري وزاد على ذلك، . مث إن كل ما يؤكل من الطعام والشراب يتبني النقصان يف مال صاحبه
ت املشتهيات يف املعدة ساعةً واستمرأت، وأخذت األعضاء كلُّ واحد قسطاً منها، تغري وإذا مكثت تلك املأكوال. صارت اللذة أملاً

  .ما بقي واستحال، واحتيج إىل إخراجها، وإالَّ صارت اللذة أملاً ومشقّة ومرضاً وأعالالً
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اآلخرة وأمنوذجها وال ينقص من وأما جمالس العلم واحلكمة واالستماع منها فليست متلُّ النفس منها، ألا لذات روحانية من نعيم 
  .علم العِامل املرشد، وإن كثُر املتعلمون والسامعون، ألا من كنوز رموز اآلخرة

  فصل في اقتناء الفضائل الحكيمة

  .مث اعلم أنه ليس يف كثرة األكل افتخار وال يحتاج من األكل والشرب إالَّ إىل مقدار ما يسكِّن اجلوع والعطش

ان سكونه بألوان من املأكوالت أو بكسرة من خبز الشعري، أو بشرب املاء القراح كما قال عيسى، عليه فإذا سكن ذلك ك
    . " إن أكل خبز الشعري، وشرب املاء القراح اليوم يف الدنيا لكثري ملن يريد أن يدخل الفردوس غداً: " السالم،للحواريني

الفضائل احلكيمة، ويف االستضاءة بنور العلم، واالستبصار باآليات والدالالت على مث إن االفتخار والثناء ينبغي أن يكون يف اقتناء 
معرفة حقائق األشياء، واحلكمة والتألُّه والزهد والتصوف، ولزوم مذاهب الربانيني، والتهاون بأمر اجلسد،واالهتمام بأمر النفس، 

يوىل، وعتقها من أسر الطبيعة، واخلروج من قعر األجسام، واحلرص على خالصها من ظلمة اجلهالة، واستنقاذها من حبر اهل
إن كتاب األبرار لفي : " وقال" إن األبرار لفي نعيم: " والصعود إىل عامل األرواح، والدخول يف زمر املالئكة كما ذكر اهللا تعاىل

ا وقال هلم خزنتها سالم عليكم طبتم حىت إذا جاؤوها وفتحت أبوا: " وقال. يعين به أنفس األبرار" عليني وما أدراك ما عليون
  ".واملالئكة يدخلون عليهم من كل باب سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدار: " وقال" فادخلوها خالدين

واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن اجلسد إذا خرج من الرحم ساملاً من اآلفات العارضة، صحيح احلواس، وقوي بدن 
استتبت وانبسطت قوى النفس يف اجلسد، وباشرت القوى املتخيلة اليت يف مقدم الدماغ، وأدا على هيئتها؛ مث أدت الطفل، 

مث إذا غابت . رسومها إىل القوى املتخيلة اليت يف مقدم الدماغ، وأدا املتخيلة اليت يف مقدم الدماغ، وأدا املتخيلة إىل القوة املتفكرة
 عن مشاهدة احلواس هلا، بقيت تلك الرسوم مصورة يف فكر النفس؛ فإذا تأملتها النفس وميزا بعقلها، فليست جتد احملسوسات

شيئاً سوى صورة تلك احملسوسات منتزعة إىل هيوالها،ومصورة يف جوهر النفس، فيكون جوهر النفس لتلك الصورة فيها 
  .كاهلَيوىل، وتلك الرسوم فيها كالصورة

 أيضاً حال الصور املعقولة يف النفس، فإا ليست شيئاً سوى صور األجناس واألنواع انتزعتها النفس بقوا املفكرة، وهكذا
وذلك أن اهلواء حيمل األصوات املختلفة، ويؤديها إىل املسامع، وحيمل . وصورا يف ذاا، ومحلتها كحمل اهلواء صور احملسوسات

  .يئتها ال يغري منها شيئاً إال أن يعرض عارض هلا، ألن اهلواء جسم لطيف روحاين حافظ للصورةالروائح ويؤديها إىل املشام 

ألن جوهر النفس أشد روحانية من جوهر . وهكذا الضياء حيمل األلوان ويؤديها إىل األبصار بأصباغها، وال خيلط بعضها ببعض
  .اهلواء والضياء مجيعاً

إحداها معارفها اليت استفادا بكوا مع : ئية يفضل بعضها على بعض بإحدى هذه اخلصال األربعمث اعلم يا أخي أن النفوس اجلز
  .والرابعة أعماهلا اليت اكتسبتها. والثالثة آراؤها اليت اعتقدا. والثانية أخالقها اليت عددناها. اجلسد

اء، صاحلة األعمال، صورا هذه اخلصال صورة فإذا كانت النفس كثرية املعارف يف العلوم، وحسنة األخالق، صحيحة اآلر
فإذا فارقت اجلسد، واستقلَّت بذاا واستغنت جبوهرها عن التعلق باألجسام، واجنلت عنها . حسنة، صحيحةً ية، جة روحانية

 عملت من خري حمضراً، أصداء الطبيعة، أبصرت ورأت عند ذلك ذاا، وتراءت هلا صورا، فعاينت مجاهلا ورونقها، فرأت كلَّ ما
يوم جتد : " وكلما الحظت ذاا ازدادت فرحاً وسروراً ولذةًُ، وذلك هو جزاؤها ونعيمها وجنتها، النقلة هلا أبداً كما قال تعاىل

  ".كل نفس ما عملت من خري حمضراً 
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باطلة، أكسبتها هذه اخلصال صورة قبيحة وإذا كانت أعماهلا سيئة، وسريا جائرة، وآراؤها فاسدة، وأخالقها ردية، ومعارفها 
فإذا . مسجة وحشة، وهي ال حتس ما دامت مربوطة باجلسد، مشغولة باحملسوسات، مستروحةً إىل جة الطبيعة، وزينة اهلَيوىل

جاءت سكرة املوت وحسرة الفوت باحلق؛ اليت البد لكل شخص من ذلك؛ ولكل أجل مسمى، وهي مفارقة النفس اجلسد، 
رقته على رغٍم منها جرباً وقهراً، وبطلت آالت احلواس اليت تنال ا اللذات اجلسمانية، وبقيت فارغةً، نظرت عند ذلك إىل ذاا، فا

كذلك يريهم اهللا " فرأت ما عملت من سوء حمضراً، وحتيرت، وهي صورة قبيحة مسجة وحشة، واغتمت وحزنت واستوحشت 
لو كان بينها وبينه أمد بعيد، وتبقى على تلك احلالة متأملةً معذبة يف ذاا، فذلك هو جزاؤها وودت أن " أعماهلم حسرات عليهم

وأن : " إمنا هي أعمالكم اليت ترد إليكم، وكما قال اهللا تعاىل: وأليم عذاا وجحيمها وعقاا، كما قال النيب، صلى اهللا عليه وسلم
فأما أصحاب اليمني ففي سدر " إن األبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم" " ىليس لإلنسان إال ما سعى وأن سعيه سوف ير

وفقك اهللا وإيانا ومجيع إخواننا سبيل الرشاد، وصلى اهللا على النيب حممد وآله . خمضود، وأما أصحاب الشمال ففي مسوم ومحيم
  .األجماد

  متت رسالة نشوء النفس ويتلوها رسالة طاقة اإلنسان يف املعارف 

  الرابعة عشرة في بيان طاقة اإلنسان في المعارفالرسالة

  والى أي حد هو ومبلغه من العلوم 

  وإىل أي غاية ينتهي وأي شرف يرتقي وهي الرسالة الثامنة والعشرون من رسائل إخوان الصفاء 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ؟ احلمد هللا، وسالم على عباده الذين اصطفى، آُهللا خري أما يشركون

  فصل في طاقة اإلنسان في المعارف

علم أيها األخ، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، بأنا قد فرغنا من بيان كيفية نشوء األنفس اجلزئية يف األجساد البشرية، فنريد أن نذكر 
دم، عليه السالم، أيب اعلم أن اهللا تعاىل ملا خلق جسد آ: يف هذه الرسالة طاقة اإلنسان يف املعارف، وإىل أي حد ينتهي، فنقول

البشر من التراب، وصوره يف أحسن تقومي، وأحسن صورته، وأحكم بنيته، مث نفخ فيه من روحه، صار ذلك اجلسد الترايب بتلك 
 أجل تلك مث فضله مبا علَّمه من األمساء على بعض املالئكة ال عليهم كلهم، وأمرهم بالسجود له من. الروح الشريفة حياً عاملاً قادراً

وإبليس اللعني ملا نظر إىل اجلسد الترايب، وعرف ورأى تلك الروح الشريفة . الروح الشريفة اليت نفخ فيه، ال من أجل اجلسد الترايب
إذ النار خري من التراب، ألن النار جسم مضيء متحرك يطلب " أنا خري منه، خلقتين من نار وخلقته من طني: " الفاضلة العاملة قال

وكان هذا منه قياساً خطأً، ألن السجود مل يكن للجسد الترايب، بل لتلك الروح .  والتراب جسم مظلم ساكن يطلب الُّفلالعلو،
  .الشريفة، ألن اإلنسان إمنا يأكل ويشرب وينام من أجل اجلسد، ويتحرك ويحس ويتكلم ويعلم بالنفس الشريفة اليت من أمر اهللا

  .اة له، كما أن الطعام ومجيع املتناوالت غذاء وشراب للجسد وحياة لهمث اعلم أن العلم غذاء للنفس وحي

مث اعلم أن العلم باألشياء، بعضه طبيعي غريزي مثل ما يدرك باحلواس، ومثل ما يف أوائل العقول؛ وبعضه تعليمي مكتسب مثل 
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 بل يتكل على ما تدركه احلواس أو ما يف فمن الناس من ال يرغب يف التعلم والتأدب،. الرياضات واآلداب، وما يأيت به الناموس
ومنهم من يرغب يف التعلم والتأدب، لكن من الناس من ال يقبل من العلم إالَّ ما يتصور يف نفسه أو يقوم عليه برهان . قرائح العقول

ومنهم طائفة إالَّ . ومنهم طائفة ال تقبل إالَّ ما يدل عليه قول الشاعر؛ وطائفة ال تقبل إال برواية وخرب. هندسي أو منطقي
  .ومنهم من يرضى بالتقليد ويقنع بذلك. باالحتجاج واجلدل

    

وينبغي لنا أن نبني مبلغ قوة اإلنسان يف إدراك املعلومات واحملسوسات إىل أي اية، وهي جهده وطاقته يف معرفة حقائق األشياء، 
 حدوث العامل، وحبثوا عن العلة املوجبة لكونه، بعد أن مل يكن، ألن يف الناس طائفة من العقالء ملا تفكروا يف. وإىل أي حد ينتهي

ومنهم من الح له شيء غري . مل يعرفوها ومل يتصوروا يف عقوهلم بدء كون العامل، فدعاهم جهلهم عند ذلك إىل القول بقدم العامل
وحنن قد بينا يف رسالة لنا يف .  لواحد واحدما الح لآلخر،فاختلفت أقاويلهم يف حدوث العامل والعلة املوجبة لكونه، حبسب ما الح

  .املبادئ ما تلك العلة، فاعرفها من هناك

  فصل في كيفية حدوث العالم

مث اعلم أن من تفكر يف كيفية حدوث العامل وعلة حدوثه بعد أن مل يكن، ويريد أن يعرفها أو يتصور كيف كان ذلك، وهو جاهل 
 يف بنية هيكله، وال يدري كيف كان بدء كون ذاته، وال يعلم ماهية جوهر نفسه، وال ال يعرف كيفية تركيب جسده، وال يتفكر

كيفية ارتباطها جبسده، وال أي علة ربطت به بعد أن مل تكن مربوطة، وال ألي علة تفارق اجلسد يف آخر العمر عند انقضاء 
هو يريد أن يعرف بدء كون العامل وكيفية حدوثه، األجل، وال تدري أين تذهب إذا فارقت اجلسد،وال من أين جاءت قبل ذلك؛ 

وما تلك العلة املوجبة لكونه مع جهله مبا ذكرنا من هذه األشياء اليت هي أقرب إىل فهمه، وأسهل لتعليمه، وأمكن لتصوره، فمثله 
د أن يرى ما وراء كمثل رجل ال يطيق محل مائة رطل، فهو يتكلف محل ألف رطل، أو كمثل من ال يقدر على املشي، وهو يري

  .احلجب

مث اعلم أنه إذا اعترب أحوال اإلنسان وجماري أموره من ذلك، وحال جثته، فإنه متوسط بني الصغر والكرب، فال صغري جداً وال كبري 
نه مفرطاً، فهكذا حال وجوده، فال هو متقدم الوجود على األشياء، وال متأخر عنها، ألن من املوجودات ما هو أقدم وجوداً م

  .كاألركان واألفالك، ومنها ما هو متأخر الوجود عنه كاملوجودات الصناعية

  .وهكذا حال مكانه متوسط، فال هو من الطرف األقصى من العامل، وال هو يف املركز سواء

 هو أدون منه وهكذا حال رتبته يف الشرف والدماثة متوسط، ألن من املوجودات ما هو أشرف منه كاملالئكة املربني، ومنها ما
  .كالبهائم

وهكذا حاله يف القوة والضعف متوسط، فال هو قوي متني، وال ضعيف مهني، ألن من احليوانات ما هو أقوى منه كاألسد، ومنها 
  .ما هو أضعف منه كاحليوانات الصغار

  .هائموهكذا حاله يف اجلهل والعلم متوسط، فال هو راسخ يف العلم كاملالئكة، وال هو جاهل مهمل كالب

وذلك أن اإلنسان غري حميط باألشياء املفرطة الكثرية كتضاعف العدد الكثري، . وهكذا حال معلوماته متوسط املقدار بني الطَّرفني
  .وهو مدرك لألشياء القليلة كاجلزء الذي ال يتجزأ الذي هو يف جذر العشرة وما شاكله

الَّ املتوسط منها بني الثقيل املفرط الثِّقل كاجلبال، وبني اخلفيف الرتر اخلفة وهكذا حال قدرته على املوزونات، فإنه ال ميكنه وزا إ
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  .كالذرة

وهكذا حال قدرته على مساحة األبعاد واملقادير، ال يقدر على مساحة إالَّ املتوسط منها بني الواسع املفرط السعة كالرباري 
  .والبحار، وبني الضيق اللطيف كجرم اإلبرة وجرم اخلردلة

وذلك أن القوة الباصرة ال تقوى على . هكذا حال قوة حواسه على إدراك احملسوسات، فال حيس منها إالَّ املتوسطات بني الطرفنيو
  .إدراك األلوان يف الظلمة الظلماء، وال على إدراكها يف النور الباهر كالنظر إىل عني الشمس يف نصف النهار يف يوم الصيف

  .تماع الصاعقة لشدا وجاللتها، وال تقوى أيضاً على إدراك دبيب النملة خلفائفها ومخوهلاوهكذا قوة السمع ال تطيق اس

وهكذا القوة الذائقة والقوة الالمسة ال تقوى على إدراك حمسوساا إالَّ املتوسطات منها، وذلك أن احلر املفرط والربد املفرط 
  .يفسدان املزاج وخيرجانه عن االعتدال

. ملفرط، وهكذا الرائحة املفرطة يفسدان آالت احلواس، ويغريان املزاج و اإلحساس، وهذا يكون من اعتدال املزاجوهكذا الطعم ا

  .وقد بينا يف رسالة لنا كيفية إدراك احلواس حملسوساا واحداً واحدا، فاعرفه من هناك

    

زمان البعيد، ال ميكنه علمها إالَّ ما قرب كونه من زمانه، مثل وهكذا قوة علم اإلنسان ومعرفته باألمور املاضية وأخبار املاضني مع ال
فأما . معرفتنا بآبائنا وأجدادنا القريبني منا، ومثل علمنا بأخبار بين إسرائيل، وما كان بعد الطوفان أو قبل ذلك إىل آدم، عليه السالم

ا يفسدون يف األرض قبل خلق آدم، عليه السالم، فليس ما كان قبل آدم، عليه السالم، من أخبار املالئكة وقصة اجلان الذين كانو
  .للبشر علم ا وال هلم ميل إىل معرفتها، إالَّ من طريق الوحي عن املالئكة تسليماً

وهكذا علم اإلنسان باألمور اآلتية يف الزمان املستقبل، ال ميكنه معرفتها واالستدالل على كوا بدالئل النجوم، إالَّ ما يكون قريب 
لكون مثل استدالل املنجمني بالقرانات اليت تكون يف كل عشرين سنة مرةً، ويف كل مائتني وأربعني سنة مرة، ويف كل تسعمائة ا

وأما القرانات اليت تكون يف كل ثالثة آالف ومثامنائة وأربعني سنة مرةً، ويف كل سبعة آالف سنة، فليس على . وستني سنة مرة
  .لكائنات سبيل لبعدها من الزمان املستقبلمعرفة االستدالل ا على ا

وذلك . وهكذا قوة عقل اإلنسان متوسطة ال يقوى على تصور األشياء املعقولة، إالَّ ما كان متوسطاً بني الطرفني من اجلاللة واخلفاء
 ووضوحه، مثل جاللة الباري، أن من األشياء املعقولة ما ال ميكن عقل اإلنسان إدراكه وإحاطة العلم به جلاللته وشدة ظهوره وبيانه

عز وجل، فإنه ال يقوى عقل اإلنسان على إدراكه وإحاطة العلم مباهية ذات جاللته، وشدة ظهوره، ووضوح بيانه، ال خلفاء ذاته 
ن ومثل عجزه أيضاً ع. ومثل عجز اإلنسان عن تصور صورة العامل بكليته، لشدة كربه وظهوره، ال ِلصغره وخفائه. وشدة كتمانه

  .إدراك الصور اردة عن اهلَيوىل لشدة صفائها ولطافتها ونفوذها يف األشياء

ومن األشياء ما ال ميكن إدراكها وتصورها خلفائها ودقّتها وصغرها مثل اجلزء الذي ال يتجزأ، ومثل اهليوىل األول اردة من الصور 
 اجلنني يف الرحم، وخلقة الفرخ يف جوف البيضة، واحلب يف الغلف، والثمر والكيفيات، ومثل عجزه أيضاً عن معرفة كيفية تصوير

  .يف األكمام

فمن يريد . مث اعلم أن هذه األشياء اليت تدرك حساً مفروغٌ من صنعتها، فأما يف وقت تكوينها فاحلس ال يدركها واهلم ال يتصورها
ر أوالً يف هذه األشياء، فيعلمها ويتصور كيفية حدوثها، مث بعد ذلك أن يعلم كيفية حدوث العامل وعلّةَ كونه، فينبغي أن يتفك

فمن ادعى أنه يعرف ذلك، فليخربنا عن صورة العامل كيف هي على ما هي عليه اآلن، . يتفكر يف كيفية حدوث العامل وعلة كونه
، أو الذي يكون يف الزمان املستقبل ألن حواسه هي تباشرها وتشاهدها، ودع ما كان مضى مع الزمان املاضي لنسيانه عن ذلك



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  397  

أو فليخربنا عن علة كثرة الكواكب، وعلة أبعادها ومقاديرها وأعظامها وحركاا، وما هي عليه اآلن، وما العلّةُ يف . كيف يكون
، أو فليخربنا عن شيء أو فليخربنا عن اَرة وما هي، فإنا مل جند إىل وقتنا هذا أحداً من احلكماء قد قال فيها قوالً مرضياً. ذلك

أو فليخربنا عن علة اختالف أجناس املعادن، . واحد وهو األثر الذي نراه يف وجه القمر ما هو، والناس يشاهدونه من كون العامل
  .وأشكال الناس، وهياكل احليوان مبا هي عليه اآلن، وما العلةُ يف ذلك

  فصل في الحاجة إلى األنبياء

رفة علل هذه األشياء وصولٌ إالَّ أن تؤخذ من األنبياء، عليهم السالم، تقليداً كما أخذوها عن املالئكة مث اعلم أنه ليس إىل مع
  .تسليماً

مث اعلم أن نسبة علم البشر إىل علم املالئكة ومعرفتهم، كنسبة علم حيوان البحر إىل حيوان البحر إىل حيوان الرب ومعرفتها 
وذلك أن حيوان املاء هلا حس وحركة ومتييز تتصرف فيها من طلب . البشر ومعرفته بأمورهابأمورها، وكعلم حيوان الرب إىل علم 

فأما إحساسها بأحوال حيوان الرب ومعرفتها . غذائها ومصاحلها ومنافعها واهلرب من عدوها وعرفاا ذُكْراا وإناثها وأبناء جنسها
  .بأمورها، فليس هلا إىل معرفة ذلك إال شيء يسري

  .لم حيوان الرب بأحوال البشر ومعرفتها بأمور الناس، فليس هلا إالَّ شيء يسريوهكذا ع

  .وهكذا علم البشر بأحوال املالئكة، ومعرفتهم بأمور الذين يف فضاء األفالك وطبقات السموات، فليس هلم ا علم إالَّ شيء يسري

    

ألولُ فاألولُ، واألشرف فاألشرف، وفوق كل ذي علم عليم، وإىل وهكذا أحوال املالئكة يف مراتبها ومقاماا متفاوتة متباينة، ا
قل هو نبأٌ عظيم أنتم عنه معرضون ما : " ربك املنتهى كما أخرب، عز وجل، عن أحوال املالئكة يف مراتبها ومقاماا فقال تعاىل

 إالَّ له مقام معلوم وإنا لنحن الصافّون وإنا لنحن وما منا: " وقال يف حكاية عن املالئكة" كان يل علم باملإل األعلى إذ خيتصمون
يعين أجناس املالئكة وقبائل اجلن واإلنس واحليوانات " ال يعلم جنود ربك إالَّ هو وما هي إالَّ ذكرى للبشر: " وقال" املسبحون

  .أمجع

ولو أن ما يف األرض من شجرة : " كما قال تعاىلمث اعلم أن علم مجيع اخلالئق بالنسبة إىل علم اهللا تعاىل ليس إالَّ كاجلزء اليسري، 
وحنن ". وال حييطون بشيء من علمه إالَّ مبا شاء: " يعين علم اهللا، قال" أقالم والبحر ميده من بعد سبعة أحبر ما نفدت كلمات اهللا

يخاً ألقوام جهال يعارضون العلماء قد جعلنا هذه الرسالة تنبيهاً إلخواننا على اية مبلغ طاقة اإلنسان يف العلوم واملعارف، وتوب
بالكالم واجلدال، ويسألوم عن علل أشياء ليس يف طاقة اإلنسان معرفتها، وهم قد تركوا البحث عن أشياء واجب عليهم تعلُّمها 

  .والبحث عنها، مث ال يسألون عنها وال يتفكرون فيها جلهلهم

  الخُلفُ بين العلماء في حدوث العالم وقدمه

فمن ذلك اخلُلف الذي بني العلماء يف حدوث العامل . ه ليس من علم وال عمل وال جتارة إالَّ وبني أهلها فيها منازعةٌ وخلفاعلم أن
. فاألنبياء، عليهم السالم، كلهم يرون ويعتقدون أن عامل األجسام حمدث ال شك فيه. الفلسفية والشريعة: وقدمه، ومها طائفتان

فأما املتفلسفة الناقصون فشاكّون فيما يقولون، متحريون فيما يزعمون . ة الفضالء الراسخون يف العلموهكذا يرى بعض الفالسف
وهكذا حكم كثري من أتباع األنبياء، عليهم السالم، واملقرين مبا خربت به، فإم شاكّون أيضاً فيما يقلّدون، . من ِقدم العامل
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ألخ الفاضل، باهللا أن تكون منهم، ألن ما مثَلهم يف هذه الرسالة وما خيتلفون فيها إالَّ وأُعيذُك، أيها ا. ومتحيرون فيما يعتقدون
وذلك أنه كان رجل حكيم له أوالد صغار، وكان فيهم مجاعة أذكياء فهماء جنباء، . كمثل أولئك الصبيان األغبياء البله اجلهالء

ماً يف بعض خزائن أبيهم، فوجدوها مملوءة باحلالوة، خمتلفة الطعام وكان فيهم مجاعة أغبياء بله جهالء، فنظر أولئك األخوة يو
أال ترى من عِمل هذه العجائب، وصور هذه : واأللوان والروائح واألشكال، فتأملوها وفكروا فيها، فوقع يف أفكارهم أن قالوا

ومن كان منهم غبياً أبله . أنه عمل صانع حكيمعلم . األشكال، ومن صنع هذه األلوان؟ فمن كان منهم ذكياً فهيماً مدركاً جنيباً
  .ساهياً، خفي عليه ذلك وانغلق

أترى من أي شيء عملها، وبأي شيء صورها؟ فمن كان منهم أذكى وأفهم، علم أنه من : مث تفكر الذين علموا أنه صنعة احلكيم
  .ومن كان دوم يف الفهم والذكاء خفي عليه ذلك. شيء آخر عملها

ترى كيف عملها، وِلم صورها ذه األشكال؟ فمن كان منهم أذكى وأفهم وأجنب، : ين علموا أنه من أي شيء عملهامث تفكر الذ
ومن كان منهم دون ذلك يف املرتبة خفي عليه وقصر فهمه عنه . عقلَ ذلك وتصورها، وحتقق واستغىن عن سؤال ِلم وكيف

  .وتوقف يتفكر ويتروى يف ذلك

. صانع حكيم: فقالوا من احللواين؟ فقالوا. وا أخوة هلم بالغني عاقلني عن هذه احلالوة، فأجابوا أا عملها احللواينمث عند ذلك سأل

  .ومنهم من خفي عليه لغباوته، فكذَّب وأنكر، إذ مل ير احللواين قبل ذلك، وال مسع بذكره. فمنهم من فهم وعقل وصدقهم

أترى من أي شيء عِمل احللواين هذه العجائب؟ فأجابوهم أنه : الكبار البالغني العقالءمث سأل أولئك األخوة الصغار إخوام 
  .عملها من السكر والدهن والنشاء

  .ومنهم من كذَّب وأنكر إذ مل يروا هذه األشياء عياناً، ومل يعرفوها عقالً. فمنهم من صدقهم إذ كان موفقاً هادئاً مؤيداً رشيداً

  . منها شيئاًأرونا: مث قالوا

  .مل يبق الصانع منها شيئاً بل استعملها كلها: فقالوا هلم

  .فمنهم من كان موفقاً فصدقهم، ومنهم من كذَّب وأنكر ومل يرشد

بىن الدبكدان، وأوقد النار، ونصب الطَّنجري، وصب فيه الدهن، وطرح فيه : كيف عِمل احللواين هذه؟ قالوا: مث إم سألوهم
  .كها بإسطام، وعقَّدها بالنشاءالسكر، وحر

    

ومنهم من . فمن كان منهم أذكى فهماً تصوره جبودة ذكائه وحسن رويته، وفرحية قلبه، وصفاء جوهر نفسه، وضياء نور عقله
  .عميت عليه األنباء، إذ مل يكن له ذكاء، وال لقلبه صفاء، وال لنور عقله ضياء

هم، وصاروا ِفرقاً يتجادلون فيما بينهم يف هذه املسألة، ويتنازعون ويتخاصمون وشبت بينهم مث إن أولئك األخوة اختلفوا فيما بين
  .نريان الفتنة والبغضاء

مث إن والدهم الشفيق رثى ما وقعوا فيه من احملنة والبلوى، وأمر بعض إخوام العقالء املستبصرين أن يكونوا قضاة وعدوالً بينهم، 
إذا سألكم أخوتكم وحتاكموا إليكم فيما خيتلفون فيه، فأرشدوهم ودلُّوهم على : فقال هلم. قدرون عليهويقضوا احلكم بأرفق ما ي

فكان من جواب أولئك األخوة القضاة، إذا سئلوا عن عمل هذه احلالوات، أجابوا أخوم أا من عمل أبيهم، فسكنت . ذلك
  .إىل فهمهم من معرفتهم باحللوايننفوس أولئك الصغار إىل قوهلم، ألن معرفتهم بأبيهم أقرب 

ال من شيء تعرفونه، فسكنت نفوسهم إىل قوهلم أكثر من سكوم إىل قول من أجاب أنه : من أي شيء عمل؟ قالوا: وإذا سألوهم
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  .عمل من السكَّر والشريج والنشاء، ألن الصبيان قد تبني هلم بأن أشياء كثرية ما رأوها بعد وال عرفوها

  .كما شاء وكيف شاء: كيف عملها وكيف صورها؟ قالوا: وإذا سألوهم

  .وكانت هذه اجلوابات أسكن لنفوسهم من قول من يطول فيه اخلًطَب، وقال كيت وكيت وفعل وصنع

رق فمثل العامل مبا فيه من العجائب وط. فهذا مثل اختالف العلماء يف حدوث العامل وِقدمه، والسائلني هلم واخوم ايبني عنه
ومثل السائلني عن حدوث العامل . أجناس املوجودات وغرائبه وصنوف صنائع املصنوعات، كمثل تلك اخلزانة اململوءة من احلالوة

ومثل أولئك األخوة . وكيفية صنعته وعن هيواله وصنائعها، كمثل سؤال أولئك األخوة الصغار الضعفاء العقول القليلي الفهم
بوا بشرح طويل، فأوقعوا اخلُلف بني األخوة، كمثل الفالسفة يف أجوبتهم عن كيفية حدوث العامل العقالء الذين سئلوا فأجا

ومثل أولئك األخوة القضاة والعدول يف . واهليوىل والصورة والعنصر والطبيعة وما شاكلها من األلفاظ الغريبة املعاين البعيدة التصور
ومثل ذلك األب الشفوق الرحيم هو الباري تعاىل باعث األنبياء، عليهم . همأجوبتهم، كمثل األنبياء، عليهم السالم،وخلفائ

  .السالم، ليكونوا قضاة بني خلقه يف ما خيتلفون فيه من هذه املسائل وجييبوهم حبسب ما يليق بعقوهلم ومبلغ فهمهم

  فصل فيما يحتاجه السائل عن هذه المسائل

، وبينا كيفية صنعته وماهية هيواله وصورته يف املبادئ العقلية مثل ما ذكر القدماء مث اعلم أنا قد أَخربنا عن علة حدوث العامل
ولكن حيتاج الناظر فيها والسائل عن هذه املسائل أن تكون له نفس زكية، وفهم . الفضالء املوحدون منهم القائلون حبدوث العامل

يفهم ما وصفنا، فينبغي له أن يقنع مبا قالت الفالسفة إن العامل فمن مل .دقيق، وقوة روية، وجودة تصور روحانية كي يفهمها
ورمبا قالت األنبياء بأمجعها، عليهم السالم، إن العامل بأسره خملوق وإن اهللا، عز وجلّ، هو خالقه ومبدعه . معلول وعلته الباري

  .وخمترعه

 ومل يثق بقوهلم، ومل تسكن نفسه إىل حكمهم، ومل يطمئن فإن مل يعقل ما قالت الفالسفة وما أخربت عنه األنبياء، عليهم السالم،
إىل قوهلم، ويتكل على ما ختيله القوة الومهية، فال ينبغي له أيضاً أن يثق حبكمها، وال أن يسكن إىل ختيلها، ألنه ختيلٌ ما له حقيقة، 

 القوة الباصرة، إذا أرتك لون شيء من الطعام بأن وما ال حقيقة له فال يوثق به وال حيكم بصحته، كما ال يوثق وال حيكم بصحة
  .فإن عرفت حقيقته، وإالَّ استعنت بالقوة الذائقة. حتكم على حقيقته إالَّ بعد أن تستعني بالقوةَّ الشامة

ا فهكذا ينبغي لك يا أخي إذا شككت يف مسألة مشكلة أن ال تثق بنفسك دون أن تستشري فيها إخوانك الكرام الفضالء، كم
فهكذا جيب أن تكون سريتك يف . تستعني يف أمور الدنيا، إذا مل تنهض بشيء منها، بإخوانك وجريانك وأصدقائك الفضالء الكرام

  .وفقك اهللا أيها األخ للسداد،وهداك إلىسبيل الرشاد ومجيع إخواننا حيث كانوا يف البالد. أمر الدين وطلب اآلخرة

  علومفصل ومذهب إخواننا النظر في جميع ال

مث اعلم أن احلكماء األولني قد تكلمت يف فنون من العلوم،ضروب من اآلداب، وغرائب من احلكم كثرية ال حيصي عددها إال اهللا 
  .الواحد القهار

    

وقوم من . وتكلّموا أيضاً يف الطب والطبائع والكائنات اليت حتت فلك القمر.فمنها من تكلم يف تركيب األفالك وأحكام النجوم
علماء الشرعيني ينكرون أكثره، إما لقصور فهمهم عما وصف القوم، أو لتركهم النظر فيها، واشتغاهلم بعلم الشرع وأَحكامه أو ال
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لعناد بينهما، وكذلك أيضاً ان أكثر من ينظر يف العلوم احلكمية، من املبتدئني قيها واملتوسطني من بينهم، يتهاونون بأمر الناموس 
كل ذلك . رون بأهله، ويأنفون من الدخول حتت أحكامه، إال خوفاً وكرهاً من قوة امللك الذي هو أخو النبوةوأحكام الشريعة ويز

  .لقصور فهم الفريقني مجيعاً عن معرفة حقائق هذه األشياء املذكورة، ولقلة علمهم أَيضاً مباهيات الكائنات

الكشف عن حقائق أشيائها، أعين العلوم احلكمية والنبوية مجيعاً، وكان وملا كان مذهب إخواننا الفضالء الكرام النظر فيها مجيعاً، و
هذا العلم حبراً واسعاً وميداناً طويالً، احتجنا أن نتكلم يف ما دعت الضرورة إىل عمل هذه الرسائل اليت هي إحدى عشرة ومخسون 

م ذلك إال بأمثال تضرب، ليقرب من فهم املبتدئ النظر رسالة، والكالم فيها ألوجز ما ميكن، وإيراد النكت اليت هي الٌّلب، وال يفه
  .يف العلوم، ويسهل تصور احلقائق للمتأملني

مث اعلم أن العلوم احلكمية والشريعة النبوية كالمها أمران إهليان يتفقان يف الغرض املقصود منهما الذي هو األصل، وخيتلفان يف 
وعمدا .  هو ما قيل أا التشبه باإلله حسب طاقة البشر، كما بينا يف رسائلنا أمجعوذلك أن الغرض األقصى من الفلسفة. الفروع

أُوالها معرفة حقائق املوجودات، والثانية اعتقاد اآلراء الصحيحة، والثالثة التخلُّق باألخالق اجلميلة والسجايا : أربع خصال
  .احلميدة، والرابعة األعمال الزكية واألفعال احلسنة

 من هذه اخلصال هو ذيب النفس والترقِّي من حال النقص إىل التمام، واخلروج من حد القوة إىل الفعل بالظهور، لتنال والغرض
  .بذلك البقاء والدوام واخللود يف النعم مع أبناء جنسها مع املالئكة

 من جهنم عامل الكون والفساد، وإيصاهلا إىل وهكذا الغرض من النبوة والناموس هو ذيب النفس اإلنسانية وإصالحها وختليصها
فهذا هو املقصود . اجلنة ونعيم أهلها يف فسحة عامل األفالك وسعة السموات، والتنسم من ذلك الروح والرحيان املذكور يف القرآن

  .من العلوم احلكمية والشيعة النبوية مجيعاً

ئع املختلفة واألعراض املتغايرة اليت عرضت للنفوس، وبذلك اختلفت وأما اختالفها يف الطرق املؤدية إليها فمن أجل الطبا
موضوعات النواميس، وسنن الديانات، ومفروضات الشرائع، كما اختلفت عقاقري األطباء و عالجاا، وحبسب اختالف األمراض 

  .العارضة لألجساد من اآلالم واألوجاع، وحبسب اختالف األزمنة واألمكنة

ف سنن الديانات النبوية والفلسفية مجيعاً، وفنون مفروضات النواميس، واملقصد واحد، كاختالف طرقات ومثال آخر يف اختال
القاصدين حنو بيت اهللا احلرام، وتوجههم شطره حبسب مواضع بلدام ومراحلهم ومرافقهم من البيت شرقاً وغرباً وجنوباً ومشاالً 

  .كما بينا يف رسالة جغرافيا

  موجودات كّلها نوعانفصل في أن ال

  .كلية وجزئية: مث اعلم أن املوجودات كّلها نوعان

فاملوجودات الكليةُ الدائمة الوجود والبقاء، ألا ابتدأت يف الترتيب من أشرفها وأمتها إىل أدوا وأنقصها كما بينا يف رسالة املبادئ 
  .العقلية

التمام، ألا تبتدئ بالكون من أنقص الوجود متوجهة إىل أمت الوجود، ومن واملوجودات اجلُزويات دائمة يف الكون، متوجهةٌ حنو 
  .أدون األحوال مترقيةً إىل أشرفها وأمتها

. مث اعلم أن اإلنسان هو من األمور اجلُزوية، وهو جمموع من جوهرين، أحدمها هذا اجلسد اجلسماين، واآلخر هو النفس الروحانية

وأنقص حاالت نفسه وأدونها أن تكون ساذجة ال تعلم . النطفة متوجهاً إىل أن يصري رجالً جلداًفأنقص حاالت جسده ابتداؤه من 
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وأمتُّ حاالا أن تخرج كل ما يف قوا من الفضائل ". واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئاً: " شيئاً كما قال اهللا تعاىل
وعلمتم ما مل تعلموا أنتم وال : " اً عاملاً ربانياً حكيماً فيلسوفاً حمققاً كما قال تعاىلإىل الفعل، وهو أن يصري اإلنسان مؤمناً حقّ

  ".كونوا ربانيني: " وقال" علَّم اإلنسان ما مل يعلم: " وقال" آباؤكم

    

اية يسبق إليها والغرض هو غ. وكل فاعل حكيم فله يف فعله غرض ما. مث اعلم أن كل عمل متقن فمن صانع حكيم يف أولية العقل
  .وإذا بلغ الفاعل إىل الغاية قطع الفعل. وهم النفس

فإن كان قد بلغ إىل غرضه، فسبيله أن . مث اعلم أن دوران األفالك فعل متقن، ففاعله إذاً حكيم، فله إذاً يف إدارة األفالك غرض ما
  .يقطع الفعل ليقف عن الدوران

  .أفضل فعٍل، وأجلُّ النفوس ما بدا منها العلم وزال عنها اجلهلفأما األجسام فإن أفضلها ما كان يظهر عنه 

فإن كان الفاعل هلما هي الدودة والزنابري، فإذاً أصغر . مث اعلم أن ألذّ ما يأكل اإلنسان هو العسل، وأنعم ما يلبس هو اإلبريسم
  .وقد قام الربهان بأنَّ اجلسم ال فعل له البتة. األجسام أكرمها فعالً

فى عليك بأن الزرع والشجر يف إخراج احلب والثمر، وغايتهما احلصاد، ومتام الغرض منها بعد ذلك متام احليوان يف وال خي
  .اإلدراك، وغايته النتاج، وحصاده وصرامه املوت

كذلك الثمر . ادفالغرض من احليوان إذاً بعد املوت كذلك احلب إذا مل يتم ومل يستحكم قبل حصاد الزرع، ال ينتفع به بعد احلص
  .إذا مل ينضج وينعقد قبل إخراجه، مل ينتفع فيما يراد منه

وهكذا حكم النفس اإلنسانية، إذا هي مل تتم باملعارف احلقيقية صورا، ومل تستتم باألخالق اجلميلة جوهرها،وال باآلراء 
ة اجلسد حبياا، وال تستقل بذاا، وال تلتذ بالنعيم يف الصحيحة عقلها، وال باألعمال الزكية ذاا يف الدنيا، ال تنتفع بعد مفارق

  .اآلخرة على التمام والكمال، كما أن اجلنني إذا مل تستتم يف الرحم خلقته، ومل تستكمل هناك صورته، ال ينتفع باحلياة يف الدنيا

 أيها األخ من نوم الغفلة ورقدة اجلهالة، فإن فهكذا حكم النفس ألن موت اجلسد والدة النفس، كما أن الطَّلق والدة اجلنني؛ فانتبه
والذين جاهدوا فينا " الغرض يف ذلك أن تصري ملَكاً بالفعل، فاجتهد غاية اجلهد، وقو ظهرك باحلبل املتني، واعتصم حببل اهللا

ن اخلط املعوج إىل الغرض واجتهد أن تتوجه حنو الصراط املستقيم، إذ ذلك أقرب طرق م." لنهدينهم سبلنا وإن اهللا ملع احملسنني
وفقك اهللا وإيانا ومجيع إخواننا للسداد، . األقصى، لتنال بذلك السعادة وبقاء األبد، وتتلذذ بلذات النعيم والرحيان، واحلور والغلمان

  .إنه رؤوف بالعباد، وحبق حممد وآله األجماد، صلوات اهللا عليهم إىل يوم التناِد

مة الموت والحياة الخامسة عشرة في حكالرسالة  

إخوان الصفاء رسائل وهي الرسالة التاسعة والعشرون من   

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى، آهللا خري أما يشركون؟ 

  فصل 



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  402  

املعارف إىل أي حد تنتهي، وبينا اعلم أيها األخ البار الرحيم، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أنه ملا فرغنا من بيان طاقة اإلنسان يف 
الغرض من النواميس الشرعية النبوية والعلوم احلكمية احلقيقية، وهو ذيب النفس فحسب، واستدعاء اخللق إىل اهللا تعاىل، فنريد أن 

علوم احلقيقة هو يف اعلم أن افتتاح مجيع ال: نذكر يف هذه الرسالة ماهية حكمة املوت واحلياة، وما احلكمة يف وجودمها، فنقول
وملا كان اإلنسان هو مجلة جمموعة من جوهرين متباينني وأعراٍض حتلهما، أحدمها هذا اجلسد اجلسماين، . معرفة اإلنسان نفسه

واآلخر هو النفس الروحانية، كما بينا يف الرسالة اليت ذكرنا فيها أن اإلنسان عامل صغري؛ وكان جوهر النفس أشرف من جوهر 
وقد بينا ماهية اجلسم وصفاته املخصوصة . صار علم اإلنسان جبوهر النفس وأحواهلا أشرف من علمه جبوهر اجلسم وأحوالهاجلسد، 

ملا كان علم اإلنسان ومباحثُه : به يف رسالة اهلَيوىل ورسالة احلاس واحملسوس، ونريد أن نتكلم هاهنا يف علم النفس و أحواهلا فنقول
هل هو، وما هو، وأين هو، ومىت هو، ومل هو، ومن هو، : جه، كما بينا يف رسالة الصنائع العلمية، وهيباملعلومات من تسعة أو

  .كما بينا ذلك يف رسالة قاطيغورياس

ما هي، وكيف هي، وكم هي، مع هذا اجلسد، : مث نريد أن نذكر من هذه املباحث يف أمر النفس اجلُزئية اإلنسانية طرفاً فنقول
    بل رباطها، وكيف تكون حاهلا اذا فارقته، ومل ربطت باجلسم، وما الغرض يف ذلك؟ وأين كانت ق

واعلم أنه قد بينا ماهيتها يف رسالة العقل واملعقوالت، وكميتها يف رسالة العامل إنسان كبري، وأين كانت النفس اجلزئية قبل رباطها 
سد يف رسالة البعث والقيامة، ونريد أن نذكر يف هذه الرسالة امللقّبة باألجساد يف رسالة مسقط النطفة، وأين تكون إذا فارقت اجل

حبكمة املوت كيف كوا مع اجلسد، ومل ربطت باجلسم وملَ تفارقُه؟ وملا كانت األنفس اجلزئية قوى منبثّةً من النفس الكلية يف 
اليت هي نفس العامل بأسره، وملَ ربطت باجلسم الكلي األجسام اجلزئية اليت حتت فلك القمر، احتجنا أن نذكر أوالً النفس الكلية 

  .الذي هو مجلة العامل من أقصى فلك احمليط إىل منتهى مركز األرض بعون اهللا تعاىل

  فصل في غرض رباط النفس الكلية بالجسم

  الكلي حسب ما تبين هاهنا 

يف الوجود بالعلة األوىل الذي هو الباري تعاىل كتعلُّق العدد إنه ملا كانت املوجودات كلُّها مرتبةً بعضها حتت بعض، متعلِّقة : فنقول
وترتيبه عن الواحد الذي قبل االثنني، كما بينا يف رسالة املبادئ العقلية، وكانت النفس أحد املوجودات، وكانت مرتبتها دون 

بالً هلا بالطبع،وكانت النفس حية بالذات، العقل وفوق اجلسم املطلق، وكان اجلسم فارغاً من األشكال والصور والنقوش واحلياة، قا
عالَّمة بالقوة، فعالة بالطبع، ومل يكن من احلكمة اإلهلية والعناية الربانية أن تترك النفس فارغةً غري مشغولة بضرب من احلكمة، وأن 

دات اليت فوق رتبتها الذي هو العقل يكون اجلسم، مع قَبوله للتمام، عاطالً ناقص احلال؛ ومل يكن للنفس أن تتحكم على املوجو
الفعال، عطفت النفس بواجب احلكمة على اجلسم املُطلق، إذ كان دوا يف الرتبة، فتحكمت فيه بالتحريك له والشكل والتصاوير 

هور واإلظهار، والنقوش واألصباغ، ليتم اجلسم بذلك، وتكملَ النفس أيضاً بإخراج ما يف قوا من احلكمة والصنائع إىل الفعل والظ
تشبهاً حبكمة الباري تعاىل، إذ مل يقتصر على علمه بالكائنات قبل كوا حىت أخرجها إىل الوجود بعد العدم، ليظهر الكلُّ للجزء، 

  .ويشاهد اجلزُء الكلّ وخيرج ما يف القوة من احلكمة والصنائع إىل الفعل والظهور

كلي املطلق الذي هو مجلة العامل من أعلى فلك احمليط إىل منتهى مركز األرض، وهي فمن أجل هذا ربطت النفس الكلية باجلسم ال
  .سارية يف مجيع أفالكه وأركانه ومولَّداته، ومدبرة هلا وحمركة بإذن اهللا تعاىل وتقدس
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  في سريان النفس الكلية في الجسم الكلي

ى النفس الكلية الفلكية يف اجلسم الكُلِّي الذي هو مجلة العامل واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أنه إذا فاضت قو
اجلسماين، ابتدأت من الكلية الفلكية يف اجلسم الكُلِّي الذي هو مجلة العامل اجلسماين، ابتدأت من أعلى فلك احمليط متوجهةً حنو 

 أوالً فأوالً، حىت إذا بلغت إىل منتهى مركز العامل، مركز العامل، وسرت يف األفالك والكواكب واألركان األربعة واألوقات الزمانية
اجتمعت كلُّها هناك، ويكون ذلك سبباً لكون األجسام اجلزئية الكائنة الفاسدة اليت دون فلك القمر، وهي احليوانات والنبات 

ذلك راجعة، أعين تلك واملعادن، ألا إذا علَت إىل أقصى مدى غاياا الذي هو الغرض األقصى بطول الزمان، وعطفت عند 
القُوى، حنو احمليط، فيكون سبب بعث األنفس اجلزئية اإلنسانية الكلية من األجسام الفاضلة، وهذا قولٌ مجملٌ حيتاج أن نشرحه 

  .ونبين أيضاً أن املوت حكمة

 إن املوت حق، ويف ذلك حكمة واعلم أن احليوانات كلَّها تكره املوت وحتب احلياة، ولكن من أجل أن كثرياً من العقالء يقولون
وال يدرون معىن " هو الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمالً: " وال يدرون ما تلك احلكمة، وحيتجون بقوله تعاىل

ص العيش مث إم مع إقرارهم بذلك كلُّهم حيبون احلياة ويكرهون املوت، مث يذمون احلياة عند تنغي. قوله تعاىل وما املراد يف ذلك
  .ويتمنون املوت عند الشدائد، احتجنا أن نبني ما املوت وما احلياة، ومل يكره وحتَب احلياة، وما احلكمة يف خلقتهما

  فصل في اعتبار الموت والحياة

    

 كتاب التشريح فاعلم أنه إذا فكر العاقل العاِلم يف تركيب هذا اجلسد وما هو عليه من إتقان البنية وإحكام الصنعة، كما ذُكر يف
وكتاب منافع األعضاء بشرح طويل من عجائب تأليف أعضائه، وغرائب تركيبه، وحسن هندام مفاصله، وكيفية تشعب 

األعصاب املمتدة على أعضائه وعظامه املؤتلفة عليها، املتمكنة مبفاصلها، املنتشرة إىل أطراف بدنه، املنشأة منها األوتاد اللينة الرقيقة 
ور، وكيفية تشعب العروق الواردة اليت منشأها من عمق الكبد املنتشرة يف خلل اللحم، املوردة للدم إىل أطراف للحس وللشع

البدن؛ وكيفية تشعب العروق الضاربة اليت منشأها من القلب، املنتشرة يف عمق البدن، املوصلة للنبض إىل أطراف اجلسد؛ وكيفية 
ا بينا يف رسالة تركيب اجلسد واألوعية املعدة لألغراض املختلفة، جلر املنفعة أو لدفع طبقات بنية بدنه بعضها فوق بعض، كم

املضرة؛ وكيفية ابتدائه من النطفة وتتميمه يف الرحم ونشوئه يف أيام الصبا، وتكميله يف أيام الشباب، وتنضيجه يف أيام الكهولة، 
  .فريى أنه غاية الكمال واحلكمة والصواب واإلتقان

مث إذا تفكر يف أيام الشيخوخة ويفّ هاب قوته وتغيريات رونقه وإدباره ونقصانه مث هدمه باملوت وتغيره بعد ذلك باالنتفاخ والننت 
فمن أجل هذا . وفساده؛ مث كيف يبلى يف التراب ويضمحلّ وال يعرف ما وجه احلكمة فيه، فيتحري ويتشكك ويضلّ عن الصواب

  .الرسالة املوت واحلياة، ونبني ما احلكمة يف خلقهما وكومااحتجنا أن نذكر يف هذه 

واعلم أنه إذا فكر العاقل اللبيب يف خلقة الَّحم وحال املشيمة وكون اجلنني من النطفة، وكيفية ذلك املكان، وما قد أِعد هناك من 
  .قان الصنعة من الصواب، وما يتعجب منه أولو األلباباملرافق واملراِفل لتتميم اخللقة وتكميل الصورة، فرياها يف غاية احلكمة وإت

مث إذا فكر يف حال الوالدة، وكيف ينقلب يف الرحم، وتنخرق املشيمة، وتنقطع تلك األوتار، وتسترخي تلك الِّرباطات اليت كانت 
 الوالدة من اجلهد والشدة، فإنه يرى تمسك اجلنني هناك، وكيف يسيل الدم والرطوبات املُعدة اليت كانت هناك ملرافقه، وما تلقاه

  .شيئاً يدهش العقل وحيير أويل األبصار واأللباب
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ولكن ملا كان من حال ما ينقل إليه اجلنني من فسحة هذا العامل وطيب نسيمه وإشراق أنواره، وما يستأنف الطفل من العمل يف 
 وجناه اهللا من ذلك املكان الضيق املظلم الناقص احلال باإلضافة إىل مستقبل العمر من لذة العيش والتمتع بنعيم الدنيا، وإذا قدر

  .أحوال هذه الدار من التصرف والتقلب، فريى أن احلكمة والصواب كان يف اخلروج من هناك

ل بعد فهكذا ينبغي لك يا أخي أن تعترب لتعلم أن حال النفس مع اجلسد كحال اجلنني يف الرحم، وأن حاهلا بعد املوت كحال الطف
الوالدة، ألن موت اجلسد والدة النفس، وكذلك والدة الطفل ليست سوى خروجه من الرحم، وكذلك والدة النفس ليست هي 

  .شيئاً سوى مفارقة النفس إياه

  فصل في ماهية الحياة

فس اجلسد، واملوت جسداين ونفساين، واحلياة اجلسدانية ليست شيئاً سوى استعمال الن: اعلم أن املوت واحلياة نوعان: فنقول
اجلسداين ليس شيئاً سوى تركها استعماله، كما أن اليقظة ليست شيئاً سوى استعمال النفس احلواس، وليس النوم شيئاً سوى تركه 

  .استعماهلا

    

نقوش والصور طبعاً، فأما النفس فحياا ذاتية هلا، وذلك أا جبوهرها حية بالفعل، عالَّمة بالقوة، فعالة يف األجسام واألشكال وال
وان موا هو جهالتها جبوهرها، وغفلتها عن معرفة ذاا؛ وان ذلك عارض هلا من شدة استغراقها يف حبر اهلَيوىل ولبعد ذهاا يف 

ال والناس أكثرهم جلهاالم جبوهر نفوسهم، وغفلتهم عن حياا األبدية، . هاوية األجسام، ولشدة غرورها يف الشهوات اجلسمانية
وإمنا احلياة الدنيا لعب وهلو وزينة " " وما احلياة الدنيا إالَّ متاع الغرور" يعرفون إالَّ هذه احلياة الدنيا اجلسدانية الدنية املتقطعة 

اً من يعلمون ظاهر:" فصاروا يريدون البقاء يف الدنيا ويتمنون اخللود فيها كما قال تعاىل" وتفاخر بينكم وتكاثر يف األموال واألوالد
وإن الدار :" وقال" واآلخرة خري ملن اتقى" يريدون عرض الدنيا واهللا يريد اآلخرة : وقال" احلياة الدنيا وهم عن اآلخرة هم غافلون

وآيات كثرية يف ذم الذين يريدون احلياة الدنيا، هي حياةُ اجلسد، ويغفلون عن احلياة اآلخرة " اآلخرة هلي احليوان لو كانوا يعلمون
اعلم أن اجلسد ميت جبوهره، وأن حياته : فأما ماهية حياة اجلسم فنقول.  هي حياة النفس باحلقيقة، وتلك حياة أبداً دائماًاليت

والدليل على أن . عرضية اورة النفس إياه، كما أن اهلواء مظلم جبوهره، وإمنا ضياؤه بإشراق نور الشمس عليه والقمر والكواكب
منها "  يرى من حاله بعد مفارقة النفس له كيف يتغري ويفسد ويتالشى ويرجع إىل التراب، كما كان بديئاًاجلسد ميت جبوهره ما
  ." خلقناكم وفيها نعيدكم

  فصل في 

  غرض رباط النفس الجزئية بالجسد الجزئي

نائع والفضائل من حد القوة اعلم امنا ربطت األنفس اجلزئية كيما تكمل بالرياضة وختِرج ما يف جوهرها من احلكمة والص: فنقول
إىل الفعل لتتم اهليوىل اجلزئية، وتكمل هي أيضاً، ويتشبه ذلك اجلزء بالكل، وهو أن تتعلم النفس اجلُزئية السياسة والتدبري والتهذيب 

يف حد احلكمة إا وهكذا تشبه اجلُزء بالكل كما قيل . باألخالق اجلميلة واآلراء الصحيحة واألعمال الزكية واملعارف احلقيقية
  .التشبه باإلله حبسب الطاقة اإلنسانية

وإذا بلغت النفس اإلنسانية إىل أقصى مدى غاياا، وكملت مبا أظهرت من الفضائل وهدم اجلسد، نقلت هذه األنفس بعد مفارقة 
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ط األربعة القابلة للكون والفساد اجلسد إىل حالة أخرى ونشوء آخر أعلى وأشرف من هذا اجلسد املؤلّف من اللحم والدم واألخال
  ".وننشئكم فيما ال تعلمون:" كما قال اهللا تعاىل

مث إن اهللا ينشىء النشأة اآلخرة، فتكون نسبة تلك احلال اليت تنقل إليها النفس بعد مفارقة اجلسد باإلضافة إىل هذه احلال كنسبة 
الدة من فسحة هذا العامل وطيب نسيمه وإشراق نوره باإلضافة إىل ظلمة حال اجلسد يف الرحم إىل احلال اليت نِقل إليها بعد الو

  .األحشاء واملشيمة والرحم اليت هي ثالث ظلمات

مث اعلم أن النفس ال حتس تلك احلال اليت تنقل إليها إال بعد مفارقة اجلسد، وعاينت احلقيقة اليت كانوا ا يوعدون كما قال اهللا 
يعين املوت بعد مفارقة "واعبد ربك حىت يأتيك اليقني:" وقال لنبيه، عليه السالم". ءك فبصرك اليوم حديدفكشفنا عنك غطا:" تعاىل

فإذاً املوت حكمة ومنة من اهللا تعاىل على عباده، بل باملوت سبب " يا أيتها النفس املطمئنة، ارجعي إىل ربك راضية مرضية:" اجلسد
  .دبقاء احلياة اجلسدانية وسبب فناء اجلس

  فصل في حكمة الموت

    

اعلم بأن لكل كوٍن ونشوٍء أوالً وابتداًء، وله غايةٌ وايةٌ إليها يرتقى، ولغايتها مثرةٌ تجتىن، فمسقط النطفة كونٌ قد ابتدئ، وغايته 
مثرة مسقط النطفة ال تكون إال وكما أن . والوالدة أيضاً كونٌ قد ابتدئ، واملوت غايته اليت إليها املنتهى. الوالدة اليت إليها املنتهى

بعد الوالدة، ألن الطفل ال يتمتع إال بعد الوالدة، فهكذا النفس ال تتمتع إالّ بعد مفارقة اجلسد، ألن موت اجلسد والدة النفس 
رحم، فإذاً وذلك أن موت اجلسد ليس شيئاً سوى مفارقة النفس له، كما أن والدة اجلنني ليست شيئاً سوى مفارقة ال. وهي الروح

وكما أن اجلنني إذا متَّت يف الرحم صورته، وكملت هناك خلقته، مل ينتفع يف الرحم بل ينتفع . املوت حكمةٌ كما أن الوالدة حكمةٌ
بعد الوالدة يف احلياة الدنيا، كذلك النفس إذا كملت صورا ومتَّت فضائلها بكوا مع اجلسد، انتفعت بعد مفارقتها اجلسد يف 

فإذاً املوت حكمةٌ، إذ البقاء األبدي ال يتيسر إالّ بعد حصول املوت، فاملوت سبب حلياة األبد، واحلياة الدنيا سبب . ة اآلخرةاحليا
  .للموت قي احلقيقة، إذ اإلنسان ما مل يدخل يف هذا العامل ال ميكن له أن ميوت، وموته سبباً حلياته الباقية أبد اآلبدين

 النفس مع اجلسد كمثل الصيب يف املكتب ليتعلم ويتأدب ويرتاض ؛ فإذا تعلَّم وأحكم ذلك، فليس حالٌ واعلم يا أخي أن مثَل
فهكذا حكم النفس مع . أخرى إالَّ اخلروج من املكتب واالنتفاع مبا حصل يف املكتب، ألنه قد متّ ما يراد منه وبقي اإلكرام واازاة

وكما أن الصيب إذا أحكم ما يراد منه يف املكتب، استغىن . فليس من طريقة إال املفارقة. عهاجلسد إذا أحكمت ما يراد منها بكوا م
عن محل اللوح والدواة واملداد والقلم وسواده، ألنه كان يكتسب به ويقرأ منه وميحو ليحصل العلم يف نفسه حمفوظاً من القرآن 

بيان يف املكتب، فهكذا حكم النفس مع اجلسد إذا هي أحكمت أمر واألخبار واألشعار والنحو واللغة وما شاكلها مما حيفظ الص
احملسوسات بطريق احلواس، وأمر املعقوالت بطريق الفكر والروية، وعرفت حقائق أمور هذا العامل من الكون والفساد، وارتقت 

فيها وعرفتها حق معرفتها، واستبان بعد ذلك بطريق الرياضيات اليت هي الرباهني إىل معرفة األمور الغائبة عن احلواس، وارتاضت 
هلا أمر عاملها ومبدئها ومعادها، وعاينت بعني البصرية أحوال أبناء جنسها من السابقني الذين مضوا على سنن اهلدى، وارتقوا إىل 

لك ذا ملكوت السماء وفسحة األفالك وسعتها، اشتاقت هي عند ذلك الصعود إىل هناك واللحاق بأبناء جنسها، وال ميكنها ذ
اجلسد الثقيل إال بتركها ومفارقتها إياه، وهو املوت، فلو مل يكن املوت لكانت ممنوعة من الوصول إىل هناك، فإذاً املوت حكمةٌ 

  .ونعمةٌ ورمحةٌ وفضلٌ ورضوانٌ من اهللا، عز وجلَّ، للنفوس املخرية املستبصرة
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 كالسفينة، والنفس كاملالّح، واألعمال الصاحلة كالبضاعة فصل يف حكمة أخرى من حكمة املوت واعلم يا أخي بأن اجلسد
واألمتعة للتاجر،والدنيا كالبحر، وأيام احلياة كاملعرب، واملوت كالساحل املتوجه إليه، والدار اآلخرة كمدينة التاجر، واجلنة هي 

ضاعته، وملا مل خيرج من السفينة، ال ميكنه الربح، واهللا تعاىل هو امللك اازي، كما أن التاجر إذا عرب البحر وسلمت أمتعته وب
الدخول إىل مدينة للتجارة، ويفوته ربح بضاعته، فهكذا حكم النفس مع اجلسد أيضاً، وذلك أا إذا قطعت أيام احلياة الدنيا 

سوسات باألعمال الصاحلة، وسارات سرية عادلة، وختلقت باألخالق اجلميلة، واعتقدت آراء صحيحة، ونظرت يف أمور احمل
فعرفتها معرفة صحيحة، وحبثت عن حقائق املعقوالت وأحكمتها وبلغت آخر العمر وهدم اجلسد، فليس التدبري واحليلة إالّ الفراق 
الذي هو موت اجلسد، فلو مل يكن املوت، ملا أمكنها الصعود إىل ملكوت السماء وال الدخول يف زمرة املالئكة، وال الوصول إىل 

 لقاء اهللا تعاىل ونعيم الدار اآلخرة، كما يفوت اجلنني مشاهدة هذا العامل على حقيقته، لو لبث يف املشيمة، ومل اجلنة، وكان يفوا
كل : " يظهر منها؛ فإذاً املوت حكمة ورمحة ونعمة، إذ ال وصول لنا إىل ربنا إالّ بعد خروجنا من هذا اهليكل ومفارقة أجسادنا

  ".نفس ذائقة املوت مث إلينا ترجعون

    فصل يف حكمة املوت 

وكما أن . اعلم أن الدنيا كامليدان، واألجساد خيل عتاق، و النفوس السابقة إىل اخلريات فرسان، واهللا تعاىل امللك اجلواد اازي
، فهكذا الفارس السابق إذا بلغ باب امللك أن مل يرتل عن فرسه، ال ميكنه الدخول إىل حضرة امللك فتفوقه جائزته واخللع والكرامة

إم : "حكم نفوس السابقني يف اخلريات واألعمال الصاحلة إذا قطعوا أيام احلياة الدنيا سبقاً إىل اخلريات كما مدحهم اهللا تعاىل
  ".كانوا يسارعون يف اخلريات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعني

قه، ال ميكنه الصعود إىل ملكوت السماء، ألن هذا اجلسد فإذا فين العمر وهدم اجلسد وشاخ، ونبت النفس وكملت، أن مل تفار
الثقيل املتغري الفاسد ال يليق بذلك املكان العايل الشريف، بل النفس هي اليت ميكنها الصعود إىل هناك لتجازى مبا عملت من خري، 

  .فإذاً املوت حكمة ورمحة

والنطفة كالبذر، والوالدة كالنبت، . " نساؤكم حرث لكم: "عاىلوأيضاً أن الدنيا مزرعة، وأرحام النساء كاحلرث كما قال اهللا ت
فبعد هذه احلاالت ال بد من احلصاد والصرام، . وأيام الشباب كالنشوء، وأيام الكهولة كالنضج، وأيام الشيخوخة كاليبس واجلفاف

نقي ويرمي القشور والورق والتني وهو املوت والصراط واآلخرة، كالبيدر، فكما أن البيدر جيمع الغالت من كل جنس ويدرس وي
فهكذا جتتمع يف اآلخرة أمم األولني واآلخرين من كل دين، وتنكشف . واحلب والثمر، وجيعل علفاً للدواب وحطباً للنريان

ا األسرار، ومييز اهللا اخلبيث من الطيب، فيجعل اخلبيث بعضه على بعض فريكمه مجيعاً، فيجعله يف جهنم، وينجي اهللا الذين اتقو
  .مبفازم، ال ميسهم السوء وال هم حيزنون

وهذا كله بعد املوت هو حكمة ورمحة ونعمة من اهللا تعاىل ألوليائه، فألجل هذا يتمىن أولياؤه املوت، كما عاتب من ظن انه منهم 
فدل ذه اآليات عالمة ". قل يا أيها الذين هادوا أن زعمتم أنكم أولياء هللا من دون الناس فتمنوا املوت أن كنتم صادقني:"بغري حق

  .أولياء اهللا تعاىل ام يتمنون املوت إذا علموا ام إىل رم راجعون بعد املوت؛ فإذا املوت حكمة ونعمة

فصل يف حكمة املوت أيضاً واعلم ي أخي أن النفوس كالصناع، واألجساد كالدكاكني، وأعضاء اجلسد كاألدوات، كما بينا يف 
مث اعلم أن الصناع جيتهدون يف الصنائع، وحيملون مشقة العمل لكسب املال وطلب الغناء، فإذا استغىن . رسالة تركيب اجلسد

واحد منهم ترك الدكان واألدوات واسترح من العمل، فهكذا حكم النفوس إذا هي أحكمت ما يراد منها بكوا مع اجلسد من 
يؤخذ منها اجلسد، لكان وباالً عليها ومانعاً هلا من الصعود إىل ملكوت فلو مل . الزاد لآلخرة، استغنت عن اجلسد، فاستقلت بذاا
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السماء، والدخول يف زمرة املالئكة، والسيحان يف عامل األفالك، والسريان يف فسحة فضاء السموات، والتنسم من الروح والرحيان؛ 
  .فإذاً املوت حكمة ونعمة من اهللا تعاىل لعباده الصاحلني

رب قد آتيتين من امللك وعلمتين من تأويل األحاديث فاطر السموات واألرض أنت وليي يف الدنيا واآلخرة  ":وقال يوسف الصديق
ملا علم أن اللحاق بالصاحلني ال " توفين مسلماً: "أما ترى انه، عليه السالم، متىن املوت بقوله. " توفين مسلماً وأحلقين بالصاحلني

  .ة و نعمةيكون إال بعد املوت؟ فإذاً املوت حكم

والذي خلقين فهو يهدين والذي يطعمين ويسقني وإذا مرضت فهو يشفني والذي مييتين مث حييني : "وقال خليل الرمحن، عليه السالم
والذي اطمع أن يغفر يل يوم الدين، رب هب يل حكماً وأحلقين بالصاحلني واجعل لسان صدق يف اآلخرين واجعلين من ورثة جنة 

  .ت حكمة إذ كانت وراثة اجلنة ال تتيسر إال بعد املوتفإذاً املو" النعيم

  .مث اعلم أن الكرامة للنفس من اهللا، واردة للنفس خاصة ال للجسد، الن اجلسد قد بلي يف التراب، وامنا أحلقت بالصاحلني نفسه

  فصل في 

  كيفية خروج النفس من القوة إلى الفعل

ن عاقلة بالقوة، ونفوس البالغني عاقلة بالفعل، ونفوس العقالء عالمة بالقوة، ونفوس اعلم أنار اهللا برهانك بان نفوس الصبيا: فنقول
والعلماء نفوسهم فلسفية بالقوة، والفالسفة نفوسهم حكماء بالفعل، واحلكماء األخيار مالئكة بالقوة، فإذا . العلماء عالمة بالفعل

  .ة ورمحةفارقت نفوسها أجسادها كانت مالئكة بالفعل؛ فإذاً املوت حكم

    

واعلم يا أخي أن املعادن تستحيل إىل أجسام النبات، وأجسام النبات تستحيل إىل أجسام احليوان، وأشرف احليوان اإلنسان، 
  .فصورة النبات صراط منكوس إىل العمق وقد جازا النفس اإلنسانية وجنت منها

نار وهي أخريات جهنم، فأي نفس جازا جنت من جهنم وصورة اإلنسان صراط مستقيم كاخلط قائماً منتصباً بني اجلنة وال
لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي مث : "ودخلت اجلنة اليت هي صورة املالئكة، وإال ردت إىل أسفل السافلني، كما ذكر اهللا تعاىل

يف هذا الباب وتفكر فيه فانك على فانظر يا أخي . " رددناه أسفل السافلني، إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فلهم أجر غري ممنون
وقد بلغت قريباً من باب اجلنة، فان بادرت قبل مفارقة اجلسد للنفس، واستعديت وتزودت باألعمال الصاحلة واآلراء . خطر عظيم

ىل اجلنة الصحيحة واخلالق اجلميلة والعلوم احلقيقية، رجوت لك أن تنجو من نريان اهلاوية اليت هي عامل الكون والفساد، وتصل إ
بالصعود إىل عامل األفالك وفسحة السموات عامل الدوام والبقاء واخللود يف النعيم والسرور من النبيني والصديقني والشهداء 

  ! والصاحلني، وحسن أولئك رفيقاً، ذلك الفضل من اهللا

  فصل في غرض السياسات

.  كما جيب، أمكنها سياسة األهل واخلدام والغلماناعلم أن اجلسد مسوس، والنفس سائس، فأي نفس ارتاضت يف سياسة جسدها

ومن ساس أهله بسرية عادلة، أمكنه أن يسوس قبيلة، ومن ساس قبيلة كما جيب، أمكنه أن يسوس أهل املدينة كلهم؛ ومن ساس 
  .فإذاً املوت حكمةالناموس اإلهلي، أمكنه الصعود إىل عامل األفالك وسعة السموات عامل الدوام ليجازى هناك مبا عمل من خري، 

فان مل يستو لك يا أخي سياسة الناموس اإلهلي، فكن حاذقاً فيه فلعلك تنجو من جهنم بشفاعة أهلها، وتصعد إىل ملكوت السماء 
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مبعاونتهم، و تدخل اجلنة برمحة اهللا و فضله وسعة رمحته، وفقك اهللا يا أخي للصواب، وهداك الرشاد ومجيع إخواننا حيث كانوا يف 
  .د انه رحيم جوادالبال

  فصل في عيوب الجسد ومثالبه

فاعلم يا أخي أنا قد بينا يف رسالة تركيب اجلسد، ورسالة اإلنسان عامل صغري، ورسالة احلاس واحملسوس ما تستفيد النفس بكوا 
ه باإلله حبسب الطاقة معه من احلكمة والعلوم والفوائد، وما ترتاض من اختاذ الصنائع والسياسات والتدبري والربوبية والتشب

فإذا عربت النفس . اإلنسانية، إذا أخذت النفس طريق ذات اليمني، الن هذا اجلسد هلذه النفس صراط ممدود بني الدنيا واآلخرة
  .على هذا الصراط وسلمت من آفاته، سهل عليها سائر ما بعد ذلك

يقة هو هذا اجلسد، فهو ينبوع لكل قاذورات من فمن عيوب هذا اجلسد كون املنفس كمحبوس يف كنيف، الن الكنيف باحلق
وان كل ما يكون يف الكنيف من القاذورات فمنه خيرج وفيه يتكون، فأوله نطفة قذرة، وآخره جيفة منتنة، وما بني . وسخ وصنان

آفات احلر والربد احلالتني مملوء عذرة، والنفس على دوام األوقات يف تنظيفه وغسله وتنقيته ومداواته وستر عوراته وحفظه من 
  .واجلوع والعطش والصدمة والضربة واآلفاتالعارضة اليت ال حيصى عددها

  .وباجلملة، فليس يف العامل ننت وال جناسة وال قاذورة وال جيفة إال منه

بادة اهللا، ومن وجه آخر، فنقول مثل النفس مع اجلسد كعابد صنم يعبده بالليل والنهار، وذلك أن النفس إذا تركت تعلم العلم وع
عز وجل، والنظر يف أمور معادها بعد فراق اجلسد، واالستعداد له والتزود للرحلة من الدنيا إىل اآلخرة، واشتغلت مبا يكون فيه 

صالح اجلسد من األكل والشرب واللباس واملسكن واملركب وما شاكلها من أنواع زينة الدنيا، فتكون كأا هودي يعبد صنماً 
أفرأيت من اختذ إهله هواه وأضله اهللا على علم وختم على مسعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه : " اىلكما ذكر اهللا تع

  ".من بعد اهللا أفال تذكرون

  .اجلسد كأنه كافر حمجوب عن اهللا تعاىل، ال يعرفه، وال يدري من خلقه ورزقه: ومن وجه آخر فنقول

  .اه، ويريد أن تكون األمور مبرادهومن وجه آخر، كأنه صاحب بدعة يدعو إىل هو

    

وأيضاً كأنه . ومن وجه آخر، كأنه جاهل عجول ال ينظر يف العواقب، وأيضاً كأنه عدو للنفس يظهر الصداقة ويكتم العداوة
وأيضاً كأنه ميت على جنازة محلتها النفس على كتفها ال . وأيضا كأنه إبليس يدعو إىل العداوة. شيطان من كثرة الوساوس

وأيضاً كأنه غيم بني أبصار الناظرين ونور الشمس، الن ظلمات أخالط اجلسد . تستريح منه، ياويلتها، حىت إذا دفنته يف التراب
وأيضاً مثل هذه النفس اجلزئية، مع شرفها وشرف جوهرها، وما . متنع عن النظر إىل نور العقل، وهو ميطر اآلمال وينسي اآلجال

العامل الذي حتت الكون والفساد، وما ابتليت به من آفات هذا اجلسد وفساد هيواله، كمثل رجل هي عليه من غربتها يف هذا 
حكيم خبري يف غربة قد ابتلي بعشق امرأة رعناء فاجرة، جاهلة سيئة اخللق رديئة الطبع، فهي دائم األوقات تطالبه املأكوالت 

زخرف، والشهوات الرديئة؛ وان ذلك احلكيم من شدة حمنته مبحبتها الطيبة، واملشروبات اللذيذة، واللباس الفاخر، واملسكن امل
وعظم بالئه بصحبتها قد صرف كل مهته إىل إصالح أمرها، وأكثر عنايته بتدبري شأا، حىت نسي أمر نفسه، وصالح شانه، وبلدته 

فهذا الشيطان هو . بشيطان مريد وعدو مبنياليت خرج منها، وأقرباءه الذين نشأ معهم، ونعمته اليت كان فيها بدءاً، فكأنه قد قرن 
  .فهو إذاً إبليس الذي أخرج آدم من اجلنة" يا بين آدم ال يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنة: "الذي قال اهللا تعاىل
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لباس واملسكن مث اعلم أن جوهر النفس جوهر مساوي، وعاملها عامل روحاين، وهي حية بذاا، غري حمتاجة إىل الكل والشرب وال
وما شاكل ذلك مما حيتاج إليه اجلسد يف قوام وجوده ومادة بقائه، وان كل ما حيتاج إليه اإلنسان من أعراض هذه الدنيا فإمنا هو 

من أجل هذا اجلسد املستحيل الفاسد، وإلصالح شانه، وقوام وجوده، وجر املنفعة إليه، ودفع املضرة عنه، وهو ال يثبت على حالة 
  .رفة عنيواحدة ط

مث اعلم أن النفس ما دامت مع هذا اجلسد إىل الوقت املعلوم فإا متعوبة بكثرة غمومها إلصالح أمر هذا اجلسد، شقية بشدة 
عنايتها فيما تتكلف من األعمال الشاقة، والصنائع املتعبة الكتساب املال واملتاع واألثاث، وما حيتاج إليه اإلنسان يف طول حياته 

  .الدنيا

اعلم أن النفس ما دامت مربوطة باجلسد، ال راحة هلا دون مفارقتها هذا اجلسد، كما أن ذلك الرجل احلكيم املبتلى بعشق تلك مث 
املرأة الفاجرة الرعناء ال راحة له مما قد ابتلي به إال مبفارقتها والتسلي عن حبها وعشقها، فإذاً املوت حكمة ورمحة ونعمة لنفوس 

  .جساد، فما املوت إال نعمة وسرور، وما احلياة الدنيا إال متاع الغروراألخبار بعد بوار األ

  .احلمد هللا الذي عنا احلزن، أن ربنا لغفور شكور، وفقك اهللا وإيانا ومجيع إخواننا للسداد انه رحيم رؤوف بالعباد

  .متت الرسالة اخلامسة عشرة يف ماهية احلياة واملوت ويتلوها رسالة اللذات

ادسة عشرة في خاصية اللذات السالرسالة  

  وفي حكمة الحياة والموت وماهيتهما 

إخوان الصفا رسائل وهي الرسالة الثالثون من   

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  احلمد هللا، وسالم على عباده الذين اصطفى، اهللا خري أما يشركون؟ 

  فصل 

 حكمة املوت واحلياة، وبيان ماهيتهما، وقلنا ما احلكمة من اعلم أيها األخ، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أنا قد فرغنا من بيان
وجودها يف عامل الكون والفساد، وما العلة يف كراهية نفوس احليوانات املوت وحمبتها احلياة،ونريد أن نذكر يف هذه الرسالة ماهية 

ا كلها أخوات متضادات أو متشاكالتاللذة واللم والغم والفرح والسرور واحلزن والسرور واحلزن والراحة والتعب، ونبني أ.  

  .جسمانية وروحانية، وهكذا حكم أخواا: واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، بان اللذة واألمل نوعان

ية عند وأما اآلالم اليت حتس ا النفوس احليوان. فأما اللذات اجلسمانية فهي الراحة اليت حتس ا النفوس احليوانية عند زوال اآلالم
خروج املزاج عن االعتدال من األمر الطبيعي إىل أحد الطرفني إىل من الزيادة والنقصان بسبب من األسباب، فهي كثرية ال حيصى 

  .عددها إال اهللا تعاىل، ولكن نذكر منها طرفاً لتعلم ماهية اآلالم واللذة وكيفية حدوثهما

    

ة معدة احليوانات ذوات املعدة والقوانص فيها مبرتلة نار السراج املشتعلة أن حرار: أقول. فمن ذلك ماهية لذة األكل والشرب
بالفتيلة، فإذا فين الغذاء، اشتعلت يف رطوبات جرم املعدة فأفنتها، واحترقت تلك العصبات املنسوجة هناك كما يشتعل نار السراج 
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ادها يف طلب الغذاء، لتخلف على املعدة بدالً مما قد فين يف الفتيلة إذا فين الدهن، فعند ذلك حتس تلك النفوس باألمل، فتنهض أجس
وعوضاً عنه، فإذا أوردت تلك املواد إىل املعدة، واشتعلت فيها عند تلك احلرارة للنضج، فيسكن ذلك اللهيب من جرم املعدة، 

  .وجيد احليوان عند ذلك راحة ولذة، وحبسب شدة هليب تلك احلرارة وسكوا تكون لذة األكل

 أيضاً حكم العطش من هلب حرارة الكبد، فال يزال احليوان جيد لذة الكل والشرب إىل أن تستويف الطبيعة حاجتها، فعند وهكذا
ذلك تزول تلك اللذة وتسكن، حىت انه أن زيد على مقدار احلاجة، صارت اللذة أملاً، فيمسك عند ذلك احليوان عن الكل 

ىل أطراف اجلسد تلك املواد لتخلف ما حتلل من هناك، الن احليوان يف دائم والشرب إىل أن يستمرئ ما أكل ويهضم ومتر إ
  .األوقات يف الذوبان والسيالن ال يقف حلظة وال طرفة عني

  .يعلم حقيقة ما قلنا وصحة ما وصفنا أهل البصائر من األطباء والطبيعيني

 وهي زبدة الدم إذا عند ذلك ثقالً ومتدداً، كما جتد عند وأما اللذة اليت جيدها احليوان من اجلماع فان تلك املادة تسمى املين
اجتماع البول يف املثانة والغائط يف املعى، فتطلقها اإلرادة عند ذلك للربوز، فهكذا حكم املين، وقد جعلت احلكمة اإلهلية والعناية 

 يف طباع اإلناث االجتماع مع الذكران الربانية شهوة مركوزة يف جبلة الذكران لالجتماع مع اإلناث من أبناء جنسها، وكذلك
ليكون منهما التناسل والنتاج ليبقى النسل يف بقاء األشخاص والصورة يف اهليوىل إذا كانت األشخاص ال بقاء هلا دائماً يف عامل 

فإذا . علوماتوقد ذكرنا طرفاً منها يف رسالة البعث والقيامة، وطرفاً يف رسالة العلل وامل. الكون والفساد لعل يطول شرحها
  .خرجت تلك النطفة من بدن احليوان الفحل خف عن الطبيعة ما كان جيده من الثقل ووجد احليوان عند ذلك راحة ولذة

وأما اللذة والراحة اليت جيدها احليوان عند السكون واهلدوء والنوم فهي من أجل أن احلركة اليت تسخن مزاج أبداا، وجتفف 
 احملركة لألعضاء، فتضعف عند ذلك عليها احلركة، فإذا سكنت ومتددت وهدأت، فالنت رطوبات العضالت واألعصاب

األعصاب واألوتار احملركة لتلك األعصاب والعضالت، وسهلت احلركة، وهكذا أيضاً حكمها عند وضع أمحاهلا وأثقاهلا جبد 
  .راحة، الن احلركة املفرطة والثقل يسخنان املزاج وخيرجانه من االعتدال

ا اللذة والراحة اليت جيدها احليوان عند احلر والربد فهو من اجل أن احلر إذا دام عليها، سخن مزاج أبداا، وأخرجها من وأم
االعتدال، فيؤهلا ذلك، فعند ذلك يطلب ما يضادها من برد الظالل واألفياء واملواضع الباردة، فإذا دامت هناك زماناً طويالً، أفرطت 

  . وخرجت من االعتدال إىل اجلانب اآلخر، فعند ذلك تطلب الدفء والشمس والنريان وما يضاد الربودةالربودة يف أبداا،

فقد تبني مبا ذكرنا أن احليوانات يف دائم األوقات تتفرج وتستريح تارة من أمل احلرارة إىل ضده، وتارة من ضده إليه؛ وتبني أيضاً أن 
فهو خروج من االعتدال إىل أحد الطرفني إما إىل زيادة أو نقصان، أو من حر إىل برد، اللذات اجلسمانية امنا هي من خروج األمل، 

أو من برد إىل حر، أو من حركة إىل سكون، أو من سكون إىل حركة، أو من جوع وعطش، إىل شبع وري، أو من شبع وري 
وذلك أن الذي جتده النفس من اللذة . يةوعلى هذا املثال والقياس يوجد حكم سائر اللذات واآلالم اجلسمان. إىل جوع وعطش

بالنظر إىل حماسن املوجودات، أو باالستماع للنغمات، والشم للروائح الطيبات، و اللمس للملموسات، فهي كلها تكون حبسب 
 مشاكالت املزاح املوافقات، وأملها حبسب املخالفات املتضادات، وذلك أن كل حمسوس خيرج مزاج احلاس من االعتدال، فان

  .احلاسة تتأمل منه وتكرهه؛ وكل حمسوس يرد احلاس إىل االعتدال واملزاح الطبيعي، فان احلاسة تلتذ به وحتبه وحتن إليه

    

فإذا تأملت يا أخي ما ذكرنا، علمت وتبني لك بان هذه اآلالم واللذات اجلسمانية امنا جعلت لنفوس احليوانات عند خروج مزاج 
ا إىل االعتدال، لكيما تدعوها تلك اآلالم إىل حفظ أجسادها وصيانة هياكلها من اآلفات العارضة أجسادها من االعتدال ورجوعه
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هلا، وحتثها تلك اللذات على طلب جر املنفعة إليها أو دفع املضرة عنها، إذ كانت األجساد أجساداً أمواتاً ال تقدر على دفع مضرة 
والدليل على صحة ما قلنا وحقيقة ما . املهلكة هلا أو املخرجة ملزاجها من االعتدالعنها وال جر منفعة إليها، وال حتترز من األشياء 

وصفنا، ان األجساد ال تقدر على دفع مضرة وال جر منفعة، ما ترى من حاهلا عند مفارقة نفوسها مستسلمة إىل املهلكات مما ال 
  .خفاء به من حال جثة املوتى

 عند وجداا ومنافعها وحمبوباا، وما جتده من الشفقة والتحنن على صغار نتاجها، وما فإما اللذات والفرح والسرور الذي جتده
  .يعرض من الغم واهلم عند فقداا، أو ضرر يناهلا، فكل ذلك حث للنفوس على صيانة األجساد إىل وقت معلوم

ألخالق، ولكن نذكر هاهنا ما ال بد من ذكره، وأما الشهوات املركوزات يف جبلة احليوانات فقد ذكرنا طرفاً من عللها يف رسالة ا
وذلك ان كل ما يف كل طبيعة جسد وجبلة كل مزاج من الشهوات املركوزة هي ما يوافق طباعها، ويصلح مزاجها، وذلك ان 

ال احليوانات اآلكلة اللحمان ال تشتهي احلشائش إال عند الضرورة وفقدان اللحم، وكالطيور واحليوان اآلكل للعشب واحلب 
وهكذا اإلنسان ال يشتهي وال يأكل إال ما يوافق طبعه ومزاجه أو ما قد اعتاد أكله على ممر األيام . يشتهي اللحم وال يلتذ به

  .واألوقات

  .وأما شهوة العليل ملا يضره فألسباب أخر يطول شرحها

اية، والشهوة حبسب املوافقة للمزاج فقد تبني ان اجلوع والعطش حبسب احلاجة إىل الطعام والشراب، وان اللذة حبسب الكف
اعلم ان : والطبع، ونريد ان نذكر يف هذه الرسالة امللقبة باللذة واآلالم كون العلة يف كراهية نفوس احليوانات املوت وحمبتها فنقول

ما يف طباع املوجودات من والثانية . إحدامها ما يلحق نفوسها من األوجاع واآلالم: حملبة احليوانات احلياة وكراهيتها املوت علتني
حمبة للبقاء وكراهية للفناء هو من أجل ان الباري تعاىل ملا كان هو علة املوجودات وسبب الكائنات، كما بينا يف رسالة املبادئ، 

  .وهو أبدي الوجود، دائم البقاء، صارت من أجل ذلك يف جبلة اخلليقة حمبة البقاء وكراهية الفناء الذي هو صد البقاء

أوهلا : فالكليات تبتدئ من أمتها مث األدون إىل آخرها، وهي تسع مراتب. كليات وجزئيات: علم ان املوجودات نوعانمث ا
وأوالدها البارئ تعاىل الذي هو علتها كلها، مث العقل، مث النفس، مث الطبيعة، مث اهليوىل الثالثة وهي آخرها، كما بينا يف رسالة 

  .املبادئ

ئ من انقص احلاالت، مث ترتقي أوالً فأوالً إىل ان تنتهي إىل أفضل احلاالت، كما بينا يف رسالة مسقط النطفة، واألمور اجلزئية تبتد
ورسالة نشوء األنفس اجلزئية، ورسالة البعث والقيامة، ورسالة الكون والفساد، فمن أراد علم ذلك، فلريجع إىل هناك ليعلم ما 

  .قلناه وحقيقة ما بيناه

  فصل في 

  ول اآلالم واألوجاع إلى النفوس الحيوانيةعلة وص

  دون سائر النفوس التي في العالم 

اعلم أنا قد بينا ماهية اللذة واآلالم، وكيفية إحساس النفوس ما، ونريد أن نذكر يف هذا الفصل ما العلة واحلكمة يف رباط : فنقول
  .النفوس احليوانية دون سائر النباتية واملوجودات اليت يف العاملالنفوس اجلزئية باألجساد احليوانية، ووصول اآلالم واألوجاع إىل 
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فاعلم أنه ملا كانت النفوس احليوانية من األمور اجلزئية، ومل يكن للنفوس اجلزئية أن تبلغ إىل احلاالت وأكمل املراتب إال بان تقترن 
فات املفسدة قبل متامها وكمال نفوسها، ومل يكن باألجسام اجلزئية اليت هي أجساد احليوان، وكانت األجساد تعرض هلا اآل

. لألجساد مقدرة تعرض على دفع تلك األشياء املفسدة هلا، الن جواهر األجسام عاجزة، جاهلة، ميتة، ناقصة احلال، منفعلة حسب

دعوها تلك اآلالم وحتثها فبواجب احلكمة اإلهلية جعل لنفوسها ان تلحقها اآلالم واألوجاع من األشياء املفسدة ألجسادها، كيما ت
تلك األوجاع على دفع تلك األشياء املفسدة ألجسادها، وحتفظها من اآلفات املهلكة، وتصوا عن عوارض التلف إىل أن تتم تلك 

 مث جييئها املوت الطبيعي، أن شاءت النفوس أو أبت، كما جييء الطلق للوالدة، إن شاء اجلنني. األجساد وتكمل أيضاً تلك النفوس

ولو مل تعرض للنفوس اآلالم من األشياء املفسدة . أو أىب، الن موت اجلسد والدة النفس، كما بينا يف رسالة حكمة املوت
  .ألجسادها، لتهاونت ا وتركتها متعرضة لآلفات، وكانت تفسد أكثرها قبل متامها وكمال نفوسها

يلها إال بتوسط هذا اجلسد اململوء من آثار احلكمة، كما بينا يف وذلك أن النفس اإلنسانية مل يكن نشوؤها وال تتميمها وال تكم
  .رسالة تركيب اجلسد، ورسالة احلاس واحملسوس، وقد بينا ذلك يف رسالة اإلنسان عامل صغري

فبواجب احلكمة اإلهلية ربطت باألجساد البشرية، وذلك ان النفس اإلنسانية ال تعرف حقائق احملسوسات، وال تتصور معاين 
عقوالت، وال تقدر على عمل الصنائع، وال تتخلق باألخالق واألعمال احلميدة إال بتوسط هذا اجلسد طول حياته إىل آخر امل

. " فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماً وعلماً: "وقال" واهللا أخرجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون شيئاً: "العمر، كما قال تعاىل

ألشياء املفسدة للجسد، لكان اإلنسان مثالً إذا نام فاستغرق يف نومه، مث مد يده ورجله فدخلتا يف نار فلو مل يعرض للنفس اللم من ا
إىل جنبه فاحترقتا، ومل يكن حيس به حىت يتنبه من نومه، فإذا هو بال يدين وال رجلني، وكان يبقى طول عمره بال آلة للمشي وال 

فوس سائر احليوانات، لو مل يكن يعرض لنفوسها األمل من األشياء املفسدة وعلى هذا القياس حكم ن. أداة الختاذ الصنائع
ألجسادها، لتهاونت ا وتركتها متعرضة لآلفات واهلالك، كما انه لو مل يكن جيعل هلا شفقة على صغار أوالدها وحتنناً عليها، 

لتمام، وكان مصري ذلك سبباً النقطاع النسل ودثور لتركتها واونت ا، ومل حتتمل املشقة يف تربيتها، وكانت لك كلها قبل ا
صغريهم حىت يكرب، وعليلهم حىت يربأ، وغائبهم حىت : أي أوالدك أحب إليك؟ فقال: وقيل لبعض احلكماء. الصورة من املادة

عوارض اآلفات فإذاً بواجب احلكمة جعلت حتس ما يلحقها من اآلالم حلفظ أجسادها من التلف، وحتثها على صيانتها من . يرجع
  .واآلالم

: ان اللذات واآلالم اليت حتفظ أجسادها من التلف، وحتثها على صيانتها نوعان: فصل يف ماهية األمل واللذة وكيفيتهما فنقول

فاللذات اجلسمانية هي اليت جتدها النفس عند اخلروج من األمل، واآلالم اليت حتسها النفس عند خروج مزاج . جسماين وروحاين
اد عن االعتدال الطبيعي إىل حد الطرفني من الزيادة والنقصان بسبب من األسباب هي كثرية ال حيصى عددها، مثال ذلك األجس

اجلوع أحد اآلالم حتس به النفس عند خلو املعدة من الطعام، وذلك ان احلرارة الغريزية اليت تنضج الطعام يف املعدة فنيت رطوباا 
وصل ذلك إىل املعدة رجعت تلك النار عن جرم اجلسد، واشتعلت عن ذلك الطعام، وسكن االلتهاب املعدة هناك ملصاحلها، فإذا 

  .عن جرم املعدة، فتجد النفس لذلك راحة، فتسمى تلك الراحة لذة

    

وعند فتحس النفس عند التهاب تلك احلرارة أملاً، . وهكذا العطش فانه حرارة تلتهب يف جرم الكبد، وال تسكن إال بشرب املاء
سكوا راحة، فهاتان اخللتان حتثان النفس احليوانية على طلب مادة أجسادها، لتخلف عليها بدل ما يتحلل منها إذ كانت ذات 

اجلسد دائماً يف الذوبان والسيالن من أسباب خارجة وأسباب داخلة، ولو مل تعرض لنفوسها اآلالم واألوجاع عند اجلوع 
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لب غذائها ويف بان من اللم واللذة امنا هي حث النفوس على ما يصلح األجساد، الن يف صالح والعطش، ملا ضت أجسادها يف ط
وهذه اللذة اليت جتدها النفوس احليوانية عند تناول الغذاء هي أيضاً جتدها النفوس النباتية، . األجساد صالح النفوس، كما بينا قبل

إىل أعلى فروعها، فإذا مل جتد ذلك جفت أجسامها وهو موا، ولكن ال وهي اليت حتثها على جذب الرطوبات إىل أصول النبات و
  .يعرض لنفوسها األمل عند فقدان الغذاء كما يعرض للنفوس احليوانية، فمن أجل هذا مل جتعل هلا أملاً ومتنعها حيلة الدفع

عل هلا أمل حيثها على ذلك إما بالطلب، وإما وأما النفوس احليوانية ملا جعلت هلا حيلة الدفع عن أجسادها األشياء املفسدة هلا، ج
  .باهلرب، وإما بالتحرز، كما بينا يف رسالة احليوان

وذلك ان الغضب نار وحرارة تشتعل يف جرم القلب وهو شهوة االنتقام من املؤذي . وأما لذة االنتقام فهي أيضاً خروج من األمل
وان مل يقدر على ذلك ومل يصل إليه، صار . رارة ومخدت نارهاالذي أثار الغضب، فغن وصل إىل االنتقام، سكنت تلك احل

الغضب حزناً ومصيبة، مثال ذلك، إذا قتل ألحد قتيل أو قدت نار غضبه على القاتل شهوة القوة، فان قتل القاتل سكنت تلك 
  .ااحلرارة، وان قتله املوت صار القياس سائر الشهوات نريان تشتعل يف األجساد وحتس النفوس آالمه

والدليل على ذلك أا ميكن ان حترق . مث اعلم ان األجساد كلها نريان بالقوة جامدة، فإذا أصابتها نار بالفعل، صارت نرياناً بالفعل
وهكذا حكم مأكوالا وملبوساا كلها نريان جامدة كونت من النار واهلواء . فلو مل تكن من النار ملا أمكن إحراقها ا. بالنار

أهل النار خلقوا و : " ومن أجل هذا قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم. ألرض، وإليها تستحيل بعد مفارقة النفوس هلاواملاء وا
وهذه حال األجساد ومرافقها ومادا كلها نريان جامدة، إذا اشتعلت التهبت على األفئدة "من النار يأكلون وعلى النار يتقلبون 

وهي آمال طوال وآجال قصار " هللا املوقدة اليت تطلع على األفئدة إا عليهم مؤصدة يف عمد ممددةنار ا: "كما قال اهللا، عز وجل
إشارة إىل ما ذكرنا، كلما نضحت جلودهم، يعين أجسادهم، " البثني فيها أحقاباً ال يذوقون فيها برداً وال شراباً إال محيماً وغساقاً"

  .ون ثانياًبالبلى بدلنا هلم جلوداً غريها، بدلوا بالك

  فصل في شرح معنى الكفر

إحدامها جممع اخلري : اعلم يا أخي بان اهللا، عز وجل، قد أكثر يف القران مدح املؤمنني وذم الكافرين، ألما خلتان بينهما بعد بعيد
ا يف رسالة الناموس وقد بين. كله، وفضيلة اإلنسانية فيها كلها، وهي اإلميان، واألخرى ضدها وهي الكفر، وهو جممع الشرور كلها

اعلم أن : ورسالة املؤمنني معىن قولنا ما اإلميان ومن املؤمن؟ ونذكر يف هذا الفصل ما الكفر، ليعلم من الكافرون باحلقيقة، فنقول
الكفر يف لغة العرب الغطاء، وهو شيء يعرض للنفس من جهة اجلسد، وذلك انه إذا استقرت النفس يف اجلهالة تغطى عليها أمر 

ا، وذهب عليها معرفة جوهرها، وتنسى مبدأها، وال تذكر من أمر معادها، حىت تبلغ من جهالتها أال تعلم بان هلا وجوداً خلواً ذا
ان اإلنسان هو هذا اجلسد الطويل : من اجلسد، حىت تظن أا جسم كما يظن ويقول كثري ممن يتعاطى النظر يف العلوم، وهو قوهلم

  .ن اللحم والدمالعريض العميق، املؤلف م

  .وال يدرون أن مع هذا اجلسد جوهراً آخر وهو احملرك له، وهي النفس املطهرة به، ومنه أفعاهلا

    

فمن ال يعرف جوهر النفس فهو ال يعرف شيئاً من األمور الروحانية وال يتصورها، وإذا مسع ذكرها أنكرها لشدة استغراقه يف حبر 
إذا مسعوا بذكر جهنم، ال يتصورا إال أمراً صناعياً، وهو أم يظنون أن جهنم هي خندق فهؤالء . اهليوىل و ظلمات اجلهاالت

حمفور، كبري واسع، مملوء من نريان تشتعل وتلتهب، وان اهللا تعاىل يأمر املالئكة قصداً منه وغيظاً على الكفار أن يأخذوهم ويرموا 
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فحماً ورماداً، أعاد فيها الرطوبة والدم حىت يشتعل من الرأس ثانياً مث انه كلما أحرقت أجسادهم وصارت . م يف ذلك اخلندق
كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غريها ليذوقوا ": وهكذا يكون دأم أبداً، وحيتجون بقوله تعاىل. كما اشتعل أول مرة

رحيم حنان منان رؤوف ودود، وما شاكل  وال يدرون معىن قوله تعاىل وال تأويل كتابه، ام إذا مسعوا ان اهللا غفور ".العذاب
ذلك من أمسائه احلسىن، وتفكروا فيها أنكرت عليهم عقوهلم ما اعتقدوا فيه من احلقد وقلة الرمحة خللقه، فعند ذلك يتحريون 

 كتبهم وال ويتشككون فيما أخربت به األنبياء، عليهم السالم، إذ ال يعرفون شيئاً عن صفة جهنم وعذاب أهلها، وال يعرفون تأويل
  .معاين إشارام ورموزام ودقائق أسرارهم

فهكذا إذا مسعوا ذكر اجلنة ونعيمها وسرور أهلها ولذام، فال يتصوروا إال أموراً جسمانية شبه بساتني فيها أشجار وعليها مثار، 
وإذا مسعوا بان أهل اجلنة يف . ونعيم أهلهاوقصور بينها أار، ويف تلك القصور حور وغلمان وولدان مردان على أمثال أبناء الدنيا 

: يف مقعد صدق عند مليك مقتدر، وام يزورون رب العاملني فريونه وينظرون إليه، كما قال تعاىل: جوار الرمحن حيث قال

لون عليهم من كل واملالئكة يدخ:"، وان املالئكة يزروم باهلدايا والتحف كما قال اهللا تعاىل"وجوه يومئذ ناضرة إىل را ناظرة"
وما شاكل هذا من وصف أهل اجلنة من شرب الشراب أو مباشرة مع األبكار، وام أحياء ال ميوتون، وشبان ال يهرمون، " باب

وأصحاء ال ميرضون وال جيوعون وال يعطشون، ويأكلون ويشربون وال يبولون وال يتغوطون وما شاكل هذه من الصفات اليت ال 
  . الكائنة الفاسدة فضالً باألشياء الروحانيةتليق بأجسام الطبيعة

فإذا فكروا فيها حتريوا أيضاً فيما يعتقدون من أمر اجلنة ونعيمها وحاالت أهلها، فيشكون أيضاً يف اجلنة وما حربت به األنبياء، 
ا وتغطى عليهم علمها، فإذا ذهب عليهم معرفته. عليهم السالم، من وصف اجلنان ونعيم أهلها وحاالم، وما يقصر الوصف عنها

الذين يؤمنون باآلخرة قلوم : " أنكروها بقلوم، وغن كانوا ال يظهروا بألسنتهم خمافة السيف والصلب كما قال اهللا تعاىل
  ".منكرة وهم مستكربون

تفحصون عن حقائق فهذا هو حقيقة الكفر والضالل واجلهالة وعمى البصر، لن هؤالء ال يؤمنون بظواهر اآليات واألخبار، وال ي
فجملة ذلك حق وصدق ال مرد عليه حسب ما اقتضى العقل حقيقة . أسرار كالم اهللا، وأسرار األخبار النبوية، حني قالوا وبينوا

ذلك، كما ال يفهم هؤالء الظلمة الكفرة، أعاذنا اهللا وإياك، أيها األخ، من الكفر والنفاق والفسق والعصيان، ورزقك وإيانا اإلميان 
  .غفران، انه رؤوف رحيم بالعبادوال

فصل يف أن جهنم عامل الكون والفساد مث اعلم وتيقن وال تشك يف أن جهنم هي عامل الكون والفساد الذي هو دون فلك القمر، 
اع دون وان اجلنة هي عامل األرواح وسعة السموات، وأن أهل جهنم هي النفوس املتعلقة بأجساد احليوانات اليت تناهلا اآلالم واألوج

وأن أهل اجلنة هي النفوس امللكية اليت يف عامل األفالك وسعة السموات يف روح ورحيان، الربيئة من . سائر املوجودات اليت يف العامل
إشارة إىل النفوس املتحدة باألجسام ذات . " انطلقوا إىل ظل ذي ثالث شعب: " والدليل على ذلك قوله تعاىل. األوجاع واآلالم

: وذلك أن تلك النفوس ملا جنت هناك اجلناية اليت ذكرت يف قصة آدم، عليه السالم. ض والعمق اليت دون فلك القمرالطول والعر

فيها حتيون، يعين يف األرض، وفيها : وقال" وقيل اهبطوا منها مجيعاً بعضكم لبعض عدو ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني"
  .رمتوتون، ومنها خترجون عند النفخ يف الصو

أربعة منها هي األمهات املستحيالت اليت هي : وإمنا قيل أن جهنم هي سبع طبقات، الن األجسام اليت دون فلك القمر سبعة أنواع
  .األركان األربعة وهي النار واهلواء واملاء واألرض، وثالثة هي املولدات الكائنات الفاسدات اليت هي املعادن والنبات واحليوان
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 النفوس ملا أخرجت من اجلنة عامل األفالك، أهبطت إىل األرض عامل الكون والفساد الذي دون فلك القمر، وهي مث اعلم أن تلك
ساكنة يف عمق هذه األجساد، وغريقة يف حبر اهليوىل القابل للكون والفساد، وغائصة يف هياكل هذه املتولدات منقطعة فيها كما 

ما من دابة يف األرض وال طائر يطري جبناحيه إال : " وقال."  الصاحلون ومنهم دون ذلكوقطعناهم يف األرض أمماً منهم: "قال تعاىل
  ".أمم أمثالكم

وإمنا قال هلا سبعة أبواب لكل باب منها جزء مقسوم، الن كل ما جيري يف عامل الكون والفساد فبدالئل هذه السبعة السيارة، وإمنا 
 عامل الكون والفساد إال مبسريها يف هذه الربوج االثين عشر، فجملتها تكون تسعة قال عليها تسعة عشر، الن دالئلها ال تظهر يف

عشر، وهي اليت ا يكون تقلب أحوال الدنيا وما تقتضيه موجبات أحكامها يف مواليد هذه األجساد، وما يدل عليها مما يصيبهم 
واحلر والربد، والفقر والغىن، والذل والعبودية، والغموم من اآلالم واألوجاع، واألسقام واألمراض واألحزان، من اجلوع والعطش، 

واهلموم، ونوائب احلدثان، وعداوة األقران، وحسد اجلريان، وجور السلطان، ووساوس الشيطان، ونكبات الزمان، ومصائب 
  .اإلخوان، وخوف املوت، ووعيد عددها اليت هي النفوس املرهونة ا ما دامت مع هذه األجساد

لعاقل اللبيب يف حال النفوس املتجسدة وما يلحقها من احملن واملصائب بتوسط هذه األجساد، وما يعرض هلا من اآلالم فإذا فكر ا
واألوجاع واملناحس كما بينا قبل، وتفكر أيضا يف حاالت النفوس اليت هي أهل اجلنة وعامل األفالك الذين هم سكان السموات، 

ن ال يهرمون، متنعمني متلذذين، خالدون فيها، آمنون ال خيافون وال حيزنون، فهم يف روح إذا مسع بأم أحياء ال ميوتون، وشبا
  .ورحيان ورضوان، رغبت نفسه إىل ما هناك، وزهدت يف الكون هاهنا

فيه من فكلما نظر بعني رأسه إىل جسده يف عامل الكون والفساد معذباً من أبناء جنسه، استعاذ باهللا وسأله اخلالص والنجاة مما هو 
مشاركة أبناء الدنيا؛ وكلما نظر بعني عقله إىل نفسه وأبناء جنسه يف عامل األفالك، وما هم فيه من الروح والرحيان، متىن الوصول 
إىل هناك، وسأل ربه اللحاق م، كما سال يوسف الصديق، عليه السالم، وكذلك إبراهيم، عليه السالم، وعند ذلك تصري الدنيا 

ويكون عند ذلك من أصحاب األعراف الذين هم . " الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر:"  قال، عليه الصالة والسالمعليه سجناً كما
وبينهما حجاب وعلى األعراف رجال يعرفون كال بسيماهم ونادوا أصحاب اجلنة أن : " أهل املعارف، كما وصفهم اهللا تعاىل

يعين أهل الدنيا اليت يف عامل الكون " أصحاب النار" أبصارهم تلقاء وإذا صرفت . " سالم عليكم مل يدخلوها وهم يطعمون
رجال ال : "وهؤالء الرجال الذين على األعراف هم الذين مدحهم اهللا تعاىل بقوله." قالوا ربنا ال جتعلنا مع القوم الظاملني: "والفساد

فهؤالء هم أولياء اهللا الذين هم " تتجاىف جنوم عن املضاجع ":وقال" تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاة 
يتمنون املوت ملا قد تبني هلم ما بعد املوت من الوجود احملض والبقاء الدائم والروح والرحيان والنجاة من اآلالم واألوجاع واألسقام 

  .اليت كلها جهنم ونريان

تعاىل يف كتابه على ألسنة أنبيائه إال هذه الدنيا اليت كلها آالم جسدانية من وأما من ال يعرف ما وصفنا له، ال يعقل ما بني اهللا 
أيود : "الشهوات اجلسمانية واللذات احليوانية، فهو ال يرغب إال فيها وال يتمىن إال اخللود معها، كما وصفهم اهللا تعاىل فقال

م الكفار الذين تغطى عليهم الصفات احلقيقية واألسرار فهؤالء ه" أحدكم لو يعمر ألف سنة وما هو مبزحزحه من العذاب أن يعمر
جنانا اهللا وإياك أيها األخ، ورزقنا وإياك الدخول يف زمر . اخلفية اليت كلها رموز أخروية ثابتة للنفوس الناجية من نريان اهلاوية

  .املالئكة

  فصل يف كيفية وجدان اللذة واآلالم معاً 

  في وقت واحد 
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مثال ذلك العاشق يرى معشوقه . ان يف دائم األوقات ال خيلو من أمل ولذة جسمانية وروحانية من عدة وجوهاعلم أن اإلنس: فنقول
  : وهو على خيانة، فتسره رؤيته له ويلتذ ا، وتغمه خيانته له وتؤمله كما قال

  فإذا المالحة بالقباحة ال تفي  بين جماله وفعاله، قايست

    

.  وله رائحة منكرة تؤذيه، مثل الصحىن واملاميامة لساكن السواحل، فهو يلتذ بأكله وتؤمله رائحتهوكمثل من يأكل طعاماً يشتهيه

ومثل من يسمع حلناً طيباً ونغمة لذيذة كغناء أبيات من الشعر فيها هجو له، فإنه يلتذ باستماع اللحن اللطيف، ويغمه هجوه يف 
ومثل من به جرب مؤذ حيكه، فيجد له .  خلرب موته، ويسره ما ورثومثل من يسمع مبوت مورث له تركته، فيغتم. وقت واحد

  .لذة وغماً يف وقت واحد، وأملني متضادين وراحة بينهما

وكمن هو يعمل عمالً متعباً أو صناعة شاقة يرجو عليها ثواباً جزيالً وأجرة وافرة، فهو جيد أملاً من عمله املتعب،ولذة وفرحاً ملا 
  : ا القياس حكم سائر اآلالم واللذات اجلسمانية كما قال القائلوعلى هذ. يرجو من ثوابه

  إذا سر منها جانب، ساء جانب  ومن نكد األيام أن صروفها

كمن له خلق حسن وخلق سيئ، فانه جيد من . أو كمن سكن عنه وجع العني وضرب ضرسه، فانه جيد أملاً وراحة يف وقت واحد
ومثل من يرى صديقاً قد غاب دهراً، وأخرب بسوء حاله، فيسره رؤيته يغمه سوء .  واحدأحدمها راحة ومن اآلخر أملاً يف وقت

أو كمثل من يضع إحدى رجليه يف ماء بارد، واألخرى يف ماء مغلي، وإحدى يديه يف ماء فاتر، فانه جيد لذة وأملاً يف حالة . حاله
خياف عقوبة عليه، فيكون متأملاً ملتذاً وراحة من أمل قد زال عنه، ومثل من عمل عمالً حسناً يرجو جزاء عليه، وعمالً سيئاً . واحدة

  .فيكون اإلنسان الواحد يف وقت واحد ملتذاً متأملاً، معاقباً مثاباً

وإمنا ذكرنا هذه اإلشارات وأوردنا هذه األمثلة من أجل أن كثرياً ممن يتكلم يف علم النفس، ويبحث عن ماهية جوهرها، وكيفية 
فأكثر ما يقوي رأي من ظن أن النفس أشخاص كثرية ما يظهر من اختالف .  ويعتقد أا أشخاص متباينة كثريةتشخيصها، يرى

أحواهلا وأفعاهلا وأخالقها وآرائها وأعماهلا، وان بعضها ملتذة وبعضها متأملة، فحكم ذا االعتبار أا أشخاص كثرية منفصلة متباينة 
وحنن قد أخربنا بأا .  مث ناقص رأيه بقوله بأا جواهر بسيطة، كانه ال يدري ما معىن البسيطة.كتباين األشخاص اجلسمانية املركبة

نفس واحدة جتنست أجناسها وتنوعت أنواعها، وقد تشخصت حبسب اختصاصها باألجناس اجلسمانية وأنواعها وأشخاصها، ألا 
تعماهلا األجساد املختلفة األجناس واألنواع واألشخاص، كما بينا يف يف ذاا متكثرة منفصلة متباينة، الن اختالف أفعاهلا حبسب اس

رسالة تركيب اجلسد أن اختالف أفعال نفس إنسان واحد هو من اجل اختالف أشكال أعضائه، وفنون مفاصله، وان نفس 
وحنن قد بينا بان . اطقةشهوانية وغضبية ون: وقد ظن كثري من أهل العلم أن لإلنسان الواحد ثالث نفوس. اإلنسان نفس واحدة

هذه األمساء تقع على نفس واحدة حبسب أفعاهلا املختلفة، وذلك أا إذا فعلت يف اجلسم الغذاء والنمو، مسيت نباتية وشهوانية، وإذا 
 حداد فعلت احلس واحلركة، مسيت حيوانية غضبية؛ إذا فعلت النطق والتمييز والروية والفكر، مسيت ناطقة، كما أن الرجل الواحد

  .جنار بناء، إذا كان حيسنها كلها ويعقلها

  فصل في اللذات الروحانية التي تجدها النفس
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ملا فرغنا من ذكر اآلالم واللذات اجلسمانية، وبينا أا كلها هي راحة جتدها النفس عند رجوع األمزجة إىل االعتدال بعد : فنقول
مالقاة األشياء املفسدة هلا، كما بينا يف رسالة احلاس واحملسوس، وقد بينا خروجها من االعتدال الطبيعي، أو عضو من أعضائه عند 

أيضا علة كراهية احليوان للموت، وما العلة يف وصول اآلالم واألوجاع إىل النفس احليوانية دون سائر النفوس اجلزئية اليت يف العامل 
دها النفس مبجردها وما آالمها اليت تنفرد ا دون اجلسد اليت بأسرها، نريد أن نذكر يف هذا الفصل ما اللذات الروحانية اليت جت

شهوانية طبيعية، وحيوانية : اعلم، أرشدك اهللا تعاىل، أن اللذات أربعة أنواع: عربت عنها الشريعة النبوية بالثواب والعقاب فنقول
. ا النفس عند تناول الغذاء من الطعام والشرابفاللذات الشهوانية الطبيعة هي اليت جتده. حسية، وإنسانية فكرية، وملكية روحانية

إحدامها ما جتدها النفس عند االلتئام، وهي لذة اجلماع، واألخرى ما جتدها عند االنتقام : وأما اللذات احليوانية أيضاً فهي نوعان
  .وهي شهوة يج عند الغضب

    

والروحانية امللكية هي ما جتدها . معرفتها حبقائق املوجوداتوالفكرية ما جتدها النفس من اللذة عند تصورها معاين املعلومات، و
  .النفس من الراحة واللذة بعد مفارقتها اجلسد اليت هي الروح والرحيان

والفكرية . واحليوانية احلسية مشتركة بني اإلنسان واحليوان دون النبات. فاللذة الشهوانية مشتركة بني اإلنسان واحليوان والنبات
  .إلنسان واملالئكة دون احليوانمشتركة بني ا

  .وامللكية الروحانية خمتصة بالنفوس املفارقة لألجسام الناجية من حبر اهليوىل

والنفوس املكية هلا أيضاً لذة وليس هلا أمل، . فالنفوس النباتية هلا لذات وليس هلا أمل كما قلنا قبل يف رسالة كراهية احليوان للموت
وهم من خشية رم : "وقال تعاىل" خيافون رم من فوقهم: "هلا اخلوف واإلشفاق كما قال تعاىلكما قد تقدم بيان ذلك؛ لكن 

فأما األنفس اإلنسانية فلها كل اللذات واآلالم . فالنفوس احليوانية هلا لذة وأمل مجيعاً ولكن لذاا كلها جسمانية". مشفقون
اعلم أن مجيع : رحها واحدة بعد واحدة لتتضح وتتصور حبقائقها فنقولاجلسمانية والروحانية مجيعاً، لذلك حنتاج أن نبني ونش

أحدها : منها ما جتدها مبجردها، ومنها ما جتدها بتوسط اجلسد، وهي سبعة أنواع: اللذات اليت جتدها النفس اإلنسانية نوعان
عية منها والصناعية مجيعاً والثاين املدركات املدركات بطريق النظر من حماسن األلوان واألشكال والنقوش والتصاوير واألصباغ الطبي

والثالث املدركات بطريق الذوق من الطعوم املوافقة . بطريق السمع من األصوات واألحلان والنغم واملدح والثناء وما شاكلها
والسابع . لذة اجلماعوالسادس . واخلامس املشمومات املالمية ملزاح أخالطه. والرابع امللموسات املقوية ألخالط جسدها. لشهواا

  .لذة االنتقام

مثال ذلك إذا . إحدامها عند مباشرة احلواس هلا، واألخرى عند ذكرها بعدها: فهذه كلها لذات جتدها النفس بتوسط اجلسد مرتني
ة العني، بقيت مث إذا غابت عن رؤي. رأى املرء وجهاً حسناً أو زينة من حماسن الدنيا، فان النفس جتد عند رؤيتها هلا سروراً ولذة

رسوم تلك احملاسن مصورة يف فكر النفس، وكلما حملت هي ذاا ونظرت إىل جوهرها، رأت تلك الرسوم املصورة يف فكرها، 
وهكذا سائر احملسوسات حكمها إذا تذكرا . فسرت ا والتذت، وتذكرت تلك احملسوسات اليت انطبعت فيها منها هذه الرسوم

وهكذا حكم أضدادها اليت هي اآلالم، وذلك أن اإلنسان إذا رأى منظراً وحشياً أو .  غري شركة اجلسدالنفس التذت وسرت ا من
صورة قبيحة، أو مسع صوتاً هائالً مفزعاً، فانه يؤمله رؤيته هلا يف وقته، واستماعها، وبعد مغيبها، إذا تذكرها وفكر فيها وليس 

نظرها إىل جوهرها ورؤيتها رسوم تلك احملسوسات مطبوعة يف ذاا، كما ينطبع التذكر والتفكر شيئاً سوى حملات النفس ذاا و
فهذه املالذ واآلالم، وان كانت ال تصل إىل النفس إال بتوسط اجلسد، فقد جتدها بعد غيبة . نقش الفص يف الشمع املختوم
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رقة اجلسد أيضاً، كما جتد لذة احملسوسات بعد احملسوسات عن مباشرة احلواس هلا، فيدل هذا على أن النفس هلا لذة جتدها بعد مفا
  .مفارقتها وغيبتها

إحدامها ما جتدها وهي مفارقة : أما اللذات الروحانية اليت جتدها النفس مبجردها فهي نوعان: فصل يف اللذات الروحانية فنقول
  .للجسد، والثانية ما جتدها وهي مقارنة له

واليت جتدها وهي مقارنة . ا ما يرد عليها من خارج كما بينا قبل هذا، واآلخر من ذااإحدامه: فاليت جتدها وهي مفارقة له نوعان
. فمنها ما جتدها من اللذة والسرور والفرح عند تصورها حقائق املوجودات من احملسوسات واملأكوالت مجيعاً: له فهي أربعة أنواع

. والثالثة ما جتدها عند عذوبة أخالقها الكرمية وعاداا اجلميلة. ميدةوالثانية ما جتدها عند اعتقادها اآلراء الصحيحة ومذاهبها احل

وهذه اللذات مشتركة بني اإلنسان وبني . والرابعة ما جتده من الفرح والسرور واللذة عند ذكر أعماهلا الزكية وأفعاهلا اخلرية
  .بعد هذا الفصلاملالئكة، وأضدادها من اآلالم، ومشتركة بني اإلنسان والشياطني كما سنبني 

    

وأما بيان ما يلحق النفوس من اللذة واللم يف اعتقاداا ومعارفها وجهاالا وأخالقها وأعماهلا، فاعلم أن اإلنسان، إذا كانت أعماله 
حيسبون كل " : سيئة، وأفعاله قبيحة، فان نفسه أبداً تكون مرتابة مرعوبة مضطربة متأملة، كما ذكر اهللا تعاىل يف صفة املنافقني فقال

فإذا كانت أعماهلم صاحلة وأفعاهلم مجيلة، فان نفوسهم أبداً تكون ساكنة هادئة " صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم اهللا
  .مسترحية

وهكذا إذا كانت أخالق اإلنسان مجيلة، وسجاياه سهلة، ومعاملته طيبة، وخمالطته عذبة، فان نفسه تكون أبداً يف القلوب حمبوبة 
  . الغوائل آمنةومن

فهكذا . وان كانت أخالقه شرية، وطباعه وحشية، ومهته سبعية، يكون من يصحبه أبدا يف عناء، وهو من نفسه يف جهل وبالء
  " شعراً"حكم االعتقادات واآلراء، وذلك أن بعضها مؤمل لنفوس معتقديها وحمري ومشكك كما قيل 

  الحسرات؟أروح وأغدوا دائم   تر اني، مذ ثالثين حجة، ألم

ومثل من يعتقد أن رب العاملني خلق خلقاً . ومثل من يعتقد أن إمامه خمتٍف من خوف خمالفيه. ومثل من يعتقد أن ربه قتلته اليهود
ومثل من . ومثل من يعتقد أن رب العاملني حقود حنق يغتاظ على الكفار والعصاة من خلقه. وناصبهم العداوة وهو إبليس وجنوده

ومثل من . ن أمر العامل غري منتظم، وان مدبره وصانعه قد أمهل أمر عامله حىت جيري فيه أشياء على غري مراده ومشيئتهيرى ويعتقد أ
يعتقد ويرى أن رب العاملني الغفور الرحيم الودود البار احملسن احلنان املنان اجلواد الكرمي اجلميل يأمر املالئكة بان يأخذوا الكفار 

 خندق من النار، وكلما احترقت جلودهم، وصاروا فحماً ورماداً، أعاد فيها الرطوبة واحلياة ليذوقوا والعصاة ويرموا م يف
ومثل من يعتقد ويرى انه يشرب . ومثل من يعتقد انه يباشر يف اجلنة مع األبكار ويلتذ منها ويزيل البكارة، مث تعود البكارة. العذاب

 من يعتقد انه يتمىن يف اجلنة الطيور املشوية احلاصلة عنده، فيتحصل بعد متنيه يف احلال، ومثل. الشراب يف اجلنة ويكون باريه ساقيه
ومثل من يعتقد أن اإلنسان إذا مات بطلت نفسه . مث يأكل منها حىت الشبع، مث بعد ذلك تطري الطيور كما تطري يف حال احلياة

ومثل من يعتقد أن الكواكب تتناثر .  كطي السجل للكتبومثل من ال يرجو اجلنة إال بعد خراب السموات وطيها. ووجودها
ومثل من يعتقد سؤال منكر ونكري يف . ومثل من يعتقد أن أعمال اإلنسان جتعل يف كفتني من كفيت امليزان. وتتساقط يف القيامة

صريون أحياء بعد ذلك، وما ومثل من يعتقد ويرى أن يف اجلحيم تنانني وثعابني وأفاعي يأكلون الفساق، وي. القرب من جسد امليت
مع أن مجيع ما نطق به االنبياء، عليهم السالم، من صفة اجلنة ونعيم أهلها . شاكل هذه من االعتقادات املؤملة لنفوس معتقديها
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 وعذاب النار والعقاب وأحوال القيامة كلها حق وصدق ال مرية فيها، ولكن ليس األمر كما يعتقد هؤالء الظلمة الكفرة، بل أمر

  .وراء ذلك ال يعلمه غال اهللا والراسخون يف العلم

وأما من يرى ويعتقد ويعلم أن للعامل بارئاً حكيماً، قادراً حليماً، جواداً كرمياً، غفوراً رحيماً، وانه قد احكم أمر عامله على احسن 
 األرض وال السماء، وال يرى يف خلق نظام، ورتب تدبري اخلليقة على أتقن حكمة، ومل يترك فيه خلالً، وال ختفى عليه خافية يف

الرمحن من تفاوت، فغن نفسه أبداً ساكنة هادئة مسترحية من األمل واآلراء الفاسدة وأوجاع االعتقادات الزائفة، ومن وحشة 
رى له ومن جهة يف أمان ال يريد بأحد سوءاً، وال ي. ظلمات اجلهاالت املتراكمة، وهو يف راحة من نفسه، واخللق يف راحة منه

  .عليهم فضالً، وال يطالبهم حبق، وال يشكوهم من جفاء، وال يصيبهم منه أذى، فهذه صفة إخوانك الكرام

فهل لك يا أخي أن ترغب يف صحبتهم، وتتبع منهاجهم، وتسري سريم، وتتخلق بأخالقهم، وتنظر يف علوهم وسياستهم، لتعرف 
هم وأقاويلهم، أو تقرأ رسائلنا هذه لعلك توفق لفهم معاين ما تضمنته، وتنتبه أسرارهم واعتقادام، أو حتضر جملسهم لتسمع كالم

لنفسك من نوم الغفلة، وتستيقظ من رقدة اجلهالة، وتنفتح هلا عني البصرية، فتحيا حياة العلماء، وتعيش عيش السعداء، وتصعد إىل 
 واالعتقادات ما هو مؤمل لنفوس معتقديها، ومؤذ هلا؛ ملكوت السماء؟ فصل يف أذى اآلراء واالعتقادات مث اعلم أن من اآلراء

  .ومنها ما هو مفرح ومسر ومؤذ هلا، كما بينا قبل هذا، ولكن نضرب مثالً لذلك كيما يتضح

    " حكاية"

 بين، يا: فقال له يوماً. ذكروا أنه كان رجل من أرباب النعم متديناً، وكان له ابن متجاهر بالسكر وكان الرجل كارهاً لذلك منه
  .انته عن السكر، حىت أعطيك شطراً من مايل وعقاري، وأفرد لك داراً، وأزوجك حبسناء إحدى بنات أرباب النعم

  .تعيش فرحاً مسروراً ملتذاً غما بقيت: يا أبت، ماذا يكون؟ فقال: فقال ابنه

  .إن كان الغرض هو هذا فهو حاصل يل: فقال ابنه

ذا سكرت وجدت يف نفسي من الفرح واللذة والسرور، حىت أظن معه أن ملك كسرى كله ألين إ: كيف ذلك؟ قال: فقال له أبوه
  .يل، وأختيل يف نفسي من العظمة واجلالل حىت أترى العصفور مثالً قدر البعري

  .ولكن إذا صحوت ال ترى لذلك حقيقة: فقال له أبوه

  .أعود فأشرب ثانياً حىت اسكر فأرى مثل ذلك: قال

كم املعتقدين ببقاء النفس بعد مفارقتها اجلسد يف وجدان لذام، لنه أن كان الغرض من احلياة يف الدنيا ليس إال فهكذا القياس يف ح
بعد املوت الذي ليس هو شيئاً " وترجون من اهللا ما ال يرجون: "ألجل اللذة والفرح والسرور والراحة بعد املوت كما قال تعاىل

  .ا، وقد بينا أيضاً يف رسالة حكمة املوت، وال ينقص هذا االعتقاد من لذام يف الدنيا شيئاًسوى مفارقتها اجلسد كما بينا قبل هذ

فلو كانوا من أبناء سعدائها، فإن هذا . أما معتقدو فنائها فإم ال خيلو إما أن يكونوا من سعداء أبناء الدنيا أو من أبناء أشقيائها
ام كلما فكروا يف املوت والفناء، تنغص عليهم عيشهم، وادخل احلزن على الرأي واالعتقاد يؤمل نفوسهم ويؤذيها، وذلك 

وان كان هؤالء . نفوسهم، ونقص من لذام يف دنياهم، ألم قد أيقنوا بذهاا وفنائها، وال يرجون غريها، وال يؤملون سواها
  .أعمارهم يف الدنيا وميوتون آخره حبسرة ومصيبةاملعتقدون بفناء النفس من أبناء أشقياء الدنيا، فهم يعيشون يف غم وحزن طول 

مث اعلم أن االعتقادات الرديئة واآلراء الفاسدة املؤملة لنفوس معتقديها املؤذية هلا كثرية ال ميكن إحصاؤها وبيان صفاا، ولكن نذكر 
 من ذلك، ويف رسالة اعتقاد إخوان وقد بينا يف رسالة النواميس طرفاً. احملمودة منها ونصفها لتعرف، وتتمسك ا وجتتنب سواها

الصفاء، ورسالة ماهية اإلميان وخصال املؤمنني احملققني الذين وعدهم اهللا اجلنة، وشرحنا طريقتهم وأخالقهم وآراءهم وعلومهم 
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 وهو أن وأعماهلم يف إحدى ومخسني رسالة، وبينا فيها صفام وكيفية أحواهلم، لكن نذكر مجلة هاهنا منها بقول وجيز خمتصر،
اإلنسان العاقل يرى ويعتقد أن للعامل صانعاً بارئاً حكيماً قدمياً حياً عاملاً، وانه قد نظم أمر عامله نظاماً حمكماً، ورتب املوجودات 

لة من ترتيباً متقناً، وال خيفى عليه من أمر عامله صغرية وال كبرية غال وهو يعلمها ويدبرها تدبرياً واحداً حبسب االستعدادات احلاص
الكائنات، وان جيري حكم عامله جبميع خالئقه من األفالك والربوج والكواكب واألركان واملولودات كمجرى حكم إنسان واحد 
وحيوان واحد، وان سريان قوى مالئكته يف أطباق مسواته وفضاء أفالكه كسريان قوى نفس إنسان واحد يف مجيع بدنه ومفاصل 

تفسريه وبيناه يف مجيع رسائلنا أمجع، ولكن ال بد من أن يصادره املتعلمون يف أول األمر، وهذا قول جممل قد شرحنا . جسده
  .واملبتدئون بالنظر يف هذا الشان العظيم، كما يصادرون سائر العلوم والصنائع مث ىف آخر املر يعرفون حقيقته وتتبني هلم صحته

  فصل في التقليد واالجتهاد

، واعتقاد املتعلمني يف مبدإ كل صناعة، على حتقيق أصوهلا قبل معرفتهم ا تقليداً، هو من أجل أنه مث اعلم أن غرض إقرار املبتدئني
  .ال يبني ذلك إال بعد التبحر فيها والبحث والكشف عنها

    

كذا أيضاً واعلم انه كما أن املتوسطني يف كل علم وصناعة ال يرضون بالتقليد، غذ قد ميكنهم البحث والكشف عنه بالرباهني، فه
واملتوسطون يف العلوم ال . ينبغي للمقرين بكتب األنبياء، عليهم السالم، وما فيها من األسرار واإلشارات املكنونة والعلوم الشريفة

ذلك بان . يرضون بالتقليد مثل الصبيان والنساء وضعفاء العقول، بل جيب عليهم البحث عنه والكشف عن األسرار واإلشارات
ياء، عليهم السالم، فيما وصفوا من جملس اجلنان ولذات أهلها هو اإلقرار بالسان حسب بال اعتقاد، وال االعتقاد ليس غرض األنب

حسب بال حتقيق يظهر هلم، بل الغرض هو التصور هلا حبقائقها كيما تقع الرغبة فيها والطلب هلا، الن اإلنسان ال يطلب ما ال 
 ال يتحققه، وال يتحقق ما ال يتصوره، وال يتصور الشيء اخلفي الغائب إال بالوصف يرغب فيه، وال يرغب فيه، وال يرغب فيما

  .البليغ باحملاسن

فمن أجل هذا أكثر يف القران من وصف حماسن اجلنان وسرور أهلها ولذات نعيمها، فتارة وصفها أوصافاً جسمانية على قدر طاقة 
ذكر هذا . اآلية" ا متقابلني يطوف عليهم ولدان خملدون بأكواب وأباريقعلى سرر موضونة متكئني عليه: "القوم مثل قوله تعاىل

ما ال : "وبني على قدر قبول أفهامهم، ال مبعىن أن هذه األشياء ستوجد يف اجلنة على حاالت جسمانية، بل ستوجد أشياء روحانية
ضود وطلح منضود وظل ممدود وماء يف سدر خم: " وقال تعاىل أيضاً. " عني رأت وال أذن مسعت، وال خطر على قلب بشر

  .وما شاكلها من أوصاف األمور اجلسمانية" مسكوب

فال تعلم : "وقال" يف مقعد صدق عند مليك مقتدر: " وتارة وصفها بأوصاف روحانية على قدر فهم املتوسطني مثل قوله تعاىل
وجوه يومئذ ناضرة : " وقال" هي األنفس وتلذ األعنيفيها ما تشت: " وقال" نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعلمون

  .وما شاكلها من األوصاف الروحانية اليت ال تليق باألجسام الطبيعية" إىل را ناظرة

مثل اجلنة اليت وعد املتقون فيها أار من ماء غري آسن : "وتارة وصفها بأوصاف هي بني الروحانية واجلسمانية مثل قوله تعاىل
أما ترى يا أخي انه ." نب مل يتغري طعمه وأار من مخر لذة للشاربني وأار من عسل مصفى وهلم فيها من كل الثمراتوأار من ل

مثل اجلنة على سبيل التشبيه والتمثيل، ليقرب من الفهم تصورها، ألنه يقصر الوصف عنها حبقائقها، وغنما خاطب كل طائفة : قال
 املعارف و الفهوم، ألن دعوة األنبياء، عليهم السالم، عموم للخاص والعام مجيعاً ومن بينها من الناس حبسب عقوهلم ومراتبهم يف
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وقد صرح املسيح، عليه السالم، يف وصف اجلنان ونعيم أهلها بأوصاف غري جسمانية، فقال للحواريني يف . من طبقات الناس
 ملكوت السماء عند أيب وأبيكم، وترون مالئكته حول عرشه إذا فعلتم ما فعلت وما قلت لكم، تكونون معي غداً يف: " وصية هلم

وإمنا صرح املسيح، عليه السالم، ومل يرمز الن . " يسبحون حبمده ويقدسونه، وانتم هناك ملتذون جبميع اللذات بال أكل وال شرب
 وكانوا غري حمتاجني إىل اإلشارات خطابه كان مع قوم قد هذبتهم التوراة و كتب األنبياء، عليهم السالم، و كتب احلكماء أيضاً،

  .و التنبيهات، بل كانوا متهيئني لصورها مستعدين لقبوهلا

فأما سيد األنبياء وخامت املرسلني، صلى اهللا عليه وآله، فقد اتفق مبعثه يف قوم أميني من أهل البوادي، غري مرتاضني بالعلوم، وال 
لدنيا فضال عن معرفة نعيم أهل السموات الذين هم ملكوت األفالك واآلخرة مقرين بالبعث والنشور، وال عارفني بنعيم ملكوت ا

وحنن . وأهل اجلنان فجعل أكثر صفة اجلنان يف كتابه جسمانية، ليقرا من فهم القوم، ويسهل تصورها عليهم، وترغب نفوسهم ا
الترتيالت النبوية، وكشفنا عن أكثر الرموزات قد جعلنا حيثنا عن أسرار الكتب اإلهلية، وبينا يف أكثر رسائلنا معىن أسرار 

وذلك الن خطابنا ال يكون إال مع أقوام علماء فضال مارسوا إخوان الصفاء، ورسخوا يف . واإلشارات وعن املوضوعات الناموسية
  .العلم، وارتاضوا بالرياضيات احلكمية املقرونة بأسرار الكتب اإلهلية وإشارات األنبياء عليهم السالم

    

فان كنت أيها األخ واحدا منهم، فهلم إىل صحبة إخوان لك فضالء، وأصدقاء كرماء، علومهم حكمية، وآدام نبوية، وسريم 
واترك صحبة إخوان الشياطني الذين ال يريدونك إال جلر منفعة األجساد، أو لدفع املضرة . ملكية، ولذام روحانية، ومهمهم إهلية

نني الذين بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف وينهون عن املنكر، حىت تكون من الذين أشار إليهم وكن يا أخي من املؤم. عنها
األخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو إال : "وتكون من الذين مدحهم اهللا تعاىل بقوله" أن عبادي ليس لك عليهم سلطان :" بقوله
  ".املتقني

 اليت جتدها النفس مبفارقتها اجلسد، وما جتدها مبجردها وهي مع اجلسد، فرتيد أن  قد فرغنا من ذكر اللذات واآلالم اجلسمانية1وإذ
نذكر ما جتده بعد املفارقة من اللذة واآلالم اليت هي جزاؤها وثواا على ما عملت من شر وعرفان وإنكار املعرب عنه يف الشريعة 

  .النبوية بالثواب واجلزاء والعذاب األليم

  فصل 

  آلالم إلى النفوس الشريرة بعد مفارقةفي كيفية وصول ا

اعلم أن اإلنسان العاقل، إذا مسع أوامر الناموس ونواهيه ووعيده : أجسادها وكيف تكون من جنود إبليس وحزب الشياطني فنقول
عرض عن نظر يف وزواجره، مث مل يأمتر حبدوده ومل ينتقد ألحكامه؛ أو مسع العلوم احلكمية، فلم يقم بواجبها، مث أمهل أمر نفسه وأ

مصاحلها بعد مفارقتها اجلسد، بل جعل أكثر عنايته يف إصالح شان هذا اجلسد واهتمامه يف تربيته، واشتغل الليل والنهار مبا يصلح 
اجلسد من املأكوالت واملشروبات واللبس واملركب واملسكن ومجع املال واألثاث وزينة الدنيا، واستغرق يف الشهوات اجلسمانية، 

 اللذات اجلرمانية، ال يفكر يف غريها وال يهمه سواها، ومتىن اخللود يف الدنيا، مع انه يتيقن بأنه ال يترك هاهنا، وأفىن وغاص يف
عمره كله ساهيا والهيا إىل املمات؛ مث جاءته سكرة املوت باحلق اليت هي مفارقة النفس اجلسد على كره منها وإجبار منها، وتلك 

 من دخل يف عامل األجساد واألجسام الطبيعية اهليوالنية، وبقيت عند ذلك نفسه بال جسد وقد سلبت شربة البد من شرا لكل
آالت احلواس اليت كانت تنال ا اللذات اجلسمانية وقد اعتادا بطول الدربة فيها، فانطبع يف مهتها الرتول إليها، وال وصول هلا إال 
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لها عند ذلك كمثل من سلت عيناه، وصمت أذناه، وشلت يداه، وقطعت رجاله، ذا اجلسد وأعضائه، وقد منعت ذلك لكون مث
وخرس لسانه، وشد منخراه، وعمي قلبه، وفارقته أحبابه، وجفاه أصدقاؤه، وتركه إخوانه، وهجره جريانه، وظفر به أعداؤه، 

: ميت يستريح من العذاب كما قال تعاىلومشت به حساده، وما بقي معه إال الروح يف اجلسد معذبا، فال هو حي يلذ بالعيش، وال 

، فتبقى تلك النفوس عند ذلك تائهة هائمة مومها يف طلب ما قد فاا مبا اعتادته من لذات هذه "ال ميوت فيها وال حييا"
عمل، يا ليتين يا ليتنا نرد فنعمل غري الذي كما ن: " احملسوسات، وقد منعت الوصول إليها و العود، فعند ذلك تتمىن و تقول متها

فعند ذلك تبقى حبسرا و . " ولو ردوا لعادوا ملا وا عنه: " مث يقول اهللا سبحانه" فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا؟ ! كنت ترابا
ر ندامتها متأملة بذاا، معذبة من سؤ عاداا، عمياء يف جهاالا، دون فلك القمر، سائحة يف قعر األجسام املدهلمة، غريقة يف حب

اهليوىل، هائمة هاوية يف عامل الكون و الفساد مع أبناء جنسها من األمم اخلالية إخوان الشياطني و جنود إبليس أمجعني، كما ذكر 
إىل آخر اآلية، وهم متعلقون بأبناء جنسها من النفوس املتجسدة بالوسوسة هلا إىل ما " كلما دخلت أمة لعنت أختها : " اهللا تعاىل

فكبكبوا فيها هم : " هوات هذه اللذات احملسوسات، ضالني مضلني يف جهنم خالدين، كما ذكر اهللا تعاىليف طباعها من ش
  .، وذلك هو العقاب و العذاب األليم و اجلزاء للنفوس الشريرة اجلاهلة و الغافلة عن احلقائق والعلوم الشرعية"والغاوون 

  فصل 

  في ماهية الشياطين وجنود إبليس أجمعين

    

أن النفوس املتجسدة اخلرية مالئكة بالقوة، فإذا فارقت أجسادها، كانت مالئكة بالفعل، كما بينا يف رسالة صفات املؤمنني اعلم 
فهذه . كذلك النفس املتجسدة الشريرة هي شياطني بالقوة، فإذا فارقت أجسادها كانت شياطني بالفعل. احملققني ورسالة البعث

شياطني اإلنس واجلن يوحي : "للنفوس الشيطانية بالقوة، لتخرجها إىل الفعل، كما قال تعاىلالنفوس الشيطانية بالفعل توسوس 
فشياطني اإلنس هي النفوس املتجسدة الشريرة آنست باألجساد، وشياطني اجلن هي ". بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا

 النفوس املفارقة هلذه النفوس املتجسدة كمثل من قويت ومثل وسوسة هذه. النفوس الشريرة املفارقة لألجسام احملتجبة عن األبصار
شهوته للطعام والشراب، وضعفت حرارته اهلاضمة ن نضجها، فهو يشتهي والستمرئ، فعند ذلك تكون مهته أن يرى الطعام 

يه، فهمته أن يرى واآلكلني، لينظر إليهم، فيستريح عنها لضعف اآللة، وبطالن فعل القوة، وكمثل من ضعفت آلة مجاعه ال يقوم عل
  .الفاعلني لعله يقوي طبيعته وينهض آلته

وهذه حكم النفوس املفارقة ليست هلا آلة تنال ا اللذات احملسوسة، فهي حتب وتوسوس إىل أبناء جنسها ممن هلا تلك اآللة على 
النفوس املتجسدة املبغضة الشريرة فهكذا وسوسة النفوس الشريرة املبغضة، إذا فارقت أجسادها، تعلقت بأبناء جنسها من . الفعل

من شر الوسواس اخلناس الذي يوسوس يف : "بالوسوسة هلا إىل القتال واخلصومات و العداوات، وإىل هذه النفوس أشار بقوله تعاىل
  ".صدور الناس من اجلنة والناس

ني عما بعد املوت، املنظرين إىل يوم الوقت املعلوم فهكذا حكم أبناء الدنيا، يا أخي، اجلاهلني بأمر املعاد، املشغلني باألجساد، الغافل
  .كما بينا يف رسالة البعث والقيامة، فاطلب من هناك" ومن ورائهم برزخ إىل يوم يبعثون: "كما ذكر اهللا تعاىل

فنريد أن نذكر وإذ قد فرغنا من ذكر اآلالم الروحانية اليت تصل إىل النفوس الشريرة بعد مفارقتها أجسادها اليت كانت جنة هلا، 
اللذات الروحانية اليت جتدها النفوس اخلرية الفاضلة بعد مفارقتها أجسادها اليت كانت كالسجني هلا، كما بينا يف رسالة كراهية 
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  .احلياة واملوات

ا اجلسد املعرب عنها مث اعلم يا أخي أن اللذة والراحة والسرور والفرح والنعيم اليت جتدها النفوس اخلرية الفاضلة امللكية بعد مفارقته
فال : "قال تعاىل. يف الشريعة بالثواب واجلزاء، يقصر الوصف حبقائقها، وال يبلغ البشر كنه معرفتها، ألا روحانية أبدية سرمدية

ن فيها من اللذات ما ال عني رأت وال أذ: "وقال، عليهم السالم.." تعلم أنفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملون
  ".مسعت، وال خطر على قلب بشر من الروح والرحيان

ولكن نذكر منها طرفا ونشري إليها إشارة ومهية حسب ما جرت عادة اإلخوان األصدقاء يف ذلك، ونضرب لذلك مثال شبه الرموز 
ألزمان املاضية فىت من أوالد اعلم أنه كان يف ا: واإلشارة والتنبيه، كيما يقرب من فهم املتفكرين ويتصور يف أفكار املريدين، فنقول

امللوك، شابا ظريفا، حسن الوجه، كامل البنيان تام الصورة، مجيل األخالق، كرمي األفعال، عادل السرية، عشق جارية حسناء من 
م أقاربه من بنات امللوك، فتزوجها وزفها كما يليق بأوالد امللوك من الكرامات، وعاش معها زمانا طويال يف عز سلطانه ونعي

مث فرق الدهر بينهما مبوا، وزال الفىت عن ملكه . مملكته، ولذة شبابه، وسرور نعمته، آمنني هادئني بال تنغيص من عوارض احلدثان
بغلبة عدو ظهر عليه، واغترب عن بالده وساح يف األرض على حالة الغرباء، وافتقر وأصابه الذل واهلرم، وضعف بدنه، وذهبت 

مسعه، وأصابه العري واجلوع والعطش، ومتىن املوت مما هو فيه من احملنة والبلوى واجلهد والشدة، فدخل قوته، وكل بصره، وثقل 
خربة ونام فيها على مزبلة ورماد يستريح بلني وطائها، فوجد راحة، فنام، فرأى يف منامه كأنه شاب طري كهيئة ما كان عليه يف 

 شبابه، وكأنه على سرير يف ملكه وعز سلطانه ونعيم أثاثه وسرور أيامه، إذ هو صباه، وقد رجعت إليه قوة بدنه ونشاط نفسه وأيام
بتلك اجلارية كهيئتها يوم عشقها وزمان تزوجها حبسنها ومجاهلا، فعانقها والتزامها شهوة ونال منها شهوته، كما كان يدرك بدءا، 

للذة والفرح اضطرب من نومه وحترك وانتبه، فإذا هو يف فمن شدة ما وجد من ا. ومها على سرير امللك حيملهما الريح حيث أرادا
  .تلك اخلربة ويف تلك املزبلة وكالب حوله تنبح عليه

    

فماذا ترى أيها األخ كم بيم حال نفسه يف ذلك املنام، وما وجد من اللذة والسرور والفرح، وبني حالتها ملا استيقظت من الغموم 
هكذا القياس بني حال النفوس اخلرية وكوا مع األجساد وبني كوا مفارقة لألجساد من واألحزان والشدائد والبلوى واجلهد؟ ف

جنانا اهللا . اللذة والفرح والسرور، وباإلضافة إىل حاهلا مع األجساد وما يلحقها من اهلموم والغموم واألحزان واملصائب والشدائد
اد، وأوصلك وإيانا إىل نعيم اجلنان عامل األرواح واألفالك من ملكوت وإياك ومجيع إخواننا من أمل نريان جهنم عامل الكون والفس

  .السماء وحوار املالئكة املقربني مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني

  متت رسالة اآلالم واللذات، ويتلوها رسالة يف بيان علل اختالف اللذات 

  السابعة عشرة في علل اختالف اللغاتالرسالة

  وط والعبارات ورسوم الخط

إخوان الصفاء رسائل وهي الرسالة الحادية والثالثون من   

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى، اهللا خري أما يشركون؟ 
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  فصل في بيان اختالف علل اللغات

ر اللذات واآلالم اجلسمانية والروحانية، وذكر علة اعلم أيها األخ البار الرحيم، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، إنه ملا فرغنا من ذك
إن معرفة علل : كراهية احليوان للموت، نريد أن نذكر يف هذه الرسالة اليت يف آخر الطبيعيات بيان اختالف علل اللغات فنقول

 والديانات، وأصل اختالف اللغات والكالم واألصوات، ورسوم اخلطوط والكتابات، وكيفية مبادئ املذاهب واعتقادات اآلراء
تكوينها ومبدئها وظهورها ومنشئها وتزيينها ومنوها وكثرا واختالف أهلها فيها وآرائهم ومنهاجهم، ودثور قوم وكون آخرين 

منهم قرنا بعد قرن وأمة بعد أمة، ال تكون إال بعد البيان واإليضاح عن األصل الذي تفرعت عنه هذه األمور اليت ذكرناها، 
كيفية تركيبها وحتليلها، وحركتها يف مبدئها وكوا بذاا، وعن اختالف جماريها وينبوعاا يف سائر األجسام، وشدة واألخبار عن 

بياا عن احلواس، وسرياا يف األجناس، وإنارا للحواس، وصفة حدوثها بسرعة وانتقال، وخروجها حبركة وانفصال، وذهاا 
امل اإلنسان، وكيف كانت فيه يف مبدئها وكيفيتها فيما دونه من احليوان وغري احليوان، بعدم واضمحالل، وكيفية وجودها يف ع

تؤديها إىل حاسة السمع من مجلتها، ومن حيملها وكيفية محلها، وما السبب املوصل هلا إىل احلاسة املتحققة ا، ومل يدركها من 
  .ن خباصة هذه احلاسة مفهومها وغري مفهومها بالربهاناحلواس غري هذه احلاسة، وما العلة يف ذلك، وكيف يعرف اإلنسا

وهذه أمور غامضة حنتاج فيها إىل حبث دقيق؛ واإلخبار ا من غايات األسرار، ونريد أن نذكر منها يف هذه الرسالة طرفا حبسب 
لفهم، وأوضح دليل يسهل به التوفيق، ليكون مدخال إىل علم ذلك، ومقدمة بني يديه ليسهل الباقي، ويكون بأوجز قول يؤدي إىل ا

اعلم أن : العلم من غري تطويل يشتبه على قارئه، وال إسهاب يضجر راويه، ونبدأ من ذلك يف ذكر األصل والعلم يف مبادئه فنقول
 عقلية هيوىل احلكمة تتحدد من إرادة اهليئة، ألا هيوىل قابلة جلميع األشياء، وهي مادة مساوية، وقوة فلكية وأسباب علوية، وقوة

متصلة جبواهر روحانية وأشخاص نفسانية، ترتبط بأفالك دائرة، وتتصل بكواكب سائرة، وتشرق على جنوم طالعة، وتضيء بأنوار 
ساطعة، وترمي إىل ما دوا أنوارها وتودع املصطفني يف األشخاص اإلنسانية أسرارها، وجتعل فيهم ودائع اخلريات، وجتعلهم 

 يتخالف إليها ويتعاقب عليها من اتصال وافتراق، واختالف واتفاق، من غري خلل يف نظام االبتداء، وال مفاتيح الربكات، وذلك مبا
وإن تلك املادة الفاعلة جلميع املكونات ال تدرك إال بلطائف احلواس، وال يبلغ تناوهلا إال . تنقص عن متام البلوغ واالنتهاء

     : الذي ال تنقضي عجائب مادته وال تفىن مواد كميته، فنقولبااللتماس، وكيف ال يكون ذلك كذلك، وهو السبب 

اعلم يا أخي أن املعرفة هلا والعلم ا درجة صعبة االرتقاء، ومسافة بعيدة االنتهاء، وهي درجة العارفني ومقام املتبصرين الناظرين 
اجلرمانية، إذ كانت آثارها روحانية، ومواردها إىل آثارها، العارفني بأخبارها من طريق العناية عن احلواس احليوانية، والطريق 

نفسانية، وعنها صدرت لقوة املتصلة باحلكماء، وهي روح القدس النازلة على األنبياء، عليهم السالم، بالوحي من السماء، وعليها 
  .ينمعول العلماء، ورمبا وردت أشياء كثرية االختالف، بعيدة االئتالف، متباينة القوانني، خمتلفة املواز

وذلك أن ما كان منها يف هذا املكان األرضي واملركز السفلي تضعف احلواس عن إدراك معرفتها، وتعجز املشاعر البشرية اليت هي 
فإذا كانت األشياء على هذا املثال منشؤها، وذا الترتيب مبدئها، وكانت القوة اليت هي . من أسباب اهليوىل عن بلوغ إدراكها

يف العامل اإلنسي، وسبب القبول يف اجلسم ابول يعجزان عن البلوغ، ويضعفان عن الوصول، وكانت مدة مادة املعرفة باحلس 
الزمانية اليت هي سبب احلياة اإلنسانية، تقصر عن الطلب، وتفىن قبل بلوغ األرب، وتضيق عن اإلحاطة مبعرفة ذلك السبب؛ وإذا 

 وتوخاه، واعتمد عليه الفاضل وحتراه، معرفة ما طاوعه عليه حسه، وساعده كان األمر على ما وصفنا، كان أول ما قصده العاقل
على قبوله جوهر نفسه، وتلقاه أيام مدته، وأعمل فيه فكرته، ذادت فيه بصرين فمن ال حس فيه ال معرفة له، ومن ال معرفة له ال 

  .مقر له ال وجود له، ومن ال وجود له فهو العدمجوهر له، ومن ال جوهر له ال بلوغ له، ومن ال بلوغ له ال مقر له، ومن ال 
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  فصل في الغرض من اتحاد المركبات

مث اعلم أن الغرض من احتاد املركبات كلها هو معرفة السبب املوجب لذاا، املنشئ ملباديها، املؤلف لكيفياا، وكيف كان منشأ 
تأليف، واتفاق اللطيف بالكثيف، وازدواج التركيب، وكيف يكون ابتداء، وإىل أين تؤول العاقبة يف االنتهاء، وكيف كان التئام ال

افتراق اتمع، وانفراد املزدوج، واحنالل املنعقد، واحتاد منفردها، وعدم وجودها، ونفاذ أجزائها بعد صحة وجودها وسالمة 
يه حسك وأوصلك إىل معرفة قبول فإذا أنت علمته وتصورته وتبينته وتأملته بان لك، إذا ساعدت عل. معهودها، ووثاقة معقودها

جوهرة نفسك، وتأملته تأمل التحقيق، وبان لك كيفية التأليف والتركيب، واقتران اللطيف بالكثيف اللذين ما وبصحة معرفتهما 
وجود مادما، وإحدمها مادة أرضية وقوة جسمية، واألخرى صورة روحانية وشهوة ملكية، فيا هلا من قصة عجيبة ظريفة من 

تماع ما عال مع ما دنا، وارتباط ما لطف مبا كثف، حارت يف ذلك عقول احلكماء، وتاهت فيه أذهان العقالء، وانسدت اج
الطرقات، وانطمست العالمات، وتعذرت الدالالت، إذ كان من املنكر يف هذا العامل على من له حكمة ونظر أن يقرن العامل 

قر واحد، اللهم أال يكون أراد تعذيب العامل باجلاهل، جزاء له بذنب عمله وجرم باجلاهل، وأن جيمع بني اجلواهر واحلجر يف م
قدمه، أو مقارنة اجلوهر باحلجر وكوما يف مكان واحد، ليكون احلجر سترا على اجلوهر وواقيا له وغطاء عليه وحجابا بني يديه، 

 إذا كانا يف مقام من جهة الصورة اجلسمانية واهليوىل وكذلك احلجر واجلوهر. ال أن يكون العامل واجلاهل عنده يف مقام واحد
اجلرمانية، منعكسان يف يفء اهليوىل، فإما ال يعرفان ما احتد ما بقيء الظل واجلوهر من املواد املضيئة والرتب العلوية، أعين العامل، 

  .واحلجر عدم ذلك فليس يقال بأنه عامل

 لوجود معرفة ذلك السبب املوجب االجتماع، ووجب للطالب إذا طلب معرفة ذلك وملا كان ذلك كذلك، زالت الشبهة واإلنكار
السبب، ومن بعد وجود اجتماعها حصول افتراقهما ووجود أحدمها جبملة، وعدم اآلخر وتفرقته، وإذا عرفت ذلك بان لك الفرق 

يبلغك إىل معرفة ما وصفت لك، إذ قد وسأبني من ذلك طرفا يعينك على ذلك، و. بني اجلسم والعرض، وأدركت املراد والغرض
فرغنا من ذلك، رجعنا إىل اإلبانة عن تركيب األصوات واختالف اللغات، ومبادئ اخلطوط والكتابات واأللفاظ والعبارات 

  .واستخراج احلروف واملؤلفات، ومن أين خترجت وعمن أحدثت، ويف أي مكان وجدت، واهللا ويل التوفيق

  فسفصل في أن العالم جسد الن

    

مث اعلم أنه ملا سرت القوة النفسانية يف اجلسم الذي هو العامل بأسره بعد كوا ال سريان هلا، ساكنة يف حظرية القدس يف روضة 
ولقد علمتم النشاة : "األنس، حيث سريان القوة العلوية فيها وإشراقها عليها، وكوا مرتبة حبيث رتبها باريها كما قال تعاىل

فلما امتألت من الفضائل واخلريات وما بلغ إليها من اإلفاضة، وكانت ذات فكر وختيل، . كون يف وقت االبتداءوهي ال" األوىل
فتفكرت مث ختيلت، مث نظرت، فأرادت أن تكون ذات منة وتفضل، وأن تكون رياسة ونفاسة، وأن تكون مفيدة، فبدا هلا يف ذلك 

 السريان فيه واالرتباط به من جسم العامل، ومكنها اهللا تعاىل من ذلك وجعله جسدا التخيل الذي ختيلته، واملثال الذي مثلته، وانبث
هلا، وأراها خالف ما ظنته، فلما دارت أفالكه وسارت أمالكه، وزهرت كواكبه، وبدت عجائبه، أقبلت متثل فيه ما كان ممثال 

 الشيء، مث أن مجيع املوجودات وسائر املصنوعات، ملا فيها، وخترجه من القوة إىل الفعل، ومن املعقول إىل احملسوس، الشيء بعد
فأول ذلك الترتيب األول . بدت ووجدت يف العامل وقع االختالف فيها والسؤال عنها من جهة ثالثة أنواع حيصرها جنس واحد

ات بالترتيب؛ والثاين هي املرتب كان يف النفس أوال بالقوة واألمور العقلية املعقولة، وهي صورة أعيان بسائط املركبات واملوجود
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األمور احملسوسة مث الربهان يقتضي علتها ويبني معانيها، ويعرف الناظر فيها والسائل عنها معرفة كيفيتها معقولة يف غاية التجرد 
  .النفساين، وكوا بعدها حمسوسة يف العامل اجلسماين

 يف النفس الكلي لقبوهلا منه وكوا بالقرب منه، وهي أنوار أما الصورة العقلية فهي آثار العقل الكلي: فأما تفصيل ذلك فنقول
مضيئة خترج عن حد الوصف بالعبارة اجلسمانية من حيث التركيب، إذ كانت يف غاية البساطة والتجريد، إىل األمور احملسوسة، 

  .فهي صورة يف اهليوىل تدركها احلواس باملباشرة هلا، وتنفعل منها خباصة القوة فيها

مور املربهنة فهي أشياء ال تدرك إال مبواد العلم وصحة العقل، وهي أمور يكون مبدؤها من أمور إهلية وأشخاص ملكية، وأما األ
: تضطر العقول إىل اإلقرار ا واإلذعان لصحتها والتمسك مبعرفتها، كما بني يف كتب اهلندسة وصحة الدليل على ما قد قال أهلها

افها، وال تدرك أقدارها، وال ترى أقطارها، وال ميكن رؤيتها إال مدورة بأي شكل شكلت، وأي إن أشكال األشياء ال حياط بأطر
إن مقدار ظل أي اية، جسما كان أو سطحا، أو خطا، فإنه أن يوجد منه دائما وال يفىن : مثال مثلث ما قال أقليدس يف كتابه

  .ة من غري تعريففهذه حكمة ال تدركها احلواس وال تتصورها األوهام البت. أبدا

  .إن الربهان مقدمات احلجة على حتقيق اخلرب: وقد تكلم أقليدس أيضا يف مقدمات كتابه عن الربهان وقال

وإمنا النقطة هي اليت ال جزء هلا، واخلط هو طول بال عرض، وطرفا : قال أقليدس. فأما التمام فهو العلم باملعلوم جبميع ما ذكرنا
فهذا يدل على أن النقطة . يم هو املوضوع يف مقابلة كل واحدة من نقطيت طرفيه على مست واحداخلط نقطتان، واخلط املستق

ومهية ال تتحقق إال بالربهان، وال تعرف إال باخلربة، فقد تبني إذا أن األمور املربهنة ال تدركها احلواس وال تتصورها األوهام، ولكن 
ىل اإلقرار ما، ألن الربهان ميزان العقل كما أن الكيل والوزن والذرع ميزان الربهان الضروري واحلجة القاطعة يضطران العقل إ

  .احلواس، فاعرف ما ذكرنا وحتقق ما وصفنا، وأدم فيه فكرك، وأعمل رويتك، فإنك بذلك تنال غرضك، فتبلغ مرادك وطلبتك

  فصل في معرفة األصوات الفلكية

جواهر علوية، وما دنا وكثف : اجلواهر، واجلواهر جنسان، فما عال ولطف قيلاعلم أن األصوات هي األعراض احلادثة من : فنقول
جواهر سفلية وأصوات هي أعراض ال يكون حدوثها إال عن اجلواهر، وحدوثها ال يكون إال من حمرك حيركها تارة يطن : قيل

هان على أن أصل احلركة هو وملا كان ذلك كذلك وضح الرب. الصوت ويتصل مبسمع احلاضرين، وتارة يسكنها فيسكن الصوت
  .النفس، وأن الصوت منفعل من حركتها وسريان قواها يف األجسام

    

وملا كانت مستوية يف نظامها، . وملا كانت األفالك دائرات، والكواكب والنجوم متحركات، وجب أن يكون هلا أصوات ونغمات
ة، وأصواا متصلة، وأقسامها معتلة، ونغماا لذيذة، وأحلاا حمفوظة عليها صورة متامها وكماهلا، وجب أن تكون حركاا منفصل

بديعة، ومقالتها تسبيحاً وتقديسا وتكبريا وليال تفرح ا نفوس املستمعني هلا، واحلافني ا من املالئكة والنفوس اليت تقدم عليها، 
حيكم على عاملها بالبقاء من حيث هي، كما أن وتلك احلركات واألصوات هي مكيال الدهور واألزمان اليت ا . وتصعد إليها

األصوات اللذيذة واألحلان املطربة والنغمات احلسنة يف عامل األبدان تفرح ا نفوس السامعني هلا، وحتن إىل استماع ما كان لذيذا 
نغمات واحلركات، فتصري منها، وتسر بقرا، وتسلي عنها الغموم، وينجلي عنها اهلموم، ويكون منها سكونات فاصلة بني تلك ال

عند ذلك مكياال للزمان، وذرعا له، وحماكية حلركات األشخاص الفلكية، واألصوات امللكية، ومناسبة هلا، وتلك هي األصل يف 
وقد استمعتها النفوس وهي يف عامل الكون والفساد، فتذكرت ا عامل األفالك النفوس اليت هناك من فسحة . مجيعها، وهذه فروعها
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ان وروضة الرحيان، وعلمت أا يف أحسن األحوال، وأطيب اللذات، وأمت األشكال، وأدوم السرور، ألن تلك النغمات اجلن
واألصوات هي أضعاف هذه األحلان، وهي أطيب، ألن تلك أحسن ترتيبا، وأصح تأليفا، وأجود هنداما، وأقوم نظاما، وأصفى 

  .جوهرا، ومناسبات حركاا أصح تأليفا

لت النفوس اجلزئية اليت يف عامل الكون والفساد ما يف عامل األفالك، وتيقنت حقيقة ما وصفنا، تشوقت عند ذلك إىل فإذا ختي
  .الصعود إىل هناك، واللحاق بأبناء جنسها، والوصول إىل حظرية الفلك وروضة األنس

ن فلك القمر يف كل الصفات، وذلك أن منها ما هو وملا بان لنا أن الفلك طبيعة خامسة، وأا ليست مبخالفة هلذه األجسام اليت دو
مضيء كالنار وهي الكواكب، ومنها صقيل الوجه كوجه املرآة وهو جرم القمر؛ ومنها ما قبل النور والظلمة مثل اهلواء وهو فلك 

وإن كان طبيعة وهذه كلها أوصاف األجسام الطبيعية، تشاركها األجسام الفلكية، فقد بان بأن الفلك، . القمر وفلك عطارد
خامسة، فليس مبخالف لألجسام الطبيعية يف كل الصفات، بل يف بعض دون بعض، وذلك أنه ليس حبار وال بارد، وال رطب وال 

يابس، بل هو صلب أشد صالبة من الياقوت، وأسف من البلور، وأصقل من املرآة، وأنه مياس بعضه بعضا، ويصطك وحيتك ويطن 
غماته وأصواته مناسبات مؤتلفة، وأحلان موزونة كما بينا يف رسالة املوسيقى بأكثر من هذا البيان، كما يطن النحاس، ويكون لن

وهي أصح نسبة تكون، وهي أصح . وأقمنا عليه الربهان من صناعة العود وضرب األوتار، وما يستعمله أهل هذه الصناعة ن النسبة
  .نسبة تكون، وأفضلها، ألا نسبة روحانية

ات ونغمات األفالك مث اعلم أنه لو مل يكن حلركات أشخاص األفالك أصوات ونغمات، وال للمالئكة كالم وال فصل يف أصو
تسبيح وال تقديس، فليسوا هم إذا أحياء، فهم أموات ، ألن الصمت باملوتى أوىل، ولرمبا احتك بعض األحجار ببعض، فيحدث 

ري كالم وال صوت وال نطق، لكان ما يكون حتته مشاكالً هلن وكان من ولو كان الفلك ومن فيه بغ. من بينهما قرع يف اهلواء
  .يكون ساكنا بغري حركة

    

وملا كان هذا من األصل يف البداية، وجب أن يكون ما حتته مناسبا له لكن هو األعلى زيادة عليه، إذ كان هو الفاعل وهذا املنفعل، 
أهل السماوات واألفالك أم أهل األرض من عامل : التكبري والتقديس والتهليلوأيهما األوىل بالنطق واحلركة والكالم والتسبيح و

أهل السماوات : اإلنسان واحليوان واجلمادات؟ وأيهما أوىل بالسمع واألبصار واألذهان واألفكار واخلواطر واألذكار والعلم والعقل
 يفترون عن التسبيح، وال يسكتون عن التقديس أم أهل األرض؟ فأهل السماوات هم املسبحون املستغفرون ملن يف األرض، ال

. بأحلان طيبة ونغمات لذيذة ألذ من نغمات العيدان، ونقر األوتار والطنابري، وجماوبة املزامري يف امليادين الفسيحة واألنبوبات القائمة

شباح اليت فوق فلك األفالك اليت وإن تلك النغمات واألحلان تذكر تلك النفوس البسيطة اليت هناك سرور عامل األرواح وحمل األ
جواهرها اشرف وألطف من واهر عامل األفالك الذي هو عامل النفوس ودار احليوان، اليت نعيمها كله روح ورحيان يف درجات 

ولذلك صارت النفوس اجلزئية اليت يف عامل الكون والفساد، إذا مسعت األصوات الطيبة والنغمات اللذيذة، مثل قراءة . اجلنان
إلجنيل، وتالوة القرآن، وأحلان الداودية، وأحلان القراء يف االس، تذكرت رسوم األفالك، وحمل السماوات، وتشوقت إىل ما ا

وقوهلم إن . إن املوجودات واملعلومات هن اليت حتاكي أحوال املوجودات األوىل اليت هي علل هلا. ولذلك قالت احلكماء. هناك
ذه األشخاص اليت يف عامل الكون والفساد، وإن حركات تلك علة حلركات هذه، وحركات هذه األشخاص الفلكية علل وآالت هل

حتاكي حركات تلك، فواجب أن تكون أصوات هذه ونغماا حتاكي ما هو علة هلا، كمحاكاة الصبيان آبائهم وأمهام 
وأكثر العقالء والعلماء من . اكون أفعال ألستاذينوهكذا التالمذة حي. وحركام يف لعبهم، فإم حياكون أفعال اآلباء واألمهات
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الناس يعلمون أن األشخاص الفلكية وحركاا املنتظمة وأصواا املوزونة على النسبة الفاضلة، متقدمة الوجود على احليوانات اليت 
ا بينا يف رسالة املبادئ حتت فلك القمر، وحركاا علة حلركات هذه؛ وأن عامل النفوس متقدم الوجود على عامل األجسام كم

وملا وجد يف عامل الكون والفساد حركات وأجسام ذوات أصوات وحيوانات ناطة، دل على ذلك أن يف عامل السماوات . العقلية
أشخاصا ناطقات ولطائف متحركة، وأن لتلك احلركات نغمات متناسبات مفرحة لنفوسها، ومشوقة هلا إىل فوقها، كما يوجد يف 

 اشتياق إىل أحوال اآلباء واألمهات، ويف طباع املتعلمني والتالمذة اشتياق إىل أحوال األستاذين، ويف طباع اجلنود طباع الصبيان
واخلدم اشتياق إىل أحوال امللوك والرؤساء؛ ويف طباع العقالء والفضالء اشتياق إىل أحوال املالئكة وتشبه م، كما قيل يف حد 

  .طاقة اإلنسانالفلسفة إا تشبه باإلله حبسب 

وقد قيل إن فيثاغورس مسع بصفاء جوهره وذكاء قلبه نغمات حركات األفالك، وأصوات حركات الكواكب، واستخرج جبودة 
فكره أصوات نغمات املوسيقى وأوضاع أحلاا املطربة، وهو أول من تكلم يف هذا العلم، وخرب عن هذا السر من احلكماء، مث 

  .وغريهم من احلكماء فصرفوا يف ذلك وأتقنوا كما ينبغينيقوماخس وبطليموس وأقليدس 

وقد ذكرنا يف هذا املعىن واستقصينا البيان بإقامة الداللة عليه يف رسالة املوسيقى، فقد بان مبا ذكرنا وحتقق مبا وصفنا أن السماوات 
 أعراض حتدث من حركات عامرة بأهلها مسكونة، ولسكاا أصوات ونغمات، واألصوات والنغمات واحلركات، اليت هي

  .األجسام احليوانية وغري احليوانية، إمنا تظهر وتربز حبسب بروز تلك األصوات يف ذلك العامل

وهذه حركات فانية، وتلك . وهذه حركات ناقصة، وتلك حركات كاملة. وهكذا أيضا تتبع هذه احلركات تلك احلركات الكلية
  .والنغمات كلها مفهومة، وهذه غري مفهومة، وتلك مستوية، وهذه غري مستويةوتلك احلركات واألصوات . حركات باقية صاحلة

    

وتلك احلركات مكايل الدهور . وهيوىل هذه فانية فاسدة، وتلك باقية صاحلة. والعلة يف ذلك صفاء هيوىل تلك، وكدر هيوىل هذه
يها اختالف وتغيري، وتلك ال اختالف فيها وال وهذه ف. وهذه مركبة، وتلك بسيطة. النفسانية، وهذه مكايل األوقات الزمانية

تغيري، والنغمات اللذيذة واألصوات الطيبة يف هذا العامل قليلة الوجود، معدومة على احلال األكثر، يتخصص ا امللوك والكبار، 
ا مسعت نغمة طيبة ولذلك صارت النفوس اجلزئية إذ. ويتنافسون فيها، ويكثر غريا املخصوص ا لشرفها وجاللتها يف النفوس

وهكذا ميلها إىل الصورة . وصوتا حسنا تنجذب إليه وتصبو حنوه، وتنصت إليه أمساعها لقلته وكثرة أضداده من األصوات املنكرة
احلسنة واألشخاص املليحة لقلتها وكثرة أضدادها، فلذلك صارت املستحسنات مرغوبا فيها، حمبوبة لكثرة التنافس فيها، ولقلة 

  .وجودها

كن احلور والولدان، وسرور وخري ما ذلك العلوي فكله روح ورحيان، ونغمات لذيذة وأحلان طيبة، وصور حسان، وهو مسفأ
فلذلك قيل إنه ال يصل إىل هناك إال من حسنت أفعاله وزكت أعماله، فيكون . معرى من الشوائب املنغصة واألخالق الوحشة

ولذلك قيل حسن الصوت زيادة يف الرزق، . ذلك معينا له على االرتقاء إىل هناك، واللحاق بذلك العامل الفاضل الشريف الكامل
  .ل ساحمة الصوت نصف الزمانيةوقي

  فصل ثم اعلم 
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أن من لدن فلك احمليط إىل منتهى فلك القمر أصواتا مرتفعة وأحلانا مطربة، ونغمات لذيذة، ولغات خمتلفة، وحركات مؤتلفة ناطقة 
  .كلها بالتسبيح والتهليل والتكبري والتحميد

  .وسنذكر بعد ذلك األصوات األرضية والنغمات السفلية. سماويةفقد بان لك ذا الوصف معرفة األصوات الفلكية واحلركات ال

  فصل في معرفة أصول األصوات األرضية

والصوت قرع حيدث من اهلواء إذا صدمت . اعلم أن أصل األصوات هو ما حدث من تصادم األجرام وحركات األجسام: فنقول
وتا، بأي حركة حتركت، وألي جسم صدمت، ومن األجسام بعضها بعضا، فتحدث بني ذينك اجلسمني حركة عرضية تسمى ص

واحليوانية تنقسم أقساما وتتفرق أجناسا على حسب اختالف . حيوانية وغري حيوانية: وهذه األصوات تنقسم. أي شيء كانت
ية أيضا واألصوات اليت هي غري حيوان. وسنأيت على بيان ذلك يف موضعه إن شاء اهللا. احليوان يف أجناسها وتباينها يف أصواا

فالطبيعية كصوت الرعد والريح والربق وكصوت األجسام اليت ال أرواح . تنقسم قسمني وتوجد يف نوعني، وذلك أا طبيعية وآلية
واآللية هي األجسام الصناعية كصوت الطبل والبوق . فيها كاجلمادات، ومثل صوت احلديد واحلجر واخلشب وما أشبه ذلك

يع هذه، طبيعة وآلية، ال حيدث فيها صوت وال يسمع هلا حركة إال من تصادم بعضها ببعض، وامتزاج ومج. والزمر والوتر واملناقر
فإنه لوال أن الزامر ينفخ يف الناي، واملغين حيرك الوتر، والناقر ينقر احلجر، لو يوجد لذلك صوت وال يسمع له . بعضها ببعض

  .حس

ر السحاب ويسوقه ويفرقه ميينا ومشاال، وإن املالئكة عن ميينه ومشاله يسبحون وأما أصوات الرعد فقد قالت احلشوية إنه للملك يزج
سبحانك هذا تان عظيم، فلم يكن عند علماء هذه الطائفة احلشوية أكثر من هذا العمة ببصريم . بتسبيحه ويسكتون بسكوته
  .وقلة عقلهم ومتام جهالتهم

وهذا خطأ ألن السحاب جسم منعقد .  من تصادم السحاب واصطكاك الغيوموقال غريهم ممن يدعي معرفة علم اهليئة إنه حيدث
  .من البخار يتصاعد من األرض لطيفا، مث يتكاثف من التئام بعضه إىل بعض، وهو جسم ال صوت له

  .وقال آخرون هو الريح خيرق السحاب، والريح إذا خرق السحاب، فرقه وقطعه، ومل حيدث من بينهما صوت

فإذا اجتمعا . صواب، وهو أن يطلع البخار بلطافته، حىت يتعلق يف عنان اهلواء، وهو على ضر بني رطب ويابسبقي القول يف ال
     وتكاثفا امتزجا وتعاقدا، فعقد البخار الرطب مع البخار اليابس بقوة كثافته وشدة رطوبته، 

ورمبا . فيحدث منه ذلك الصوت على قدر كثرته وقلتهوال يكون له منفذ إالَّ بشدة شديدة، فيجتمع بقوته وخيترق اهلواء بلطافته، 
طلب العلو فلم يكن له منفذ، فنعكس البخار اليابس، فطلب السفل، فقدح نارا أو حيدث منه صوت هائل، وهو الذي يسمى 

ة واحدة، الصاعقة، كما حيدث من الزق املنفوخ، إذا وقع عليه حجر ثقيل من شاهق، وشقه وخرج منه اهلواء الذي كان فيه دفع
وحدث منه صوت عائل، وهو الذي يسمى صاعقة، يسمعه من بقرب تلك البقعة، ورمبا يتحول ذلك البخار فيصري رحياً يدور يف 
جوف السحاب، ويطلب اخلروج منه، ويسمع له دوي وقرقرة كما يسمع من أجواف احليوان واإلنسان من الريح اليت حتدث يف 

  .فيهاجلوف من جهة املأكول الذي حيدث 

  فصل في الحكمة من جعل كرة النسيم عالية

  عن كرة السحاب 
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مث اعلم أنه، لوال العناية اإلهلية والسياسة الربانية ورمحة اهللا تعاىل خبلقه ورأفته بعباده بأن جعل كرة النسيم عالية عن كرة السحاب، 
 طلب الصعود إىل فوق، ومن شأن قرع اهلواء إذا مرتفعة بعيدة من األرض مبقدار احلاجة، وجعل من شأن السحاب أنه إذا اخنرق

حدث أن تكون حركته إىل فوق، ولوال ذلك، لكانت أصوات الرعد وملعان الربق تضر مبسامع احليوان وأبصارها، وألهلكتها كما 
حتدث منه وذلك أن السحاب إذا تزاحم ودفع بعضه بعضاً، حىت ينضغط فينتقل من قرب األرض، و. يكون ذلك يف بعض األحايني

الرعود، وتنخرق السحب من أسفل، فيحدث من ذلك قرع يف اهلواء، وتدافع منحط يف األرض، فيكون من ذلك صوت هائل 
وأما . يسمى صاعقة، وتقتل كثرياً من احليوان الذي يقرب من ذلك املكان، ورمبا أحرقت بعض األجسام الرخوة ألا نار لطيفة

 فيها، وقد ذكرنا طرفا من هذا يف رسالة اآلثار العلوية، ولوال خروجنا عما له قصدنا، لشرحنا األجسام الصلبة فإا قل ما تفعل
  .ذلك شرحا تاما كامال

قم اعلم أنه كما ال جيوز يف العقل أن يكون حيوان إالَّ من مماسة أسباب أو نكاح أجسام، كذلك ال توجد األصوات إالَّ يف 
  .اتاألجسام، وال تصوت األجسام إال حبرك

مث إن األصوات أعراض حادثة، واجلواهر أجسام حاملة هلا، فإن زعم زاعم أو اعتراض معترض، فقال إنه قد توجد أصوات يف غري 
أجسام ومن غري حركات األجسام، وذلك أنه إذا تكلم متكلم يف سفح جبل، أو صاح يف قعر بئر أو ر، أجابه جميب مبثل كالمه، 

وقد يرى أيضا حيوان يتكون من غري نتاج وال نكاح مثل دود اخلل وسوس .  جسم وال حركة جسميسمع املتكلم جوابه من غري
التمر وما يتكون من العفونات ومن النداوات وما أشبه ذلك، فليعلم هذا املعترض وهذا القائل أنه ليس القول كما زعم، فإنه 

 عنها، فغلط فيما رأى من موجوداا، وكان قليل املعرفة مبعلوماا، جاهل ذه األشياء وذه األسباب املوجبة حلدوثها منها وكوا
وإنه ملا مسع الصوت من اجلبل والبئر، ظن بأنه أجابه جبوابه ورد عليه بكالمه إما من حيوان ال يراه وشيء ال يعانيه، أو أن اجلبل 

فالصوت الذي يسمعه إمنا هو صوته واحلركة اليت بدت . فهذا ختيل من ال عقل له وال معرفة عنده. نطق جبوابه وقعر البئر رد كالمه
منه يف اهلواء، وذلك أنه صاح يف سفح اجلبل وقعر البئر إىل جانب احلائط، فخرج من جوف املتكلم شكل كروي ونقش عرضي 

ع منه ذلك الصوت وهو يأخذه اهلواء إىل أن يؤديه إىل ذلك املوضع، فيصادفه ما مينعه من النفوذ واالنتشار، فريتد راجعاً، فيسم
  .الصدى، وسنأيت على شرح ذلك كما ينبغي يف موضعه

فصل أن لألركان األربعة جهات أربعاً واعلم أن األصول يف أصوات ذوات األصوات أن معرفتها تكون مبعرفة الطبائع األربع اليت 
ستحالة بعضها إىل بعض، وامتزاج بعضها ببعض يف هي احلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة، واألركان األربعة املعلومة، وكيفية ا

علم أن . فمن حبث عن ذلك بفكره ونافذ بصريته وجودة تأمله وثاقب نظره. األزمان واألماكن، وما حبدث منها يف البقاع واملعادن
الع، والغارب، ووتد وهلذه اجلهات أوتاد أربعة وهي الط. األركان األربعة هلا جهات أربع من الشرق والغرب والشمال واجلنوب

وملعرفة هذه احلدود أقوام . وهذه األسباب األربعة ممثلة على حدود أربعة ترجع إىل سبب واحد. حتت األرض، ووتد وسط السماء
    : إذا سألتهم عنها عرفوك، وإذا قصدم أرشدوك، فإن الكائنات اليت هي من استحالة هذه األركان أربعة أنواع

لتغريات اهلوائية، والكائنات منها مثل الرياح واألمطار والرعد والربق والثلج واهلاالت والشهب وذوات فمنها حوادث اجلو، وا
  .األذناب وامحرار الشفق والنريان احلادثة يف األفق

هلدات، ومنها الكائنات اليت يف باطن األرض كالبخار احملتقن هناك، واهلواء املنحصر، وما حيدث من الزالزل والرجفات واخلسف وا
وما قد أحكمته الطبيعة يف باطن األرض، وأسخنته ببخارها وطبخته بنارها من مائع وجامد وكائن وفاسد، مثل معادن الذهب 

وهذا علم . والفضة والنحاس واحلديد والرصاص والزيبق والكربيت والنفط وامللح والشب والزاج وسائر املعدنيات الذائبة واجلامدة
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  .وقد ذكرنا طرفاً يف رسالة املعادن. معرفة كثرية الفائدة

نام بالقوة وهو سائر النبات، ونام باحلياة وهو مجيع : ومنها الكائنات على وجه األرض اليت تسمى النامية، وهي على ضربني
 رسالة  فالنتاج من مماسة األجسام احليوانية بعضها لبعض، وقد ذكرنا يف"نتاج وتكوين"وكون مجيع احليوان على ضربني . احليوان

فإذا امتزجت الطبائع . احليوانات املتكون منها بغري مماسة ما هو من امتزاج الطبائع بعضها ببعض، وهو النكاح األول وهو األصل
ونكحت بعضها بعضاً نكاحاً طبيعياً، أخذت القوة املنفعلة عن القوة الفاعلة مبقدار هيوىل ذلك املكان، وما يف هيئات ذلك املكان 

والدليل على ذلك أن ما فيه طبيعة واحدة ال حيدث منه حيوان، وسائر األجسام الصلبة . بوله، فيحدث من بينهما حيوانمما يسهل ق
ال يوجد فيها حيوان المتناع اهلواء أن يتخللها، وكل مكان ال يدخله اهلواء ال يوجد فيه حيوان، وإمنا اهلواء جيمع بني قوى الطبائع 

االختالط واالمتزاج، ويكسبها النداوة والعفونة والتحليل والتركيب، ويكون احلرارة فيلقح ذلك ويؤلف بينها وحيركها حركة 
املكان ويقبل العفونة من اهلواء، فتتحد الطبيعة بالطبيعة وختتلط القوتان فيكون البخار احلار اليابس كالذكر، والبارد الرطب 

" وأرسلنا الرياح لواقح: "وقد ذكر اهللا تعاىل ذلك يف القرآن إذ يقول. كاألنثى، واجتماعهما كالنكاح، فيحدث من بينهما حيوان

الرياح هاهنا فاعلة، واألصل يف هذه الكلمة موضوعها يف اللغة العربية على ما أمجع عليه النحويون مالقح فيصري هاهنا على القلب 
والدليل . وماً، وكان املخاطب به يفهم من املخاطبوالعرب تقلب الشيء إىل الشيء، وتبدل وتقدم إذا كان املعىن مفه. والتبديل

على أا مالقح قوهلم يف اللغة لقحت األرض والنخلة فهي القحة، واجلمع لواقح، فجعل لفظة الفاعل هاهنا لفظة املفعول على 
لذي اسم املفعول منه فعيل،  وإمنا هو مدفوق، ألن الرباعي الذي اسم الفاعل منه مفعل والثالثي ا"ماء دافق": القلب كما قال تعاىل

قتيل وجريح وصريع، إذا أردت املفعول، وكرمي ورحيم : وقد يكون الفعيل مرة للفاعل ومرة للمفعول، واملعىن يدل عليه، كقولك
  .وعليم، إذا أردت الفاعل

املمازجة واالختالط، وكذلك جتدها يف حكم الطبيعة أن الرياح هي امللقحة للشجرة وغريها، فقد تبني إذا كيف يكون ذلك من 
فقد أقمنا الدليل على . وقولنا نكاحاً طبيعيا إمنا هو على ااز يعين به امتزاج الطبائع بعضها ببعض. وبطل أن يكون من غري ممازجة

  .أنه ال حيوان إال من نكاح، وال صوت عرضي إال من جوهر، مث نرجع إىل األصل يف األصوات

فاملفهومة هي األصوات احليوانية، وغري املفهومة أصوات سائر . ني مفهومة وغري مفهومةفصل مث اعلم أن األصوات على ضرب
فغري املنطقية هي أصوات . منطقية وغري منطقية: واحليوانات أيضاً على ضربني. األجسام مثل احلجر واملدر وسائر املعدنيات

ن النطق ال يكون إال يف صوت خيرج من خمرج ميكن تقطيعه احليوانات غري الناطقة، وهي نغمات تسمى أصواتاً وال تسمى منطقا أل
باحلروف اليت إذا خرجت عن صفة احلروف، أمكن اللسان الصحيح نظمها وترتيبها ووزا، فتخرج مفهومة باللغة املتعارفة بني 

ن األمور املخصوصة أهلها، فيكون بذلك النطق األمر والنهي واألخذ واإلعطاء والبيع والشراء والتوكيل وما شاكل ذلك م
  .فهذا فرق ما بني الصوت والنطق. باإلنسان دون احليوان

فأما خمارجها من سائر احليوان فإا من الرئة إىل الصدر، مث إىل احللق، مث إىل الفم، مث خيرج من الفم شكل على قدر عظم احليوان 
  .ة، زاد صوت ذلك احليوان عي قدر قوته وضعفهوقوة رئته وسعة شدقه، وكلما اتسع احللقوم وانفرج الفكان وعظمت الرئ

    

وأما األصوات احلداثة من احليوان الذي ال رثة له مثل الزنابري واجلنادب والصرصر واجلدجد وما أشبه ذلك من احليوانات، فإنه 
  .يستقبل اهلواء ناشراً جناحيه، فاحتاً فاه، ويصدم اهلواء، فيحدث منه طنني ورنني يشبه صوتاً

  .حليوان األخرس كاحليات والديدان وما جيري هذا ارى،فإنه ال رثة له، وما ال رثة له ال صوت لهوأما ا
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فأما غري الدالة فهي صوت ال هجاء له و ال يتقطع حبروف متميزة يفهم . دالة وغري دالة: وأما احليوان اإلنسي فأصواته على نوعني
وأما الدالة فهي كالكالم واألقاويل اليت هلا هجاء يف أي لغة . ا أشبه ذلكمنها شيء مثل البكاء والضحك والسعال واألنني وم

  .كانت وبأي لفظ قيلت

وكل هذه األصوات مفهومها وغري مفهومها، حيواا وغري حيواا، إمنا هي قرع حيدث يف اهلواء من تصادم األجرام وعصر حلقوم 
رعة حركة أجزائه، يتخلل األجسام كلها ويسري فيها ويصل إليها وذلك أن اهلواء، لشدة لطافته وصفاء جوهره وس. احليوان

فإذا صدم جسم جسماً، انسل ذلك اهلواء من بينهما، وتدافع ومتوج إىل مجيع اجلهات، وحدث من . وحيرك بعضها إىل بعض
ت إىل أن وكلما اتسع ذلك الشكل، ضعفت قوة ذلك الصو. حركته شكل كروي يتسع كما تتسع القارورة من نفخ الزجاج

ومثال ذلك إذا رميت يف املاء اهلادئ، الواقف يف مكان واسع، حجراً، فيحدث يف ذلك املاء دائرة من موضع وضع احلجر، . يسكن
فمن كان حاضرا . وكلما اتسعت ضعفت حركتها حىت تتالشى وتذهب. فال تزال تتسع فوق سطح املاء وتتموج إىل سائر اجلهات

نه من احليوان، مسع ذلك الصوت، فبلغ ذلك التموج الذي جرى يف اهلواء إىل مسامعه ودخل صماخه، يف ذلك املوضع أو بالقرب م
مث يقف فال يكون . وحترك اهلواء املستقر يف عمق األذنني حبسب القوة السامعة بذلك التموج واحلركة اليت تنتهي إىل مؤخر الدماغ

فإن كان . لقلب، فيفهم القلب من هذه احلاسة ما أدته إليه من ذلك احلادثله خمرج، فيؤديه إىل الدماغ، مث يؤديه الدماغ إىل ا
صوتاً مفهوماً يدل على معىن، توجهت املعرفة بذلك؛ وإن كان غري مفهوم، فإنه البد أن يستدل بصفاء جوهره على ذلك الصوت، 

لتموج والقرع واحلركة الواصلة ومن أي جوهر حدث؛ وعن أي حركة عرض، وهو يستدل على ذلك من ماهية الصوت وكيفية ا
هذا طنني الطاس حدث من قرع شيء آخر أصابه، إما من : ومثال ذلك طنني الطاس، فإنه إذا مسعه اإلنسان قال. إىل حاسة السمع

  .جهة حيوان أو حدوث شيء وقع عليه من غري قصد وال تعمد

تكون خمتلفة حبسب اختالف جواهرها، وتباين طباعها وكذلك صوت احلديد والذهب والفضة وغري ذلك، فإن أصواا إذا حدثت 
ومثاهلا يف ذلك مثال أصوات احليوانات، فكلما كان يف نفسه أمثل ورثته أقوى، كان صوته . من الصالبة والرخاوة واللني واليبوسة

  .أعظم وأبعد مسافة يف اهلواء لشدة حركته

فإذا اتفق أن يكون مصنوعا لذلك . سة، كان أرفع طنني وأشد تصويتاوكذلك ما كان من اجلواهر املعدنية أشد صالبة وأكثر يبو
والقصد منه التصويت والطنني مثل اجلالجل والطرجهارات للحصون اليت تستعمل على األسوار والثغور، فإن أصواا وطنينها 

وال ميكن .  وقوة احلرارة فيهوصوت النحاس خفيف صاف ليبسه وصالبته. ميكث يف اهلواء على قدر اتساع تلك األواين وضيقها
. واحلديد إذا خالط النحاس كان له أيضاً تصويت وطنني. أن تتخذ من الرصاص آلة الطنني والتصويت كما يتخذ من النحاس

والفضة . والذهب له صوت خيتص به يشابه طبيعته وله طنني يسري، وهو معتدل احلرارة لني الطبيعة قد تساوت فيه أجزاء طبائعه
كذلك الرصاص ال صوت له كصوت النحاس واحلديد، وذلك . ك وهي أشف من الذهب وأحسن صوتاً منه إذا نقرتدون ذل

وعلى هذا املثال وجد منطق اإلنسان على . وصوته يشاكل صوت احلجر وما بينهما. لغلبة األجزاء األرضية عليه وكثافة جسمه
 الفرس ويق احلمار وما شاكل ذلك، وال صامت كصوت السمك، االعتدال، ال باجلهري اخلارج عن احلد كصوت األسد وصهيل

  .وال خفيف كخفوت أصوات كثري من احليوانات، لكنه متوسط بني ذلك

ومن أراد أن يكون له صوت طويل ميكث يف اهلواء، فليعتمد ذلك وجيتهد يف مجع اهلواء، حىت يكون إرساله حبسب ما اجتمع فيه 
وإمنا كان صوته متوسطا لتوسط كبائعه واعتداهلا، مثل ما اعتدلت طبيعة الذهب، وكان .  وتأملفيدرك بذلك ما يريد، وإن تأذى

  .وكذلك اإلنسان أشرف احليوانات املتحركة باحلياة. أشرف اجلواهر الذائبة بالنار
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قرع، كالساج واآلبنوس وما وللنبات أصوات منها ما كان أشد صالبة وأكثر اجتماعاً، وال طبيعة هلا كبقية األصوات، إذا قرع ان
وما كان يتخلل جسماً ضعيف احلرارة، كخشب التني واجلميز وما شاكل ذلك، يكون أضعف صوتاً إذا قرع وحترك . شاكلهما

وحبسب قوته يكون . جبسم حيدث يف اهلواء من قوة حركة احملرك، وكون ذلك الصوت عن الصوت، وما هو جمبول عليه من طبيعته
فاإلنسان إذا مسع صوت اخلشب واحلديد واملاء والريح أمكنه أن . ث يف اهلواء مبسامع احليوان من اإلنسان وغريهاتصال ذلك احلاد

واحليوان ال يعرف ذلك و ال ميكنه أن يعرب عنه ويفصل كما . خيرب عن صوت كل واحد منها وينسبه إىل ما حدث عنه وخرج منه
وكذلك جيري حاله يف حاسة السمع، فإنه . ذا فضل اإلنسان على غريه من احليوانو. عرب اإلنسان بقوة النطق والبيان عما مسع

وكذلك خيرب عن حاسة اللمس إذا . من جهة اهلواء يتصل به ذلك، وخيرب عن كل رائحة مبا هي به، وينسبها إىل الذي فاحت منه
وأما حاسة الرب فإمنا حتتاج يف . ناً، وما شاكل ذلكملست األجسام وعرفت احلاسة ما كان رطبا ويابسا، وحاراً وبارداً، ولينا وخش

معرفة حمسوساا إىل حواس أخر، ألا رمبا كذبتها حمسوساا مثل ما ترى الكبري صغريا، لبعد ما بينها وبينه من املسافة، والصغري 
  .كبرياً يف األرض الواسعة، واملستوي معوجاً كاذاف يف املاء وما شاكل ذلك

  حاسة القلبفصل في قوة 

مث اعلم أن منتهى كل حاسة إىل القلب مقرها، وعنده موئلها، ولكل حاسة حمسوسة خمتصة ا، جمعولة هلا، ال تتعداها، وال تتعرض 
وكل حاسة من هذه احلواس . فالبصر خمتص بالنظر، واألذن خمتصة بالسمع، والفم خمتص بالذوق، واألنف خمتص بالشم. لسواها

  . القلب، ويفهم منها حاسة القلبتؤدي حمسوساا إىل

ولوال قوة حاسة القلب، لبطلت هذه . مث إن قوة حاسة القلب إذا أدركت من احلواس شيئاً وقبلته منها، أدته إىل العقل ليدركه
اسة احلواس، كما أن األكمة الذي يولد كذلك ال ميكنه أن يتصور السماء وال موضعها من اجلهات، ألنه مل ير جهة فتؤديها احل
. الناظرة إىل حاسة القلب املناسبة هلا، ألن حاسة البصر تؤدي آثار حمسوساا إىل قوة عاقلة مناسبة هلا، حافظة ملا يؤدي إليها

وقد بينا يف رسالة احلاس واحملسوس شيئاً من هذا " فإا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت يف الصدور: "ولذلك قال تعاىل
  .رحبغري هذا الش

مث اعلم أن القلب يف اجلسد مصور على صورة اإلنسان، ولذلك صار أفضل األعضاء اليت يف أجسام احليوان، وذلك أن له بصرية 
يبصر ا ما غاب من حاسة النظر من خارج، وله مسامع يدرك ا األصوات ويؤدي إىل حاسة السمع ما يدركه ا، وله حاسة 

  .إذا فقدها، مثل ما يشتاق العاشق عناق معشوقه والتزامهاللمس فهو يتشوق إىل حمسوساا 

    

وكذلك األكمه ال يتصور بقلبه صور األشياء، ألن حاسة البصر مل تؤد إىل احلاسة املختصة بالقلب شيئاً، فتبقى تلك احلاسة فارغة 
ركات بالذات ومدركات بالعرض ولكل حاسة من هذه احلواس مد. معطلة، مغلقة الباب، ال يطرقها طارق فيكون هلا به معرفة

فأما إدراكها األلوان . مثال ذلك بالبصر فإن املبصرات له بالذات هي األنوار والضياء والظلم. وهي ال ختطئ يف املدركات بالعرض
ألن وأما سائر األجسام وسطوحها وأشكاهلا وأوضاعها وأبعادها وحركاا فهي يتوسط األلوان، . فإن ذلك يتوسط النور والضياء

واحملسوسات اليت له بالذات ال واسطة بينها وبينه يف إدراكها، نه ال حيتاج البصر يف . كل جسم ال لون له ال يرى وال يدرك البتة
إدراك الضياء والنور إىل شيء آخر، وال يف إدراك الظلمة أيضا، وصار بينه وبني النظر إىل األلوان واسطة واحدة وهي النور، وصار 
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وكلما كثرت الوسائط بينه وبني النظر، كان اخلطأ فيه أكثر، واحتاجت . راكه كيفية األجسام وأسباا النور واأللوانبينه وبني إد
من ذلك السراب فإنه آخذ من لون املاء بياضه، ومن الضياء إشراق، فحار . احلاسة فيه إىل دليل آخر حيقق نظرها ويصدق خربها

ر وبينه عن احلكم عليه مبا هو به، فظنه ماء، فلما جاءه مل جيده شيئاً، وكاذاف الذي هو فيه النظر وحال البعد فيما بني النظ
غائص يف املاء، فإن البصر ال يدركه إال معوجا، ألنه قد زاد فيما بينه وبينه واسطة أخرى وهي املاء، وكذلك ما يكون يف املاء من 

حال الشيء البعيد فإن الوسائط بينه وبني البصر كثرية وهي الضياء واهلواء، وكذلك . األشياء، فإن البصر ال يدركها على ما هي به
  .وكلما بعد ازداد يف الصغر والتالشي يف البصر إىل أن يغيب

وأما حاسة السمع فإا ال تكذب وقلما ختطئ، وذلك ألنه ليس بينها وبني حمسوساا إال واسطة واحدة وهي اهلواء، وإمنا يكون 
ظ اهلواء ورقته، وذلك أنه رمبا كانت الريح عاصفة واهلواء متحركاً حركة شديدة، فيصوت املصوت يف مكان خطؤها حبسب غل

قريب من املسامع، فال يسمع من شدة حركة اهلواء وهيجانه، فتكون حركة ذلك الصوت بسرية يف شدة حركة اهلواء وهيجانه، 
 ساكنا، وصل ذلك الصوت إىل احلاسة، إذا كان يف مكان ميكن أن وإذا كان اهلواء. فيضعف عن الوصول إىل احلاسة السامعة

إذا كانت املسافة بعيدة فإا ال تدركه وتتالشى تلك احلركة وتنفذ قبل وصوهلا . يتصل به ذلك التموج واحلركة احلادثة يف اهلواء
  .إليها

وذلك أنه إذا كان اهلواء غليظا فإنه قل ما جتد وهكذا حاسة الشم فإا تدرك من ذلك حبسب غلظ اهلواء ورقته وسكونه وحركته، 
وإذا كان صافيا رقيقا واملسافة قريبة، فإا تتصل مبشام احلاضرين، وإذا بعدت تفرقت تلك . الروائح يف اجلهات وقل ما تسري فيه

  .وأما قبول اهلواء لألصوات والروائح فإين أشرحه لك بعون اهللا. الروائح يف اجلهات ومل يدرك شيء منها

  فصل في قابلية الجواهر اللطيفة

مث اعلم أن مجيع اجلواهر ختتلف يف أنواعها وتتباين يف عناصرها وتركيبها، وكل جوهر هيوالين يكون ألطف جوهراً وأشد روحانية 
ا كان مثال ذلك املاء العذب مل. وأعم خاصية، وإنه يكون لقبول الصورة ومحل األعراض أسرع انفعاال وأسهل قبوال من غريه

وال بد أنه للحيوان أكثر امتزاجا وخمالطة وأكثر . ألطف جوهرا من املاء املاحل وأصفى، صار لقبول الطعوم واألصباغ أكثر قبوال
  .نفعا وصالحاً، وبذلك صار حياة األجسام ومادة احليوان والنبات

  .عاال، وأشد روحانية وبساطة، وألطف سرياناوهكذا ملا كان الضياء ألطف من اهلواء، صار قبوله األلوان واألشكال أسرع انف

    

وكذلك جوهر النفس ألطف وأشد روحانية من جوهر النور والضياء، والدليل على ذلك قبوله رسوم سائر احملسوسات واملعقوالت 
هذه روحانية وتلك مجيعها، فلهاتني العلتني صار اإلنسان يقدر بالقوة املتخيلة أن يتخيل ما ال يقدر عليه بالقوى احلاسة، ألن 

والدليل . جسمانية، وألا تدرك سائر حمسوساا يف اجلواهر اجلسمانية من خارج، والقوة املتخيلة إمنا تتخيلها وتتصورها يف ذاا
وذلك أن كل صانع يبتدئ ويفكر ويتخيل ويتصور يف ومهه صورة مصنوعة بال حاجة إىل . على ما قلنا أفعال الصناع البشريني

فإذا أراد إظهار ما يف نفسه إىل الفعل عمد إىل هيوىل ما، يف مكان ما، يف زمان ما، فيتصور فيها ما كان متصوراً . ج عنهشيء خار
وما ال مسع له . وذلك أن كل حيوان ال يبصر، فهو ال يتخيل األلوان العرضية واألجسام اجلوهرية. يف ذاته بأدوات ما وحركات ما
فأما اإلنسان الصحيح التركيب، السامل احلواس، فإنه ملا كان .  الكالمية وال يتوهم األلفاظ املنطقيةال يتصور وال يتخيل األصوات

والغرض من الكالم تأدية املعىن وكل كالم ال معىن له فال فائدة للسامع منه . يفهم الكالم صار ميكنه أن يتخيل املعىن إذا وصف
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لفظ ما يف لغة ما، فال سبيل إىل معرفته، وكل حيوان ناطق ال حيسن أن يعرب عما يف وكل معىن ال ميكن أن يعرب عنه ب. واملتكلم به
  .نفسه فهو كالعدم الزائل واجلماد الصامت

  فصل في أن المعاني في الكالم كاألرواح

مفيد وغري : الم ضربانوالك. مث اعلم أن املعاين يف الكالم كاألرواح، وألفاظها أجساد هلا، فال سبيل إىل قيام األرواح إال باألجساد
واخلرب هو كل قول جاز تصديق . واخلرب دال وغري دال. والفائدة واقعة يف اإلخبار من جهة اهول، واهول هو املخرب عنه. مفيد

 وأن قائله فيه وتكذيبه لغيبته عن العيان أو ملضيه عن الزمان ووصفه أنه مسموع من قائله، مثل خمرب أن مدينة كذا عامرة بأهلها،
فالنا الذي مات كان من أمره وصفته كذا، فقد جاز ملن يسمعه أن يصدقه وأن يكذبه لغيبة ما ذكره من أمر املدينة عن العيان 

  .وغيبة املائت يف الزمان

 وامتحان. إما عن ماض من الزمان، أو عن غائب عن العيان، أو عن موجود يف زمان ومكان: وأيضا فإن اإلخبار على ثالثة أقسام

وكل هذه األقسام تدخلها . فكان لزمان ماض، ويكون لزمان آت، وكائن ملا هو موجود يف احلال. ذلك بكان ويكون وكائن
فالواجب . وهو أيضاً غري خارج من معان ثالثة واجب وجائز وممتنع. املوجبة والسالبة واملوضوع واحملمول، وهذه أقسام احلرب

مثال ذلك إذا مسع رجل قائال يقول األرض حتيت والسماء . ة على أحواهلما يف الصحة والفسادواملمتنع معروفان مستغنيان عن الدالل
وهذا، وإن كان كالماً مستقيما، ال يستغين عن الدليل على . فوقي، فإنه ال يشك يف صدقه وال حيتاج إىل إقامة دليل على ذلك

 يف مساع ذلك، وال يعد هذا من املتكلم به فضيلة بل رمبا من هجر كذبه، فإنه ما ال يقع منه فائدة، وال فائدة أيضا يف قوله وال
  .قوله

إين فد محلت اجلبل وخضت النار ورأيت شجرة على سطح البحر نابتة، فإنه ال يشك يف كذبه : وكذلك لو مسع قائال يقول
  .وبطالن قوله، فهذا القسم املمتنع

ب أن يطلب الدليل عليه، والفائدة واقعة فيه، وبه يستفيد السامع، وعنه وأما اجلائز أن يكون صدقا وأن يكون كذبا فهو الذي جي
يسأل السائل، واملعىن الذي يه يوصل إىل علم احلقيقة ما كان عند اإلخبار ممكنا أن يكون صدقاً وكذبا، وهو أن يكون متيقنا عند 

هل العقول كمعرفة من أخرب بعمارة املدينة أو حال من بلغه عنه الكذب والصدق يقينا، ويعلم أن ذلك ثابت حبيث يثبت عليه نظر أ
وكذلك ما حكمت عليه العقول . امليت مبا وصف به املخرب عنه، فقد صار كذب املخرب منفياً، وعند من تقدمت عنه صحته

ال صورة املخرب وقضت به الرباهني عند العارفني، فإم يعرفون ما غاب كعلم ما حضر، ويصري الدليل والربهان كاملثال، ألن املث
  .عنها، املدلول بصفاا على معىن اخلرب، فاعلم ذلك

  فصل في معرفة أصل الصوت

    وعن األجسام اليت يف االبتداء دون فلك القمر قبل خلق اإلنسان واحليوان 

ل األرض بساطا حتتها، بأنه ملا خلق اهللا السموات مبشيئته، وأتقنها بصنعته، ورتبها حبكمته، وجع: فتقول معولني على اهللا تعاىل
وخلق اهلواء فسحة فيما بني السماء واألرض، مث أرسله ميينا ومشاال على وجه األرض، ويسري على البحار وحيركها وميوجها، كان 

كاألرواح السارية يف األجساد، فأقام اهلواء على تلك احلال، والسريان يف اجلهات األربع خيلط البحار بالتراب، وميزج الطبائع 
عضها ببعض، كما ذكر أوالً يف هذه الرسالة، فتحدث حبركته أنواع األصوات، والصفري، والطنني، وجماوبة اجلبال، وأصوات ب
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أمواج البحار، وهبوب الرياح يف الفلوات والقفار، فتكونت املعادن يف البقاع املخصوصة بكوا فيها، وانعقد البخار، وارتفعت 
فعت إىل آخر كرة النسيم، وتعلقت حتت كرة الزمهرير، وعصرها وهيج األثري، واستولت الكواكب األنداء، وتراكمت الغيوم، وارت

املائية، فأرسلت األمطار على وجه األرض، وحلقها اهلواء وسرى عليها، وأشرقت الكواكب بأنوارها، وحلظتها الشمس وسرت 
 والزيادة على سطحها صورة النبات، وقامت على تلك احلال، فيها قوة النفس النامية، وكان أول ما ابتدأ على وجه األرض بالنمو

واألرض لبس فيها إال البحار واجلبال والنبات واألشجار، على ما ذكره بعض العلماء، ثالثة آالف سنة، والرياح ب عليها، 
 األمور اجلسمانية، وتؤلف الطبائع واألصوات اهلوائية جتيب بعضها بعضا، والنفس سارية يف اهلواء، متصلة بقوة النور والضياء، تدبر

  .اجلرمانية وروحانيات الكواكب، متصلة بعامل اهلواء، فهم سكان األرض قبل آدم عليه السالم

    

فلما متت هذه املدة املقدرة ذه الصفة، وابتدأ الدور اجلديد، وأراد اهللا إنشاء النشأة الثانية، وإبراز الصورة اإلنسانية، خلق آدم 
الطني، وأسكنهما اجلنة املوصوفة، وهي الياقوت يف ناحية املشرق، وكان من أمرمها ما كان، وقد ذكر هذه القصة من وحواء من 

ولو كان هذا ما قصدنا وإياه ما أردنا، . أوهلا إىل آخرها رجل من أهل فارس عامل حبساب النجوم بكتاب بني فيه هذه األمور
فلما فطر آدم وسواه، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له مالئكته، وكان ظهور آدم . كلذكرنا منه طرفا، ولكنا نشري إىل بعض ذل

وحواء بعد كون احليوان، وعمارة األرض، وظهور األقوات فيها على متام أجناسها واستيفاء أنواعها، وكان ظهور احليوان بعد 
ذاء برج السنبلة وكان يف وسط السماء، ظهور النبات وانبساطه على وجه األرض وعلوه عليها، وكان أول بروز النبات حب

واحليوان حبذاء الثور، وآدم وحواء حبذاء اجلوزاء من أرض املشرق، ولذلك قيل للجوزاء ذات جسدين، وكانت البداية من احلمل 
ات وقد حل فيه زحل وهو هابط، فصار املركز مهيأ من الطني، وكان أكثره مظلما، وصار ثقيال رزينا، وصارت اجلبال راسي

وكان أول معدن انعقد يف بطن األرض األسرب، ولذلك صارت األرض مقر الثقل ومستقر الكثائف من أجل زحل . مستقرة
فأقام آدم وحواء واحليوان مدة ما ذكر يف الكتاب من غري مماسة وال التئام، مث أهلم اهللا . وكونه يف ذلك التقدير مبشيئة اهللا تعاىل

طق، ونطقت حواء، وعلم اهللا آدم األمساء كلها، فصار يعرفها ويلقي على كل جنس وشكل ونوع تعاىل عطارد صاحب املنطق الن
مث مل يزاال على ذلك حىت أكال من الشجرة، وأهبطا من . وشخص من النبات واملعادن واحليوان ومجيع املرئيات األمساء والصفات

، وكانا مع سائر احليوانات يأكالن من مثر األشجار، ويشربان من اجلنة إىل األرض مسخوطاً عليهما، فأقاما يف األرض مدة معلومة
وكانت حسنة . ماء العيون واألار، إىل أن سلم احلمل الدور إىل الثور، إذ هو أحد منافع الدنيا، وسبب العمارة، وهو بيت الزهرة

ماع آدم وحواء ومماستهما، فحملت منه، احلال مستقيمة يف مسريها، صاعدة يف أوجها، مشرقة أنوارها، وكان يف هذا احلد اجت
فلما كثرت أوالدمها توىل آدم تعليمهم . وجرى حال احلمل على ما ذكرنا يف رسالة مسقط النطفة. وكان ذلك ابتداء النسل

عضها وتأديبهم وذيبهم، وعلمهم كيفية احلرث والزرع وازدواج الذكور واإلناث، وعمروا العامل وعاينوا احليوانات وما تشعه ب
ببعض، وما يطلب من منافعها، فاقتدوا ا يف أفعاهلم، وأيد اهللا تعاىل آدم، عليه السالم، بوحيه وإهلامه ملا تاب عليه مبا يكون له به 

ومل يزل األسر . صالح، ولذريته فالح، وأقام على ذلك مدة ما أراد اهللا تعاىل، مث نقله إىل رمحته وخلفه من خلفه يف ذريته وأوالده
. ى ذلك وبنو آدم مع والدهم يتكلمون بالسريانية، وقال بعضهم بالنبطية، ويفهم بعض عن بعض املعاين وما قصدوا وأرادواعل

ووصفوا كل شيء بصفته إال أا مل تكن احلروف جمتمعة بعضها إىل بعض، وال مؤلفة بالكتابة، وإمنا كان آدم، عليه السالم، 
ولذلك يقال ملن ال يكتب وال يقرأ . ، كما يعلم األشياء ويعرف من ال علم له بالكتابة واهلجاءيعلمهم تلك األمساء تلقينا وتعريفاً

وكان اخللق حيفظون تلك األمساء والصفات عن السلف، إىل أن سلم الدور الثور إىل اجلوزاء، وظهرت الكتابة من أجل أنه . أمي
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ك أربعة وعشرين حرفا، وهي الكتابة اليونانية، ألا قسمت بيت عطارد وشرف الرأس، وهبوط الذنب، وصارت احلروف يف ذل
  .لكل برج حرفني، فصارت أربعة وعشرين حرفا، فقيدت تلك األلفاظ وكتبت األمساء باحلروف على لغة أهل ذلك العصر

وانظر كيف . منه امليسرفانظر أيها األخ إىل هذه احلكمة الصحيحة والصنعة احملكمة املتقنة كيف تأيت بكل شيء يف وقته املقدر وزا
سرت هذه القوى اليت هي األصوات والنغمات أوالً يف عامل السموات، مث يف حركات اهلواء، مث يف حركات النبات، مث يف أجسام 

صهيل الفرس، ويق احلمار، ونباح : فالصوت يف احليوان يسمى بأمساء خمتلفة، مثل قول القائل. احليوان، مث يف عامل اإلنسان
وأما الصوت املخصوص به اإلنسان فإنه يقال له كالم ولفظ . ، وخوار الثور، وزئري األسد، ونعيب الغراب وغري ذلكالكلب

  .فالن يتكلم بالعربية والفارسية والرومية وغري ذلك، وسنأيت على شرحه وبيانه، ونفرق بني الصوت والكالم: متكلم كقول القائل

     فصل يف الفرق بني الصوت والكالم 

وأبعد خمارج احلروف أقصى احللق، . علم يا أخي أن الكالم هو صوت حبروف مقطعة دالة على معان مفهومة من خمارج خمتلفةا
والصوت من اجلسم يف الرئة بيت اهلواء، كما أن أصل الصوت، يف العامل الكبري الذي هو مبرتلة إنسان . وهو مما يلي أعلى الصدر

ولذلك توجد يف اإلنسان الذي هو عامل صغري، يف الرئة ويف قوة نفسه، . ر، والنفس يف عامل األفالككبري، اهلواء فيما دون فلك القم
وكذلك احلركات واألصوات اليت دون فلك القمر إمنا هي مثاالت ودالالت على تلك األصوات . معاين ما يدل عليه الصوت

وات يف الرئة هواء يصعد إىل أن يصري إىل احللق، فيديره وأصل األص. الفاضلة واحلركات املنتظمة، وتلك أراوح وهذه أجساد
وإن خرج على غري حروف مل يفهم، . فإن خرج على حروف مقطعة مؤلفة، عرف معناه وعلم خربة. اللسان على حسب خمارجه

ماً ونطقا، بأي فإن رده اللسان إىل خمرجه املعلوم يف حروف مفهومة، يسمى كال. كان كالنهاق والرغاء والسعال وما أشبه ذلك
لفظة كانت على حسب املوافقة ومساعدة الطبيعة، لكل قوم يف اتساع حروفهم وسهولة تصرفهم يف خمارج كالمهم، وخفة لغام 
حبسب مزاج كبائعهم، وأهوية بلدام، وأغذيتهم، وما أوجبت هلم دالئل مواليدهم، وما توالهم من الكواكب يف وضع أصل تلك 

  .الوضعي واملنهاج الشرعي، وما تفرع من ذلك األصل، وما ينقسم من ذلك النوعاللغة يف االبتداء 

مث اعلم أن أصل االختالف يف اللغات إمنا هو ملا كثرت أوالد بين آدم، وانتشروا يف جهات األرض، ونزلت كل طائفة منهم إقليما 
زوله ذلك اإلقليم، كوكب من الكواكب السبعة من أقاليمها وقطرا من أقطارها من الربع املسكون، توىل كل قوم، يف وقت ن

  .املدبرات، فعقد هلم عقدا نشأ عليه صغريهم، ومات عليه كبريهم

واحليوان ال يشرك اإلنسان فيه . مث اعلم أن الكالم الدال على املعاين خمصوص به عامل اإلنسان، وهو النطق التام بأي حروف كتب
ألنك جتد كثريا . لكن من جهة احلركة احليوانية واآللة اجلسمانية، واحلاجة فيها إىل ذلكمن اجلهات املنطقية والعبارات اللفظية، 

من احليوانات تريد بأصواا دفع املضار وجذب املنافع، تارة ألنفسها، وتارة ألوالدها، مثل صياح البهائم إذا احتاجت إىل األكل 
دها وما غاب عنها؛ وما شاكل ذلك من الطيور اليت حتاكي اإلنسان، ومنعت منه، واىل شرب املاء وذيدت عنه؛ ومثل استدعاء أوال

  .وحماكاة القرد لإلنسان يف مجيع أفعاله وأكثر أعماله

فهذه األشياء، ملا يريد احليوان التطريب والتصويت والصياح هلا ومن أجلها، فإنه ال يقال هلا معان علمية، وإمنا يقال هلا إرادات 
نات جمبولة عليها، وإمنا استدعاؤها إياها بالتصويت يف بعض األوقات، إذا عدمتها وحيل بينها وبني ما تريد، فأجساد احليوا. طبيعية

منها . وقل ما يكون داال بأصواا على األمر األعم، وال معىن هلا، وال يعرف املراد منها وال القصد كصياح الطيور يف أكثر أوقاا
ولكن املراد ا منها كلها اجتماع اجلنس وقيام الشكل إىل . نهار، وكذلك احليوانات أكثرهاما يصوت الليل، ومنها ما يصوت بال

الشكل، وحبسب ما يف كل شخص من أشخاصها من قوة احلرارة الغريزية وحركة النفس احليوانية، فإن كل شخص أكثر حرارة 
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 وما كان دون ذلك، كان حبسب ما فيه، وما هو .وأقوى حركة وأحىي نفسا، كان أكثر صوتا وأدوم كالما يف عموم األوقات
  .جمبول عليه

وأما ما يسمع من األصوات من غري احليوان، فإمنا . وباجلملة إن الصوت احلادث حبركة نفسانية حيوانية فهو خمصوص به احليوان
  .دب وما شاكل ذلكيقال له قرع ووقع وطنني وصفري وزمري ونقر ودق وقرقعة، كصوت البوق وضرب الدف والطبول والدبا

    

فهذه املثاالت هلذه األصوات خمصوصة مبا حيدث من حركات األجساد الصامتة اليت ال حيدث صوت وحس عنها إال مبحرك من 
فاحملرك هلا إما بعمد وقصد كاإلنسان فيما يتخذه من هذه اآلالت . غري جنسها يرفعها ويضعها وينقرها ويقرع بعضها ببعض

 كحيوان حيدث ذلك بغري قصد، كاحتكاك الدابة بالباب ودفعها لإلناء وغريه، فيحدث من تلك احلركة للتصويت باحلركة، أو
أو من حركة الرياح واهلواء لألجساد والنبات واألشجار، وحفيف أوراقها، واحتكاك قضباا، وسلوك اهلواء . وذلك الدفع صوت

وما حيدث . ال والغدران والكهوف، فيحدث منه أنواع الصفري والتصويتبينها، وسريانه بني احليطان والبنيان، وخرقه منافذ اجلب
من أصوات حوادث اجلو ما قد ذكرناه مثل ما حيدث من حركات املياه، إذا احندرت وتدافعت من أعلى اجلبال إىل بطون األودية، 

وكل ماء إذا حترك أو . لعجل يف الربومثل أصوات الدواليب واألرحية والطواحني وااذيف، وجريان السفن يف البحر، وجري ا
  .تصرف فيه احملرك ظهر منه الصوت وقرع اهلواء

. صفري وزمري: وما كان منها عن حركة اهلواء قيل. أصوات ونغمات: فهذه لكها أصوات، فما كان منها عن أجسام احليوان قيل

وقع وطنني ونقرة وما شاكل : ألحجار واخلشب قيلوما كان من املعدنيات وا. دوي وخرير وأمواج: وما كان عن حركة املاء قيل
كالم ولفظ ومنطق باجلملة، وعند التفصيل والتقسيم فكثرة األلوان والفنون مثل كالم : وما كان من جهة اإلنسان قيل. ذلك

  .اخلطيب، وإنشاد الشعر، وقراءة القرآن، وما شاكل ذلك،وينسب ذلك الكالم إىل املعىن املقصود إليه به

. ن مبا ذكرنا الفرق بني الصوت احليواين والكالم اإلنساين، وما حيدث من حركة اهلواء، وما يظهر من أجسام النبات واملعادنفقد با

وإذا تأملت ذلك وميزته بفكرتك، وأعلمت فيه رويتك، رأيت تلك احلركات، ومسعت تلك األصوات والنغمات وااوبات، 
  .فوس اجلزئية مبا أمدا النفس الكليةوتبينت أن العبارات كلها تأدية عن الن

ألن مركز هذه . وكذلك احلركات الكلية العرضية أصلها الذاتية؛ وهذه أعراضها وتلك جواهرها، وهذه فانية وتلك احلركات باقية
وبعض هذه حي ويعضها ميت، وتلك كلها . وهذه منها فاضلة ومنها غري فاضلة، وتلك فاضلة كلها. سفلي ومقر تلك علوي

وبعض هذه أصواا مفهومة وبعضها أصواا غري مفهومة، . حية، وبعض هذه متكلمة ناطقة وبعضها مصوتة، وتلك ناطقة كلها
ومعاين هذه األصوات مضمنة يف . وبعض هذه األصوات دال وبعضها غري دال، وتلك كلها دالة. وتلك أصواا كلها مفهومة
 إىل من يكشف هلم معانيها ويدهلم على مراميها، وأولئك ال حيتاجون إىل ذلك، وأهل هذه حيتاجون. حروفها، وتلك كلها معان

وهؤالء يضجرون من الكالم وميلون، وأولئك ال يضجرون، وهؤالء أكثرهم غري طييب النغمة وال لذيذي الصوت وال حسين 
وات أهل جهنم، وزفريهم وشهيقهم وبعض هذه األصوات معكوس يشبه أص. الكالم، وأولئك كلهم طيبو النغمة ذوو أحلان لذيذة

كنعيق الكالب ويق احلمار وزعقات البوم وصياح السباع، وما حيدث يف القلوب من الوحشة والنفور والفزع والرعب، وما 
مث اعلم أن كل صوت يسمع فإمنا خيرج عن هيئة اجلسم الذي يصوته . تضجر منه النفوس، وما شاكل هذه األصوات واملصوتات

  . وصفاء طبيعته وغلظها، وحنتاج هاهنا إىل بيان ووضوح برهان، وحنن نذكره بشرح مبنيحبسب قوته

فصل يف اختالف الناس يف كالمهم ولغام مث اعلم أن اختالف الناس يف كالمهم ولغام، على حسب اختالفهم يف أجسادهم 
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  .وتركيبام

    

وقد زعم بعضهم أن فساد الكالم .  عن تأدية ما يؤديه البليغ منهاوأصل االختالف يف اللغات هو اختالف خمارج احلروف ونقصها
من فساد التركيب وفساد املزاج، وليس هو كما زعم، وإمنا هو من اختالف خمارج احلروف يف قوا وضعفها، وهو فساد يف 

حد من خمرج واحد، يف حرف وا. ولو كان من فساد املزاج لكانت اللغة كلها. اللسان يقلب ويعدل احلروف عن خمارجها
. ولكانت ترجع إىل االستواء عند صالح املزاج كما حيدث بالفصيح الكالم، وضعف الصوت من فساد املزاج وغلبة بعض الطبائع

وإذا عاد إىل األمر السامل عاد كالمه إىل املعهود منه أوالً، واللغة ليست كذلك، والناس فيها خمتلفون، وغري متفقني يف احلروف اليت 
 اخلطأ فيها والعدول ا عن استوائها إىل خالفها، وهي أعراض كبرية ختتص باللسان، وتعرض فتفسد الكالم، وهي زمانه الزمة يقع

مثل اخللسة، والفأفاة، والتمتم بعض حروف العرب يف بعض حروف العجم قيل يف لسانه لكنه، وإذا عجز عن سرعة الكالم قيل 
قصان آلة املنطق وعجزها عن أداء اللفظ حىت ال يعرف معناه إال القليل وهو قريب من كالم يف لسانه عقلة، واحلكلة إمنا هي ن

  .البهائم واخلرس وحنو ذلك

فصل يف املعاين فأما إفهام املعاين فإا تفهم من الكل من اللكن والفصحاء، وإمنا يتفاضل الناس يف البالغة، وهو عند احلشوية 
  .الصوت وحالوة املنطق وصفاء الكالموالعوام والنساء والصبيان حسن 

وليس كل من حسن صوته وصفا كالمه كان بليغا يف إبانة املعىن، وإقامة الدليل واحلجة يف إزالة الشبهة عن النفس الساهية، وانتباه 
ا استعمل ذلك اجلاهل عن رقدته، وإصحاء السكران من سكرته بالتذكرة واملوعظة، فإن صاحب النغمة الطيبة والكالم الصايف رمب

  .يف األغاين واملالهي

وسبب كل ذلك حمبة اللذات الدنية والشهوات احلسية، وما يتضمن الكالم من السخف واون وأمثاله، فإن معانيها ال حقيقة هلا، 
  .موالكالم ا إمنا هو التصويت وهذيان الحق بأصوات احليوان واانني والسكارى والصبيان والنسوان ومن ال عقل هل

وحد املعىن أنه هو كل كلمة دلت . وأصل املعاين أا املقاالت املدلول بصحتها يف األخبار ا من معرفة حقائقها، ومقاصد طرائقها
خرب : واألخبار على أربعة أقسام. على حقيقة، وأرشدت إىل منفعة، ويكون وجودها يف إخبار ا صدقا، والقول عليها حقا

 جعلها قوم ستة، وآخرون عشرة، وأصلها هذه األربعة، فثالثة منها ما ال يدخله الصدق والكذب، وقد. واستخبار وأمر وي
  .وواحد منها يدخله الصدق والكذب وهو اخلرب، ويوجد يف ذلك السالبة واملوجبة واملمكن واملمتنع

دح أو ذم، ويدخلها من صدق وكذب فصل يف أن كل مسمى واقع بني متضادين مث اعلم أن مجيع هذه املعاين وما يتعاقبها من م
وبالغة وحصر، فال بد من أن يقع على مسمى باسم من مدح أو ذم، وكل مسمى باسم فيه مدح من سائر املعاين فهو واقع بني 

: إما علم ما ال جيب أو جهل ما جيب، فصار العدل بني حاستني: فالعلم واقع بني أمرين. عدل بني حاسيت جور: اثنني متضادين

واللب أيضا عدل بني احلصر عن التفهيم . وعلى هذا املثل الفهم عدل بني االعتراف مبا ال ميكن وإنكار ما ميكن. ط وتفريطإفرا
. والشجاعة عدل بني اإلقدام واإلحجام. واجلود عدل بني التقتري والتبذير. والعزم عدل بني التهور واجلنب. والتراخي عن التوهم

  . من أمساء القصد واحلزم، وكل وصف يستحق به صاحبه املدح، وبإزائه ما يستحق عليه الذموعلى هذا املثال يقع كل اسم

واعلم أن حقيقة مطالب معىن العدل بأن تصرف يف فنون املسميات، وتقسم يف وجوه العبارات، وذلك أن القصد هو الذي ال 
وكذلك احلزم .  عنه كان ضعفا، وما زاد عليه كان إسرافاجيري ما دونه وال ينفع ما فوقه، فهو راجع إىل معىن العدل الذي ما نقس
وكل يرجع . وكذلك احلياء الذي طرفاه الفتور والقحة. أيضا ما مل ميل إىل إحدى حاشيتيه اللتني إحدامها الفشل واألخرى التهور
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  .من العدل إىل انقباض بني ازدياد على حدة وانتقاص، ويؤول إىل انبساط منه وتفريط وإفراط

    

فمن طلب العدل يف مجيع الصفات، وجده متوسطا بني ضدين، أحدمها يتطرق دونه إىل خبس ونقصان، واآلخر يتطرق فوقه إىل 
واحلر ال يكون مهينا والكرمي ال . والعدل يف الطلب هو ما مل ميل إىل اإلحلاح يف املسألة، وال إىل االبتهال واخلضوع. إفراط وعدوان
فإن العبوس . القنوع خري من اخلضوع، والعدل يف السياسة ما مل ميل إىل عبوس موحش وال ملق مدهش: وهلذا قيل. يكون جلوجاً

والعدل يف . وهلذا قيل من كثر ملقه مل يعرف وده. يشني املودة، ويزيل ما يف القلب من صفاء احملبة، وامللق يذهب برونق املروءة
أال ترى أن اهلذر يف املنطق بعد بلوغ الغاية ال حيتاج إليه، ولو .  وقصد الغرضالبالغة ما مل يقصر عن درك البغية، وإصابة املعىن،

ألنه ما من أحد إال وهو إذا عرب عما يف . كانت البالغة هي البلوغ إىل غايات املعاين، لكان العامل كلهم بلغاء، خاصهم وعامهم
وإمنا البالغة هي التوصل إىل . ه وما تساعده عليه آالتهنفسه بلغ غرضه يف إفهام السامع عنه ما يريده منه، على حسب استطاعت

واإلجياز يف ذلك . إفهام املعىن بأوجز مقال وأبلغ كالم، ليعرف به املراد بأسهل املسالك وأقرب الطرق بواضح البيان وصادق املقال
التوسط بني احلالتني، والتوصل إىل إدراك ما بلغت غاياته بيسري اللفظ، واإلطناب ما بلغت غاياته بالتطويل، فصارت البالغة حينئذ 

وقيل البالغة معرفة مواضع املفاصل املطلوبة بألفاظ مفهومة، والبليغ هو الذي ال يؤتى سامعه من سوء . الغاية من أقرب الطرق
 وصفاء ذهنه تلك إفهامه، والفهيم الذي ال يأيت بسوء فهم من يريد إفهامه بتقصري عن البالغة يف خطابه أو كتابه، فيخرق بفهمه

والبالغة يف . احلجب احلائلة بينه وبني املعىن الذي بقدر على الفهم، ألنه جيرده من تلك الشوائب املعوقة له عن البيان واإليضاح
م وتقول أبلغت الكال. يقال بلغت أبلغ بلوغا، فاملصدر منه بالغة، فأنا بالغ. اللغة من بالغت يف كذا وكذا، وهي مشتقة من البالغة

  .وبلغته إىل فالن أي أديته إليه

ورمبا أراد املعىن فعرب عن غريه . واعلم أن املعاين تنطق ا أفواه السوقة والعوام يف األسواق والطرق، ولكن قل ن حيسن العبارة عنها
واملعاين .  هلاواملعاين هي األصول وهي االعتقاد الذي أول ما يتصور يف النفس، واأللفاظ هيوىل. وهو يظن أنه قد عرب عنه

  .واملعاين كاألرواح، واحلروف كاألبدان. كالنفوس، واأللفاظ كاألجسام

فصل يف أثر قبول اهليوىل آلثار النفس مث اعلم أن اهليوىل إذا قبلت آثار النفس قبوال تاما، ظهرت أفعال النفس يف الغرض واملراد 
 األلفاظ إن قبلت التأدية عن املعاين ببالغة، فهمت املعاين وكذلك. مضيئة يئتها؛ وإن عجزت عن القبول، كانت دون ذلك

والتطويل ذهاب البالغة، . والحت دالئلها بغري تطويل وال إسهاب؛ وإن عجزت األلفاظ عن ذلك التأدية، احتاجت إىل التطويل
ظ الركيك، فيحيله عن معناه وإن مل ويف الناس من جيول يف قلبه املعىن الصحيح فيعرب عنه باللف. والتقصري هو ضعف الداللة واحلجة

يرد اإلحالة ولكنه عجز يف اللفظ، فيصري اللفظ غري مؤد عن املعىن، ال لعجز املعىن، ولكن لعجز اللفظ، كما أن الطبيعة تفعل 
 من األسرار فتأمل هذا الكالم فإنه. أشياء، فتعجز عنها اهليوىل القابلة، فتنقص عن الكمال، ال لعجز الطبيعة، بل لعجز اهليوىل

  .العجيبة والرموز الدقيقة واملعاين الغامضة وفيه غرض غامض

فانتبه من نوم غفلتك، وأنعم النظر يف مجيع ما قلناه، وافهم مجيع ما . وأنت أيها األخ ينبغي لك أن تراجع نفسك النائمة الساهية
  .وبية كفربيناه من اإلشارات والرموزات، وال تظن بنا ظن السوء، ألن إفشاء سر الرب

  فصل في كيفية إدراك القوة السامعة لألصوات
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فالطبيعية كالصوت من احلجر، . طبيعية،آلية: وغري احليوانية قسمان. حيوانية وغري حيوانية: اعلم أن األصوات نوعان: فنقول
واآللية كصوت . اجلماداتواحلديد، والصفر، واخلشب، والرعد، والريح، وخرير املاء، وسائر األجسام اليت ال روح فيها من 

فغري املنطقية أصوات سائر . منطقية وغري منطقية: واحليوانية أيضا نوعان. البوق، والطبل، والدف، واملزمار، واألوتار، وما شاكلها
األنني وأما املنطقية فهي أصوات الناس، منها دالة، ومنها غري دالة، فغري الدالة الضحك والبكاء و. احليوان اليت ليست بناطقة

وكل هذه األصوات إمنا هو قرع حيدث يف اهلوام عن . وأما الدالة فهي الكالم والقول الذي له هجاء. واألصوات اليت ال هجاء هلا
وذلك أن اهلواء، بشدة لطافته وخفة جوهره وصفاء طبعه وسرعة حركة أجزائه، يتخلل األجسام كلها، فإذا صدم . تصادم األجرام

  .ذلك اهلواء وتدافع إىل مجيع اجلهات، وحدث منه شكل كما ذكرنا أوال، فيصل مبسامع احليوانجسم جسما آخر، انسل 

فأما كيفية إدراك احلاسة السامعة للصوت احليواين وغري احليواين ومتييزها لكل واحد منها كما متيز القوة الذائقة طعوم األشياء، 
فأما الذائقة فهي أكثر تأثرا من الشامة، وكذلك احلاسة . قوة الشامةوخترب الناطقة عن كل شيء مبا خيصه من طعمه، وكذلك ال

واختلف العلماء يف . واحلاسة الالمسة أكثف من اجلميع. السامعة فإن قواها يف متييزها األصوات بعضها من بعض ألطف وأشرف
 من قال ذلك أن حمسوسات حاسة السمع أشرف، وكان برهان: فقال بعضهم. حاسة النظر وحاسة السمع أيهما ألطف وأشرف

السمع كلها روحانية، وأن النفس بطريق السمع تدرك من هو غائب باملكان والزمان، وأن حمسوسات البصر كلها جسمانية، ألا 
وقال إن السمع أدق متييزا من البصر، إذ يعرف جودة الذوق، وجودة احلس، والكالم . ال تدرك إال ما كان حاضرا يف ذلك الوقت

ن، والنغمات املختلفة، والفرق بني السقيم والصحيح واملستوي واملرتحف، وصوت الطري من صوت الكلب، وصوت احلار املوزو
من صوت اجلمل، وأصوات األصدقاء من أصوات األعداء، وما حيدث من أصوات األجسام اليت ال ورح فيها، وأصوات الناس 

 هو دأبه، وتنسبه إىل الذي بدا منه، وال حيتاج إىل البصر يف ذلك ويف على اختالفهم، وأشكال كالمهم، فتخرب عن كل صوت مبا
والبصر خيطئ يف أكثر مدركاته، فإنه رمبا يرى الصغري كبرياً، والكبري صغريا، والبعيد قريبا، والقريب بعيدا، واملتحرك . إدراكه

  : نعم ما قيلفصح ذا القول أن السمع ألطف وأشرف من البصر، ول. ساكنا، والساكن متحركا

  فالذنب للعين ال للشمس في الصغر  الشمس تستصغر األجسام جثتها،

فإذا كان كذلك، كانت احلواس اخلمس املوجودة يف اإلنسان املستوي البنية، التام اخللقة، مناسبة للطبائع اخلمس يف جسم العامل 
وحاسة الذوق اليت هي اللسان . نسان حيس جبسمه كلهفحاسة اللمس مناسبة لطبيعة األرض، ألن اإل. الذي هو اإلنسان الكبري

مناسبة لطبيعة املاء، إذ باملائية والرطوبة اليت يف اللسان والفم تدرك طعوم األشياء، وسنشرحها إذا انتهى بنا القول إىل تفصيل ذلك 
واحلاسة . اء، وبه تدرك روائح األشياءوحاسة الشم مناسبة لطبيعة اهلواء ألن القوة الكامنة هوائية وهي املستنشقة للهو. وبيانه

الباصرة مناسبة لطبيعة النار، إذ ا وبالنور تدرك حمسوساا، واحلاسة السامعة مناسبة لطبيعة الفلك الذي هو مسكن املالئكة الذين 
يف ذلك العامل ويلتذ بعضهم بسماع بعض، ويقوم هلم . شعارهم وشغلهم، ليلهم وارهم، وكالمهم كله تقديس وتسبيح وليل

ولذلك قيل إن فيثاغورس احلكيم . وذلك أن حاسة السمع حمسوساا كلها روحانية. العلوي مقام الغذاء اجلسماين يف العامل السفلي
مسع بصفاء طبيعته وصفاء جوهره، نغمات األفالك، وإنه استخرج اآللة اليت تسمى العود؛ وإنه أول من ألف األحلان، ومن بعده من 

 الذين اقتدوا بعه وبان هلم حقيقة ما وصفه، فصدقوه وتابعوه واتسعوا يف فعل ذلك، كل بقدر ما اتسع له زمانه، وساعده احلكماء
  .عليه إمكانه

    فصل يف أن لكل صوت صفة روحانية مث إن لكل صوت صفة روحانية ختتص به خالف صوت آخر، 
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 ا، إىل فإن اهلواء، من شرف جوهره ولطافة عنصره، حيمل كل صوتيئته وصيغته، وحيفظها لئال خيتلط بعضها ببعض فيفسد هيئا
ذلك تقدير العزيز العليم الذي جعل لكم السمع واألبصار . أن يبلغها إىل أقصى غاياا عند القوة السامعة، لتؤديها إىل القوة املفكرة

لقد سألت : هذه الفضيلة الشريفة واحلركة اخلفيفة؟ فنقولما العلة اليت أوجبت للهواء : فإن قال قائل. واألفئدة، قليال ما تشكرون
عن أمر جيب السؤال عنه، إذ كان من أكثر الفوائد، فيجب أن تعلم أن جسم اهلواء لطيف شريف، وهو متوسط بني الطرفني، فما 

ن املاء وألطف وأشرف جوهراً هو فوقه ألطف منه وهو النور والضياء، وما دونه أكثف وهو املاء والتراب، وملا كان اهلواء أصفى م
وملا كان النور . وأخف حركة، صار النور يسري فيه ويصبغه بصبغته ويودعه روحانيته، ألنه قد قاربه وجانسه مبا فيه من اللطافة

عرج والضياء وأصله ومبدأه من أشرف اجلواهر الغالية، صار له اتصال بالنفوس واألرواح، وصارت سارية فيه، وهو املعراج الذي ت
وملا كان للهواء هذه الفضيلة، صار حيفظ لكل شيء . به األرواح وترتل به النفوس إىل عامل الكون والفساد وجماورة األجساد

صورته تامة وحيوطه حىت يبلغه إىل احلال املقصود به، حبسب ما جعله فيه باريه، جلت قدرته، حبكمته، ليكون بذلك إتقان الصنعة 
  .رت تدركها مبا هي به، إذا كانت احلاسة ساملة واألداة كاملةوإحكام اخلفة، فلذلك صا

وهكذا حاسة الشم تقبل من اهلواء ما حيمله من الروائح، فإنه حيفظها وينبع اإلحاطة مبا يعرض من الروائح عن كثري من األجناس، 
 عامل األرواح روح ورحيان، ونغمات :مث تؤديها إىل حاسة الشم، فتخربها عن كل رائحة مبا هي به وعما فاحت عنه، ولذلك قيل

مث . وأحلان، وكذلك النور حيفظ األلوان على األجسام، وال خيلط بعضها ببعض، وتدركها القوة مبا هي به، إذا كانت احلاسة ساملة
إنه مىت حدث ببعض احلواس حادث أوجب تغري إدراك احلاسة، فليس ذلك لفساد يف اهلواء والضياء، ولكن لفساد املزاج 

فإذا كانت احلاسة ساملة، وجاءا األشياء خبالف ما تعهد، فليس ذلك لفساد فيها، لكن للحادث الذي حدث يف . واضطراب البنية
وذلك أن اهلواء يتغري ويكدر، والضياء يظلم، ولذلك صار البصر ال يدرك بعد مغيب الشمس ما كان يدركه وقت . اهلواء والضياء

 من األصوات يف وقت هيجان الريح وحركة اهلواء ما كان يدرك من ذلك يف وقت سكون وكذلك السمع ال يدرك. طلوعها
  .اهلواء وهدوء الرياح

  فصل في تغير الموجودات من حال لحال

مث إن ما دون فلك القمر لطيف وكثيف جيري عليه التغري واالستحالة، وذلك أن النار تستحيل فتصري هواء، واهلواء يستحيل فيصري 
فالنار صار أوهلا يتصل باهلواء وآخرها . التراب يستحيل فيصري ماء، واملاء يستحيل فيصري هواء، واهلواء يستحيل فيصري نوراًتراباً، و

فمن جهة طرفه . وأول املاء متصل بالتراب وأخره متصل باهلواء. وأول طرف اهلواء متصل باملاء وآخره متصل بالنار. يتصل بالنور
  .طرفه األدىن يتصل مبا دونه ويستحيل إليهاألعلى يتصل مبا فوقه وب

فانظر يا أخي كيف أوجبت احلكمة التغيري واالستحالة والزوال واالنتقال من حال إىل حال يف املوجودات الطبيعية، والعلة يف ذلك 
  .تقالهو جزاء النفوس مبا كسبت، وعقوبتها مبا جنت، ألن عامل األرواح ال تغري فيه وال تبديل وال زوال وال ان

مث اعلم أن كيفية إدراك احلاسة السامعة جبميع أصوات ما يف العامل من اإلنس وسائر احليوان والنبات والرياح واألشجار وما شاكل 
وكالم . أحدها حي، واألخر ميت، والثالث ال حي وال ميت: ذلك من كل شيء له صوت وحركة ينقسم عددها إىل ثالثة أقسام

والقسم الثالث . وصوت احلجر واخلشب واحلديد والنحاس وما شاكلها ميت.  ذو حركات نفسانيةاإلنسان وصوت احليوان حي
ال حي وال ميت مثل صوت اهلواء إذا تدافع وصدم بعضه بعضاً، وحدث منه الصفري والزمري، وصوت تدافع املاء يف التالليع، 

 هلا حية كما يقال لإلنسان واحليوان إنه حي ذو حركة يقصد وأمواج البحار وجريان األار، وصوت زفري النار، فإن هذه ال يقال
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لغرض يناله حبركته، وال يقال إا ميتة كموت احلجر واخلشب، ألا متحركة باالتفاق ال بالقصد، وألا تقوي مرة حركة اهلواء 
  .ها ملا كانتمث جيمع هذه األصوات كلها شيء واحد وهو هيوالها ولوال. ومرة تسكنها، وكذلك املاء والنار

    

فأما كيفية األصوات اليت تعلم اإلنسان أا صدرت عن أجسام حية فهو أن يكون وصوهلا إىل حاسة مسعه بسرعة وخفة، وجيد 
لنفسه اليت تفهمها وتقبلها سرعة اإلخبار عنها مبا هي به، خبالف تلك األصوات الصادرة عن األجسام املائية اليت ال يوصل إليها إال 

  .ة والرويةبالفكر

وأيضاً فإن اإلنسان يأنس بأصوات احلية إذا كان يف فلوات بعيدة يف موضع منقطع عن العمران فيستوحش، فإذا مسع نباح كلب أو 
صوت إنسان استأنس وقويت نفسه، وعلم أنه بقرب عمران، وخبالف ذلك إذا مسع صوت الوحش خياف منه على نفسه، وأيضاً 

وجريان األودية، وأمواج البحار، واهتزاز األشجار، ووقع األحجار، إذا مسعها اإلنسان الفريد صوت هبوب الرياح العواصف، 
ولذلك قيل إن يف الفلوات والقفار جباالً تنقطع وتنكسر وختر . الوحيد يف املواضع النائية عن الناس استوحش منها غاية االستيحاش

  .وحش وال يأنس افيسمع منها أصوات مرتفعة، فإذا مسع اإلنسان ذلك يست

وقيل أيضاً إن النار واهلواء واملاء ال حيكم عليها مبوت وال حياة، وهي، وإن كانت مادة للحياة واحلركة، فإن ذلك يكون 
وأما إذا تفرد كل منها بذاته، فال يقال هلا حية وال ميتة، ولكن كل واحد منها . باجتماعها بقوة طبيعية وحركة نفسانية مبشيئة إهلية

فالتراب طرفه األعلى وما لطف منه متصل باملاء، . طرف متصل باحلياة، وطرف متصل باملوت، وهو متوسط بني ذلك:  طرفنيذو
وطرفه اآلخر هو ما كثف منه مثل اجلبال والصخور والسباخ، . فهو ذو حياة مبا خيرجه ويربزه من النبات الذي به حياة احليوان

والطرف املتصل باملاء يقال له عمران، والذي .  به، وال يكون منها نبات، وال ينتفع ا حيوانفإا أموات ال تقبل املاء وال حتس
  .بعد من املاء يقال له خراب، وهو باملوت أشبه من طرفه العامر

فيه وال حركة واملاء أيضاً ذو طرفني، طرفه األعلى متصل باهلواء وهو باحلياة أشبه، وطرفه األدىن متصل بالتراب، والتراب ال حياة 
واهلواء طرفه األدىن متصل باملاء، واملاء باملوت . فالطرف املتصل بالتراب باملوت أشبه، والطرف املتصل باهلواء باحلياة أشبه. له

أشبه، ألن املاء رمبا صار جامداً ثقيالً، وإذا مجد صار مواتاً، وكانت منه صخور ومجاد، وهو باملوت أشبه، وطرفه األعلى متصل 
  .نار، والنار باحلياة أشبهبال

وذلك أن النار إذا قدحت خرجت من . والنار أيضاً ذا طرفني، طرف منها متصل باهلواء، وطرف منها متصل بالنور والضياء
احتكاك األجسام حبدوث ذلك القرع يف اهلواء؛ وإذا برزت مع اهلواء اتصلت باألجسام النباتية واحليوانية، فأكلتها وأحرقتها وزالت 

زوارها واضمحلت باضمحالهلا، فيقال مخدت النار وانطفأ السراج، فصار هذا الطرف أشبه باملوت، وهلا طرف آخر يطلب العلو ب
  .وهذا الطرف، التصاله بالنور ومشاكلته إياه، باحلياة أشبه. أبداً متصل باإلشراق والنور والضياء

بأول احليوان، وآخر احليوان متصل بأول عامل اإلنسان، وآخر وكذلك آخر املعادن متصل بأول النبات، وآخر النبات متصل 
وكذلك آخر التراب متصل بأول مرتبة املاء، وآخر املاء متصل بأول مرتبة اهلواء، وأخر اهلواء . اإلنسان متصل بأول مرتبة املالئكة

  .متصل بأول مرتبة النار، وآخر النار متصل بأول مرتبة الضياء

ت جيري على هذا املثال، فصوت األحجار يشبه أصوات النبات، ألن النحاس إذا خلط باحلديد ومجع كذلك ما حدث من األصوا
بينهما، كان له طنني كطنني العيدان، وذلك أن العود نبات صنعه الناس وحركوه، وصارت له نغمة ظاهرة ناطقة معربة عما يف 

فالطرف األعلى من أصوات . للحجر الغري املعدين مثل ذلكوكذلك صوت نقرات األجراس وطنني النحاس، وليس . أفكار النفوس
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النبات نغمات العيدان وماشاكلها، وهي الحقة بأصوات احليوان وكالم اإلنسان، والطرف اآلخر األدىن املتصل بأصوات احلجارة 
  .املوات كصوف الدف ودوي األوتاد يف األرض وما شاكلها

، كما قلنا، هو صوت النحاس وما كان له طنني وزمري، وهو الالحق بأصوات النبات والطرف األعلى من أصوات األحجار املعدنية
  .مثل العيدان والطنابري وما شاكل ذلك

والطرف األدىن من أصوات احليوان الحق بصوت النبات مثل أصوات البهائم اخلرس اليت ال يتبني هلا صوت ميكن تقطيعه ووزنه 
والطرف األعلى الحق بكالم الناس مثل كالم الفصحاء من . ات هلا الحقة باجلمادات واملواتواحليوانات اليت ال أصو. مثل النهيق

  .الطيور واهلزارداستان والبلبل وما شاكل كل ذلك مما حسن صوته من احليوان

    

والطرف . ل ذلكواإلنسان أيضاً كالمه ذو طرفني، طرف األدىن متصل باحليوان مثل الفأفاء والتمتام واألخرس واأللثغ وما شاك
األعلى متصل مبنطق املالئكة مثل كلمات الفصحاء والبلغاء وذوي النغمات واألحلان املطربة مثل نغمات داود، عليه السالم، 
والقراء وامللحنني يف املساجد، وقراءة املزامري مثل أصوات قراءة التوراة يف الكنائس والبيع والقرآن يف املساجد، واخلطباء على 

فماهية صوت .  والرهبان يف الصوامع، وما شاكل ذلك، ولكل صوت من هذه األصوات عند احلاسة السامعة كيفية وماهيةاملنابر،
اإلنسان أنه غرض مفهوم دال على معىن، فتحتاج القوة املفكرة إىل أن تفكر فيه وتفتش عن معناه، وأصوات احليوانات غري 

فهذه األقسام من . ما صوتت إال حلاجة، وما أرادت به إال سبب أكل وشرب ونكاحمفهومة، لكن القوة املفكرة تقضي عليها أا 
  .الصوت خمتصة باألجسام احلية

فأما صوت احلجارة واخلشب فإن القوة املفكرة ال تقضي عليها بأا ما بدت لغرض وال لقصد، إال أن تكون آلية حلركة اإلنسان 
ا تنسبها إىل احلركة اليت كانت هي السبب يف تصويتها مثل بوق ومزمار وعود مثل البوق والزمر والعود وما شاكل ذلك، وأ

وكل هذه أصوات إنسانية أودعتها النفس اجلزئية هذه األشكال بالصناعة اليت اختذا حيلة للمعاش . وصفارة وما شاكل ذلك
  .والكسب

ل، واضطراب موج البحار، واهتزاز األشجار، فإن القوة وأما صوت هبوب الرياح، والرعد، وخرير املاء إذا احندر من علو إىل أسف
املفكرة ال تعبأ بذلك وال تفكر فيه، وإمنا متر على احلاسة شبه اخلوار وال حاجة إليه، ورمبا ضجر اإلنسان منه وتأذى من مداومة 

  .مساعه

ر ما بني هذه احلاسة وبني ما تدركه وإذا فرغنا من ذكر ماهية األصوات وكيفية حدوثها، وكيف تدركها القوة السامعة، فلنذك
  .هذه األصوات من املناسبة واملشاكلة واانسة واملطابقة

اعلم أن إدراك احلاسة السامعة لصوت احلجر، واجلواهر املعدنية، واجلمادات الغري : فصل يف إدراك احلاسة السامعة لألصوات فنقول
 ملا بينها وبني تلك املناسبات واانسات من جهة اجلسمية والطبيعة األرضية، النامية واحلية كنمو النبات وخوار احليوانات، فهذا

وأما إدراكه أصوات اخلشب وكل ما يصوت ويتحرك من النبات واألشجار، فألجل . وذلك أن جسم اإلنسان مائل إىل التراب
  . بعد الصغراملناسبة بينه وبني ذلك، وذلك أن اإلنسان يشارك النبات يف النمو والزيادة والكرب

وأما إدراكه أصوات احليوان ومعرفته ا وإخباره عنها فلما بينه وبني احليوان من املناسبة، وذلك أن اإلنسان مشارك للحيوان يف 
وذلك أن . والنفس احليوانية جارية بينهم متصل بعضها ببعض أكثر اتصاالً من النفس النامية بني النبات واحليوان. احلياة واحلس

ان يشارك النبات من جهة واحدة وهي النمو فحسب، ويشارك احليوان من جهات كثرية وهي النمو والشهوة واألكل اإلنس
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وقيل إن . واإلنسان إمنا يتميز عن احليوان بالنطق والتمييز والقوة العاقلة. والشرب والنكاح واحلس واألمل واللذة واألمور احليوانية
  .ي النحل والنمللبعض احليوانات فكراً ومتييزاً وه

  .وأما إدراكه أصوات اهلواء والنار فلما بينه وبينها من املناسبة ألنه مهيأ منها كما ذكرنا يف رسالة اهليوىل والصورة

 واعلم يا أخي أنه لوال املناسبة اليت بني احليوان احلي وبني اجلمادات امليتة، ملا كان يدرك من املعرفة ا واإلحاطة خبربها قليالً وال

إن ذلك لعجز يف : مل ال يعرف الصيب الصغري هذه األشياء على حقيقتها، وبينه وبينها النسبة موجودة؟ قيل: فإن قال قائل. كثرياً
خيلق ما يشاء كما يشاء بال اعتراض عليه، وحبكم ما يريد " ذلك تقدير العزيز العليم"اهليوىل عن القبول، ال لغلط من اخلالق تعاىل 

    فصل يف اختالف األصوات يف الصغر والكرب ! اللهبال غرض، جل ج

إن كل جسمني تصادما برفق ال يسمع هلما : اعلم أن حدوث األصوات يكون من تصادم األجسام بعضها ببعض، فنقول: فنقول
ت صدمتها صوت، ألن اهلواء ينسل من بينهما قليالً قليالً، فال حيدث صوتاً، وإمنا حيدث للصوت من تصادم األجسام إذا كان

بسرعة، فينضغط اهلواء عند ذلك، وتتدافع أمواجه، وتتموج حركته إىل اجلهات الست بسرعة، فيحدث الصوت ويسمع كما بينا 
وكل . واألجسام الكبار العظام إذا تصادمت يكون اصطدامها أعظم من أصوات ما دوا، ألن متوج هوائها أكثر. فيما تقدم

فإن كان أملس فإن . واحتد وشكلهما واحد، إذا تصادما معاً، فإن صوتيهما يكونان متساوينيجسمني من جوهر واحد، مقدارمها 
واألجسام الصلبة اوفة كاألواين وغريها . صوتيهما يكونان أملس يف السطوح املشتركة، واهلواء املشترك بينهما أملس

ا ويصدم يف حافاا، ويتموج يف أقطارها، وما كان منها والطرجهارات إذا نقرت طنت زماناً طويالً، ألن اهلواء يتردد يف جوفه
واحليوانات الكبرية الرئة، الطوال احلالقيم، الواسعة . أوسع كان صوته أعظم، ألن اهلواء يتموج فيها ويصدم يف مروره مسافة بعيدة

 مبا ذكرنا أن على عظم الصوت إمنا فقد تبني. املناخر واألشداق تكون جهرية األصوات، ألا تستنشق هواء كثرياً، وترسله بشدة
وأن أعظم األصوات صوت الرعد، وقد بينا حدوثه . هو حبسب عظم اجلسم املصوت وشدة صدمة اهلواء، وكثرة متوجه يف اجلهات

 ومشاالً وأما أصوات الرياح وشدة حدوثها فليست شيئاً سوى متوج اهلواء شرقاً وغرباً وجنوباً. فيما تقدم يف رسالة اآلثار العلوية
فإذا صدم حبركته وجبريانه اجلبال واحليطان واألشجار والنبات، وختللها، حدثت من ذلك فنون األصوات والدوي . وفوقاً وحتتاً

  .والطنني خمتلفة األنواع، كل ذلك حبسب كرب األجسام املصدومة وصغرها وجتويفها لعلل يطول شرحها

مها باألجسام، فإن اهلواء، بلطافة جوهره وسريان عنصره، يتخللها كلها، ويكون فأما أصوات املياه يف جرياا وحدوثها وتصاد
  .حدوث تلك األصوات وفنون أنواعها حبسب تلك األسباب اليت ذكرنا يف أمر الرياح

 أمر وأما أصوات احليوانات من ذوات الرئات واختالف أنواعها وفنون أقسامها، فبحسب تلك األقسام واألسباب اليت ذكرناها من
الرياح، وحبسب طول أعناقها وقصرها وسعة حالقيمها وتركيب حناجرها، وشدة استنشاقها للهواء، وقوة إرسال أنفاسها من 

  .وكل ذلك ألسباب وعلل يطول شرحها. أفواهها ومناخرها

ناحني هلما سرعة وخفة، فتحدث وأما أصوات احليوانات اليت ال رئة هلا كالزنابري واجلراد والصراصر وأشباهها، فإا حترك اهلواء جب
من ذلك أصوات خمتلفة كما حيدث من حتريك األوتار والعيدان، وتكون فنوا متباينة وأنواعها خمتلفة وصغرها وكربها حبسب 

  .لطافتها، أعين أجنحتها، وغلظها وطوهلا وقصرها وكربها وصغرها وسرعة حتريكها له

  .ا شاكلها فإا صمت، ألا ليس هلا رئة وال جناحان فال يكن هلا أصواتوأما احليوانات اخلرس كالسمك والسالحف وم

وأما أصوات اجلواهر املعدنية كاحلديد والنحاس والزجاج واحلجارة وما شاكلها، فإن اختالف األصوات يكون حبسب يبسها 
  .وصالبتها وكمية مقاديرها من الصغر والكرب والطول والقصر والسعة والضيق
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وكذلك حال ما . النبات فبحسب صالبتها ورخاوا، وما يتخذ منها بالصناعة من اآلالت املصنوعة كما قدمنا ذكرهوأما أصوات 
يتخذ منها ملثل ذلك من اجلواهر املعدنية واختالفها يف األصوات والطنني، وما يبدو عنها من أنواع النغمات واألصوات كصوت 

فإن كل صوت إمنا يبدو مناسباً للجسم الذي يكون منه، . خيتلف حبسب أشكاهلاالطبل والبوق والدف والسرناي والزمر، فهو 
وحبسب صفاء جوهره وكدره الذي يكون متخذاً منه، وكرب أجسامه وصغرها، وطوهلا وقصرها، وسعة أجوافها وضيق ثقبها، 

  .ودقة أوتارها وغلظها، وحبسب حتريك احملرك واملصوت ا

واء يف التصويت مثل البوق والزمر والصفارة، ومجيع ما جيعله اإلنسان يف فيه، ويرسل فيه اهلواء من ومنها وسائط بني اإلنسان واهل
  .جوفه بقوة أنفاسه

ومنها الوسائط بني اآللة والصوت من حركة اإلنسان كصوت الطبل ونقرة الدف وما أشبه ذلك، فما يكون من هذه اآللة مصوتاً 
  .جمتمع األجزاء ال سكون فيه إال أن يسكن الصوت مرة واحدةبالفم، فإنه يكون ممتداً مستطيالً 

    

وهذه األصوات، . وأما األصوات حبركة اليدين فإن بني أجزائها سكونات ودقة يف أثر دقة، ونقرة تعقب نقرة، كما بينت املوسيقى
ني ميكث يف اهلواء ممتداً ال ينقطع إىل أعين صوت الزمر والبوق، تشبه أصوات األحجار واملعادن، إذا نقره احملرك كان له دوي وطن

  .أن يسكن، ال تقطيع فيه من أصوات احليوانات مثل أصوات الزنابري وما شاكلها

فإما أصوات ذوات األوتار، وما يستعمل منها يف أنواع األغاين حبركات اليدين موازية حلركة اللسان واإليقاع، مستوي اللحن، 
كان مناسباً ألصوات الطيور الثقال الطبع كاإلوز وما جانسها، وككالم الثقيل الكالم من صحيح الوزن، وما كان خبالف ذلك، 

وعجزها . الناس، ويكون ذلك لفساد احلركة وبعدها من النسبة الفاضلة، كما عجزت هيوىل اإلنسان عن قبول ما جعل فيها
لصانع، كما أن صانع العود، إذا أحكم صنعته وشد بإظهارها إياه من القوة إىل الفعل، وكان ذلك عجزاً من املصنوع ال من ا

أوتاره وأصلح مضاربه، وأخذه من ال يعرف الصناعة، وال حيسن العمل به فنقره، فإنه ال يأيت من تصويته مثل ما يأيت به العارف 
إذا رأيت العود مفردة، ف. بعلمه وصنعته، وال ينسب ذلك إىل فساد يف اآللة وإىل فساد من الصانع، وإمنا ينسب إىل عجز احملرك

واألوتار مقطعة، وحركة احلاذق بالصناعة مل تساعده على ما يريد بإظهار صناعته، فليس ذلك منسوباً إىل عجزه فيه، ولكن إىل 
فمن كال الوجهني الصانع بريء من العجز، إذا كانت صنعة األشياء على النسبة الفاضلة، وقصده . عجز اآللة ونقصاا عن التمام

  .صنعته اإلتقان واإلحكاميف 

وإمنا حدث النقص والفساد من جهة اهليوىل، كما أن املعلم إمنا غرضه أن يعلم تلميذه ما حيسنه، حىت يكون حاذقاً فيه، فيكون مثله 
ىل عجز املتعلم فإذا مل يقبل املتعلم منه وأخذ ألفاظاً مستوية فأحاهلا عن وجهها، فليس ذلك منسوباً إىل العلم، لكن إ. وحافظاً لعلمه

  .عن البلوغ إىل ما يعلمه األستاذ دفعة واحدة، ال بالتدريج ليعرف الشيء بعد الشيء

  فصل في السكون والحركة

اعلم أن احلركة هي النقلة من مكان إىل مكان يف زمان ثان، وضدها السكون هو الوقوف والثبات يف مكان واحد بني : فنقول
فالسريعة هي اليت يقطع املتحرك ا مسافة طويلة يف زمان قصري، والبطيئة هي اليت يقطع . ئةواحلركة تكون سريعة وبطي. زمانني

  .وعلى هذا املثال تعترب احلركات واملتحركات. املتحرك ا مسافة قصرية يف زمان طويل

فمنها الكبري والصغري، . ضافمث اعلم أن احلركات تنقسم من جهة الكيفية إىل مثانية أنواع، كل نوعني منها متقابلني من جنس امل
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فأما الكبري والصغري من األصوات فإن املثال فيها أصوات الطبول الكبار . والسريع والبطيء، والدقيق والغليظ، والثقيل واخلفيف
وذلك أن أصوات طبول املواكب، إذا أضيفت إىل أصوات اللهو، كانت كبرية، وإذا أضيفت إىل أصوات طبول الكوس . والصغار

وعلى هذا املثال تعترب األصوات يف الصغر والكرب . نت صغرية، وإذا أضيفت أصوات طبول الكوس إىل صوت الرعد كان صغرياًكا
واملثال على ذلك . بإضافة بعضها إىل بعض، وهي اليت تكون أزمان السكونات ما بني نقراا وحركاا صغرية باإلضافة إىل غريها

دادين، فإا سريعة باإلضافة إىل أصوات مداق الرزازين واجلصاصني، فهذه بطيئة باإلضافة أصوات مداق القصارين ومطارق احل
وعلى هذا املثال تعترب سرعة األصوات وبطؤها بإضافة بعضها إىل . إليها، وأما باإلضافة إىل أصوات جماذيف املالحني فهي سريعة

  .بعض

. عض كأصوات نغمة الزير بإضافتها إىل نغمة البم ونغمة املثىن إىل املثلثوأما الدقيق والغليظ من األصوات فبإضافة بعضها إىل ب

ومن وجه آخر فإن صوت كل . وأما بالعكس فإن صوت البم باإلضافة إىل املثلث غليظ، وكذلك املثلث إىل املثىن، واملثىن إىل الزير
  .دة الصوت وغلظها بإضافة بعضها إىل بعضفعلى هذا القياس تعترب ح. وتر على غليظ باإلضافة إىل ما دونه أي وتر كان

واملثال يف ذلك صوت العليل السقيم بالقياس إىل صوت الصحيح . وأما اجلهري اخلفيف من األصوات فبحسب قوة احلركة وضعفها
واس املعاىف، وصوت العليل إىل من هو أضعف منه وأسقم حىت يكون أجهر األصوات من الناس ما كان يف غاية الصحة وسالمة احل

  .واستواء اآللة، وأخفاهن ما كان يف الغاية خبالف هذه الصفة ملا به من ضعف وقلة احلركة وفساد اجلملة وغري ذلك

  فصل في معرفة قسمة األصوات

  من جهة الكمية 

    

 سكون فاملنفصلة هي اليت بني أزمان حركاا يف النقرات زمان. متصلة ومنفصلة: األصوات من جهة الكمية نوعان: فنقول
وأما املتصلة من األصوات فمثل أصوات املزامري والنايات والدواليب وحنو ذلك كما . حمسوس، مثل نقرات األوتار وإيقاع القضبان

حادة وغليظة، فما كان من النايات واملزامري أوسع جتويفاً، كان صوته : واألصوات املنفصلة تنقسم نوعني. ذكرنا يف فصل قبل هذا
ومن جهة أخرى أيضاً ما كان من الثقب إىل موضع النفخ أقرب، كانت نغمته . ضيق جتويفاً، كان صوته أحدأغلظ، وما كان أ

وهكذا تنقسم األصوات املتصلة أيضاً على هذا املثال غليظة وحادة، وقد بينا يف رسالة املوسيقى . أحد، وما كان أبعد، كان أغلظ
  .ذلك

إن األصوات احلادة والغليظة تتضادان، فإذا مجع : الفها حبسب ما نبني هاهنا فنقولوأما معرفة طبائع األصوات وائتالفها واخت
بينهما على نسبة تأليفية، ائتلفت وامتزجت واحتدت وصارت كالماً موزوناً ونظماً مؤتلفاً، فعند ذلك يستلذه السامع وتسر به 

باينت ومل تأتلف، ومل يستلذها السامع بل ينفر منها وإذا كانت إىل غري هذه النسبة، تنافرت وت. األرواح وتأنس به النفوس
فأما الضار فهو الذي إذا ورد على السامع يعوقه . ضارة ونافعة: واألصوات الغليظة باردة وهي رطبة، وتنقسم قسمني. ويشمئز

القاة األعداء وهي صوت وقد استعمل احلكماء اليونانيون آلة لذلك كانوا يستعملوا عند م. وهي األصوات اخلارجة عن االعتدال
واألصوات الغليظة اليت . واألصوات املعتدلة املناسبة تعدل مزاج األخالط احلارة والكيموسات اليابسة فهذه تابعة هلا. بال زعيق

. نحيدث منها فساد املزاج باردة يابسة، ألنه رمبا جاء منها ماء مييت احليوانات الصغار مثل فراخ الطيور، واألطفال من الصبيا

واألصوات احلادة حارة، فما كان منها على غري النسبة املعتدلة، أفسد املزاج وأحرق الطبيعة، وما . واألصوات املناسبة باردة رطبة



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  448  

  .فالقسم األول حار يابس، والقسم الثاين حار لني. كان منها على النسبة الفاضلة واالعتدال، أصلح املزاج ولطف الربودة

 األصوات ميزاناً يعرفون به طبائعها على النسبة الفاضلة حبد االعتدال، وهي اآللة اليت تسمى العود، وقد وقد اختذ احلكماء هلذه
  .ذكرنا كيفية بنيته والعمل به يف رسالة املوسيقى

  فصل في 

  معرفة األصوات من جهة طبيعة اإلنسان

  والحيوانات واختالفهم فيها 

ن، وطبائع احليوانات كثرية األنواع، ولكل مزاج وطبيعة نغمة مشاكلة وحلن مالئم هلا ال اعلم أن أمزجة األبدان كثرية الفنو: فنقول
والدليل على ذلك أنك إذا تأملت وجدت لكل أمة من الناس أحلاناً ونغمات وأصواتاً يستلذوا . حيصي عددها إال اهللا تعاىل

لغام وتباين أمزجتهم وطباعهم وما جرت به العادات ويفرحون ا ال يستلذها غريهم وال يسر ا سواهم، وذلك الختالف 
أقوام يستلذون أحلاناً ونغمات وأصواتاً ال يستلذها غريهم من لغتهم، وهكذا رمبا : وهكذا جيري يف أصحاب لغة واحدة. واألخالق

روبام ومسموعام وملبوسام وهكذا جتد حكمهم يف مأكوالم ومش. جتد إنساناً واحداً يستلذ وقتاً حلناً ما ويعافه وقتاً آخر
وسائر األنواع من املالذ والزينة، كل ذلك حبسب تغيري أمزجتهم واختالف طبائعهم وماجرت به عادام، وما توالهم من األسباب 

  .الفلكية واألحكام السماوية يف أوقات مواليدهم ومساقط نطفهم

 ا وجاءت إىل املواضع اليت تكون فيها، فإن بعض صيادي الطيور وكذلك جتد احليوانات رمبا استلذت بعض األصوات وأنست
  .ومتخذي آلة الصغري يصفرون وحياكون ا صوتاً لبعض أجناس الطيور، فتجتمع إليه وتدور حوله، فرمبا تقع يف شباكهم

    

 ا ونشطت للسري واملشي وخفت وكذلك ما يستعمله اجلمالون من احلداء والنغمات اليت إذا مسعتها اجلمال يف ظلمة الليل أنست
ويستعمل مثل ذلك رعاة األغنام واملواشي واخليل عند ورودها املاء أنواع الصفري، ويستعملون غناء آخر عند حلب . عليها األثقال

أنس ا واألصوات احلسان املعتدلة تستلذها مسامع احليوان وت. وكل ذلك حبسب مناسبات تقع يف الطباع واتفاقات املواليد. ألباا
وكل جنس من أجناس . واألصوات اخلارجة عن االعتدال عند احليوانات كلها بالعكس من ذلك. األرواح وتسكن إليها النفوس

احليوان فإمنا يأنس ويسر مبا كان من نغمات جنسه وجيتمع به ويألفه حبسب ما جرت عادته وألفت طباعه، وينفر من صوت آخر 
  .وكذلك مجيع األمم من أصناف الناس. ه بسماعه وال ألفتهيكون من جنس غريه ومل جتر عادت

وإذ قد فرغنا من ذكر اختالف األصوات وبياا وصفاا وحركاا واملنفصل منها واملتصل، والفرق بني أصوات احليوان وكالم 
 القصد، وأصوات النار واهلواء اإلنسان، وأصوات األشجار واملعادن وكيفية أصواا ومصوتاا، وما يكون منها بالقصد األول وغري

واملاء واحلركات الصغار والكبار، اخلفيف واجلهري، وطبائعها ومضارها ومنافعها، وكيفية محل اهلواء هلا وقبول احلاسة السامعة هلا، 
ذلك علل هذه وكيفية اختصاصها ا دون سائر احملسوسات، وما بني اإلنسان واألصوات يف إدراكه هلا من الوسائط واملناسبات؛ و

األشياء ومعلوالا وجواهرها وأعراضها وبدايتها يف األصول، وكوا يف شكل واحد فيما عال، ووجودها يف أشكال كثرية فيما 
دين، واتفاقها يف األصول، واختالفها يف الفروع، وتشكلها بأشكال األجسام البادية عنها، واآللة املتخذة هلا واحلاجة الداعية إليها، 

اين املوضوعة عليها واحلقائق املضمنة ا، وما منها مفهوم ال حيتاج سامعه إىل من يعرفه لوضوحه ومتامه، وما حيتاج السامع إىل واملع
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  .من يفهمه إياه النغالقه وكتمانه

ف كان مبدؤها، وإذ قد أتينا على كثري مما حيتاج إليه يف هذا الباب، فلنذكر اآلن اختلف اللغات من جهة احلروف والكتابات، وكي
ومن أين كان منشؤها، والعلة يف اختالفها وأوزاا، وانفراد كل أمة بشكل منها عمن سواها، وبلغة من غريها، ونوضح ذلك 

  .إيضاحاً يكون لك به االطالع على ما أردت منه وسألت عنه

  فصل في معرفة بداية الحروف

 الذي هو أبو البشر ومبدؤه، جعله ناطقاً متكلماً فصيحاً مميزاً بالقوة الناطقة اعلم أن اهللا تعاىل ملا خلق آدم، عليه السالم،: فنقول
والروح الشريفة والقوة العاقلة القدسية، وجعل صورته أحسن الصور، وشكله أفضل األشكال، وطبيعته أصفى الطبائع األرضية، 

اً عليها وأمرياً ورئيساً فيها، وملكه إياها، وألزمها ومزاجه أعدل األمزجة مما هو خارج عنه؛ وجعله سيد احليوانات كلها، ومليك
فلما جعله ذا املثال، فليس من احلكمة " إين جاعل يف األرض خليفة: "طاعته، والسجود له طوعاً وكرهاً، كما قال تعاىل للمالئكة

علماً مفهماً عاقالً حكيماً، ألنه، سبحانه أن يكون صامتاً كاجلماد، وال سكوتاً كاحليوان الذي ال ينطق، بل قائماً ناطقاً متكلماً م
وتعاىل، نفخ فيه من روح قدسه، وأيده بكلمته، وعلمه األمساء كلها وصفات األشياء كلها، وجعل له العقل العاقل هلا واحمليط 

ى يكون به صالحها مبعرفتها، وأخرج سائر املوجودات من املعادن والنبات واحليوان إليه ليديرها ويسوق إليه منافعها ويدهلا عل
ومجع . وبقاؤها وتزايدها ومناؤه وسالمتها من اآلفات، ويضع كل شيء منها يف موضعه ويوفيه قسطه من حفظ النظام وبلوغ التمام

له هذه األشياء كلها صغريها وكبريها، جليلها وحقريها، يف تسع عالمات بأشكال خمتلفة مسماة بأمساء قد مجعت أمساء مجيع 
. انعقدت ا املعاين كلها كما اجتمعت أجزاء احلساب كلها واألعداد بأسرها التسعة األعداد اليت من واحد إىل تسعةاملوجودات، و

وهذه احلروف هي اليت علمها اهللا، سبحانه وتعاىل، آدم عليه السالم، وهي اليت . وكذلك وجودها يف العامل العلوي على هذه النسبة
  .987654321فة يستعملها أهل اهلند على هذه الص

    

ومل يزل كذلك إىل . وقد كان ذه احلروف يعرف أمساء األشياء كلها وصفاا على ما هي عليه وبه موجودة من أشكاهلا وهيأا
أن كثر أوالده وتكلم بالسريانية، وتشكل الفلك بشكل أوجب التغري واالستحالة بعض مضي آدم، عليه السالم، ومل يكن يكتب 

ات أو خيط بقلم، وإمنا كان تلقني بألفاظ وكالم حيفظ لقلة العدد، وألا ما كان يف األرض من العامل اإلنساين أكثر يف زمانه كتاب
من بيت واحد، والكالم بينهم فيما حيتاجون إليه فقط، ومل يكن هلم حديث يف ما مضى، وال حاجة م إليه، وال بقية من آثار من 

ألن كالم املالئكة ال يكتب يف األجسام الطبيعية وإمنا هيوالها اجلواهر النفسانية، وكما أن و. كان قبلهم يف كتاب وال طومار
الناس يف هذا الوقت ال حيتاج الرجل منهم هو وأهل بيته أن يكتبوا مجيع ما حيتاجون إليه، وال أن يثبتوا مجيع ما يف بيوم من 

تفع به، وإمنا حاجتهم إىل علم أمساء ذلك، فهم يعلمون ذلك كتاب يذكرون فيه كل ما عندهم من مأكول ومشروب وما ين
  .أوالدهم حىت يعرفون وينشأوا عليه بأي لفظ كان

مث ذهب السلف وبقي اخللف، وتفرقوا يف األقاليم وتقطعوا يف األرض وذهبوا يف األطراف، فأوجبت احلكمة اإلهلية والعناية الربانية 
بصناعة الكتابة، ولوال ذلك لبعد من اخللف ما كان يستعمل السلف من اليت كانت حاجتهم تقييد تلك األمساء واأللفاظ واحلروف 

وملا كان اللسان حييل بينهم وبني ما حيتاجون إليه من ذلك بالكذب، وكانوا ال يعلمون أخبار من كان معهم يف األرض إذا . إليها
 مرسله؛ فلما كان ذلك كذلك، أظهر اهللا تعاىل صناعة الكتابة، غابوا عنهم باملكان، ألن الرسول ال ميكنه حفظ مجيع ما يف قلب
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وبعث اهللا فيهم من األنبياء، عليهم السالم، وأقام فيهم من احلكماء من أظهر . فزادوا فيها وعرفوها ومهروا فيها وألفوها واعتادوها
ومل تزل .  وانتقلت أخبار بعضهم إىل بعضفيهم الضائع، وكثرت بينهم الصناع واملتعلمون والعلماء واألستاذون، وعمرت األرض

احلروف تزيد ويظهر الشيء بعد الشيء، وصناعة الكتابة تتسع وتتفرع إىل أن كمل عدد احلروف مثانية وعشرين حرفاً، مث وقفت 
دة والناقصة، وذلك أن هذا العدد من األعداد التامة، واألعداد التامة أفضل من األعداد الزائ. على هذا العدد ومل تزد على ذلك

وذلك أن هذا العدد عزيز الوجود، وأنه يوجد منها يف كل مراتب األعداد عدد واحد ال غري، كالستة يف اآلحاد، ومثانية وعشرين 
وأيضاً إن هذا العدد ميكن أ، . يف العشرات، وأربع مئة وستة وتسعني يف املئات، ومثانية آالف ومئة ومثانية وعشرين يف األلوف

وكانت صناعة الكتابة يف اللغة العربية خامتة الكتابات ومتام عدد احلروف، كما أن شريعة اإلسالم . ية مرة أو مرتنييقسم بالسو
  .آخر الشرائع كلها، وحممد، عليه الصالة والسالم، خامت النبيني وأصحاب الشرائع، وعلى شريعته تقوم القيامة

واضع اخلط العريب اقتفى فيما وضعه من ذلك آثار حكمة اهللا تعاىل وكان فصل يف حكمة واضع اخلط العريب مث اعلم أن احلكيم 
  .حكيماً فاضالً

ومعىن هذه احلكمة أن يكون الرجل حكيماً يف مصنوعاته، متحققاً يف . وقيل إن احلكمة هي التشبه باإلله حبسب طاقة البشر
تكون حروف ا ب ت ث وهي حروف اجلمل مشتملة على فوضع ذلك على موجب احلكمة يف العامل ل. معلوماته، خبرياً يف أفعاله

  .كل األشياء، مطابقة لألعداد املوجودات يف األصل وما تتفرع منه وحيدث عنه مما ال حيصي ذلك إال اهللا تعاىل

 األرض، وأربعة فمن املوجودات اليت عدا مثانية وعشرون يف العامل الكبرية منازل القمر فإا مثانية وعشرون مرتالً، أربعة عشر فوق
  .عشر حتت األرض، وهي يف موضع اليمني واليسار، منها أربعة عشر يف الربوج الشمالية، وأربعة عشر يف اجلنوبية من الربوج

    

وكذلك يوجد يف جسم اإلنسان أعضاء مشاكلة هلذه العدة، ألن اللغة التامة لغة العرب، والكالم الفصيح كالم العرب، وما سوى 
وملا كان خروج صورة اإلنسان آخر صور احليوانية، كذلك . للغة العربية يف اللغات مثل صورة اإلنسان يف احليوانفا. ذلك ناقص

ومل حيدث بعدها شيء ينسخها وال يغريها وال يزيد عليها وال . كانت اللغة العربية متام اللغة اإلنسانية وختام صناعة الكتابة
 وموضع أهل خط وحروف وكتابات وعالمات، جيمعها كلها هذه الثمانية والعشرون ويف كل أمة وبكل إقليم وجزيرة. ينقصها

ولوال خوف اإلطالة ألتينا على ذكر كثري من اللغات وكتابات أهلها وأعداد حروفهم، مثل ما يوجد يف اللغة السريانية . حرفاً
  .ناس واألمم من بين آدموالعربانية واليونانية والرومية وما يتفرغ منها ويتكون عنها يف سائر األج

مث اعلم أن أصل هذه احلروف كلها واخلطوط بأمجعها خطابان ال ثالث هلما، ومن بينهما ومنهما وعنهما تركبت هذه احلروف، 
وكذلك العامل بأسره، . حىت بلغت إىل اياا كحدوث اإلنس كلهم من الشخصني اللذين مها آدم وحواء، عليهما السالم

واهللا تعاىل . ا واألرض ومن عليها من جوهرين ومها السابق والتايل، أو البسيط واملركب، ومها العقل والنفسالسموات ومن فيه
مبدعهما وهو الواحد املرته عن مجيع ما حدث منهما، املتعايل بكربيائه عنهما، وذلك من اخلط املستقيم الذي هو قطر الدائرة، 

 هو اخلط املستقيم الذي هو األلف، والثاين باء، وبإزائه يف العامل العلوي السابق وهو فأول احلروف. واخلط املقوس الذي هو حميطها
وذلك أن النفس مرتبة حتت العقل، ومن بينهما كان حدوث األشياء كلها يف العامل السفلي مثل آدم . العقل، والتام هو النفس

وكذلك احليوانات كلها وأشكال النبات ال .  بينها كان العاملوحواء فهما األبوان الذكر واألنثى، واألنثى مرتبة حتت الذكر ومن
خترج عن هذا احلد والشكل، وصورة اإلنسان شبه اخلط املستقيم، وصورة احليوانات شبه اخلط املقوس، والنبات واحليوان مرتبان 

ط املستقيم، وما دون فلك القمر وهكذا عامل األفالك وسكان السموات أشكاهلا مستقمية، وصورها كاملة، فهم اخل. حتت اإلنسان
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وهكذا يوجد يف األعداد الناشئة من الواحد واالثنني، فالواحد كاخلط املستقيم، واالثنان كاملعوج، ومها أصل . مبرتلة اخلط املعوج
  .األعداد وينبوعها، وعنهما يكون تزايدها ومناؤها

 كان متحركاً إىل جهة كل حرف من هذه احلروف الثمانية فصل يف مقادير مجال اخلط العريب مث اعلم أن لسان اإلنسان إذا
والعشرين، خيرجه من تلك اجلهة، وال يعدل به إىل غريها، وال خيلط بعضها ببعض، وال حييلها عما هي به يف اللفظ، فهو لسان 

وأصح . الكالم اصحيح وكالم فصيح من جهة بيان احلروف ووضعها على ما هي به يف أي كتابة كانت وبأي لغة اتفقت كان 
  .الكتابات وأمتها وأحسنها ما كانت على النسبة الفاضلة يف وضعها ومقادير حروفها بعضها من بعض

وقد ذكرنا من هذا الفن طرفاً يف رسالة املوسيقى، وخيتص ذا املكان شيء من ذلك بعينه ليكون داللة على ما قاله أهل صناعة 
وليس بنا حاجة يف وقتنا إىل كتابة غريها وال إىل لغة سواها، غري أنا حنب اإلحاطة . اللغاتالكتابة يف لغة العرب إذ كانت متام 

ولذلك وضعنا هلم هذه الرسالة لتكون مهذبة لنفوسهم، مؤدبة . جبميع العلوم ومعرفة سائر اللغات وتعلم سائر أنواع الكتابات
  .ات واملصنوعات من املعقوالت واحملسوساتألخالقهم، وجعلناها مقدمات ومداخل وطرقات إىل سائر املعلوم

وملا كانت اللغة العربية والكتابة حبروفها التامة حيتاج إليها يف قراءة كتاب اهللا تعاىل الذي حتم برتوله كتب األنبياء، عليهم السالم، 
ومها وأمتها وأكملها، وال جيب وذلك فيه ما كان وما يكون إىل يوم الوقت املعلوم، فإنه ال جيب أن يكتب إال بأحسن اخلطوط وأق

  .أن يكتب باخلطوط الناقصة اليت ليست مبوزونة وال معتدلة، لئال يتصحف على قارئه ويكثر اخلطأ واللحن والزلل فيه عند القراءة

    

أن جيعل له ينبغي ملن يريد أن يكون جيد اخلط، صحيح الكتابة، : قال احملرر احلاذق املهندس املستبصر يف تصحيح كتابة العربية
ومثال ذلك أن يبتدئ فيخط األلف بأي قدر شاء، وجيعل غلظه مناسباً لطوله وهو األمثن، وجيعل طوله . أصالً يبين عليه خطوطه

قطر دائرة ما، مث يبين سائر احلروف مناسباً لطول األلف، ويلحظ تلك الدائرة اليت األلف مناسب لقطرها، فيجعل الباء وأختيها، 
  . ما، ولطول األلف ورؤوسها إىل فوق مثن طوهلا مثل هذا ا ب ت ثكل واحدة طوالً

وجيعل اجليم وأختيها، كل واحدة مدا من فوق نصف األلف، وتقويسها إىل أسفل نصف حميط الدائرة اليت األلف مناسب لقطرها 
  .مثل هذا ج ح خ

  . د ذمث جيعل الدال والذال كل واحدة منهما ربع حميط الدائرة مقوساً مثل هذا

  .مث جيعل الراء والزاي كل واحدة ربع تقويس الدائرة مثل هذا ر ز

  .مث جيعل السني والشني رأس كل واحد فوق األلف مث األلف، ومدا إىل أسفل نصف حميط الدائرة املقدم ذكرها مثل هذا س ش

  .دائرة املقدم ذكرها مثل هذا ص ضوجيعل الصاد والضاد طول كل واحد إىل فوق مثن األلف، ومدا إىل أسفل نصف حميط ال

وجيعل الطاء والظاء كل واحدة مدا إىل فوق بطول األلف، وفتحتها مثل مثن األلف، ورؤوسهما إىل فوق بطول األلف مثل هذا 
  .ط ظ

  .وجيعل العني والغني كل واحدة تقويسة ربع الدائرة املذكورة، مدته إىل خلف نصف الدائرة مثل هذا ع غ

  .ثال باقي احلروف فاجعل هذا دستورك يف الكتابةوعلى هذا امل

  في أن الكالم صنعة منطقيةفصل
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وذلك أن أحكم الكالم ما كان أبينه . إن املصنوعات كلها حمكمة متقنة مبقتضى احلكمة، ومنها صنعة الكالم واألقاويل: فنقول
تفقاً، وأصح املوزونات من األشعار ما كان غري وأبلغه؛ وأتقن البالغة ما كان أفصحها، وأحسن الفصاحة ما كان موزوناً م

واملثال يف . واملرتحف من األشعار هو الذي حروفه السواكن متحركة واملتحركة ساكنة، واملستوي ما كان متفق التأليف. مرتحف
 فعولن مفاعيلن - فعولن مفاعلني: ذلك الطويل واملديد والبسيط، فإا مركبة من مثانية مقاطع كما ذكره العروضيون، فالطويل

وهذه الثمانية األجزاءمركبة من اثين عشر سبباً ومثانية أوتاد، ومجلتها ثانية وأربعون حرفاً، عشرون منها . وكهذا املصرع الثاين
ونصف . واملصراع منه أربعة وعشرون حرفاً، عشرة سواكن وأربعة عشر متحركات. سواكن، ومثانية وعشرون متحركات

ونسبة سواكن حروف ربعها إىل متحركاا . ع البيت اثنا عشر حرفاً، مخسة منها سواكن، وسبعة متحركاتاملصراع الذي هو رب
  .كنسبة سواكن نصفها إىل متحركاا، ونسبة سواكن نصفها متحركاا كنسبة سواكن حروفها كلها إىل متحركاا كلها

 متفاعلن متفاعلن -مفاعلنت مفاعلنت :  مقاطع وهي هذهوهكذا جند حكم الوافر والكامل فإن كل واحد منهما مركب من ستة
وعلى هذا املثال يوجد . فنسبة سواكن نصف حروفه إىل متحركاته كنسبة حروفه كلها السواكن إىل متحركاته كلها. ست مرات

وقد وضعت هلا . كل بيت من الشعر، إذا سلم من الزحف، منصفاً كان أو مربعاً أو مسدساً، وكذلك حكم األزمان اليت بينها
اعلم أن : دوائر وعالمات لتبني ذلك للناظرين فيها واملتأملني هلا يف كتب العروض، فاستدل ذه املقدمة على ما وصفته لك فنقول

عة الوقوف على ما تضمنته هذه الصناعة الكالمية واأللفاظ املنطقية يكون ا انتباه للنفوس الساهية الغريقة يف حبر اهليوىل وأسر الطبي
ومن أمثال ذلك أيضاً صناعة الكتابة اليت هي أشرف الصناعات وا يفتخر الوزراء وأهل األدب يف جمالس . وقيد اإللف والعادة

امللوك والرؤساء، مع كثرة أنواعها وفنون فروعها، و اختلف فيه األمم من اللغات، وأشكال الكتابات وفنون التأليفات، مثل ما 
  . اليت أخرجت مع آدم، عليه السالم، من اجلنة، وا يعرف أمساء مجيع املوجوداتألهل اهلند، وهي احلروف

وأما كون عدد حروفها تسعة حسب ما بينا ورمسنا قبل هذا، وذلك ملناسبة األفالك التسعة احلاوية جلميع املوجودات بأسرها، مث 
  .ليه السالم، كان هناك ملا هبط من اجلنةتفرغت بعد ذلك، واختص ا أهل اهلند دون سواهم من األمم، آلن آدم، ع

    

والسريانية لغة وهلا حروف وكتابة وصناعة ونسبة جتتمع عليها احلروف، وهلا أمساء ختتص ا موافقة للغتهم؛ وهكذا أيضاً للرومية 
من اللغات وفنون من لغة وكتابة أخرى بشكل موافق لكالمهم ولسام؛ وهكذا لليونانيني وألهل فارس وغريهم من األمم أجناس 

ولكن أصل احلروف كلها يف أي لغة كانت وبأي نقش صورت، وإن كثرت وتنوعت، هو اخلط املستقيم الذي هو قطر . العبارات
وأما سائر احلروف، فمركبة منها، ولو تأملت عند انفكاك احلروف . الدائرة، واخلط املقوس الذي هو حميط الدائرة كما ذكرنا قبالً

وعلى هذا املثال . دت بعضها خطاً مستقيماً كاأللف، وبعضها مدوراً كالقاف وامليم، وبعضها مقوساً كاحلاء واخلاءالعربية، وج
توجد كتابات سائر األم الذين ذكرناهم، وغريهم ممن مل نذكرهم، وقد استغنينا بذكر األصل واملشهور املعروف عند اجلمهور عن 

  .ذكر من سواهم لطول الشرح

  صناعة الكتابة في طرفيفصل

فالطرف األول هو الكالم والنطق باحلروف . مث اعلم أن صناعة الكتابة ذات طرفني، طرف كأنه البداية، وطرف كأنه النهاية
والطرف اآلخر الذي هو النهاية، فهي احلروف الثمانية والعشرون اليت هي حروف . التسعة ليت يستعملها أهل اهلند إىل وقتنا هذا

  . وما سوى ذلك فهو بني هذين الطرفنياللغة العربية
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وإمنا مثل احلروف كمثل شجرة نبتت وتفرعت وتفرقت فروعها، وكثرت أوراقها ومثارها، وتقسمها األقوام، فأخذ كل قوم 
 حبسب ما اتفق هلم يف أصول مواليدهم، وحبسب اجتهاد رئيسهم، وما أعمل فيه فكرته وأنتجته قرحيته، وأوجبته رويته بتأييد ربه

تعاىل وإهلامه، فيأخذ صور هذه احلروف، فيلقي عليها أمساء من ذاته، فإن كان حكيماً، فبتأييد اهللا له وإهلامه، وإن كان نبياً مرسالً 
كان بوحي اهللا إليه وكالمه من وراء حجاب عظمته، أو بوحيه على ألسنة مالئكته، ويقيدها بصورة أخرى من الكتابة، وينطلق 

فإذا مت ذلك له ونطق به، وأكمل الصناعة النطقية، . غة األوىل، وينسخ األمساء من اللغة األوىل إىل اللغة الثانيةبلغة أخرى غري الل
وقيدها حبروف الكتابة، وضمن األشكال إىل أشكاهلا، واخلطوط إىل أمثاهلا، مث عرفها أقرب الناس إليه وأكرمهم لديه، فيصطلح 

مث تنتشر يف العامل وينشأ عليها الصغري، ويأنس ا . مدينته، وبعد ذلك أهل بقعته مث أهل إقليمهعليها هو وأهل بيته وعشريته مث أهل 
الكبري من تلك األمة، وينقل الشريعة وامللة من اللغة األوىل إىل الثانية، وجيدد األحكام واألوامر والنواهي والصالة وأحكام الشريعة 

  .أرسل إليهاإىل تلك اللغة اليت نطق ا واألمة اليت 

وكل حكيم من احلكماء أو ملك من امللوك إذا أراد نقل علم أو حكمة أو دين أو شريعة من لغة إىل لغة، أو من أمة إىل أمة، فإنه 
يتهيأ ذلك له بتوفيق اهللا تعاىل وموجب مولده وسعادته، حىت يتمكن من ذلك ويقدر عليه مثل ما فعل سليمان، عليه السالم، ملا 

امللك وجعل له القوة والقدرة، كيف نقل العلوم واحلكمة من مجيع اللغات، حني قهر ملوكها وذلك رؤساءها، إىل اللغة آتاه اهللا 
. وكذلك فعل ملك الروم، فإنه ملا غلب اليونان وقهرهم، نقل علومهم وحكمهم من اللغة اليونانية إىل اللغة الرومية. العربانية

ليهم، فلذلك اختلفت اللغات وتباينت اآلراء والديانات، وكان ذلك لعلل وأسباب يطول وكذلك فعل ملوك يونان مبن غلبوا ع
  .وكل ذلك بأمور فلكية وأحكام مساوية ومشيئة إهلية، ذلك تقدير العزيز العليم. شرحها

وصناعة من فصل يف عجائب لغات العرب مث اعلم أن لكل أهل ملة وشريعة كتاب بأمر وي، وحالل وحرام، وقضايا وأحكام، 
وفيهم من هو عارف بكليته ذلك، ومنهم دونه يف املعرفة، ومنهم من قد عدم صناعة الكتابة . الكالم والكتابة واألحلان والنغمات 

إال أنه عارف باألمساء واملسميات، وينطق حبروف األمساء، وال يعرف صورها، وال حيسن أن خيطها بيده، وال أن يؤلف بينها 
ع ما يلقى إليه تلقيناً، ورمبا جتده جيد اخلط، قليل املعرفة وال حيسن سوى اخلط املسطور من غري تصور، ويكون بنظره، ويأخذ مجي

  .منفعة ذلك لغريه ال له

    

ومنهم من يكون جيد املعرفة، قليل النسيان، فغرضه أن يعرف األشياء اليت حيتاج إليها خمافة أن ينساها، ويستظهر منها ما تدعو 
وكذلك كان آدم، عليه السالم، يف البداية ذه الصفة، حيفظ أمساء احلروف، ويتكلم باللفظ، وينطق باملعىن ويدل . هحاجته إلي

عليه، ومل خيط بيده قلم ما شاء اهللا؛ بقي على ذلك إىل أن أظهر اهللا تعاىل صناعة الكتابة، يف الوقت الذي قدره، والزمان الذي 
  .كتابة، لطفاً منه خبلقه ورأفة بعبادهيسره، واخللق ال تدري بصناعة ال

واعلم بأن هلم من احلاجة إىل ذلك ما ال غىن عنه، وال بد هلم منه، فصار حيدث يف وقت كل قران، ومبوجب كل زمان نوع من 
وحيدث من كل أمة وكل لغة أنوع الكالم والنظم واألحلان . أنواع الكتابات، وجنس من أجناس اللغات واخلطوط والعبارات

  .والنغمات، وأشياء كثرية ال حيصيها إال اهللا عز وجل

مث اعلم أنه قيل إن أول من نطق باللغة العربية كان يعرب بن سام، مث مل تزل تتسع مع الزمان وتتزايد على كثرة العرب وانتشارهم 
 حىت صارت أنواعاً كثرية، يف األرض، حبسب اتفاقات تقع هلم يف مواليدهم وبقاعهم وأمزجتهم وطباعهم وأبدام وأهويتهم،

واختلفوا يف أمساء األشياء، حىت . وصار لكل قبيلة من قبائل العرب لغة يعرفون ا، وكالم ينسب إليهم ويتميزون به عن غريهم
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 من صار الشيء الواحد من املوجودات له يف لغة العرب أمساء كثرية يعرف ا ويشار إليه ا كلها، ولذلك صار علم اللغة العربية
العلوم الكبار، وصار الناس من احلاجة إليه حبيث ال يسعهم تركه، بل جيب عليهم علمه، وال ينبغي اجلهل بشيء منه، وذلك من 

حكمة البارئ تعاىل أنه خلق املوجودات، وألقى عليها األمساء والصفات، وجعل هلا يف كل طائفة ويف كل لغة أمساء تعرف ا 
  .ة أخرىويشار إليها خالف ما يف لغ

فانظر كيف اختلفوا يف كثري من كالمهم وما . ولو تأملت واعتربت لغات العرب، لرأيتها من العجائب الطريفة، واحلكمة الشريفة
هم حمتاجون إليه من أمساء مأكوهلم ومشروم، وقد مجعتهم لغة واحدة، وشريعة واحدة، حىت إن القراء اختلفوا يف قراءام وتباينوا 

  .يف روايام

وكذلك جند يف اللغات غري اللغة العربية أكثر، واألمر فيها أصعب، وعلى هذا املثال يف اآلراء والديانات أيضاً، حىت إن كثرياً من 
العرب الذين يسكنون الرباري البعيدة من العمران من جيري يف لغته أمساء كثرية ال يعرفها من باقي العرب أكثرهم، وال يعرفها 

ال بعد البيان واإليضاح، وحيتاج فيه إىل معرفة اشتقاقاا، حىت تتصور له، مث يسمي ذلك الشيء بذلك االسم، كل العرب احلاضرة إ
  .ذلك لعلل وأسباب يطول شرحها

وكذلك اختلفت املذاهب واآلراء والديانات واالعتقادات فيما بني أهألهل دين واحد، الفتراقهم يف موضوعام، واختلف لغام 
وقد قيل . دهم، وتباين مواليدهم، وتصور رؤسائهم وعلمائهم وأستاذيهم الذين خيتلفون فيما بينهم طلباً لرياسات الدنياوأهوية بال

يف املثل خالف تذكر، ألنه لو مل يقع بني رؤساء علمائهم االختالف، مل تكن هلم رياسة، وكانوا شرعاً سواء، ألن أكثرهم متفقون 
مثاله أم مقرون كلهم بتوحيد اهللا ووصف الباري تعاىل مبا يليق به من الصفات، ومقرون بالنيب . عيف األصول، خمتلفون يف الفرو

املبعوث إليهم، متمسكون بالكتاب املرتل من جهة الرسول املرسل إليهم، مقرن بإجياب الشريعة، خمتلفون يف الروايات عنه، واملعاين 
أخذ بلسانه، ألن النيب، صلى اهللا عليه وآله، من معجزاته وفضله أنه كان خياطب اليت وسائطها رجال أخذوها منه، فرواها كل من 

كل قوم مبا يفهمون به حبسب ما هم عليه من حيث هم، وحبسب ما يتصورونه يف نفوسهم وتدركه عقوهلم، فلذلك اختلفت 
 وكان ذلك من أكرب أسباب اخلالف يف الروايات، وكثرت مذاهب الديانات، واختلفوا يف خليفة الرسول، عليه الصالة والسالم،

  .األمة إىل حيث انتهينا

    

وأيضاً فإن أصحاب اجلدل واملناظرات، ومن يطلب املنافسة يف الرياسة اخترعوا من أنفسهم يف الديانات والشرائع أشياء كثرية مل 
وحسنوا . ه سنة الرسول عليه السالم، وسريتههذ: يأت ا الرسول، عليه السالم، وما أمر ا؛ وابتدعوها وقالوا للعوام من الناس

وأحدثوا يف األحكام والقضايات أشياء كثرية . ذلك ألنفسهم حىت ظنوا أ، ما قد ابتدعوه حقيقة، وأن النيب، عليه السالم، أمر به
ينهم، وقد أمروا أن بآرائهم وقياسهم، وعدلوا بذلك عن كتاب رم وسنة نبيهم، عليه السالم، واستكربوا عن أهل الذكر الذين ب

وظنوا بسخافة عقوهلم أن اهللا قد ترك أمر الشريعة وفرائض الديانةناقصة، حىت حيتاج هؤالء إىل أن . يسألوهم عما أشكل عليهم
وكيف يكون ذلك وهو يقول . يبينون بآرائهم الفاسدة وقياسام الكاذبة، واجتهادهم الباطل، وخيترعوه ويبتدعوه من ذوام

وإمنا فعلوا ذلك طلباً للرياسة كما بينا آنفاً، وأوقعوا اخلالف " تبياناً لكل شيء: "وقال"  فرطنا يف الكتاب من شيءما: "تعاىل
  .واملنازعة يف األمة، فهم يهدمون الشريعة، ويومهون من ال يعلم أم ينصروا

روا إىل الفنت واحلروب، واستحل بعضهم دماء وذه األسباب تفرقت األمة وختربت ووقعت بينها العداوة والبغضاء أبداً، وصا
فإن اتعظ بعض من يعرف احلق من العلماء، وخاطب رؤساءهم يف ذلك، وخوفهم وأرهبهم من عذابه، عدلوا إىل العوام، . بعض
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 ذلك العامل أن وال يتمكن. ويغرون به العوام، وينسبون إليه من القول ما مل تأِت به شريعة، وال قاله عاقل! هذا فالن: وقالوا هلم
يبني للعوام كيف جري األمر يف الشريعة، وينبههم على فساد ما هم عليه، ملا قد غلب عليهم من العصبية اليت ألفوها ونشؤوا 

  .عليها، وأخذها خلف عن سلف

قطاع منهم عن وملا رأى رؤساؤهم ذلك، وأن العلماء قد امشأزوا من العوام، جعلوا ذلك سوقاً هلم عندهم، وأومهوهم أن ذلك ان
فال يزال . احلجة والقيام بإيرادها، وأن سكوم وختفيهم إمنا هو لبطالن ما معهم، وأن احلق ما هو إال ما اجتمعنا عليه حنن اآلن

ذلك دأم، والرؤساء اجلهال فيهم يتزايدون يف كل يوم، واختالفهم يزيد، واحتجاجهم ومناظرم تكثر، وجداهلم ينتشر، حىت 
ويف أصل أمرهم " حيرفون الكلم عن مواضعه: "كام الشريعة، ويغريوا كتاب اهللا بتفسريهم له خبالف ما هو به كما قالينسخوا أح

قد حولوا الشريعة من حيث ال يشعرون، وأولوا أخبار النيب، عليه السالم، بتأويالت اخترعوها من تلقاء نفوسهم ما أنزل اهللا ا 
وذلك دأم يتوارثونه ابن . وا ا على ما يريدون مما يقوي رياستهم، ويقبح أهل العلم عند العواممن سلطان، وقلبوا املعاين، وتكلم

ومل يزل هؤالء الذين هم . عن أب، وخلف عن سلف، وكابر عن كابر، إىل أن يشاء اهللا إهالكهم، ويقضي بانقراضهم وفنائهم
وهم بأفعاهلم كانوا السبب يف نسخ .  ووصي جحدوه، وعامل شردوهرؤساء العوام أعداء للحق يف كل بلد وقرية، فكم نيب قتلوه،

إن يشأ يذهبكم ويأت خبلق جديد وما ذلك على اهللا : "الشرائع وجتديدها يف سالف الدهور، إىل أن يتم ما وعد اهللا تعاىل بقوله
  ". الصاحلون إن يف هذا لبالغاً لقوم عابدينولقد كتبنا يف الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادي" "العاقبة للمتقني" و" بعزيز

    

وإذا كان كذلك، جيب على طالب احلق والراغب يف النجاة أن يطلب ما . فهذه العلة هي السبب يف اختالف اآلراء واملذاهب
من هذه يقربه إىل ربه وخيلصه من حبر االختالف، واخلروج من سجون أهل اخلالف، وما الذي ينبغي له أن يعمل حىت يتخلص 

الورطة، وينتبه من هذه الرقدة، ويستيقظ من هذه الغفلة، وينظر يف أيام حياته قبل دنو وفاته، فإن األمل مدة ممدودة، ولألعمال أيام 
معدودة، وآجال حمدودة، وإمنا خلق اإلنسان يف الدنيا ليكون متوجهاً إىل ربه تعاىل، مستعداً ملقابلته بعمله، ألنه ينفذ من غري أن 

وإن مل يكن معه زاد . فإنه الزاد" وما تقدموا ألنفسكم من خري جتدوه عند اهللا: "فإن كان معه زاد وجده كما قال تعاىل. تأذنيس
ولقد : "ووبخ قوماً فقال هلم" قد خسروا أنفسهم: "واله تعاىل يقول" يا ليتنا نرد فنعمل غري الذي كنا نعمل: "كان ممن يقول

وقال " أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا ال ترجعون: "وقال. أي صفراً من الزاد: م أول مرةجئتموناً فرادى كما خلقناك
وآيات كثرية يف القرآن تدل على أن الديانات والشرائع ووظائف " ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم مبا يفعلون: "تعاىل

  .محة خالقه وميشي القاصد ا طالباً جلنته والقرار جبوارهالعبادات إمنا جعلها اهللا طرقات ومسالك يسلكها العبد إىل ر

وإن غفل عن مصاحله، وأعرض عن مقاصده، وترك طريق احلق وأهله، والدين الذي ال اختالف فيه، وانضم إىل أهل اخلالف 
يف دين اهللا تعاىل تشبهاً والشقاق، وإىل طاليب الرياسة من العوام، واستحسن نسق الكالم وزخرف القول ممن يريد العلو والرياسة 

برسوله الذي أرسله، ونبيه الذي بعثه، وهو يوهم الناس أنه ركن من أركان الدين والشريعة، وأنه برأيه وقياسه واجتهاده قد أقام 
، معوجها وأبان معجمها، نعوذ باهللا من امليل واالنضمام إىل هؤالء، كان ذلك سبب بواره وهالكه وبعده عن جوار اهللا، وقربه

فهكذا يكون حاله مع عامله " ومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض له شيطاناً فهو له قرين: "وقرن بالشياطني أعداء اهللا كما قال تعاىل
وغريه، تراه مجيع العوام، حاله شقية، وكالمه وذيبه وألفاظه بعيدة من حيث ال يشعر، ألنه إذا حلل بقوله وحرم برأيه فقد عبده 

إن الذي يضلون عن سبيل اهللا هلم : "وقال تعاىل" إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم أنتم هلا واردون: "كما قال تعاىل
فعليك أيها األخ بأهل العلم ومواظبة الذين هم أهل الذكر من أهل بيت النبوة املنصوبني ." عذاب شديد مبا نسوا يوم احلساب
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  .هلهااستعينوا يف كل صنعة بأ: لنجاة اخللق، فقد قيل

مث اعلم بأن أهل الذكر يف بعض الوجوه هو العقل الذي يذكر النفس ما غاب عنها من أمر عاملها الروحاين وحملها النوراين، 
وأن النفس مىت عدلت عنه وخالفته وتركت وصية را، وما أمر . وحيرضها على املتاجر الراحبة، وحيثها على األعمال الصاحلة

عة ومالت إىل استحساا، وطلب الرياسة والعلو، والتعصب والتعدي، أصاا مثل ما أصاب املقعد موالها، وأقبلت على الطبي
  .واألعمى اللذين خالفا وصية صاحب البستان

أعمى ومقعد، اصطحبا يف طريق، فعربا بستاناً، : حكاية األعمى واملقعد ذُكر فيما يروى من األمثال أنه كان ببالد اهلند رجالن
ما تقوالن يف أن أدخلكما بستاين هذا، :  فرآمها صاحب البستان، وشاهد فقرمها ومسكنتهما، فرمحهما وقال هلمافماال إليه،

  .فال تولعا بالثمار فتفسداها. فتأويان إليه، وتتناوالن منه حبسب احلاجة ما يكفيكما مما آتيكما

وأي حيلة لنا يف تناول . ال، أحدنا أعمى واآلخر مقعدوكيف نؤذيك يف بستانك، وحنن على ما ترى من الزمانة وسوء احل: فقاال
وأوصى ما الناطور . ادخال ذلك املكان، وتبوآ مكاناً منه: شيء من الثمار وهي على رؤوس األشجار؟ فقال صاحب البستان هلما

  .شأمااحفظهما وأحسن إليهما وأما من مثرة هذا البستان ما يكون فيه صالح : املوكل بالبستان، وقال له

  .مسعاً وطاعة: فقال

وأينعت الثمار، وكثرت وحسنت، . ومضى صاحب البستان وشأنه، وأقاما على ذلك مدة، والناطور يتعهدمها مبا فيه كفاية هلما
ن وحيك، إنك صحيح الرجلني، وإن يف هذه األشجار اليت يف هذا البستان أنواعاً من الثمرات وأجناساً م: فقال املقعد يوماً لألعمى

قد شوقتين إىل ما ذكرت، وإن : الطيبات، وهذا الناطور ال حيمل إلينا من هذا اجليد شيئاً، فما احليلة يف تناول ذلك؟ فقال األعمى
    ترى وتعاين من هذه الطيبات وأصناف الثمرات، فما احليلة يف ذلك؟ 

حيح العني أرى ما غاب عنك، فامحلين على كتفك وحيك، أنا ص: فلم يزاال يفكران ويعمالن الروية إىل أن قال املقعد لألعمى
قدمين مينة ويسرة وتطاول وتقاصر، فأقطفها لك فآكل منها : ألطوف بك يف البستان، فكلما رأيت مثرة مليحة طيبة، قلت لك

  .وأطعمك، وما أعتذر وصول يدي إليه، أضربه بعصاك إىل أن يقع، فتشيله بيدك أنت، وليكن ذلك إذا غفل الناطور

  .نعم ما رأيت، وأنا أفعل ذلك غداً: ال األعمىفق

فلما كان الغد، ذهب الناطور يف حوائجه، وأغلق باب البستان، فركب املقعد عنق األعمى، وطاف به البستان، فأفسدا فيه ذلك 
ث يف البستان من فلما جاء الناطور مل خيف عليه ما حد. مث رجعا إىل موضعهما ورقدا. اليوم ما قدرا عليه، ووصل املقعد عليه

فجاء . فساد الثمار، وما كان غري عليه منها يف أشجار معلومة أراد قطافها ليهديها إىل بعض رؤساء الناحية فلم جيده على الشجرة
: وقال املقعد. ترى حايل أين ال أبصر: فقال األعمى. ما ندري: هل دخل ذلك البستان أحد يف غيبيت؟ فقاال له: إليهما وسأهلما

  .كنت نائماًوأنا 

وعاد الناطور ورأى الفساد قد . فقاما وفعال أقبح من فعلمها األول. فلما كان الغد خرج الناطور على الرسم. فصدقهما الناطور
كيف أعمل : فقال. لعلك تبيع مثاري أو لست حتفظها: تضاعف عما كان باألمس، فخاف املالمة من صاحب البستان، وأنه يقول

يب هذا البستان، ومن يفعل ذلك بالبستان؟ فلما كان من الغد أومههما أنه قد خرج لعادته، واستتر ببعض حىت أعلم من الذي يص
فلما رآمها الناطور علم أن الفساد من جهتهما، وكان . حيطان البستان، فقاما إىل ما قد عوال عليه من الفساد وارتكاب احملظور

: ما يعمالنه، وقبيح ما يصنعانه، إىل أن عادا إىل مكاما، فأقبل عليهما وقال هلمارجالً حليماً رحيماً لطيفاً، فتركهما حني رأى 

إين نظرت : فقال الناطور... وحيكما، ما الذي استحق به صاحب البستان ما فعلتماه ومن هذا العبث والفساد من البستان؟ فبهتا
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رة، فما وصلت إليه أخذته بيدك، وما مل تصل إليه إليكما وقد قمت أيها املقعد يف كتف عنق األعمى، ومشى بك حتت الشج
  .ضربته بعصاك

قد فعلنا ذلك، فال خترب به صاحب البستان، فإنا نتوب على يديك، وال : فلما مسعا منه ذلك حتقق كالمها أنه قد رآمها، فقاال له
  .نعاود

ار والفواكه من حيث ال أضر ببستان صاحيب وال أنا آتيكما بكل ما تريدان من الثم: فقبل منهما، وأقبل الناطور يعظهما، وقال
  .أضر به، وال أرتكب ما ى عنه لئال تأكال إال من حلة

فرجع الناطور ورأى أثر فسادمها، فأعاد عليهما . وتركاه حىت غاب الناطور، وعادا إىل ما كانا عليه، بل أقبح! مسعاً وطاعة: فقاال
فاتفق دخول صاحب البستان إليه ذلك اليوم، فلم جيد .  يقبال وارتكبا ما امها عنهالنصيحة ووعظمها وخوفهما باهللا تعاىل، فلم

قد كنت أقدر أن يركب املقعد ظهر األعمى، : فقال صاحب البستان. الناطور بداً من إعالمه مبا كان من أمر األعمى واملقعد
  .ويطوف به يف البستان، فيفسدا علي املعيشة

  .، وقد يتهما فما انتهياهكذا عمال: فقال له الناطور

  .إما قد استحقا العقوبة مبا فعال من قبيح ما ارتكباه: فقال صاحب البستان

مث أمر عبيده وأعوانه أن يعاقبوا املقعد واألعمى أشد العقوبة، وأن خيرجومها من البستان إىل برية ال جيدان فيها معتصماً وال ملجأ، 
ففُعل ما ذلك وأُخرجا من البستان ورمي ما يف الربية كما فعل بآدم وحواء، .  والعطشحىت يأكلهما الوحش ويهلكهما اجلوع

  .عليهما السالم، ملا ذاقا الشجرة

    

تفسريه فاعلم، أيها األخ، أنه إذا ضربت حكماء اهلند هذا املثل، فما ذلك إال ألم شبهوا النفس باملقعد، وذلك ألا ال تبطش إال 
وشبهوا اجلسد باألعمى، وذلك أنه ينقاد حيث ما تقوده النفس، ويأمتر ال . ة، وذه اآللة تتمكن من الطاعة واملعصيةباآللة اجلسداني

وشبهوا الناطور بالعقل . وشبهوا البستان بدار الدنيا، والثمار بطيبات الدنيا من الشهوات، وصاحب البستان هو اهللا تعاىل. تأمره به
ويأمر بالعدل واإلحسان، وينهى عن الفحشاء واملنكر والعدوان، وهو ينصح النفس ويدهلا على ما الذي هو يدل على املنافع، 

فإذا مل تقبل النفس منه وعدلت إىل . يكون هلا به من الصالح والسالمة يف الدين والدنيا مجيعاً، وأخذ األشياء من حيث جيب
ليت يكون ا صالح اجلسم وحسن حاله يف الدنيا، فبذلك تكون إماتتها الشهوات اجلسمانية واحملاسن الطبيعية واملالذ اجلرمانية ا

وخسران آخرا، وحتيط ا سيئات ما عملت يف البستان، وقبائح ما اكتسبته يف الدنيا، وتكون من تناول الشهوات غافلة عن 
، وخترجها من دار الدنيا بالكره واإلجبار، مصلحتها، متردية يف ضاللتها، حىت تأتيها مالئكة اهللا الغالظ الشداد وزبانيته وجنوده

ذلك هو اخلسران . فعند ذلك تندم على ما عملت من سوء، ومن قبائح ما اكتسبته من سوء آداا، وقد خسرت الدنيا واآلخرة
  .وعند نزع النفس يأتيها اخلرب، وينجي اله الذين اتقوا مبفازم ال ميسهم السوء وال هم حيزنون. املبني

أيها األخ، أن ال تغتر ذه الدنيا، وال مبصاحبة اجلسد الفاين املضمحل املتغري الفاسد، وإمنا هي أيام يسرية، ولذة حقرية، فاحذر، 
ومدة قصرية، واعدل إىل احلق والعقل، فإما يؤديانك إىل ربك ويدالنك على األعمال الصاحلة اليت يكنون لك ا الدرجة العليا 

أوى يف مقام الكرام حيث ال حتتاج إىل جسدك الفاين، وال تذوق املوت، وال يصل إليك األمل، وال جيد بك والوصول إىل اجلنة امل
السقم، وال تبتلى مبفارقة األحباب ومبباينة األصحاب، وال يلحقك غم الفقر وال ذلك القهر وال ضيق القرب، وال كرب االشتياق، 

ملصائب والنكبات وحوادث الزمان، وال ترى إال ما حتتب وتؤثر، وتأمن من وتكون يف حظرية القدس وروضة األنس آمناً من ا
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النوائب الزمانية وما يدفع إليه أهل الدنيا من الكدر والنصب والتعب والعناء واجلوع والسغب ونكد الزمان وجور السلطان وحسد 
واملالعنات، وما يستحل بعضهم من بعض من احليوان، وما هو موجود بني أهل الديانات واملقاالت من العداوات واملباغضات 

  .سفك الدماء وأخذ األموال وهتك احلرم

فإذا تأملت يف أمور الدنيا، وجدا كدار قد ملئت أجناس حيوانات تعادي بعضها بعضاً عداوة طبييعية مركوزة يف اجلبلة كعداوة 
سد بعضها بعضاً كغلبة السباع والكالب، وكما يفعل البوم والغربان، وعداوة الكلب والسنانري، وهي ر بعضها على بعض، وحت

امللوك والسالطني ملن دوم إذا غلبوا عليهم وأخذوا أمواهلم، وكما تفعل الكالب بالسنانري اليت ختالفها يف الصورة إذا وصلت إليها 
  .بة الناس هلا وإكرامهم إياهاوقدرت عليها، حسداً هلا على ما تأكله من دور الناس، ومن الدعة والرفاهة اليت هي فيها وحم

فهكذا أمور الدنيا، وأهلها األشرار أعداء األخيار، والفقراء أعداء األغنياء، يتمنون هلم املصائب، وإذا قدموا على شيء من أمواهلم 
ض واجلربية وكذلك أهل الشرائع املختلفة يقتل بعضهم بعضاً، ويلعن بعضهم بعضاً، كما يفعل النواصب والرواف. أخذوه وبوه

وكذلك يف امللة العربانية مثل العينية والسمعية، ويف امللة السريانية كالنسطورية واليعقوبية . والقدرية واخلوارج واألشاعرة وغري ذلك
وكذلك جتد املختلفني يف اللغات يستوحش بعضهم من بعض، ويثقل على كل . وما بينهما من اخلالف، وكذلك امللة الصائبية

  .وهذا ال خيفى على من تأمله وتفكر فيه. ما مل يألفه من لغةواحد منهم 

    

مث اعلم أنه ال يصلح بني أهل الديانات وال يؤلف بني املتعاديات وال تزيل من النفوس العداوات واألحقاد الطبيعية إال املعرفة باحلق 
واذكروا نعمة اهللا عليكم إذ كنتم أعداء : " وتعاىلالذي جيمعهم على كلمة التقوى، ويدعوهم إىل سبيل اهللا تعاىل كما قال سبحانه

لو أنفقت ما يف األرض مجيعاً ما ألفت بني قلوم : "وقال تعاىل لرسوله، عليه السالم" فألف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً
قل هذه سبيلي : "وقال تعاىل" يهمحيبون من هاجر إل: "وقال تعاىل" إخواناً على سرر متقابلني: "وقال تعاىل" ولن اهللا ألف بينهم

فمن رأى نفسه معادية لطائفة من الطوائف حنق عليها، فهو ال يزدرع احلق يف قلبه، ومل ختالط " أدعو اهللا على بصرية أنا ومن اتبعين
  .اهلداية لبه

  فصل في تباغض أتباع األنبياء بعد موتهم

يه السالم، إىل قومه مها من اهللا تعاىل، وال يكون فيهما اختالف وال تباغض مث اعلم أن الدين والشريعة يف أزمان النيب املبعوث، عل
وال عداوة، ويكون رأي املؤمنني يف زمانه رأياً واحداً، وتكون حمبة بعضهم لبعض خالصة ال تشوا كدورة، ويكونون مطمئنني 

اوة منهم للكفار، بل لريدوهم إىل احلق، ليكون املسلمون مساعدين على إقامة الدنيا وجماهدة الكافرين؛ وإمنا جماهدم الكفار ال لعد
فارغي البال من كيدهم وبهم، ويقنعوا من الكفار باجلزية، إن مل يقبلوا الدين، ألم ال يأمنوم إن تركوهم ومل يطلبوهم يف بعض 

إن الروم إن مل تغز : جلزية، فقد قيل يف املثلإن الروم تركوهم ومل يطلبوهم يف بعض األوقات با: األوقات باجلزية، فقد قيل يف املثل
فهذا سبب قتاهلم الكفار، وإال فليس هلم رغبة يف سفك الدماء وإتالف النفوس وخراب الديار، وبالرغم منهم جيري ذلك . غزت

ن رسول اهللا، صلى ولذلك كا. على أبدام ضرورة ملا أعلمتك، ألن ظاهر هذا الفعل من فعل األشرار الذين ال رأفة هلم وال رمحة
اهللا عليه وآله، إذا أراد قتال املشركني، أرسل إليهم من ينذرهم وحيذرهم ويبني هلم فساد ما هم فيه، ويدعوهم إىل ما معه من احلق، 

: ىلوأمره باملالطفة فقال تعا." ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن: "كما أمر اهللا تعاىل بقوله

فقوال : "وقال ملوسى، عليه السالم، ملا أرسله هو وهرون، عليهما السالم، إىل فرعون. وقولوا هلم قوالً سديداً وقل هلم قوالً معروفاً"
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  .ففعل النيب، عليه السالم، ذلك" له قوالً ليناً لعله يتذكر أو خيشى

تاب، أمرهم على بذلك اجلزية بعد أن جتري عليهم أحكامنا، ال نرضى بدينك، وكانوا من أهل الك: فلما أبوا واستكربوا، وقالوا
ويكفوا أذيتهم عنا، ليكون إذالالً هلم، لئال حيدثوا أنفسهم بغلبتهم على املؤمنني، ويكون ذلك كالغمغمة واملذلة، فإن أبوا اجلزية، 

ن ال يقتلوا أسرياً حىت يعرضوا عليه الدين فعند ذلك أمرهم بقتاهلم، وأمر أصحابه أن ال يبدؤوا حىت يبدؤوهم، وإذا ظفروا م أ
  .واإلسالم، فإن أىب ألزم اجلزية، فإن أىب قتل

وإذا ملكوا دار الكفر، ورضعت احلرب أوزارها، أمرهم أن ال يقتلوا شيخاً كبرياً، وال صبياً صغرياً، وال امرأة إال أن يقاتلوا، وال 
فمن . ثليقاً، وال من يكون من خدم البيع والكنائس، كل ذلك رافة م ورمحة عليهمراهباً وال قسيساً وال مشاساً وال مطراناً وال جا

  ".يا أيها النيب جاهد الكفار واملنافقني واغلظ عليهم: "أىب واستكرب وناصب العداوة، أمر جبهاده، فقال اهللا تعاىل

وتذكارهم واملالطفة م، وذلك سنة اهللا يف الذين خلوا من أال ترى، أيها األخ، إىل هذه الرأفة أنه مل يأمره بقتاهلم إال بعد إنذارهم 
وآيات ." ما من أمة إال خال فيها نذير: "وقال." سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا: "قبل ولن جتد لسنة اهللا تبديالً كما قال تعاىل

  .كثرية يف القرآن يف هذا املعىن

ن العداوة بينها قائمة، واحلرب ال تنطفئ نارها، ألن كل واحد يقيم احلجة فما دام هذا اخلالف واقعاً يف اآلراء واملذاهب، فإ
والدليل برأيه وقياسه على صحة مذهبه وبطالن مذهب غريه، وال يبايل أن يكذب على اهللا تعاىل ورسوله، ويسخطهما لرضى نفسه 

  .وتعجيل منفعته

    

ته من له نعمة حال، رغب فيها وحسده عليها، وطلبه عليها وكذلك السلطان الذي إذا رأى يف أحد رعيته أو بعض سكان مدين
احلجج حىت يوقع به، ويأخذ ذلك الغرض اليسري احلقري يف جنب ما ملكه اهللا تعاىل من ذلك البائس، وجيعله فقرياً مسكيناً متحرياً 

  .مغتماً، ورمبا مد عليه الضرب وطالبه مبا ليس يف وسعه فقتله

 امرأة نظيفة أو جارية حسنة، حسده عليها، وال يزال يتحيل إىل أن يفسدها عليه، فإن صح له مراده، وكذلك إذا علم أن رجالً له
وإال عدل عن إفسادها يف ادعائها يف التزوج، وال يزال يراسلها يف ذلك إىل أن يطرح بينها وبني زوجها الشر ويفرق بينهما، 

.  بامرأة أوريا بن حنان كيف قدمه أمام التابوت حىت قتل وتزوج بامرأتهويأخذها لنفسه، كما حكي عن داود النيب، عليه السالم،

ومثل ما فعله حكيم بن هشام املعروف بأيب . وأيضاً ذكروا أن تلك املرأة أم سليمان، وكان األصل يف ذلك اهلوى واحلسد الغالب
. فعله احلسد، وود أنه لو كان النيب املبعوثجهل برسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وقد علم أنه رسول اهللا، ولكن محله على 

. كذلك أبو هلب ومجاعة من قريش وبين عبد املطلب الذين خالفوا رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وناصبوه العداوة والبغضاء

  .كرناوهكذا جرت أحوال األمم السالفة يف األيام اخلالية واألدوار املاضية، ومل تزل األمم على هذه الصفة اليت ذ

فاحملمود منه كاختالف القراء وما جرى جمراه من اختالف الفقهاء يف . مث اعلم أن االختالف ينقسم قسمني حممود ومذموم
روايتهم، إذا مل خيتلفوا يف املعاين ومل يزيلوا األلفاظ من مواضعها، ومل يبدلوها تبديالً، مع اعتمادهم على صدق املخربين هلم بأن 

وإذا صح هلم ذلك، كان اختالفهم منفعة، ألن يف العرب من خيالف بعضهم بعضاً يف كثري من اللغة . عةذلك من صاحب الشري
  .العربية

وأما االختالف املذموم فهو ما كان منه يف املذاهب واآلراء، فإذا زال اخلالف، ظهر دين اإلسالم على مجيع األديان، واللغة العربية 
هو الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره على الدين كله ولو : "داً كما قال اهللا تعاىلعلى مجيع اللغات، ويكون الدين واح



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  460  

وإظهار دين النيب على مجيع األديان، ولغته على سائر اللغات من أجل أن القرآن أكرم قرآن أنزله اهللا تعاىل، " كره املشركون
هم يف لغام أن حييله عما هو به من اللغة العربية إىل لغة غريها، وأشرف كتاب أحكمه، وأنه ال يقدر أحد من األمم على اختالف

وال يكون اجتماع الناس على كلمة . ألنه ال ميكن أن ينقل البتة إىل لغة على ما هو به من االختصار واإلجياز، وهذا ال خفاء به
موس آمرين باملعروف فاعلني له، والناهون عن املنكر واحدة إال مبجاهدة ااهدين احملقني ألهل الباطل، وأن يكون اخلادمون من النا

  .منتهني عنه، الذين ال تأخذهم يف اهللا لومة الئم، وأرجو أن يبلغنا اهللا ذلك الزمان، إنه عليه يسري

سة واملرتلة، مث اعلم أنه إمنا وقع اخلالف يف الشريعة بعد خروج النيب، عليه السالم، من الدنيا، ملا تنازعوا فيما بينهم لطلب الريا
وكان منهم ما كان إىل أن جرى ما جرى من هتك حرمة النبوة وقتل آل بيت الرسالة وإهباط الوحي، وما فعله ابن زياد بكربالء، 

فلذلك كثرت اآلراء واملذاهب، فقال . وما كان من الفتنة اليت مشلت أهل الشريعة احملمدية والعصبة اهلامشية من قتل بعضهم بعضاً
ر ذلك كله إال بقضاء اهللا وقدره، ولعمري، إن األمر كما قالوا، لكن إمنا قصد القائلني بذلك براءة نفوسهم فيما عملوا، قوم مل جي

  .فإم إمنا فعلوا ذلك على ما علمه رم، وأنه إذا علمه فقد أراده، وإذا كان ذلك كذلك، فال ذنب هلم وال وزر وال لوم وال وبال

    جلرب إن هذا الرأي جيرئ اإلنسان على فعل املعصية وارتكاب الفاحشة، فصل يف جرأة القائلني با

وإمنا يستخرج هذا الرأي يف الناس أصحاب الكبائر من الذنوب، ملا علموا أن ذنوم إذا ظهرت وانتشرت يف العامل بعد ذهاب 
 حيفظ هذا الرأي منهم، فيذب ذلك عنهم، فإذا جرى ذلك كان يف العامل من. أيامهم وانقراض دوهلم، يكثر لعنهم وسبهم وشتمهم

أمسك، فإن كل شيء إمنا كان بقضاء اهللا وقدره وحكمه عليهم، وإن ما حكمه اهللا تعاىل ال يقدر أحد : ويقول ملن يسمع هذا منه
الناس والنساء على دفعه، فيكون هذا تسكيناً ملا مسع من ذكرهم وأفعاهلم وأعماهلم وقبائح ما أتوه من أفعاهلم، فوسوسوا جلهال 

. خصوصاً أن ما يفعلونه إمنا هو حمكوم عليهم به، ال ميكنهم دفعه، فجعلوا هذا االعتقاد مذهباً، وأقدموا على املعاصي ذه احلجة

 ومل يعلموا ما القضاء والقدر، ومل. إمنا قضاء اهللا وقدره، ميكن أن حيترز منه: فيقول. أنت كافر قدري: وإن رد واحد قوهلم، قيل له

. يطلبوا علمه من أهله، ونشأ ذلك الصغري، واعتاده الكثري، وإىل حيث انتهينا هو مذهب أكثر العوام وبعض من عنده أنه متميز

  .وإمنا ذكرت هذا حبسب ما أوجبه ذكره يف هذا الفصل

: وقال تعاىل." تاهم اهللا من فضلهأم حيسدون الناس على ما آ: "مث اعلم أن أصل العداوة يف الدنيا والدين احلسد كما قال اهللا تعاىل

فاحلسد خيرب الديار ويوقع الفنت ويورث البغضاء واحلقد والغضب والتعدي والظلم واجلور وما ." ومن شر حاسد إذا حسد"
وهو أيضاً من أكرب األسباب يف اختالف اآلراء واملذاهب، وذلك إذا اختذ رجل مذهباً ومال الناس إليه ورغبوا فيما . شاكل ذلك

وال . عنده، فرياه آخر من أبناء جنسه، فيحسده، وجييل فكره ويعمل رأيه إىل أن ينحت له من احلجج والكالم ما يفسد به ما أورده
فهذا يكون سبب االختالف وتكثر املذاهب، مع اعتمادهم على صادق . يزال يطعن عليه ويسعى يف فساده ويلغط يف أصله ووضعه

  .القرآنصاحب الشريعة الذي أنزل عليه 

وإذا صح ذلك هلم، كان يف اختالفهم منفعة، ألن الغريب يف العرب كثرياً ممن خيالف بعضهم يف كثري من اللغة العربية، وإمنا أراد 
  .اهللا تعاىل إفهام الكل واإلفصاح عما م احلاجة من أمر الدين والدنيا

فأما غريهم فإنه يكلمهم، صلى اهللا عليه . كلفه ويكلمه بلسانهوكان النيب، صلى اهللا عليه وسلم، جييب السائل من أمته بلغته وي
وسلم، بكالمهم، وإمنا بعث إليهم وأقام فيهم، وعلمهم وأرشدهم، وسهل عليهم األلفاظ، وضرب هلم املعاين، وأخذهم باملالطفة، 

ن صحيح احلفظ متقن التلقني ولذلك ما حىت فهموا الدين، وتعلموا القرآن بلسان فصيح ال خيطئ فيه وال يغريه وال يبدله، إذا كا
  .يقال يف الصالة ويف احلج من التلبية واإلحرام والدعاء واالبتهال إىل اهللا تعاىل، يقال فيه وال يفهم ما سوى ذلك
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ادت مثل األمة يف نبذها لوصية نبيها مث اعلم أن مثل األمة، إذا تركت وصية نبيها، واختلفت من بعده، واعتمدت على رأيها، وأر
أن متلك عليها ملكاً، وتنصب فيما بينها خليفة بغري معرفة من الرسول وال وصية منه وال إرشاد، ورأت يف اجتماعها منفعة هلا 

وصالحاً ألمورها من غري نص وال إشارة، فمثلها، كما يذكر، مثل الغربان والبزاة فيما قيل يف أمثال اهلند إن الغربان كان عليهم 
 م رحيماً وإليهم حمسناً، وإن ذلك الغراب مات، واختلفوا من جهة من ميلكونه عليهم من بعده، وحتاسدوا ملك منهم، وكان

تعالوا حىت جنتهد يف الرأي وجنمع العلماء وأهل الفضل فينا، ونعقد جملساً : فقال بعضهم لبعض. وخافوا أن تقع بينهم العداوة
  .ن يكون ملكاً عليناللمشاورة فيمن يصلح هلذا األمر، وفيمن ينبغي أ

ال نرضى بأحد من أهل امللك الذي كان فينا، خمافة أن يعتقد ويظن أن امللك إمنا ناله وارثاً من أبيه : فاجتمعوا وتشاوروا وقالوا
  .وأقاربه، فيسومنا سوء العذاب، وإذ كنا حنن نتوىل إقامة من نقيمه، كنا حنن أصحاب املنة عليه واإلحسان عليه

إذا كان األمر على هذا، فعليكم بأهل الورع والدين، فإن صاحب الورع والدين ال يكاد يهجم على األمور الدنيوية و: قال أحدهم
  .طوفوا واطلبوا من هذه صفته، فإنكم إن تظفروا به قدموه: كيف لنا بذلك؟ فقال هلم: فقالوا له.وال يرغب يف الدنيا

    

ه عن الصيد، وأحنل جسمه، وتناثر ريشه من قلة املعيشة وتعذر القوت، فبلغه وكان بالقرب منهم باز قد كرب وخرف وضعفت قوت
خرب الغربان وما أمجعوا عليه، فربز من وكره إىل حيث ممرهم عليه، وأقبل يكثر التهليل والتسبيح، ويظهر التخضع والتورع، فأقبلت 

ان على تلك احلال، ظنوا أنه يفعل ذلك صالحاً وديانه، فاجتمع فلما رأته الغرب. الطيور تطري على رأسه، فال يولع ا وال ميشي إليها
  .ما نرى يف مجاعة الطيور مثل هذا البازي، وما هو عليه من الديانة والزهد، فهلموا بنا نوله علينا: بعضهم إىل بعض، وقالوا

فلم يزالوا به حىت قبل منهم، فصار .  عليهفأتوا إليه وأخربوه مبا عزموا عليه فانقبض من ذلك، وأراهم من نفسه الزهادة فيما عزموا
  .كنتم حتذرون من البالء وما أراه إال وقد وقع بكم: فقال يف نفسه. خليفة عليهم فيهم وملكاً عليهم

فلما متكن منهم وقوي عليهم مبا كانوا يأتونه من الرزق وجيعلون له من األجرى على ذلك، وقوي جسمه ونبت ريشه، وعادت 
فأقام فيها . ل خيرج كل يوم عدة من الغربان فيخرج عيوا، ويأكل أدمغتها، ويطرح ما سوى ذلك من أجسادهاإليه صحته، أقب

فقالت الغربان بعضها . فلما دنت وفاته اعتمد على بعض أبناء جنسه فملكه عليهم، فكان أشد منه وأعظم بلية وأكرب رزية. مدة
  .وا من حيث مل تنفعهم الندامة، وكان ذلك سبب اخللف واملنازعةفندم. بئس ما صنعنا بأنفسنا، وقد أخطأنا: لبعض

فتفكر أيها األخ يف هذا املثل واعترب به يف أحوال من مضى، وال تغفل هذه اإلشارات، وإياك وإظهار املخالفة والعداوة، والدخول 
 ذلك الوقت، وحنن نذكر ها هنا ما فيما دخل فيه أهل اخلالف، فتهلك الكهم، ويصيب ما أصاب العقعق حيث وافق احلمام يف

  .جرى بينهما

ما : مثل الداخل يف املنازعات الدينية يقال إن مجاعة من احلمام الربي كانت تطري يف اهلواء لطلب الرعي فرآها عقعق وقال يف نفسه
  .يل ال أكون معها؟ فلعلها متضي إىل موضع يكون به معاش

مراح من األرض، وكان سبق إليه صياد فنصب شباكه ودفن فخاخه، وطرح فيها حبوباً فصار يف مجلتها، وانتهوا إىل موضع أقيح 
واختلفت . بل نرتل يف هذا املوضع: وقال بعضها. منضي إىل مكان: فقال احلمام بعضه لبعض. كثرية، وكمن يف موضع ال يرى

رض، ورأت تلك احلبوب، فأقبلت اجلماعة وتنازعت فيما بينها حىت تضاربت وحتاربت، ومل تزل كذلك حىت تقطعت إىل تلك األ
فأخذها الصياد وأهلكها عن آخرها، وهلك العقعق مع احلمامات . على التقاطها، فأطبق الصياد عليها شباكه، فهبطن فيها مجيعاً

  .مجيعاً
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 والتعدي على من هو وإياك والظلم... وإياك واملكان الذي تكون فيه املنازعات واخلالف، وإن جرى وأنت فيه، فاخرج وابعد عنه
  .دونك، فإنك إن فعلت ذلك أصابك الذئب الذي جار على الثعالب وغصبها وأراد قتلها وقطع أرزاقها

  فصل وقد قيل في أمثال الهند إن ثعالب خرجت في طلب ما تأكل، 

اً؛ وال ندع قوينا يغلب قد وجدنا ما نعيش به دهراً، ولكنا نتخوف أن يضرب بعضنا بعض: فرأت مجالً ميتاً، ففرحت به، وقلن
. ضعيفنا، وجيب أن نؤمر علينا يف قسمة هذا الرزق من هو أقوى منا ليعطي كل واحد منا حقه، ويأخذ لنفسه قسمة كالواحد منا

  .فرضوا بذلك

 حمسناً هذا ذئب قد جاءنا وهو قوي أمني، وكان أبوه ملكاً يف بعض األزمان، وكان: فبينما هم كذلك إذ مر بالثعالب ذئب، فقلن
فخاطبوه يف ذلك وعرضوا عليه ما أرادوه، فأجام إليه بعد مراودات كثرية، وقال . إلينا، وقد عولنا يف ذلك عليه، وهو لنا رضى

فلما كان الليل تفكر الذئب يف نفسه . وتوىل أمرهم وقسم يف ذلك اليوم بعض ذلك بينهم بالعدل. ستجدون كما حتبون: هلم
اجلمل على هذه الثعالب عجزاً وسخافة رأي، وما ينبغي يل أن أفعل ذلك ألين ذو قوة وليس هلم قدرة، إن يف قسمة هذا : فقال

  .وهذا رزق ساقه اهللا إىل وخصين به دوم، فما الذي يدعوين إىل إطعامها إياه، واهللا يقسم هلم يغره وأنا أدخره لنفسي

    

ال :  عليه، فدفع إليها نصف اجلمل فقسمه بينها كما فعل باألمس وقالفلما كان من الغد أصاب اجلوع مجاعة الثعالب، فاجتمعت
فعند ذلك علمت الثعالب أا وقعت يف . تعدن إيل بعد يومكن هذا، فال رزق لكن عندي، وإن عاودتن جرى عليكن مين مكروه

 ذو قوة، وقد علم أنه ليس فينا من إن صاحبنا هذا خبيث فاجر، ونراه يريد ظلمنا والتعدي علينا ألنه: بلية، فقال بعضها لبعض
لعله إمنا محله على ذلك ما كان فيه من الضر، ولعله إذا شبه منه قسم الباقي : وقال بعضهم. يقوى عليه وقد طمع يف الفوز بأرزاقنا

وءة لضعيف وال المر: علينا، ويف هذا اليوم يشبع فإن جثة اجلمل عظيمة، وتلك الساعة يرجع إىل خلق الكرام، فقد قيل يف املثل
  .ضيافة عند جائع، وال بد لنا من معاودته وخماطبته

يا أبا جعدة، إنا جعلناك أمرياً علينا وولياً حىت ال يظلم بعضنا بعضاً، ورجونا يف فعلنا : فلما كان من الغداة أتاه مجاعة الثعالب وقلن
مث أتيناك أمس فدفعت إلينا النصف مما دفعت يف . كذلك عدلك، ويف أول يوم عدلت بيننا يف أول واليتك، وأطعمتنا يف مروءت

اليوم األول، وأتبعته باليأس مما لنا عندك دفعة واحدة، وأغلظت القول علينا، فانصرفنا عند وقد ظننا بك خرياً، فكن عند ظننا بك، 
منه ما يكفيك، وأطعمنا منه وال تقصد ظلمنا وحنن ضعاف، وقد أصابنا اجلوع الشديد، وقد رزقنا اهللا تعاىل هذا الرزق، فكل 

  .فأىب عليها وردها وزاد يف الغلظ هلا وأيأسها من كل خري هلا عنده. وتصدق علينا، إن اهللا جيزي املتصدقني وال يضيع أجر احملسنني

 إذ هو كيف نعمل يف أمر هذا الغادر اجلائع؟ فاجتمعت آراؤهن على أن يرفعن أمرهن إىل األسد: فلما مل جتد حيلة اجتمعن وقلن
أقوى منه وهو ملك السباع كلها، وأن يقصصن عليه قصتهن من أوهلا إىل آخرها، وجعلن له اجلمل جعالً على إهالكه، مث يذهب 

فاجتمعت على ذلك وحضرت عند . كل واحد من هذه الثعالب بعد ذلك يف طلب رزقه من ربه كما وعد وله الفضل علينا
ذئب، فاغتاظ األسد منه وأمرها أن تسري بني يديه، فأتوه ووجدوه باركاً على جثة األسد، وقصت عليه القصة، وتظلمت من ال

ولذلك قيل ما من طامة إىل . اجلمل يأكلها، فقبض األسد عليه فقطعه قطعة ومزقه، ورد جثة اجلمل على الثعالب وخلى بينه وبينهن
  .وفوقها طامة

ائر قصري العمر، ألن اهللا قاصم كل جبار عنيد، ومهلك كل ما ورد فصل يف قصر عمر السلطان اجلائر مث اعلم أن السلطان اجل
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أيها السلطان إمنا جعلتك خليفيت يف : "ومعتد، وهو منصف املظلوم من الظامل، فإنه، جلت قدرته، يقول يف بعض الكتب املرتلة
فإذا كنت . ملظلوم من الظاملأرضي، وألقيت عليك امساً من أمسائي، وملكتك رقاب عبادي، وبسطت يديك يف بالدي لتنصف ا

أنت الظامل وتعديت على الضعفاء من خلقي واملساكني من عبادي، وصرت أنت الظامل، وهم املظلومون، فأنا ملك امللوك وسلطان 
مث اعلم أنك إن أقبلت على شهوات ." مث آذن للمهلكني يف إهالكك وختليدك يف العذاب األليم. السالطني، وأنا آخذ احلق منك

نيا ومالذها، واغترززت مبا فيها من الطيبات وحماسن املرئيات، واشتغلت ا عما لك فيه صالح وجناح يف دار املعاد، يوشك أن الد
وإنه ملا صار على . يأتيك ما أصاب رجالً اجتاز يف طريق كان يسلكه يف ر جرار ينحدر من جبال وعليه جسر يعرب عليه الناس

ما : يان املاء، فبينا هو كذلك إذ نظر إىل مسكة كبرية من أحسن أجناس السمك، فقال يف نفسهظهر اجلسر، وقف ينظر إىل جر
ولكن . أنصرف يف يومي هذا إىل بييت بأحسن من هذه السمكة، فأشويها وأمجع عليها أهلي وأوالدي، وآكل منها أكلة طيبة

م مقام السمكة حبيث يراها، وقويت طبيعته يف أخذها، مث قويت شهوته ورا. أخشى من جريان املاء أن حيول بيين وبني السمكة
فرتع ثيابه ورمى بنفسه وغاص وراءها إىل أن قبض على السمكة بإحدى يديه، وفرح بظفره ا، واشتغل عن السباحة خمافة أن 

ى السمكة أن يفلتها وشح عل. تفلت السمكة منه، فغلبه املاء لشدة جريانه فزحزحه عن املوضع الذي نزل منه، وأشرف على اهللكة
وينجو بنفسه، فلم يزل ذلك حاله وهو يروم اخلالص بنفسه من السمكة حىت حدره املاء إىل جرف عظيم ينصب إىل وهدة حتت 

ما تفعل يف هذا املكان الذي ال يقع فيه أحد إىل غرق : األرض فغاص به، فأتاه عامر النهر وكان يسكن ذلك املوضع، فقال
     وهلك؟ 

الذي تركت الطريق الواضح واحملجة الالئحة اليت فيها النجاه والسالمة، ووقعت يف هذه املهلكة من أجل لذة يسرية أنا : فقال
  .وشهوة حقرية

  .الطمع مين يف السالمة مبا كنت حدثت به نفسي: فقال! هال خليت ما يف يدك وجنوت بنفسك: فقال له

فإذا تفكرت يا أخي يف هذه األمثال . وضع يده على رأسه فغرقهف! إنك جاهل، وما أرى أحداً أوىل منك بالغرق: فقال
واإلشارات، وقرأت على إخواننا، أيدهم اهللا، كان ذلك ذكرى لك ولقومك، ونعوذ باهللا أن تكون ممن تنطبق عليه هذه القصة، 

  ". املؤمننيفذكر فإن الذكرى تنفع: "وال أحد من إخواننا، ولكن اتباعاً لقول اهللا تعاىل حيث يقول لرسوله

  فصل وقد حكي أن بعض ملوك الهند لما دنت وفاته، 

وكان مسلماً قد أحضر ولداً له قد كان أهالص للملك بعده ومل يكن له ولد سواه، وقد علمه شيئاً من احلكمة وعرفه شيئاً من 
أوهلا : عشر خصال تنتفع ا يف اآلخرةيا بين أوصيك بتقوى اهللا وطاعته وخشيته ومراقبته يف أمر دنياك ب: فقاله له. سياسة امللك

والثالثة . والثانية اإلقرار برسله وتصديقهم والقبول منهم. وأوالها اإلقرار بالتوحيد واالبتهال إهلي بالدعاء والتضرع بالليل والنهار
والسادسة ترك . وترك الفخرواخلامس التواضع هللا . والرابعة حفظ الناموس وسياسة الناس. التصديق بالكتب املرتلة من عنده عليهم

والسابعة ترك خمالطة النساء . الظلم واجلور، فإن من ظلم عباد اهللا كان اهللا تعاىل خصمه؛ ومن كان اهللا خصمه فهو خمذول ال حمالة
عقل، والثامنة ترك شرب املسكر فإنه عدو ال. واالجتماع معهن واإلصغاء إىل قوهلن، فإا تفسد عقول الرجال إذا أصغوا إليهن

والعقل خليفة اهللا الباطن، فمن سلط على خليفة اهللا عدوه دمره اهللا وذهب عقله بدخول عدوه عليه، فإذا ذهب العقل فال دين وال 
والتاسعة الكرم والسخاء ومساحة النفس . ومن عدم هذه اخلصال كان موته صالحاً عاماً. علم وال مروءة وال حياء وال مراقبة

  .والعاشرة صدق القول وأداء األمانة إىل الرب والفاجر. اس صديق أم عدو، فإنه خلق يشرف صاحبهوالتفضل على سائر الن
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وثانيها حسن . أوهلا حسن اخللق: وعليك، يا بين، بعشر خصال أخرى تنفعك يف دنياك وترى ا اخلري والرب والربكة وزيادة الرزق
وسادسها أن . وخامسها اصطناع الرجال وترك احلسد. عفو عند القدرةورابعها ال. وثالثها صدق الوعد والوفاء بالعهد. األدب

حترص على أن ال يكون لك عدو، وإن كان لك عدو فيكون إحسانك إليه عقوبتك له، فإن اهللا يكفيك مؤونته وميكنك من 
امنها أن تكون مروءتك غالبة وث. وسابعها ترك التفريط فيما لديك من وديعة اهللا عندك، وأن ال تفعل إال ما يقربك إليه. ناصيته

وتاسعها أن ال تؤثر دنياك على آخرتك، فإن اهللا سبحانه إذا علم منك ذلك آتاك الدنيا، فإنه يقال إن اهللا عز وجل . لشهواتك
ا وعاشرها ترك النظر فيما ال يعنيك، وأن ال تشتغل إال مب. يا دنيا من خدمك فاستخدميه، ومن خدمين فاخدميه: أوحى إىل الدنيا

  .يشغلك اهللا تعاىل به

    

أوال أن تكون متفقداً ألهل مملكتك، حىت ال : وعليك، يا بين، بعشر خصال أخرى يصلح اهللا تعاىل ا ملكك ويثبت ا سلطانك
والثانية أن تقابل كل واحد من رعيتك على . يغيب عنك شيء من أمور صغري وكبريهم، بل يكون علمك حميطاً جبميع أعماهلم

واخلامسة التسوي بني علمائهم وجهاهلم يف العطية . والرابعة أن ال جتوز عليهم. والثالثة أن يكون عدلك شامالً هلم. لهقدر عم
مث اعلم أن أعمال . والسادسة أن تويل عليهم من قبلك األخيار واألحرار، وإياك أن تويل عليهم العبيد والسوقة وأوالد الزىن. واملرتلة

والسابعة أن ال تستعمل من أصحاب الرأي . جار السلطان: عدل السلطان؛ وإن جاروا قيل: ن عدلوا قيلوالتك إليك منسوبة، إ
والثامنة أن يكون وزيرك . واملشورة من هو خمالف لك يف دينك، فإنه ال ينصحك، وإن نصحك يف أول مرة، غشك يف أخرى

إن من ال أصل له فال فرع له، ومن ال فرع له ال : ر، فقد قيلأرفع أهل زمانك درجة يف الدين والدنيا مجيعاً، ويكون من األخيا
والعاشر . والتاسعة إنصاف املظلوم من الظامل ومنع القوي من التعدي على الضعيف. مثرة له، وكل شجرة ال مثرة هلا، فالنار أوىل ا

ل األمور يف الدين يف الدين والدنيا وامللك فإذا كملت لك هذه اخلصال الثالثون، رجوت لك كما. رد احلق إىل أهله واالنتصار هلم
  .والسلطان، واستوجبت أن تكون ملكاً عادالً، فتنال بذلك احلظوة من اهللا تعاىل وحسن العاقبة يف املعاد املنقلب إليه

 فهكذا فتأمل، أيها األخ، هذه الوصية، وتدبرها وانظر شفقة هذا امللك العادل على ولده كيف رضي له ما كان يرضى لنفسه،
وكان مما أوصى هذا . جيب على احلكيم أن يوصي تالمذته، وعلى النيب أن ينصح أمته ومن خيلفه فيهم ملقامه وخالفته من بعده

  .امللك رعيته ما يأيت ذكره يف هذا الفصل

  فصل ويقال إنه لما فرغ من وصية ولده الذي أهله للملك بعده، 

أيها العلماء الذين :  فيهم من أهل املنازل والرتب الذين هم أصحابه وأسبابه، فقالمجع علماء أهل مملكته وأويل الفضل والشرف
كانوا والة أمري وأهل سري وبطانيت، قد كنتم يل نصحاء ومطيعني، وحسنت طاعتكم يل بنية صادقة، وكانت ألسنتكم بشكري 

شفقاً، وإىل مجاعتكم حمسناً، فكونوا هلذا الغالم ودعائي وحسن الثناء على ناطقة، وكنت لكن مكرماً، وحلقكم عارفاً، وعليكم م
اتقوا اهللا واصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا والتكم، وإياكم واخلالف : مث قال جلمعهم. مثل ما كنتم يل، يكن لكم مثل ما كنت لكم

ألنفسكن ومجع مشلكم ودعة والنفاق والعداوة واملنازعة واادلة يف أديانكم وآرائكم ومذاهبكم، فإن يف ترك ذلك صالحاً لكم و
وإن تركتم ما هو خري لكم، واستبدلتم به ما هو شر . لقلوبكم ودفاعاً عن بالدكم، وال يطمع فيكم عدوكم مادمتم على ذلك

ورمبا ال يكون لكم قوة بذلك، . لكم، فعند ذلك يطمع فيكم عدوكم وخترب بالدكم وتكون نفقتكم يف ذلك أموالكم وأنفسكم
واعلموا أن يف اجتماع الكلمة وترك . وال تتعادوا يف املذاهب وال تتالعنوا فتهلكوا على بكرة أبيكم. رة أبيكمفتهلكوا على بك
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اخلالف بركة ملن أقبل عليها، وحصناً ملن التجأ إليها، فإن القضيبني إذا مجعا وكانا ضعيفني، وضم إليهما من جنسهما أضعاف 
وقد علمتم الذي عاهدمتوين عليه وما وصيتكم به . وإذا فرقت كسرت بأهون سعيعديدة حىت تكون قبضة، فإنه يعسر كسرها، 

يف أمر هذا الغالم الذي بيين وبينكم، فإياكم والتغيري عليه ونقض العهد له، فليس املنكوث عليه بأسوأ حاالً من الناكث، فعليكم 
ا له فيه ما بدأمت، يتم اهللا لكم أفضل أموركم وحيسن حالكم بالسمع والطاعة، وأوفوا له يوف اهللا لكم، وقوا له يق اهللا لكم، ومتمو

  .وأخذ بعضده ودعا له، وأشهد بعضهم بذلك على بعض، وأشهد اهللا تعاىل عليهم! فهذا هو ملككم. على يديه

قضى مث . وحلقته سكرة املوت واعتقل لسانه وضعف جنانه وعرق جبينه، واعتنقه ولده، وفاضت روحه، وحزن عليه أهل مملكته
وإمنا ذكرت لك ذلك لعلك تنتبه من نوم الغفلة ورقدة اجلهالة، وتكون هذه الرسالة . اهللا فيمن بعده مبا أحبه وتصرفت م األحوال

تذكرة لك وجلميع من وقف عليها، وعساها تكون تذكرة ملن تذكر وعربة ملن اعترب، وفقك اهللا تعاىل وإيانا ومجيع إخواننا السداد 
  .ادإنه رؤوف بالعب
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النفسيات العقلياترسائل   

  األولى في مبادئ الموجودات العقلية على رأي الفيثاغوريينالرسالة

إخوان الصفاء رسائل وهي الرسالة الثانية والثالثون من   

    

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى، آهللا خري أما يشركون؟ 

  فصل

نا قد فرغنا من بيان علل اختالف اللغات والكالم واألصوات، ورسوم اخلطط والكتابات، وكيفية  اعلم، أيها األخ، أ
ونريد اآلن أن . مبادئ املذاهب واالعتقادات واآلراء والديانات، وختمنا الكالم يف الطبيعيات عند ختمنا تلك الرسالة

ر كتابنا، نشرع القسمة الثالثة من النفسانيات العقليات حسبما وعدنا يف صدو  
فنقول على رأي فيثاغورث احلكيم . ونذكر فيها ما يتعلق بتلك الرسائل على التوايل، منها هذه الرسالة األوىل يف مبادئ املوجودات

إن طبيعة املوجودات حبسب طبيعة العدد، فمن عرف العدد وأحكامه : الذي هو أول من تكلم يف علم العدد وطبيعته، وقال
نواعه وخواصه، أمكنه أن يعرف كمية أجناس املوجودات وأنواعها، وما احلكمة يف كمياا على ما هي عليه وطبيعته وأجناسه وأ

اآلن ومل مل يكن أكثر من ذلك وال أقل منه، وذلك أن الباري تعاىل ملا كان هو مبدع علة املودجودات، وخالق املخلوقات 
 من احلكمة أن تكون األشياء كلها شيئاً واحداً من مجيع اجلهات، وال وخمترعها، وهو واحد باحلقيقة من مجيع الوجوه، مل يكن

متباينة من مجيع الوجوه، بل جيب أن تكون األشياء كلها واحداً باهليوىل، كثرية بالصورة، ومل يكن أيضاً من احلكمة أن تكون 
ك بالغاً ما بلغ، بل كان األحكم واألتقن أن تكون االشياء كلها ثنائية وثالثية وثالثية ورباعية ومخاسية وسداسية، وما زاد على ذل

على ما هي عليه اآلن حبسب األعداد واملقادير، وكان ذلك هو غاية احلكمة واإلتقان، وذلك أن األشياء ما هي ثنائية، ومنها ما 
  .ما بلغهي ثالثية ورباعية، ومخاسيات ومسدسات ومسبعات ومثمنات ومتسعات ومعشرات، وما زاد على ذلك بالغاً 

فاألشياء الثنائية مثل اهليوىل والصورة، واجلوهر والعرض، والعلة واملعلول، والبسيط واملركب، واللطيف والكثيف، واملشف وغري 
املشف، واملظلم واملنري، واملتحرك والساكن، والعايل والسافل، واحلار والبارد، والرطب واليابس، واخلفيف والثقيل، والضار 

: وباجلملة من كل زوجني اثنني كما قال اهللا تعاىل.  والشر، والصواب واخلطأ، واحلق والباطل، والذكر واألنثىوالنافع، واخلري

  ".ومن كل شيء خلقنا زوجني لعلكم تذكرون"

اجلسم، وأما األشياء الثالثية فمثل األبعاد الثالثة اليت هي الطول والعرض والعمق، ومثل املقادير الثالثة اليت هي اخلط والسطح و
ومثل األزمان الثالثة اليت هي املاضي واحلاضر واملستقبل، ومثل العناصر الثالثة اليت هي املمكن واملمتنع والواجب؛ ومثل األمور 

  .وباجلملة كل أمر ذي وسط وطرفني. الثالثة اليت منها رياضية وطبيعية وإهلية

ة والربودة والرطوبة واليبوسة، ومثل األركان األربعة اليت هي النار واهلواء وأما األشياء الرباعية فمثل الطبائع األربع اليت هي احلرار
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واملاء واألرض، ومثل األخالط األربعة اليت هي الصفراء والدم والبلغم والسوداء؛ ومثل األزمان األربعة اليت هي الربيع والصيف 
ال واجلنوب؛ واألوتاد األربعة اليت هي الطالع والغارب واخلريف والشتاء؛ ومثل اجلهات األربع اليت هي املشرق واملغرب والشم

وعلى هذا القياس إذا اعتربت، . ووتد األرض ووتد وسط السماء؛ ومراتب األعداد اليت هي اآلحاد والعشرات واملئون واأللوف
ء السباعية، فظهر هلم وقد توغلت املسبعة يف الكشف عن األشيا. وجدت أشياء كثرية خممسات ومسدسات ومسبعات، بالغاً ما بلغ

وكذلك أيضاً الثنوية أطنبوا يف الكشف . منها أشياء عجيبة، فشغفوا ا وأطنبوا يف ذكرها، وأغفلوا ما سوى ذلك من املعدودات
وهكذا النصارى يف . عن املوجودات الثنائية، فظهر هلم منها أشياء عجيبة، فشغفوا ا وأغفلوا ما سوى ذلك من املوجودات

 واملثلثات، وهكذا الطبيعيون أطنبوا يف الطبائع األربع واملربعات من األمور، وهكذا اخلرمية أطنبوا يف املخمسات من التثيليث
  .األمور، وأهل اهلند أيضاً أطنبوا يف املتسعات من أمور العدد واملعدودات

عدد، يعنون أن األشياء املوجودة منها ما هو إن املوجودات حبسب طبيعة ال: فأما الفيثاغوريون فأعطوا كل ذي حق حقه، حىت قالوا
  .اثنان اثنان، ومنها ما هو ثالثة ثالثة، وأربعة أربعة، ومخسة مخسة، وهكذا بالغاً ما بلغ

    

وقالوا إن الواحد أصل العدد ومنشؤه، ومن الواحد يتألف العدد قليله وكثريه وأزواجه وأفراده وصحيحه وكسوره، فالواحد هو 
ا أن الباري، جلت أمساؤه، على املوجودات وموجدها ومرتبها ومتقنها ومتممها ومكملها، وكان أن الواحد ال جزء علة العدد، كم

له وال مثل، كذلك أن الباري، جل ثناؤه، ال شريك له وال شبه وال مثل، وكما أن الواحد موجود يف مجيع األعداد حميط ا، 
ود حميط به؛ وكما أن الواحد يعطي امسه لكل عدد ومقدار، كذلك الباري، كذلك أن الباري، جل ثناؤه، شاهد على كل موج

جل ثناؤه، أعطى الوجود لكل موجود؛ وكما أنه ببقاء الواحد بقاء العدد، كذلك ببقاء الباري، جل ثناؤه، بقاء املوجودات 
  .شاهد وغائبودوامها؛ وكما أن بالواحد بعد كل عدد ومقدار، كذلك علم الباري تعاىل حميط بكل شيء 

كما أن من تكرار الواحد نشوء العدد وتزايده، كذلك من فيض الباري وجوده نشأة اخلالئق ومتامها وكماهلا؛ وكما أن : وقالوا
االثنني هو أول عدد نشأ من تكرار الواحد، كذلك العقل هو أول موجود فاض من وجود الباري عز وجل؛ وكما أن الثالثة 

 النفس ترتبت بعد العقل؛ وكما أن األربعة ترتبت بعد الثالثة، كذلك اهليوىل ترتبت بعد النفس؛ وكما ترتبت بعد االثنني، كذلك
أن اخلمسة ترتبت بعد األربعة، كذلك الطبيعة ترتبت بعد اهليوىل؛ وكما أن السبعة ترتبت بعد الستة، كذلك األفالك ترتبت بعد 

 كذلك األركان ترتبت بعد الفلك؛ وكما أن التسعة ترتبت بعد الثمانية، وجود اجلسم؛ وكما أن الثمانية ترتبت بعد السبعة،
كذلك املولدات ترتبت بعد األركان؛ وكما أن التسعة آخر مرتبة اآلحاد، كذلك املولدات آخر مرتبة املوجودات الكليات وهي 

  .، واملزاج الواحدفاملعادن كالعشرات، والنبات كاملئني، واحليوان كاأللوف. املعادن والنبات واحليوان

العدد كله أزواج وأفراد وصحيح وكسور، فمراتب املوجودات اليت يف عامل األرواح بطبيعة األفراد أشبه؛ ومراتب : وقالوا
املوجودات اليت يف عامل األجساد بطبيعة األزواج أشبه؛ ومراتب املوجودات اليت يف عامل األفالك بطبيعة األعداد الصحيحة أشبه؛ 

  .وجودات اليت يف عامل الكون والفساد بطبيعة األعداد والكسور أشبهومراتب امل

  فصل اعلم، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، 

  أن الوجود متقدم على البقاء
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ولكن ليس كل . ، والبقاء متقدم على التمام، والتمام متقدم على الكمال، ألن كل كامل تام، وكل تام باق، وكل باق موجود
وذلك أن الباري، جلت أمساؤه، الذي هو علة املوجودات ومبدعها ومبقيها .  كل باق تاماً، وال كل تام كامالًموجود باقياً، وال

وقد بينا يف الرسالة اليت ذكرنا فيها خواص العدد . ومتممها ومكملها، أول فيض فاض منه الوجود، مث البقاء، مث التمام، مث الكمال
  . هنا وهناك، إن شاء اهللالفرق بني التمام والكمال فاعرفه من

  فصل في تقديم النظر في مبادئ األمور المحسوسة 

إنه ينبغي ملن يريد النظر يف مبادئ املوجودات، ليعرفاه على حقائقها، أن يقدم أوالً النظر يف مبادئ األمور احملسوسة ، لريوض ا 
رفة األمور احملسوسة أقرب من فهم املبتدئني وأسهل على عقله، ويقوي ا فهمه على النظر يف مبادئ األمور املعقولة، ألن مع

أحدمها يقال له اهليوىل، : إن اجلسم أحد املوجودات احملسوسة، وهو جوهر مركب من جوهرين بسيطني معقولني: املتعلمني، فنقول
احلديد هيوىل لكل ما : ل ذلكمثا. فاهليوىل هو جوهر قابل للصورة، والصورة هي اليت ا الشيء ما هو. واآلخر يقال له الصورة

فالسكني إمناهي اسم للصورة، وكذلك السيف والفأس، ألن احلديد يف كلها . يعمل منه كالسكني والسيف واملنشار وغري ذلك
وكذلك أيضاً اخلشب فإنه هيوىل لكل ما يعمل منه كالباب . واحد، والصورة خمتلفة، واختالف األمساء حبسب اختالف الصور

  .كرسيوالسرير وال

وليس كل هيوىل تقبل كل صورة، ألن اخلشب ال يقبل صورة القميص، وال الشقة تقبل صورة الكرسي، وال اهليوىل تقبل أي 
لكن القطن أول ما يقبل صورة الغزل، وبتوسط . صورة تقدمت، ألن القطن ال يقبل صورة الشقة، وال الغزل يقبل صورة القميص

  .وهكذا الطعام أول ما يقبل صورة الدقيق، مث صورة العجني، مث صورة اخلبز. صورة القميصصورة الغزل، يقبل صورة الشقة، مث 

    

وذلك أن اهليوىل األوىل أول ما قبلت صورة . األول فاألول على الترتيب: وعلى هذا املثال يكون قبول اهليوىل للصور املختلفة
. سائر الصور من التدوير والتثليث والتربيع وما شاكل ذلكاجلسم الذي هو الطول والعرض والعمق، مث بتوسط اجلسم تقبل 

فإن كل صانع ال بد . واهليوىل يقال على أربع جهات، فأقرا إىل احلس هيوىل الصناعة مثل اخلشب واحلديد والقطن حبسب ما بينا
وذلك أن كل شيء تعمله الطبيعة اليت . رضوالثاين هيوىل الطبيعة وهي النار واهلواء واملاء واأل. له من هيوىل يعمل فيه ومنه صناعته

والثالث هيوىل الكل أعين اجلسم املطلق الذي يعمل األفالك . حتت فلك القمر من املوجودات، فإن هذه األركان األربعة هيوىل هلا
كان بذلك والرابع اهليوىل األوىل وهو جوهر قابل للصورة، فأول صورة قبل هي الطول والعرض والعمق، و. والكائنات أمجع

وذلك أن هذه اهليوىل هي أول معلول النفس، والنفس أول معلول العقل، . وهذه اهليوىل من املبادئ األوىل املعقولة. جسماً مطلقاً
والعقل أول معلول الباري تعاىل، وأن الباري تعاىل علة كل موجود ومبدعه ومتقنه ومتممه ومكمله على النظام والترتيب الذي قبل 

فالعقل هو أول موجود أوجده الباري تعاىل وأبدعه من غري واسطة، مث . ما بينا يف الرسالة اليت ذكرنا فيها خواص العدداالثنني، ك
. وذلك أن العقل جوهر روحاين فاض من الباري عز وجل، وهو باق تام كامل. أوجد النفس بواسطة العقل، مث أوجد اهليوىل

واهليوىل األوىل جوهر روحاين فاض من النفس، وهو باق . ي باقية تامة غري كاملةوالنفس جوهرة روحانية فاضت من العقل، وه
  .غري تام وال كامل

  فصل اعلم أن 
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  علة وجود العقل هو وجود الباري 

  عز وجل 

 هي وعلة متامية العقل. وعله بقاء العقل هو إمداد الباري، عز وجل، له بالوجود والفيض الذي فاض أوالً. وفيضه الذي فاض منه
وعلة كمال العقل هي إفاضة ذلك الفيض والفضائل على النفس مبا . قبول ذلك الفيض والفضائل واستمداده من الباري تعاىل

فبقاء العقل إذاً علة لوجود النفس، ومتامية العقل علة لبقاء النفس، وكماله على لتمامية النفس، وبقاء . استفاده من الباري عز وجل
وهذا هو الغرض األقصى يف رباط . فمىت كملت النفس متت اهليوىل. وىل، ومتامية النفس على لبقاء اهليوىلالنفس علة لوجود اهلي

. النفس باهليوىل، ومن أجل هذا دوران الفلك وتكوين الكائنات لتكمل النفس بإظهار فضائلها يف اهليوىل، وتتم اهليوىل بقبول ذلك

  .ولو مل يكن هذا هكذا لكان دوران الفلك عبثاً

واعلم يا أخي أن العقل إمنا قبل فيض الباري تعاىل وفضائله اليت هي البقاء والتمام والكمال دفعة واحدة بال زمان وال حركة وال 
فأما النفس فإنه ملا كان وجودها من الباري، جل ثناؤه، بتوسط العقل، . نصب لقربه من الباري، عز وجل، وشدة روحانيته

صارت ناقصة يف قبول الفضائل، وألا أيضاً تارة تتوجه حنو العقل لتستمد منه اخلري والفضائل وتارة صارت رتبتها دون العقل، و
فإذا هي توجهت حنو العقل لتستمد منه اخلري، اشتغلت عن إفادا اهليوىل ذلك . تقبل على اهليوىل لتمدها بذلك اخلري والفضائل

  .الفيض، اشتغلت عن العقل وقبول فضائلهوإذا هي أقبلت على اهليوىل لتمدها بذلك . اخلري

وملا كانت اهليوىل ناقصة الرتبة عن متام فضائل النفس، وغري راغبة يف فيضها، احتاجت النفس إىل أن تقبل عليها إقباالً شديداً، 
ته، أيدها بالعقل ولوال أن الباري، عز وجل، بفضله ورمح. وتعىن بإصالحها عناية تامة، فتتعب ويلحقها العناء والشقاء يف ذلك

ولوال فضل اهللا عليكم ورمحته ما زكا منكم من أحد : "وأعاا على ختليصها، هللكت النفس يف حبر اهليوىل، كما قال اهللا تعاىل
وأما العقل فليس يناله يف تأييده النفس وفيضه عليها فضائله تعب وال نصب، ألن النفس جوهرة روحانية سهلة القبول، ". أبداً

  .ائل العقل، وترغب يف خرياته، وهي حية بالذات، عالمة بالقوة، فعالة بالطبع، قادرة صانعة بالعرضتطلب فض

وأما اهليوىل، فلبعدها من الباري، تعاىل ذكره، صارت ناقصة املرتبة، عادمة الفضائل، غريطالبة لفيض النفس وال راغبة يف فضائلها، 
 فمن أجل هذا يلحق النفس التعب والعناء واجلهد والشقاء يف تدبريها اهليوىل .وال عالمة وال مفيدة وال حية، بل قابلة حسب

وسنشرح كيف يكون هذا فيما بعد إن شاء . وال راحة للنفس إال إذا توجهت حنو العقل وتعلقت به واحتدت معه. وتتميمها هلا
  .اهللا

  فصل في سؤاالت عن المبادئ

    

البقاء يف الباقيات؟ كيف سريان الدوام يف الدائمات؟ كيف سريان التمام يف كيف سريان الوجود يف املوجود؟ كيف سريان 
التامات؟ كيف سريان الكمال يف الكامالت؟ كيف سريان احلياة يف األحياء؟ كيف سريان العلم يف ذوي العلم؟ كيف سريان 

ذوي األرباب؟ كيف سريان الكثرة يف القدرة يف ذوي القدرة؟ كيف سريان الرياسة يف ذوي الرياسة؟ كيف سريان الربوبية يف 
يا منري العامل احلسي بالعقل املنري أنت مبدي الكل ما زلت على مر الدهور مل يزل يف : الوحدة احملضة؟ وقال بعضهم ولنعم ما قيل

بدعتها إبداع علمك العامل من قبل الظهور، متقن الصنعة كالصورة يف وهم الضمري مث أظهرت إىل الوجدان، إظهار البصري، مجلة أ
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  .خالق قدير

  فصل يف املبادئ الروحانية واجلسمانية 

  معاً ومراتبها 

اعلم أيها األخ البار الرحيم، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن أول شيء اخترعه اهللا، جل ثناؤه، وأوجده جوهر بسيط روحاين يف 
عال؛ وأن من ذلك اجلوهر فاض جوهر آخر دونه يف الرتبة غاية التمام والكمال والفضل، فيه صور مجيع األشياء يسمى العقل الف

يسمى الرتبة الكلية، وانبجس من النفس جوهر آخر يسمى اهليوىل األوىل؛ وأن اهليوىل األوىل قبلت املقدار الذي هو الطول 
  .والعرض والعمق، فضارت بذلك جسماً مطلقاً وهو اهليوىل الثانية

ي هو أفضل األشكال، فكان من ذلك عامل األفالك والكواكب ما صفا منه ولطف، األول مث إن اجلسم قبل الشكل الكروي، الذ
فأدناها إىل املركز فلك القمر، وأبعدها : فاألول من لدن الفلك احمليط إىل منتهى فلك القمر، وهي تسع أكر بعضها يف جوف بعض

 األفالك جوهراً وأبسطها جسماً؛ مث دونه فلك الكواكب وأعالها الفلك احمليط، ويسمى أيضاً الفلك احلامل للكل الذي هو ألطف
الثابتة، مث دونه فلك زحل، مث دونه فلك املشتري، مث دونه فلك املريخ، مث دونه فلك الشمس، مث دونه فلك الزهرة، مث دونه فلك 

اء واألرض، فاألرض هي املركز وهي عطارد، مث دونه فلك القمر، مث دون فلك القمر األركان األربعة اليت هي من النار واهلواء وامل
  .أغلظ األجسام جوهراً وأكثفها جرماً

وملا ترتبت هذه األكر بعضها يف جوف بعض، كما أراد باريها، جل ثناؤه، وكما اقتضت حكمته من لطيف نظامها وحسن 
نهار والشتاء والصيف واحلر والربد، ترتيبها، ودارت األفالك بأبراجها وكواكبها على األركان األربعة، وتعاقبت عليها الليل وال

واختلط بعضها ببعض، فامتزج اللطيف منها بالكثيف، والثقيل باخلفيف، واحلار بالبارد، والرطب باليابس، تركبت منها على طول 
وف البحار فاملعدن هو كل ما انعقد يف باطن األرض وقعر البحار وج. الزمان أنواع التراكيب اليت هي املعادن والنبات واحليوان

وأما . والترابية عليها أغلب. وجوف اجلبار من البخارات املتحللة والدخانات املتصاعدة، والرطوبات احملتقنة يف املغارات واألهوية
وأما . واملائية عليها أغلب. النبات فهو كل ما جنم على وجه األرض من العشب والكأل واحلشائش والبقول والزروع واألشجار

  .واهلوائية عليه أغلب. كل جسم يتحرك وحيس وينتقل من مكان إىل مكان جبثتهاحليوان فهو 

فاملعادن أشرف تركيباً من األركان، والنبات أشرف تركيباً من املعادن، واحليوان أشرف تركيباً من النبات، واإلنسان أشرف 
  .والنارية عليه أغلب. تركيباً من مجيع احليوان

مجيع معاين املوجودات من البسائط واملركبات اليت تقدم ذكرها، ألن اإلنسان مركب من جسد وقد اجتمع يف تركيب اإلنسان 
فاإلنسان إذا . فمن أجل هذا مست احلكماء اإلنسان عاملاً صغرياً، والعامل إنساناً كبرياً. غليظ جسماين، ومن نفس بسيطة روحانية

ية هيكله، وفنون تصاريف قوى النفس فيه، وإظهار أفعاهلا به ما هو عرف نفسه باحلقيقة من غرائب تركيب جسده، ولطيف بن
  .ومنه من الصنائع احملكمة واملهن املتقنة، املعقوالت من العاملني مجيعاً

فينبغي لنا أيها األخ، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، إذا كنا عازمني على معرفة حقائق املوجودات، أن نبتدئ أوالً مبعرفة أنفسنا، إذ هي 
  .ب األشياء إلينا، مث بعد ذلك مبعرفة سائر األشياء، ألنه قبيح بنا أن ندعي حقائق األشياء وال نعرف أنفسناأقر

فصل يف النفس الكلية اعلم أيها األخ البار الرحيم، أيدك اهللا بروح منه، أن النفس الكلية إمنا هي قوة روحانية فاضت من العقل، 
    بل، بإذن الباري، جل ثناؤه، كما ذكرنا ق
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وأن هلا قوتني اثنتني ساريتني يف مجيع األجسام من لدن فلك احمليط إىل منتهى مركز األرض، كسريان ضوء الشمس يف مجيع أجزاء 
اهلواء؛ فإحدى قوتيها عالمة، واألخرى فعالة، فهي بقوا الفعالة تتمم األجسام وتكملها مبا تنقش فيها من الصور واألشكال 

اجلمال بألوان األصباغ؛ وبالقوة العالمة تكمل ذاا مبا يظهر من فضائلها من حد القوة إىل حد الفعل، من العلوم واهليئات والزينة و
احلقيقية، واألخالق اجلميلة، واآلراء الصحيحة، واألعمال الصاحلة، والصنائع احملكمة، واملهن املتقنة، حبسب قبول شخص تأثرياا 

  .بصفاء جوهره ولطافة جرمه

يف أن جوهر النفس اليبيد واعلم أيها األخ البار الرحيم، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن النفس جوهرها ال يبيد، وقواها ال فصل 
  .تفىن، وأفعاهلا ال تنقطع، ألن مادا من العقل بالتأييد هلا دائم، وقبوهلا منه الفيض سرمداً متصل

ألن فضائل الباري تعاىل ال تفىن، .  وفيضه متصل، وقبول العقل لذلك متصل دائموهكذا تأييد الباري تعاىل للعقل دائماً وأبداً،
فله احلمد والثناء، . وعطاياه ال تنقطع، وفيضه ال يتناهى، ألنه ينبوع اخلريات، مبدأ الربكات، ومعدن اجلود، وسبب كل موجود

  .والشكر والعطاء

يم، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن النفس الكلية رتبتها فوق الفلك احمليط، فصل يف رتبة النفس الكلية واعلم أيها األخ البار الرح
وقواها سارية يف مجيع أجزاء الفلك وأشخاصه بالتدبري والصنائع واحلكم، ويف كل ما حيوي الفلك من سائر األجسام، وأن هلا يف 

.  تلك القوة تسمى نفساً جزئية لذلك الشخصكل شخص من أشخاص الفلك قوة خمتصة به، مدبرة له، مظهرة منه أفعاهلا؛ وأن

وهكذا القوة املختصة جبرم املشتري، . مثال ذلك القوة املختصة جبرم زحل املدبرة له، املظهرة منه وبه أفعاهلا يسمى نفس زحل
كب كوكب وجرم وعلى هذا املثال والقياس سائر القوى املختصة بكو. املدبرة له، املظهرة به ومنه أفعاهلا يسمى نفس املشتري

  .جرم من أجرام الفلك وأشخاصه، املدبرة هلا، املظهرة ا ومنها أفعاهلا تسمى نفوساً هلا

وهذا هو حقيقة ما قد رمز إليه يف الكتب اإلهلية أم املالئكة واملأل األعلى وجند اهللا الذين ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما 
  .يؤمرون

اء والفالسفة يف تفصيل النفوس اجلزئية يف عامل األفالك واألركان املسمني الروحانيني املوكلني وهذا هو حقيقة ما قالت احلكم
حبفظ العامل وتدبري اخلالئق بإدارة األفالك وجريان الكواكب، وتصاريف الدهور وتغاير األزمان، ومراعاة األركان، وتربية النبات 

  .واحليوان وحفظهما

جود اعلم أيها األخ البار الرحيم، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن للنفس الكلية اليت هي فوق الفلك فصل يف أن قوا سارية يف الو
احمليط قوة خمتصة سارية يف مجيع األجسام اليت دون فلك القمر وهي مدبرة هلا، متصرفة فيها، مظهرة ا ومنها أفعاهلا، ويسميها 

يها الناموس ملكاً من املالئكة، وهي نفس واحدة، وهلا قوى كثرية منبثة يف مجيع الفالسفة واألطباء طبيعة الكون والفساد، ويسم
  .أقسام احليوان والنبات واملعادن واألركان االربعة من لدن فلك القمر إىل منتهى مركز األرض

اهلا، وإن تلك القوة وما جنس وال نوع شخص من هذه املوجودات إال وهلذه النفس قوة خمتصة به، مدبرة له، مظهرة به ومنه أفع
  .تسمى نفساً جزئية لذلك الشخص

  في أركانها األربعةفصل

    اعلم أن أول قوة هلذه النفس يف هذه األركان، اليت هي النار واهلواء واملاء واألرض، 

والتربيد وأن أول أفعال هذه القوى يف هذه األسطقسات هو التحريك والتسكني، . هي احلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة
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والتسخني، والتحليل والتجميد، والتصعيد والتقطري، واخللط واملزج، والتأليف والتركيب، والتصوير والتقنيش والتصنيغ وما 
مثال ذلك حتريكها . وكل ذلك بفعل هذه القوى يف هذه األسطقسات مبعاونة قوى األشخاص الفلكية هلا، بإذن اهللا تعاىل. شاكلها

لعامل مبعاونة قوة الشمس هلا دائماً، وتسكينها لركن األرض مبعاونة قوة زحل هلا دائماً، وحتليلها لركن املاء لركن النار لتسخني ا
بالسيالن مبعاونة قوة املشتري هلا دائماً؛ وتلطيفها لركن اهلواء مبعاونة قوة املريخ هلا دائماً؛ وتقطريها لركن البخار الرطب مبعاونة 

متزجيها لركن البخار اليابس بالبخار الرطب مبعاونة قوة عطارد هلا دائماً؛ وإمدادها للمولدات بركن قوة الزهرة هلا دائماً؛ و
  .العصارات مبعاونة ركن قوة القمر هلا دائماً

  وأول آثارها الزئبق والكبريتفصل

رارة والربودة والرطوبة واليبوسة، يف واعلم أيها األخ البار الرحيم، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن أول فعل هذه القوى، أعين احل
تكوين املعادن صنعة الزئبق والكربيت، وذلك أن الرطوبات احملتقنة يف باطن األجسام األرضية والبخارات احملتبسة فيها، إذا تعاقبت 

فإذا . زماناًعليها حر الصيف وحرارة املعدن، لطفت وخفت وتصاعدت علواً إىل سقوف تلك األهوية واملغارات، وتعلقت هناك 
تعاقبت عليها برد الشتاء، غلظت ومجدت وتقاطرت راجعة إىل أسفل تلك األهوية واملغارات، واختلطت بتربة تلك البقاع، 

وحرارة املعادن دائماً تعمل يف إنضاجها وطبخها وتصفيتها، فتصري تلك الرطوبة املائية، مبا خيتلط ا من . ومكثت هناك زماناً طويالً
ترابية وما تأخذ من ثقلها وغلظها بطول الوقت وإنضاج احلرارة هلا، زئبقاً رطباً ثقيالً؛ وتصري تلك األجزاء الترابية اليت يف األجزاء ال

فإذا اختلط الزئبق والكربيت مرة ثانية ومتازجا . أسفل املعادن، مبا ميازجها من الرطوبة الدهنية وإنضاج احلرارة هلا، كربيتاً حمترقاً
مثال ذلك يف تركيب اجلواهر الذائبة، أن الزئبق إذا كان : اله تركب من امتزاجهما أجناس اجلواهر املعدنية وأنواعهاوالتدبري حب

صافياً، والكربيت إذا كان نقياً، واختلطا مجيعاً اختالطاً سوياً وشرب الكربيت رطوبة الزئبق كما شرب التراب نداوة املاء، 
كان مقدارامها متناسبني، وحرارة املعدن تنضجهما على اعتدال، ومل يعرض هلما عارض من واحتدت أجزاؤمها على االعتدال، و

فإن عرض هلما الربد قبل النضج، انعقدا فصارا فضة . الربد واليبس قبل إنضاجهما، انعقد من ذلك على طول الزمان الذهب اإلبريز
وإن عرض هلما الربد قبل أن تتحد أجزاء الكربيت بأجزاء الزئبق، . فإن عرض هلما اليبس من فرط احلرارة صارا حناساً يابساً. بيضاء

وإن كان الزئبق أكثر، . وإن عرض هلما الربد قبل النضج، وكانت أجزاء الكربيت أكثر، صارا حديداً. صاراً من ذلك رصاصاً قلعياً
أجناس اجلواهر املعدنية بسبب العوارض اليت وعلى هذا القياس ختتلف سائر . والكربيت أقل واحلرارة ضعيفة، انعقد منهما األسرب

تعرض هلا من كثرة الزئبق والكربيت وقلتهما، أو فرط احلرارة والربودة قبل وقت نضجهما، واخلروج عن االعتدال وما شاكل 
  .ذلك

 أيد النفس النباتية بسبع فصل يف القوى السبع واعلم أيها األخ البار الرحيم، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن الباري، جل ثناؤه، قد
    قوى فعالة 

وإا تفعل . وهي القوة اجلاذبة، والقوة املاسكة، والقوة اهلاضمة، والقوة الدافعة، والقوة الغاذية، والقوة املصورة، والقوة النامية: 
ألركان األربعة اليت هي فأول فعلها يف تكوين النبات هو جذا عصارات ا. بكل قوة من هذه فعالً خالف ما تفعله بقوة أخرى

االرض واملاء واهلواء والنار، ومصها لطائفها وما فيها من األجزاء املشاكلة لكل نوع من أنواع النبات؛ مث إمساكها هلا بالقوة 
 لتحيلها إىل املاسكة لئال تسيل وحتلل وتنعكس راجعة؛ مث تنضيجها هلا بالقوة اهلاضمة لتحيلها إىل ذاا؛ مث دفعها هلا بالقوة اهلاضمة

ذاا؛ مث دفعها هلا بالقوة الدافعة إىل أقطارها؛ مث تغذيتها بالقوة الغاذية؛ مث النمو والزيادة فيها بالقوة النامية؛ مث التصوير هلا بأنواع 
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ا ميص مثال ذلك أن القوة اجلاذبة، إذا امتصت نداوة التراب بعروق النبات وجذبتها، كم. األشكال واألصباغ بالقوة املصورة
احلجام الدم باحملجمة، أو كما متص النار الدهن بالفتيلة، اجنذبت معها األجزاء الترابية لشدة احتادها ا، فإذا حصلت تلك املادة يف 

عروق النبات، أنضجتها القوة اهلاضمة، وصريا مشاكلة جلرم العروق، وتناولتها القوة الغاذية، وألزقت بكل شكل من تلك 
اصل ما يالئمه القوة املصورة؛ وزادت النامية يف أقطارها طوالً وعرضاً وعمقاً، وما فضلت من تلك املادة ولطفت األعضاء واملف

ورقت القوة الدافعة إىل فوق يف أصول النباتات وقضباا وفروعها وأغصاا، وجذبتها اجلاذبة إىل ما هناك، وأمسكتها املاسكة 
وة اهلاضمة طبختها مرة ثانية، وصريا مشالكة جلرم األصول والفروع واألغصان، ومادة هلا، مث إن الق. كيال تسيل راجعة إىل أسفل

وما ثقلت من تلك املادة ولطلفت ورقت دفعتها الدافعة إىل أعلى الفروع واألغصان، . فزادت يف اقطارها طوالً وعرضاً وعمقاً
هلاضمة طبختها مرة ثالثة، وصريا مشاكلة جلرم الورق والنور والزهر مث إن القوة ا. وجذبتها اجلاذبة إىل هناك، وأمسكتها املاسكة

وما لطفت من تلك املادة ورقت . وأكمام احلب والثمر وما شاكل ذلك، ومادة هلا، وزادت يف أقطارها طوالً وعرضاً وعمقاً
بعة وأنضجتها ولطفتها، وميزت منها مث إن القوة اهلاضمة طبختها مرة را. صريا مادة للحب والثمر، وأمسكتها املاسكة هناك

اللطيف من الكثيف، والغليظ من الدقيق، وصريت الغليظ والكثيف مادة جلرم القشر والنوى، وزادت يف أقطارها طوالً وعرضاً 
  .وعمقاً، وصريت اللطيف والرقيق مادة للب واحلب والثمر وهي الدقيق والشريج والدن والدبس والطعم واللون والرائحة

 تناول احليوان لب النبات ليتغذى به، وحصلت تلك املادة يف املعدة، فأول فعل هذه القوى فيها فعل القوة اهلاضمة باحلرارة فإذا
الغريزية، مث تصفيتها يف املعي، وجذب الكيموس إىل الكبد، مث تنضيجها مرة أخرى، مث متييز األخالط بعضها من بعض، وهي الدم 

ا إىل األعضاء واألوعية واملعدة لقبوهلا، مث تقسيط الدم على األعضاء واملفاصل باألوراد، مث تغذيته لكل والبلغم واملرتان، مث دفعه
عضو مبا يشاكلها من تلك املادة، مث النمو والزيادة يف أقطارها طوالً وعرضاً وعمقاً، مث استخراج النطفة من مجيع أجزاء بدن الفحل 

  .نقلها رحم األنثى باآلالت املعدة لذلكعند حركة اجلماع وهي زبدة الدم، مث 

وأما فعل هذه القوى يف تركيب جسد اإلنسان، عند حصول النطفة يف الرحم وتدبريها ال تسعة أشهر حاالً بعد حال إىل أن تستتم 
  .بنية اجلسد، وتستكمل هناك صورته، فقد شرحناها يف رسالة أخرى غري هذه

    

لباري جل ثناؤه، ونقلته قوة النفس احليوانية احلساسة، بإذن اهللا تعاىل، من ذلك املكان إىل فسحة فإذا متت له املقدرة، اليت قدرها ا
مث ترد القوة الناطقة املعربة ألمساء احملسوسات، وتستأنف به تدبرياً آخر إىل . هذه الدار، استؤنف به تدبري آخر إىل متام أربع سنني

مث ترد القوة .  املميزة ملعاين احملسوسات، وتستأنف به تدبرياً آخر إىل متام ثالثني سنةمث ترد القوة العاقلة. متام مخس عشرة سنة
مث ترد القوة امللكية املؤيدة، وتستأنف به تدبرياً . احلكيمة املستبصرة ملعاين املعقوالت، وتستأنف به تدبرياً آخر إىل متام أربعني سنة

فإن تكن . سية املمهدة للمعاد، املفارقة للهيوىل، وتستأنف به تدبرياً آخر إىل آخر العمرمث ترد القوة النامو. آخر إىل متام مخسني سنة
وإن مل تكن . النفس قد متت واستكملت، قبل مفارقة اجلسد، نزلت قوة املعراج فرقت ا إىل املأل األعلى، وتستأنف تدبرياً آخر

: افلني، مث استؤنف ا التدبري من الرأس كما ذكر اهللا تعاىل فقالالنفس قد متت واستكملت، قبل مفارقة اجلسد، ردت إىل أسفل س

لقد خلقنا اإلنسان يف أحسن تقومي مث رددناه أسفل سافلني إال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات فلهم أجر غري ممنون، فما يكذبك "
مث : "وقال سبحانه" عداً علينا إنا كما فاعلنيكما أيدنا أول خلق نعيده و: "وقال تعاىل" بعد بالدين، أليس اهللا بأحكم احلاكمني

  ".لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوىف ومنكم من يرد إىل أرذل العمر لكيال يعلم من بعده شيئاً

  مسألة هل الوجود في تناقص أم تكامل
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لتمام والكمال والفضل، مث هل اخترت كلها اختراعاً يف غاية ا: أترى ماذا يقول ويعتقد من ينظر يف مبادئ األشياء ويتكلم عليها
تناقصت ورذل بعضها؛ أما اخترعت كلها يف غاية النقص، مث زادت وكملت ومتت وتفاضل بعضها على بعض؛ أم بعضها هكذا، 
وبعضها هكذا؟ فصل واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن اهللا تعاىل ملا كان تام الوجود، كامل الفضائل، عاملاً بالكائنات 

فإذا بواجب . ل كوا، قادراً على إجيادها مىت شاء، مل يكن من احلكمة أن حيبس تلك الفضائل يف ذته فال جيود ا وال يفيضهاقب
احلكمة أفاض الوجود والفضائل منه، كما يفيض من عني الشمس النور والضياء، ودام ذلك الفيض منه متصالً متواتراً غري منقطع، 

عقل الفعال، وهو جوهر بسيط روحاين، نور حمض، يف غاية التمام والكمال والفضائل، وفيه صور مجيع فيسمى أوىل ذلك الفيض ال
  .االشياء، كما تكون يف فكز العامل صور املعلومات

وفاض من العقل الفعال فيض آخر دونه يف الرتبة يسمى العقل املنفعل، وهي النفس الكلية، وهي جوهرة روحانية بسيطة قابلة 
  .الفضائل من العقل الفعال على الترتيب والنظام، كما يقبل التلميذ من األستاذ التعليمللصور و

وفاض من النفس أيضاً فيض آخر دوا يف الرتبة يسمى اهليوىل األوىل، وهي جوهرة بسيطة روحانية، قابلة من النفس من الصور 
 والعرض والعمق، فكانت بذلك جسماً مطلقاً وهو اهليوىل فأول صورة قبلت اهليوىل الطول. واألشكال بالزمان شيئاً بعد شيء

ووقف الفيض عند وجود اجلسم ومل يفض منه جوهر آخر لنقصان رتبته عن اجلواهر الروحانية، وغلظ جوهره، وبعده من . الثانية
  .العلة األوىل

    

 اجلسم فصورت فيه الصور واألشكال وملا دام الفيض من الباري تعاىل عن العقل، ومن العقل عن النفس، عطفت النفس على
فأول صورة عملت النفس يف اجلسم الشكل . واألصباغ، لتتمه بالفضائل واحملاسن، حبسب ما ميكن من قبول اجلسم وصفاء جوهره

الكروي الذي هو أفضل األشكال كلها، وحركته باحلركة الدورية اليت هي أفضل احلركات، ورتبت بعضها يف جوف بعض من 
ك احمليط إىل منتهى مركز األرض، وهي إحدى عشرة كرة، فصار الكل عاملاً واحداً، منتظماً نظامياً كلياً واحداً، وصارت لدن الفل

األرض أغلظ األجسام كلها، وأشدها ظلمة، لبعدها من الفلك احمليط، وصار الفلك احمليط ألطف األجسام كلها، وأشدها 
وصارت اهليوىل أنقص رتبة من العقل والنفس لبعدها .  األوىل اليت هي جوهر بسيط معقولروحانية، وأشفها نوراً، لقربه من اهليوىل

وذلك أن اهليوىل هي جوهرة بسيطة، روحانية معقولة، غري عالمة وال فعالة، بل قابلة آثار النفس بالزمان، . من الباري جل وعز
وة، فعالة بالطبع، قابلة فضائل العقل بال زمان، فعالة يف اهليوىل وأما النفس فإا جوهرة بسيطة، روحانية، عالمةبالق. منفعلة هلا

وأما العقل فإنه جوهر بسيط روحاين، أبسط من النفس، واشرف منها، قابل لتأييد الباري تعاىل، عالم . بالتحريك ا بالزمان
بدع ال يشبه املبدع، وكذلك اخلالق ال يشبه فامل. وأما الباري تعاىل فهو مبدع اجلميع وخالق الكل. بالفعل، مؤيد للنفس بال زمان

  .املخلوق، والفاعل ال يشبه املفعول بوجه من الوجوه وسبب من األسباب، فتبارك اهللا رب العاملني وأرحم الرامحني

دي املأل وينادي املنا! يا حسريت على ما فرطت: فانتبه، أيها األخ، من نوم الغفلة ورقدة اجلهالة قبل أن ينفخ يف الصور، وتقول
واجتهد أن تكون من السعداء الذين هم من أصحاب اليمني، وتكون يف سدر خمضود ! أال قد سعد فالن وشقي فالن: األعلى

. واجتهد أن ال يكون من األشقياء الذين هم أصحاب الشمال يف مسوم ومحيم، وظل من حيموم ال بارد وال كرمي. وطلح منضود

 الشيطان الرجيم، عسى أن تصري من الذي أنعم اهللا عليهم، وال تصري من املغضوب عليهم وال واعتصم حببل اهللا املتني، واجتنب
  .الضالني
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  .وفقك اهللا، أيها األخ البار الرحيم، ومجيع إخواننا للسداد، إنه رؤوف بالعباد

  .ى رأي إخوان الصفاءمتت رسالة مبادئ املوجودات العقلية على رأي الفيثاغوريني، ويتلوها رسالة املبادئ العقلية عل

  الثانية في المبادئ العقلية على رأي إخوان الصفاءالرسالة

إخوان الصفاء رسائل وهي الرسالة الثالثة والثالثون من   

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى، آهللا خري أما يشركون؟ 

  فصل في التوحيد والتثليث والتربيع والتخميس

  إطناب كل ملة في نصرة أصلها و

اعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أنه قد حبث الفالسفة والعلماء واحلكماء يف مبادئ املوجودات عن أصول الكائنات، فسنح 
، ولقوم من لقوم منهم غري ما سنح لآلخرين، وذلك أنه سنح لقوم من الثنوية األمور املثنوية، ولقوم من النصارى األمور الثالثية

الطبيعيني األمور الرباعية، ولقوم آخرين السداسية، ولقوم من اخلرمية األمور اخلماسية، ولقوم آخرين األمور السداسية، ولقوم 
وأطنبت كل طائفة . آخرين األمور السباعية، ولقوم آخرين من املوسيقيني األمور الثمانية، ولقوم آخرين من اهلند األمور التساعية

إن : فأما احلكماء الفيثاغوريون فأعطوا كل ذي حق حقه، إذ قالوا. ما سنح هلا، وشغفت به وأغفلت ما سوى ذلكيف ذكر 
وهذا مذهب إخواننا أيدهم اهللا، وحبسب رايهم يف وضع . املوجودات حبسب طبيعة العدد كما سنبني طرفاً منه يف هذه الرسالة

رى الطبيعي والنظام اإلهلياألشياء مواضعها، وترتيبهم حق مراتبها على ا.  

  فيثاغورس وعلم العدد

  فصل في معنى قول الفيثاغوريين إن الموجودات بحسب طبيعية العدد 

    

اعلم يا أخي، أيدك اهللا بروح منه، أن فيثاغورس كان رجالً حكيماً موحداً من أهل حران، وكان شديد العناية بالنظر يف علم 
إن يف معرفة العدد، وكيفية نشوئه من الواحد :  عنه وعن خواصه ومراتبه ونظامه، وكان يقولالعدد وكيفية نشوئه، كثري البحث

الذي قبل االثنني، معرفة وحدانية اهللا، عز وجل؛ ويف معرفة خواص األعداد، وكيفية ترتيبها ونظامها، معرفة موجودات الباري 
د مركوز يف النفس حيتاج إىل أدىن تأمل ويسري من التذكار حىت يستبني تعاىل، وعلم خمترعاته وكيفية نظامها وترتيبها؛ وإن علم العد

  .ويعرف بال دليل

  فصل في مراتب الموجودات ونظام المخترعات

وعلى رأي اإلخوان أن الواحد وما بعده . وأا مطابقة ملراتب األعداد املفردات املتتاليات عن الواحد، وأن الكل حمتاج إىل الواحد
  .، وهو العادحمتاج إىل الغري
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  فصل اعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، 

أن اهللا، جل ثناؤه، ملا أبدع املوجودات، واخترع املخلوقات نظمها ورتبها يف الوجود كمراتب األعداد عن الواحد ، لتكون كثرا 
اً نسبتها إىل الذي هو خالقها ومبدعها دالة على وحدانيته، وترتيبها ونظامها دالني على إتقان حكمته يف صنعها؛ ولتكون أيض

وذلك أن الباري، : كنسبة األعداد إىل الواحد الذي قبل االثنني، الذي هو أصلها ومبدؤها ومنشؤها كما بينا يف رسالة األرمثاطيقي
حلقيقة، بل وجب أن يكون جل ثناؤه، ملا كان واحداً باحلقيقة من مجيع الوجوه واملعاين، مل جيز أن يكون املخلوق املخترع واحداً با

واحداً متكثراً مثنوياً مزدوجاً، وذلك أن الباري، جل ثناؤه، أول ما بدأ بفعل واحد مفعوالً واحداً متحداً بفعله الذي هو علة العلل، 
ودات وأصول فلذلك قالوا إنه أوجد واخترع أشياء مثنوية مزدوجة، وجعلها قوانني املوج. فلم يكن واحداً باحلقيقة بل فيه مثنوية

اجلوهر : النور والظلمة، ومنهم من قال: اهليوىل والصورة، ومنهم من قال: فمن ذلك ما قالت احلكماء الفالسفة. الكائنات
: اإلجياب والسلب، ومنهم من قال: اإلثبات والنفي، ومنهم من قال: اخلري والشر، ومنهم من قال: والعرض، ومنهم من قال

: احملبة والغلبة، ومنهم من قال: الفيض والعقل، ومنهم من قال: اللوح والقلم، ومنهم من قال:  من قالالروحاين واجلسماين، ومنهم

الكون والفساد، ومنهم من : النفس والروح، ومنهم من قال: الوجود والعدم، ومنهم من قال: احلركة والسكون، ومنهم من قال
  .القبض والبسط: املبدأ واملعاد، ومنهم من قال:  ومنهم من قالالعلة واملعلول،: الدنيا واآلخرة، ومنهم من قال: قال

وعلى هذا القياس توجد أشياء كثرية طبيعية مزدوجة أو متضادة كاملتحرك والساكن، والظاهر والباطن، والعايل والسافل، واخلارج 
اد والنامي، والناطق والصامت، والذكر والداخل، واللطيف والكثيف، واحلار والبارد، والرطب واليابس، والزائد والناقص، واجلم

  .واألنثى من كل زوجني اثنني

وهكذا توجد تصاريف أحوال املوجودات من احليوان والنبات كاحلياة واملمات، والنوم واليقظة، واملرض والصحة، واألمل واللذة، 
 واخلري والشر، والسعادة واملنحسة، واإلدبار والبؤس والنعمة، والسرور والغمة، واحلزن والفرح، والصالح والفساد، والضر والنفع،

  .واإلقبال

وهكذا توجد أحكام األمور الوضعية والشرعية كاألمر والنهي، والوعد والوعيد، والترغيب والترهيب، والطاعة واملعصية، واملدح 
يح، والصدق والكذب، واحلق والذم، والعقاب والثواب، واحلالل واحلرام، واحلدود واألحكام، والصواب واخلطأ، واحلسن والقب

  .والباطل

  .وعلى هذه األمور توجد األمور املثنوية املزدوجة املتضادة، وباجلملة من كل زوجني اثنني

واعلم يا أخي أنه ملا مل يكن من احلكم أن تكون األمور املوجودة كلها مثنوية مزدوجة، جعل بعضا مثلثت، وبعضها مربعات، 
  . وما زاد بالغاً ما بلغ كما سنذكر منها طرفاً بعد هذا الفصل إن شاء اهللاوخممسات، ومسدسات، ومسبعات،

فالكليات تسع مراتب حمفوظ نظامها، ثابتة . كليات وجزئيات حسب: واعلم يا أخي أن املوجودات كلها نوعان ال أقل وال أكثر
القوتني، مث النفس ذات الثالثة األلقاب، مث اهليوىل أوهلا البارئ الواحد الفرد جل ثناؤه، مث العقل ذو : أعياا، وهي كتسعة آحاد

األوىل ذات األربع اإلضافات، مث الطبيعة ذات اخلمسة األمساء، مث اجلسم ذو الست اجلهات، مث الفلك ذو السبع املدبرات، مث 
  .األركان ذات الثمانية املزاجات، مث املكونات ذات التسعة األنواع

    

  ناؤه، هو أول الموجودات فصل واعلم أن الباري، جل ث
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وكما أن االثنني أول . وكما أن الواحد هو نشوء األعداد، كذلك الباري موجد املوجودات. ما أن الواحد هو قبل كل األعداد
فمنه غريزي ومكتسب دليل . األعداد واألعداد ترتبت عن الواحد، كذلك العقل أول موجود أبدعه الباري، جل وعال، واخترعه

: وكما أن الثالثة ترتبت بعد االثنني، كذلك النفس ترتبت يف الوجود بعد العقل، وصارت أنواعها ثالثة. يف املوجوداتعلى رتبته 

مث أوجد الباري، جل ثناؤه، اهليوىل كما ترتبت األربعة بعد . نباتية وحيوانية وناطقة، لتكون دالة على رتبتها يف املوجودات له
هيوىل الصناعة، وهيوىل الطبيعة، وهيوىل الكل، واهليوىل األوىل، لتكون هذه : هليوىل أربعة أنواعومن أجل هذا قيل إن ا. الثالثة

ومن أجل هذا . مث الطبيعة ترتبت بعد اهليوىل كما أن اخلمسة ترتبت بعد األربعة. األربعة األركان دالة على مرتبتها يف املوجودات
ومن . ع حتت الفلك، مث ترتب اجلسم بعد الطبيعة كما ترتبت الستة بعد اخلمسةإحداها طبيعة الفلك، وأرب: قيل إن الطبائع مخس

ومن أجل هذا . مث تركب الفلك من اجلسم وترتب بعده كما ترتبت السبعة بعد الستة. أجل هذا قيل أن اجلسم له ست جهات
 ترتبت األركان يف جوف الفلك كما مث. صار أمر الفلك جيري على سبعة كواكب مدبرات ليكون داللة على رتبته يف املوجودات

ومن أجل هذا قيل إا ذات مثانية مزاجات، فاألرض يابسة، واملاء بارد رطب، واهلواء حار رطب، . ترتبت الثمانية بعد السبعة
س، ذات التسعة مث تولدت املولدات الثالثة األجنا. والنار حارة يابسة، لتكون هذه الثمانية األرصاف دالة على رتبتها يف املوجودات

األنواع، لتكون دالة على مرتبتها يف املوجودات الكليات وهي آخرها كلها، كما أن التسعة آخر مرتبة اآلحاد، وهي الكائنات 
ترابية ال تذوب وال حتترق : واملعادن الثالثة أنواع. املولدات من األركان األربعة اليت هي األمهات، وهي املعادن واحليوان

كحل، وحجر يذوب وال حيترق كالذهب والفضة والنحاس وما شاكلها، وما ئية تذوب وحتترق كالكربيت والقري كالزاجات وال
منها : والنبت ثالثة أنواع. منه ما يلد ويضع، ومنه ما يبيض وحيضن، ومنه ما يتكون من العفونات: واحليوان ثالثة أنواع. وغريمها

  .ومنها ما ينبت كاحلشائش والكألما يغرس كاألشجار، ومنها ما يزرع كاحلبوب، 

وأما األمور اجلزئيات فداخلة يف هذه . فقد تبني مبا ذكرنا أن املوجودات الكليات هي هذه التسع املراتب اليت ذكرناها وشرحناها
منهما، واجلواهر وأما األمور املوجودات املثلثات فإن من املوجودات الثالثية اهليوىل والصورة واملركب . الكليات اليت تقدم ذكرها

واألعراض واملؤلف منهما، والروحاين واجلسماين واموع منهما، ومثل املقادير الثالثة اليت هي اخلطوط والسطوح واألجسام، 
من : ومثل األبعاد الثالثة اليت هي الطول والعرض والعمق، واألزمان الثالثة اليت هي املاضي واحلاضر واملستقبل، واحلركات الثالث

التام والزائد والناقص، والعناصر الثالثة اليت هي املمكن والواجب واملمتنع، : ط، وإىل الوسط، وعلى الوسط، واألعداد الثالثةالوس
  .وباجلملة كل أمر ذي واسطة أو طرفني. املعادن والنبات واحليوان: وتقاسيم األوتاد والزوائل وما يلي الوتد، واملكونات الثالثة

من األعداد تالية للثالثة، وجب أن تكون أشياء رباعيةللمثلثات يف الوجود، فجعل الباري، جل ثناؤه، أشياء وملا كانت األربعة 
فمنها األركان األربعة اليت هي النار واهلواء واملاء واألرض؛ والطبائع األربع وهي الربودة واليبوسة . مربعات تاليات هلا يف الوجود

الصبا والدبور واجلربياء والتيمن؛ واجلهات : الصفراء والسوداء والدم والبلغم؛ والرياح األربع: بعةوالرطوبة واحلرارة؛ واألخالط األر
الربيع والصيف : الطالع والغارب والرابع والعاشر؛ واألزمان األربعة: املشرق واملغرب والشمال واجلنوب؛ واألوتاد األربعة: األربع

:  أيام الصبا، وأيام الشباب، وأيام الكهولة، وأيام الشيخوخة؛ ومراتب األعداد أربع:واخلريف والشتاء؛ وأيام العمر أربعة فصول

  .آحاد وعشرات ومئات وألوف

وعلى هذا القياس إذا تأمل وجد كثرياً من مربعات وخممسات ومسدسات ومسبعات ومثمنات ومتسعات ومعشرات، وما زاد بالغاً 
  .ومئات األلوف، وألوف األلوفما بلغ من املئات، واأللوف، وعشرات األلوف، 
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ويزيد أن . وباجلملة ما من عدد من األعداد إال وقد خلق الباري، جل ثناؤه، جنساً من املوجودات مطابقاً لذلك العدد، قل أو كثر
  .نبني من ذلك طرفاً ليكون دليالً على ما قلنا وحقيقة ملا ذكرنا

فالك وأقسام الربوج وحاالت الكواكب، وذلك أن الربوج االثين عشر، ستة منها أما املسدسات من املوجودات فأوهلا يف طبيعة األ
. وستة مستقيمة الطلوع، وستة معوجة الطلوع. وستة مشالية، وستة جنوبية. وستة ارية، وستة ليلية. ذكور، وستة منها إناث

وستة ترى أا فوق األرض، وستة الترى . لوستة تطلع بالنهار، وستة تطلع باللي. وستة من حيز الشمس، وستة من حيز القمر
  .فهي حتت األرض

وأما األحوال الست اليت للكواكب فهي أن تكون يف أوجاا، أو حضيضها، أو شرفها، أو هبوطها، أو مع رأس جوزهرها أو مع 
  .الذنب فهي ست أحوال

، أو مسدسات، أو سواقط ال ينظر بعضها إىل وأما الست األخرى، فهي أن يكن مقترنات، أو متقابالت، أو مربعاً، أو مثلثات
  .بعض

وأما املسدسات من األمور اليت حتت الفلك فهي اجلهت الست اليت تنسب إىل األجسام، والستة األخرى اليت وضعت ملقادير 
  .األوزان من الصنجات واألذرع واملكاييل واألرطال، كل ذلك بفعل الستة إذ كانت هي أول العدد التام

بعات من األمور املوجودة فتركنا ذكرها، إذ كان قوم من أهل العلم قد شغفوا ا وأطنبوا يف ذكرها، وهي معروفة وأما املس
  .موجودة يف أيدي أهل العلم

  .وأما املثمنات فقد ذكرنا طرفاً منها يف رسالة املوسيقى ال حيتاج إىل إعادته

 اهلند وأكثروا من ذكرها؛ وأيضاً من أهل العلم يعرف بالكيال قد شغف وأما املتسعات من األمور فقد شغف ا أيضاً قوم من أهل
وقد ذكرنا أيضاً طرفاً منها يف بعض رسائلنا ويف فصل من . ا وأكثر من ذكرها يف كتب له معروفة موجودة يف أيدي أهل العلم

أكثر، مطابقة التسع اآلحاد املتفق بني األمم هذه الرسالة مما تقدم، وقلنا إن املوجودات الكليات تسع مراتب فحسب، ال أقل وال 
كلها على وضعها لتكون األمور الوضعية مطابقة مراتبها لألمور الطبيعية اليت هي ليست من صنع البشر بل صنعة خالق حكيم 

  .سبحانه وحبمده

وإمنا مسيت متحرية ألا هلا . ردزحل، واملشتري، واملريخ، والزهرة، وعطا: وأما املوجودات املخمسات فالكواكب اخلمسة املتحرية
  .رجوعاً واستقامة، وليس للشمس وال للقمر رجوع وال استقامة

  .واألجسام الطبيعية اخلمسة اليت هي جسم الفلك، واألربعة األركان اليت دونه من النار واهلواء واالرض واملاء

  .ذو الرجلني، وذو األربع، والذي ينساب على بطنهاإلنسان، والطري، والسائح، واملشاء : واخلمسة األجناس من احليوان هي

  .واحلواس اخلمس املوجودة يف احليوان التام اخللقة وهي السمع، والبصر، والشم، والذوق، واللمس

  .واخلمسة األجزاء املوجودة يف النبات وهي يف األصل والعروق والورق والزهر والثمر

ليدس وهي الشكل الناري ذو األربعة السطوح املثلثات، والشكل األرضي ذو واخلمسة األشكال الفاضلة املذكورة يف كتاب إق
السطوح املربعات، والشكل املائي ذو الثمانية السطوح املثلثات، والشكل اهلوائي ذو العشرين قاعدة مثلثات، والشكل الفلكي ذو 

زء، واملثل واألجزاء، والضعف، والضعف واجلزء، واخلمس النسب الفاصلة املوسيقية وهي املثل واجل. اإلثنيت عشرة قاعدة خممسات
  .واألجزاء

  .نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وحممد، صلى اهللا عليه وآله، وعليهم الصالة السالم: واخلمسة أولو العزم من الرسل
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وبالفارسية مثلها . ربعاء واخلميساألحد واالثنني والثالثاء واأل: واخلمسة األيام امللقب أمساؤها بالعدد يف مجيع اللغات وهي بالعربية
  .يك شنبه، دو شنبه، سه شنبه، جهار شنبه، بنج شنبه

اهند كاه، اسهد كاه، اسفيد كاه، : واخلمسة األيتام املشرفة من مجلة أيام السنة الفارسية يف آخر أيار ماه، وأمساؤها بالفارسية
  .مهشتر كاه، استورت كاه

    

األعداد املخصوصة داللة ملن كان له عقل راجح، وفهم دقيق، وفطنة بأن اهللا تعاىل مالئكة هم ففي كون هذه املوجودات على هذه 
صفوته من خلقه، وخريته من بريته، إليهم تقع اإلشارة ذه املوجودات املقدمات املخصوصات، خلقهم حلفظ عامله، وجعلهم 

منهم السفراء بينه وبني أنبيائه من بين آدم، . ورعاة حيوانهسكان مسواته، ومدبري أفالكه، ومسريي كواكبه، ومريب نبات أرضه، 
فمنهم يقع الوحي والنبوات، وهي ترتلون بالربكان من السموات، ويعرجون بأعمال بين آدم وبأرواحهم، وإليهم أشار يف أكثر 

وبين . إلميان اخلمسأحكام الشريعة ومفروضات سننها مثل الصلوات اخلمس، والزكاة اخلمس، والطهارة اخلمس، وشرائط ا
واأليام املعدودات مبىن . وفرائض احلج مخس. ومراقي منرب النبوات مخس. والفضالء من أهل بني النبوة مخسة. اإلسالم على مخس

  .واحلروف املستعملة يف أوائل سور القرآن من واحد إىل مخسة. وعرفات مخسة

 مع كل واحد منهم مخسة آالف من املالئكة، إىل مخسني ألفاً، وكل هذه املخمسات إشارات ودالالت على مخسة من املالئكة،
وما نرتل غال ". "ترتل املالئكة: "وإليهم أشار يف عدة آيات من سور القرآن مثل قوله. إىل مخس مائة ألف، وما زاد بالغاً ما بلغ

وإىل اخلمسة الفاضلة من املالئكة ". ملسبحونوما منا إال له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن ا: "وقوله تعاىل" بأمر ربك
فقد تبني مما ". حدثين جربيل، عليه السالم، عن ميكائيل عن إسرافيل عن اللوح عن القلم: "أشار النيب، صلى اهللا عليه وسلم، بقوله

  .ذكرنا معىن قول احلكماء الفيثاغوريني إن املوجودات حبسب طبيعة العدد

  الشكلفصل في بيان أن العالم كري 

اعلم يا أخي أن الباري تعاىل ملا أبدع املوجودات، واخترع املخترعات، رتبها ونظمها ومجعها كلها يف فلك واحد حميط ا من 
  ".وكل يف فلك يسبحون: "كل اجلهات، كما ذكر سبحانه وتعاىل بقوله

  فصل اعلم أن الفلك المحيط كري الشكل، مستدير مجوف، 

تديرات حميط بعضها ببعض كحلقة البيض والبصل، وهي إحدى عشرة أكرة، والشمس هي يف أوسط وسائر األفالك يف جوفه مس
مخس من فوق أكرا، ومخس من دون أكرا، فاليت فوق أكرا أكرة املريخ، مث أكرة املشتري، مث أكرة زحل، مث أكرة : األكر

، مث أكرة عطارد، مث أكرة القمر، مث أكرة اهلواء، مث أكرة األرض الكواكب الثابتة، مث أكرة احمليط، واليت دون أكرا أكرة الزهرة
وأما الكواكب فإنه أكريات مصمتات . اليت هي املركز، وهي ليست جموفة، ولكن متخلخلة لكثرة املغارات والكهوف واألهوية

  .مستديرات كما بني يف اسطي بقياس هندسي

لعامل كرياً، ألن هذا الشكل أفضل األشكال اخلمسة من املثلثات واملربعات واعلم يا أخي أن الباري، جل ثناؤه، جعل شكل ا
واملخروطات وغريها، وهو أيضاً أوسعها مساحة، وأسرعها حركة، وأبعدها من اآلفات، وأقطاره متساوية، ومركزه يف وسطه، 

تحرك مستديراً مستقيماً، وال ميكن أن توجد وميكنه أن يدور يف مكانه وال مياس غريه إال على نقطة وأجزاء متقاربة، وميكنه أن ي
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وقسم الفلك اثين عشر قسماً، ألن هذا العدد زائدة أجزاؤه أكثر من كله، فقد تبني مما ذكرنا أن . هذه اخلصال والصفات يف غريه
 شكل العامل هذا الشكل األكري افضل األشكال، وأن الباري، عز وجل، يفعل األحكم واألتقن، فنتج من هاتني املقدمتني أن

مستدير، وإمنا اقتضت احلكمة اإلهلية والعناية الربانية أن جعل الباري، جل ثناؤه، شكل العامل كرياً مستديراً، واألفالك والكواكب 
وجعل أيضاً حركات الكواكب واألفالك كرية مستديرة، . كذلك، ملا تبني من فضل هذا الشكل على سائر األشكال اخلمسة

وتلك األفالك اخلارجة املراكز تدور يف سطح فلك . من السبعة يدور يف فلك صغري يسمى أفالك التداويروذلك أن كل كوكب 
وهذا الفلك احمليط أيضاً يدور حول األرض يف كل أربع وعشرين ساعة دورة واحدة من املشرق إىل . الربوج احمليط بسائر األفالك

  .رض مثل الدوالباملغرب فوق األرض، ومن املغرب إىل املشرق حتت األ

    

فلو مل تكن األرض والفلك وكواكبه كريات مستديرات، ملا استوى هذا الدوران، وملا استمرت حركات كواكبه على ما ذكرنا 
وإذ قد تبني مما ذكرنا أن العامل كري الشكل مستدير، فنريد أن نبني أيضاً أن تصاريف أموره اجلزئيات أيضاً . وبينا يف هذا الوصف

فمن ذلك األرض، مبا عليها من البحار واجلبال والرباري واألار والعمران واخلراب، أكرة واحدة، واهلواء حميط ا من . مستديرة
. كذلك أن شكل اجلبال على بسيط األرض كل واحدة قطعة قوس من حميط الدائرة. مجيع جوانبها وفلك القمر حميط باهلواء

تبتدئ من األار جرياا حنو البحار وتسقى القرى والسوادات وينصب الباقي إىل احلجار وهكذا حكم جريان مياه األار، فإا 
وخيتلط مبياهها املاحلة، مث يصري خباراً ويرتفع يف اهلواء، ويتركب ويتكاثف ويصري غيوماً وسحاباً تسوقها الرياح إىل رؤوس اجلبال 

ر، وجتري حنو البحار راجعة من الرأس، ويكون منها البخار والغيوم مثل ما والرباري والقفار، فتمطر هناك وتسيل منها أودية وأا
وهكذا حكم النبات واحليوان واملعادن، فإا تتكون من هذه األركان؛ " ذلك تقدير العزيز العليم"و. كان عام أول، دوالب يدور

تعاىل ينشئ منها ما يشاء، كما بدأ أوالً يعيده مرة أخرى مث إن اهللا . وتنشأ وتتم وتكمل، مث تفسد وتبلى وتصري تراباً كما كان بدياً
وكذلك إذا نظرت وتأملت واعتربت وجدت أكثر مثار األشجار وحبوب النبات وبذورها وأوراقها مستديرات . دوالباً يدور

وهكذا .  أقرب ما تكونوهكذا الثقب اليت يف أبدان احليوان إىل االستدارة. األشكال، أو كريات أو خمروطات قريبة من االستدارة
أشكال أواين الناس، وأدوات الصناع وأرحيتهم، ودواليبهم، وآبارهم، والكيزان، والغضائر والقدور، واألقداح، والقصاع، 

  .واخلوامت، والقالنس، والعمائم، واحللى، والتيجان اقرب إىل التدوير

وصلى اهللا على النيب اخلامت، وعلى الوصي . ق األشياء مبنة ولطفهفاعلم ذلك أيها األخ، وتفكر فيه، أعانك اهللا على املعرفة حبقائ
  .وحسبنا اهللا ونعم الوكيل. القائم، وعلى أوالده وبنيه وعترته آباء األئمة املهتدين وأمراء املؤمنني املوحدين، وسلم تسليماً

  إن العامل كبري : متت رسالة املبادئ العقلية وتتلوها رسالة يف معىن قول احلكماء

  الثالثة في معنى قول الحكماء إن العالم إنسان كبيرالرسالة

إخوان الصفاء رسائل وهي الرسالة الرابعة والثالثون من   

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى، آهللا خري أما يشركون؟ 

  فصل معنى قول الحكماء العالم إنسان كبير
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لرحيم، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أنا قد فرغنا من ذكر مراتب املبادئ العقلية على راي إخوان الصفاء، وبينا اعلم أيها األخ البار ا
ونريد اآلن أن نذكر يف هذه . فيها بكالم مشبع أن الوجود متقدم على البقاء، والبقاء متقدم على التمام، والتمام متقدم على الكمال

    : عامل إنسان كبري فنقولالرسالة معىن قول احلكماء إن ال

معىن ذلك أن : اعلم أن قول احلكماء إن العامل إنسان كبري، وقوهلم إن اإلنسان عامل صغري، جيب أن نشرح معناه لتقف على حقيقته
العامل له جسم ونفس، يعنون به الفلك احمليط وما حيوي من سائر املوجودات من اجلواهر واألعراض، وأن حكم جسمه جبميع 

ائه البسيطة واملركبة واملولدة جيري جمرى جسم إنسان واحد أو حيوان واحد جبميع أعضاء بدنه املختلفة الصور املفننة أجز
األشكال، وأن حكم نفسه جبميع قواها السارية يف أجزاء جسمه، احملركة املدبرة ألجناس املوجودات وأنواعها وأشخاصها، كحكم 

رية يف مجيع أعضاء بدنه ومفاصل جسده، احملركة املدبرة لعضو واحد وحاسة حاسة من نفس إنسان واحد أو حيوان واحد السا
اجلسم الكلي، فإمنا نعين به جسم : وإذا قلنا حنن يف رسائلنا" وما خلقكم وال بعثكم إال كنفس واحدة: "وذلك قول اهللا تعاىل. بدنه

وإذا قلنا العقل الكلي، فإمنا نعين به القوة اإلليهية املؤيدة . عامل بأسرهوإذا قلنا النفس الكلية، فإمنا نعين ا نفس ال. العامل بأسره
وإذا قلنا األجسام البسيطة، فإمنا . للنفس الكلية، السارية يف مجيع األجسام املتحركة املدبرة هلا، املظهرة ا ومنها أفعاهلا وآثارها

وإذا قلنا األنفس البسيطة، فإمنا نعين ا قوى .  واهلواء واملاء واألرضنعين ا األفالك والكواكب واألركان األربعة اليت هي النار
وإذا قلنا األجسام . النفس الكلية، احملركة املدبرة هلذه األجسام، السارية فيها، وهذه القوى نسميها املالئكة الروحانيني يف رسائلنا

قلنا األنفس احليوانية والنباتية واملعدنية، فإمنا نعين ا قوى النفس وإذا . املولدة، فإمنا نعين ا أنواع احليوان والنبات واملعادن
فإذا قلنا األجسام اجلزئية، فإمنا نعين ا . البسيطة، احملركة املدبرة هلذه األجسام املولدة، السارية فيها، املظهرة ا ومنها أفعاهلا

وإذا قلنا األنفس اجلزئية . يدي البشر وغريهم من احليوانأشخاص احليوانات والنبات واملعادن وغريها من املصنوعات على أ
املتحركة، فإمنا نعين ا قوى النفوس احليوانية والنباتية واملعدنية، السارية يف األجسام اجلزئية، احملركة املدبرة هلا، املظهرة ا ومنها 

ا أن جمرى حكم العامل وجماري أموره جبميع األجسام فقد بان ذ. أفعاهلا واحداً واحداً من األشخاص املوجودة حتت فلك القمر
املوجودة فيه مع اختالف صورها، وافتنان أشكاهلا، وتغاير أعراضها، جيري جمرى جسم اإلنسان الواحد من الناس أو احليوان 

سريان قوى نفس العامل يف الواحد جبميع أجزائه املختلفة الصورة، ومفاصله املفننة األشكال، وهيئته املتغايرة األعراض، وأن حكم 
  .مجيع أجزاء جسمه، كحكم سريان قوى نفس إنسان واحد يف مجيع أجزاء بدنه ومفاصل جسده

فصل يف أن اإلنسان عامل صغري واعلم أيها األخ البار الرحيم، ايدك اهللا وإيانا بروح منه، أن العامل الذي مسيناه إنساناً كبرياً، يف 
    تشبيها داالت على جماري أحكام العامل الذي هو إنسان صغري، أجزائه وجماري أموره أمثلة و

فنريد أن نذكر من تلك األمثلة طرفاً ليكون أقرب لفهم املتعلمني، ومن يريد أن يفهم حكم العامل وجماري أموره يف فروع 
جيمعها كلها كمثل شجرة واحدة املوجودات اليت يف العامل من أصوهلا، تلك األصول من أصول أخر قبلها إىل أن تنتهي إىل أصل 

ومن . هلا عروق وأغصان، وعليها فروع وقضبان، وعلى تلك الفروع والقضبان أوراق، وحتتها نور ومثار هلا لون وطعم ورائحة
وجه آخر جمار حكم املوجودات اليت يف العامل، فروعها من أصوهلا، وأصوهلا من أصول أخر إىل أن تنتهي كلها إىل أصل واحد، 

ى حكم جنس األجناس الذي حتته أنواع تسمى جنس املضاف، وحتتها أنواع تسمى أنواع املضاف، وحتت تلك األنواع كمجر
ومن وجه آخر مثل هذه . أشخاص كثرية خمتلفة الصور واألشكال واهليئات واألعراض ال حيصي عددها إىل اهللا، عز وجل

مثل قبيلة هلا شعوب، ولشعوا بطون، ولبطوا أفخاذ، وألفخاذها املوجودات اجلنسية والنوعية والشخصية من جنس األجناس ك
ومن وجه آخر جمرى حكم العامل يف مجيع موجوداته كمجرى حكم شريعة واحدة فيها مفروضات . عمائر، وهلا عشائر وأقارب
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جيمعها كلها دين واحد ألهله كثرية، ولتلك املفروضات سنن خمتلفة، ولتلك السنن أحكام متباينة، ولتلك األحكام حدود متغايرة 
ومن وجه آخر حم العامل وجماري أموره . مذاهب خمتلفة، ولكل أهل مذهب مقاالت متغايرة، وحتت كل قالة أقاويل كثرية مفننة

من فنون تركيب افالكه، واختالف حركات كواكبه، واستحالة بعض أركانه إىل بعض، وتولد اختالف الكائنات املختلفة 
ان أجناس نباته وفنون جواهر معدنه، وسريان قوى النفس الكلية يف يف هذه األجسام، وحتريكها إياها، وتدبريها هلا االشكال وافتن

وا ومنها، كمجرى حكم دكان لصانع واحد، وله فيه أدوات وآالت خمتلفة الصور، وله ا ومها أفعال وحركات مفننة، 
. وقوة نفسه سارية فيها كلها، وحكمه جار عليها حبسب ما يليق بواحد منهاومصنوعاا خمتلفات الصور واألشكال واهليئات، 

ومن وجه آخر جماري أحكام املوجودات اجلسمانية يف العامل، مع اختالف صورها وأعراضها ومنافعها للنفس الكلية، كمجرى 
أهل وخدم وغلمان، وحكمه جار فيها حكم دار فيها بيوت وخزائن، ويف تلك اخلزائن آالت وأوان وأثاث لرب الدار، وله فيها 

ومن وجه آخر حكم العامل الذي هو إنسان . وفيهم مجيعاً، وتدبريه هلم منتظم على أتقن ما تقتضيه السياسة الربانية والعناية اإلهلية
 بعضها ببعض كبري، وجماري أموره يف األجسام الكليات والبسائط واملولدات واملركبات اجلزئيات وارتباط بعضا ببعض، وإحاطة

من تركيب أفالكه ونظام كواكبه، ومقادير أجرامها، وترتيب أركانه واستحاالا، وقرار معادنه واختالف جواهرها، وأنواع نباته 
وثبات أصوهلا، وحركات حيوانه وتصرفها ملعايشها، وسريان قوى النفس الكلية من أوهلا إىل آخرها كحكم مدينة حوهلا أسوار، 

ل وخانات ونواح، فيها شوارع وطرقات وأسواق، يف خالهلا منازل ودور، فيها بيوت وخزائن، فيها أموال وأمتعة ويف داخلها حما
وأثاث وآالت وحوائج، ميلكها كلها ملك واحد، له يف تلك املدينة جيوش ورعية وغلمان وحاشية وخدم وأتباع، وحكمه جار يف 

ئك الرؤساء واألشراف والتناء جار يف أتباعهم، وحكم أتباعهم فيمن دوم إىل وحكم أول. رؤساء جنده وأشراف مدينته وتناء بلده
وإن ذلك امللك يسوس تلك املدينة وأهلها على أحسنها من مراعاة أمورهم واحداً واحداً، صغريهم وكبريهم، أوهلم . آخره

  .وآخرهم، ال خيل بواحد منها

 من األفالك والكواكب واألركان واملولدات واملركبات واملصنوعات على فهكذا جيري حكم النفس الكلية يف مجيع أجزاء العامل
وكذلك يسري حكمها يف األنفس البسيطة واجلنسية والنوعية والشخصية . أيدي البشر كجريان حكم ذلك امللك على تلك املدينة

 صغريها وكبريها، وأوهلا وآخرها، يف تصريفا هلا وحتريكها، وتدبريها للموجودات اجلسمانية وأجناسها وأنواعها وأشخاصها،
  .وظاهرها وباطنها

    

مث اعلم أن مثل النفس الكلية كجنس األجناس، واألنفس البسيطة كاألنواع هلا، واألنفس اليت دوا كنوع األنواع، واألنفس 
 واجلنسية كالعشرات، فالنفس الكلية كالواحد، والبسيطة كاآلحاد،. اجلزئية كاألشخاص مرتبة بعضها حتت بعض كترتيب العدد

والنوعية كاملئات، واألنفس اجلزئية الشخصية كاأللوف، وهي اليت ختتص بتدبري جزئيات األجسام، واألنفس اجلزئية الشخصية 
كاأللوف، وهي اليت ختتص بتدبري جزئيات األجسام، واألنفس النوعية مؤيدة هلا، واجلنسية مؤيدة للنوعية، والنفوس البسيطة مؤيدة 

والنفس الكلية اليت هي نفس العامل مؤيدة للنفوس البسيطة، والعقل الكلي مؤيد للنفس الكلية، والباري، جل ثناؤه، مؤيد . يةللجنس
  .للعقل الكلي، فهو مبدعها كلها ومدبر هلا من غري ممازجة هلا وال مباشرة، فتبارك اهللا أحسن اخلالقني

نساء ومشايخ وشباناً وصبياناً، فمنهم أخيار وأشرار، وعلماء وجهال، ومصلح مث اعلم أيها األخ كما أن تلك املدينة رجاالً و
ومفسد، وأقوام خمتلفو الطباع واألخالق واآلراء واألعمال والعادات، فهكذا يف العامل الكبري نفوس كثرية، بسيطة كلية وجزئية، 

  .رذلة، ومنها جاهلة شريرة، ومنها جاهلة غري شريرةفمنها نفوس عالمة خرية فاضلة، ومنها نفوس عالمة شريرة : خمتلفة احلاالت
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والعالمة الشريرة مردة الشياطني، . فالنفوس العالمة اخلرية الفاضلة هي أجناس املالئكة، وصاحلو املؤمنني، والعمالء من اجلن واإلنس
واجلاهلة غري . هال األشرار من الناسواجلاهلة الشريرة أنفس السباع الضارية، واجل. وسحرة اجلن، والفراعنة والدجالون من الناس

  .الشريرة أنفس بعض احليوانات السليمة كالغنم واحلمام وغريها من احليوان

  فصل إن أجساد بعض احليوانات حبوس لنفوسها 

  ومطامير لها، 

ذه املعاين يف رسالة وقد بينا ه. وبعضها صراط جيوزون عليه، وبعضها برزخ إىل يوم يبعثون، وبعضها أعراف هلا هم عليها واقفون
وكما أن ألهل تلك املدينة، فيها مساجد وبيع وصلوات، وألهل العلم والدين فيها جمالس ومجاعات وأعياد وصلوات، . أخرى

يسبحون اليل والنهار ال : "فهكذا جيري يف فضاء األفالك وسعة السموات للمالئكة مجوع وتسابيح ودعوات كما ذكر اهللا تعاىل
وكما أن يف تلك املدينة ألهلها فيها حبوس " وترى املالئكة حافني من حول العرش يسبحون حبمد رم: "هللا تعاىلوقال ا" يفترون

ومطامري، عليها شرط وأعوان، فهكذا يف العامل الكبري للنفوس الشريرة جهنم ونريان وهاوية عليها مالئكة غالظ شداد، وهو عامل 
  .الكون والفساد

 ليس كل نفس وردت إىل عامل الكون والفسد تكون حمبوسة فيه، كما أنه ليس كل من دخل احلبس يكون مث اعلم أيها األخ أنه
حمبوساً فيه، بل رمبا دخل من يقصد إخراج احملبوسني منه، كما أنه قد يدخل بالد الروم من يستنفذ أسارى املسلمني، وإمنا وردت 

ه النفوس احملبوسة يف حبس الطبيعة الغريقة يف حبر اهليوىل، األسرية يف الشهوات النفوس النبوية إىل عامل الكون والفساد الستنقاذ هذ
وكما أن احملبوس إذا ابتع من دخل احلبس إلخراجه، خرج وجنا، كذلك من اتبع األنبياء يف شرائعهم وسننهم . اجلسمانية

ن بعد حني، كما روي عن النيب، صلى اهللا ومناهجهم جنا وختلص من جهنم، وخرج من عامل الكون والفساد، وجنا وفاز ولو كا
ال إله إال اهللا : ال يزال خيرج من النار قوم بعد قوم من أميت بعدما دخلوها حىت ال يبقى يف النار أحد ممن قال: "عليه وسلم، أنه قال
ننجي الذين اتقوا ونذر الظاملني وإن منكم إال واردها كان على ربك حتماً مقضياً مث : "وذلك قول اهللا تعاىل. خملصاً يف دار الدنيا

وكما أن يف تلك املدينة ألهلها جناناً وميادين وأاراً وبساتني، وفيها جمالس لرتهة النفوس، وجة وسرور ولذة ونعيم، ". فيها جثياً
اة واإلجنيل فكذا يف فضاء األفالك وسعة السموات ألهلها فيها فسحة وجنان وروح ورحيان ونعمة ورضوان، كما ذكر يف التور

  .والقرآن من وصف اجلنان

    

وقد روي يف اخلرب أن أرواح الشهداء يف حواصل . فافهم يا أخي هذه اإلرشادات والتنبيهات، وانتبه من نوم الغفلة ورقدة اجلهالة
العرش، وذلك طري خضر تسرح يف اجلنان بالنهار على رؤوس أشجارها وأارها وأزهارها وتأوي بالليل إىل قناديل معلقة حتت 

وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتاً بل أحياء عند رم يرزقون فرحني مبا آتاهم اهللا من فضله ويستبشرون بالذين : "قوله تعاىل
  ".يستبشرون بنعمة من اهللا وفضل وإن اله ال يضيع أجر احملسنني. مل يلحقوا م من خلفهم إال خوف عليهم وال هم حيزنون

ن ألهل تلك اينة فياه ألهلها صناعاً وعماالً هلم أجرة وأرزاق، وفيها باعة وجتار يتعاملون مبوازين ومكاييل، وهلم مظامل وكما أ
وخصومات، وهلم فيها قضاة وعدول، وهلم فقه وأحكام وفصول وقضايا، وإن من سنة القضاة الربوز واجللوس لفصل القضايات 

 جيري حكم النفس اجلزئية لدى النفس الكلية، فتربز النفس الكلية لفصل القضايا بينها باحلق، يف كل سبعة أيام يوم واحد، فهكذا
  .فال تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا ا، وكفى بنا حاسبني
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" ال نيب بعدي: "لوقا" عمر الدنيا سبعة آالف سنة، بعثت يف آخر ألف منها: "وروي عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أنه قال

وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم : "وإىل هذه املدة أشار بقوله تعاىل. وعلى آخر هذه املدة تقوم الساعة
وهذا اخلطاب كان يوم امليثاق، وهو ." على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلني

وإن : "ض األول، ويوم القيامة هو يوم العرض الثاين الكائن بينهما مدة سبعة أيام، كل يوم كألف سنة كما قال اهللا تعاىليوم العر
ويوم حنشر من كل أمة فوجاً ممن يكذب بآياتنا فهم : "وإىل هذا اليوم أشار بقوله تعاىل" يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون

كم لبثتم يف األرض : "وقال" ال علم لنا إنك أنت عالم الغيوب: ماذا أجبتم؟ قالوا:  الرسل فيقوليوم جيمع اهللا: "وقال." يوزعون
  ".لبثنا يوماً أو بعض يوم، فاسأل العادين: عدد السنني؟ قالوا

    

، وكما أن يوم احلكم يقعد القضاة وحيضرون العدول ويدعى الشهود، وحيشرون هم واخلصوم، وخترج الصكوك، ويفصل احلكم
فهكذا يوم عرض احلبوس خيرج الوايل وحيضر األعوان، وخيرجون احملبوسني، وتتبني براءة قوم منهم فيطلقون، وقوم تقام عليهم 

احلدود وخيلون، وقوم خيلدون يف احلبس إىل يوم الفصل الثاين، وهكذا يوم عرض النفوس، خيرج الوايل وخيرج الدواوين، وحيضر 
وهكذا جيري . رض، وتعطى أرزاق املستحقني، ويزاد قوم وقوم ينقصون، ويثبت قوم وقوم يسقطونالكتاب، ويدعو املنيبني للع

حكم النفس الكلية يف األنفس اجلزئية يوم الدين، ألن اهللا تعاىل جعل أحكام الدنيا وجماري أمورها أمثلة، وأشار ا إىل أحوال 
وإمنا ذكر اهللا ." إن ما عندكم ينفد وما عند اهللا باق: "وا يا أويل األلبابالقيامة وجماري أمورها، فاعتربوا يا أوىل األبصار وتيقن

امليزان والوزن والعدد يوم احلساب، ألن النصفة بني الناس ال نتبني هلم إىل بالكيل والوزن والعدد والذروع، وهذه كلها كاملوازين 
فإن توهم متوهم أن " ونضع امليزان: "ومل يقل" يوم القيامةونضع املوازين القسط ل: "تعرف ا مقادير األشياء من أجل هذا قال

الذي وعده النيب، صلى اهللا عليه وسلم، الناس يوم القيامة من وزن األعمال اخلري والشر، وهذه أعراض ال تثبت وتتبني، فكيف 
يه أو ينقص منه، وهذا املعىن شائع يف يكون وزا، فليعلم أن الوزن إمنا حيتاج إليه ليعلم مقدار الشيء ليقابل مبثله، أو يزاد عل

األعراض، جار فيها مثل العروض الذي هو ميزان الشعر الذي به يعرف استواؤه وزائده وناقصه، والشعر عرض من األعراض، 
ومثل البنكان واألصطرالب وأمثاهلا من اآلالت يعرف ا مقادير الزمان من الزيادة والنقصان واالستواء، والزمان عرض من 

ومثل املسطرة والربكار . ومثل الذراع الذي يعرف به الطول والقصر والبعد والقرب والكرب والصغر، وهي أعراض كلها. األعراض
ومثل الصنجات واألرطال يعرف ما الثقل واخلفة والزيادة والنقصان، وهي . يعرف ما االستواء واالعوجاج ومها عرضان

ن يكون ألعمال اخلري والشر ميزان يعرف به مقدار اخلري والشر، وله قوم يعرفون كيفية وزن فالذي ينكره املتوهم أ. أعراض كلها
األعمال وهي صناعتهم، كما أن لتلك املوازين اليت ذكرنا لكل واحد منها قوم هي صناعتهم، وإخواننا الفضالء هم أهل هذه 

  .الصناعة وإليها ندعو إخواننا الباقني

  .دة مل توجد يف سائر الفسخ ولعلها زيدت من رسائل متقدمةمتت الرسالة وبعد هذه زيا

  فصل أن العالم بأسره كرة واحدة

تسع منها هي : اعلم أيها األخ البار الرحيم، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن العامل بأسره كرة واحدة تنفصل إحدى عشرة طبقة
وذلك أن الفلك . ديرات مضيئات، وحركتها كلها دوريةأفالك كريات جموفات، مشفات، وكواكبها أيضاً كلها كريات مست

وكذلك كل كوكب . احمليط جبميع ما حيوي من األفالك والكواكب يدور حول األرض يف كل أربع وعشرين ساعة دورة واحدة
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 مدخل وكلما دارت دورة استأنفت ثانية، كما وصفنا يف رسالة. يدور يف فلك خمتص به او دائر حركة دورية يف زمان معلوم
. ودون فلك القرم كرتان إحدامها النار واهلواء، واألخرى املاء واألرض. النجوم، ورسالة السماء والعامل، ورسالة األدوار واألكوار

بيان ذلك أن النار متصل أوهلا بفلك القمر، وآخرها بطبيعة . وكل واحدة منها كرية الشكل، حميطات أواخرها، متصلة بأوائلها
وأما األرض جبميع جباهلا واألار على . مهرير آخره متصل حميط باملاء واألرض كما ذكرنا يف رسالة اآلثار العلويةوالز. الزمهرير

وأما أشكال البحار فكل واحد كأنه قشر من . بسيط األرض وتؤمل، تبني أن كل واحد منها كأنه قطعة قوس من حميط الدائرة
  .سطح جسم كري

  شكل فصل وهكذا الكائنات كريات ال

  : ومستديرات

من ذلك أن أكثر األشجار وأوراقها : وهكذا أحوال الكائنات إذا اعتربت وتؤملت تبني أن أكثرها كريات الشكل ومستديرات
وأما أحواهلا . وهكذا أكثر مصنوعات البشر كما بينا يف رسالة اهلندسة. وحب النبات ونوارها كريات األشكال ومستديرات

ئلها على أواخرها مثل دوران الزمان من الشتاء إىل الربيع، ومن الربيع إىل الصيف، ومن الصيف إىل فدائرة أيضاً بعطف أوا
  .وهكذا دوران الليل والنهار حول كرة األرض كما بينا يف رسالة اهليوىل. اخلريف، ومن اخلريف إىل الشتاء

    

ار والبحار والغيوم واألمطار، فإوذلك أن الغيوم والسحاب تنشأ من . ا كالدوالب الدائروكذلك احلكم يف دوران مياه األ
البخار الصاعد من البحار واألار، وتسوقها الرياح إىل القفار ورؤوس اجلبال، ومتطر هناك، فتجتمع السيول إىل األودية واألار، 

تكوينه من التراب واملاء والنار واهلواء، وكذلك حال النبات و. فتذهب راجعة إىل البحار، مث تصعد ثانية، وذلك تقدير العزير العليم
وذلك أن النبات يبدو وينشأ ويتم ويكمل، حىت إذا بلغ إىل أقصى غاياته ومنتهاها، رجع عند . ورجوعه إليها يف دوراا كالدوالب

يتناوهلا احليوان وبيان ذلك أن النبات ميتص بعروقه لطائف األركان، ويصري منه ورق ومثار . البلى والفساد إىل ما تكون منه
باالغتذاء، فتستحيل يف بعض أبدانه حلماً ودماً، وبعضها ثفالً ومساداً، ويرد إىل أصول النبات ليتغذى منه ويصري حباً ومثاراً ثانياً، 

  .فإذا تؤمل هذا من حاهلا وجد كأنه دوالب دائر. ويتناوله احليوان أيضاً

ب، وتبلى وتصري تراباً، ويكون منها ثانياً النبات، ومن النبات حيوان كما بينا قبل، وأما أجسام احليوان فإا كلها تعود إىل الترا
وأما أحوال البشر، إذا اعتربت، فكلها دائرة كالدواليب، وذلك أن اإلنسان يبتدئ . فإذا تؤمل ذلك أيضاً وجد كأنه دوالب يدور

. نطفة، فينتهي العود إىل حيث خرج لقضاء شهوته ونتاج مثلهكونه من النطفة، مث ينشأ وينمو ويتم ويبلغ إىل أن يتولد منه ال

وكذلك بدء كونه ناقص القوة ضعيف البنية، مث يرتقي ويتزايد إىل أن يبلغ أشده، مث يأخذ يف االحنطاط والنقص إىل أن يرد إىل 
 جعلناه نطفة يف قرار مكني مث ولقد خلقنا اإلنسان من ساللة من طني مث: "أرذل العمر كما كان بدياً، وكما ذكر سبحانه فقال

خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقى مضغة فخلقنا املضغة عظاماً فكسونا العظام حلماً مث أنشأناه خلقاً آخر فتبارك اهللا أحسن اخلالقني، 
 خملقة لنبني لكم خلقناكم من تراب مث من نطفة مث من علقة مث من مضغة خملقة وغري: "وكما قال سبحانه" مث إنكم بعد ذلك مليتون

ونقر يف األرحام ما نشاء إىل أجل مسمى مث خنرجكم طفالً مث لتبلغوا أشدكم مث لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوىف ومنكم من يرد 
  ".إىل ارذل العمر لكيال يعلم من بعد علم شيئاً

  فصل في نظام الوجود والبقاء،
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املوجودات اليت حتت فلك القمرنظاماً وترتيباً أيضاً يف الوجود والبقاء، وهي واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن هلذه 
بيان ذلك أنه ملا كان ترتيب أجزاء العام حميطات . مرتبة بعضها حتت بعض، متصل أواخرها بأوائلها كترتيب العدد وترتيب األفالك

 لدن فلك احمليط، وآخرها إىل منتهى فلك القمر، بعضها ببعض، وهي إحدى عشرة كرة، تسع منها يف عامل األفالك، أوهلا من
وأواخرها متصلة بأوائلها كما بينا يف رسالة السماء والعامل، وكانت اثنتان منها دون فلك القمر ومها كرة النار واهلواء، وكرة املاء 

واء وهو جسم سيال، ودونه واألرض، وهي مقسومة على أربع طبائع، أوهلا األثري وهو نار متلهبة دون فلك القمر، ودونه اهل
وهذه األربعة حمفوظة كلياا يف مراكزها، . الرطوبة، ودون األرض املفرطة اليبس: الزمهرير والربد املفرط، ودونه املاء املفرط

  .ومتصلى أواخرها بأوائلها، مستحيلة جزيئاا بعضها إىل بعض كما بينا يف رسالة الكون والفساد

    

ليت هي جزئياا فهي املعادن والنبات واحليوان، وهلا نظام وترتيب متصل أواخرها بأوائلها كترتيب األفالك فأما الكائنات منها ا
واحليوان متصل . والنبات متصل آخره باحليوان. بيان ذلك أن املعادن متصلة أوائلها بالتراب، وأواخرها بالنبات أيضاً. واألركان

واملالئكة أيضاً هلا مراتب ومقامات متصلة أواخرها بأوائلها كما بينا يف رسالة . الئكةواإلنسان متصل آخره بامل. آخره باإلنسان
عن : ونريد أن نذكر يف هذا الفصل مراتب الكائنات من األركان األربعة اليت هي املعادن والنبات واحليوان فنقول. الروحانيات

وذلك إن اجلص هو تراب رملي يقبل األمطار . مما يلي املاء فهو امللحاملعادن إذا تؤملت وجدت إما مما يلي التراب فهو اجلص، وإما 
وأما أواخر املعادن مما يلي النبات فهو الكمأة . مث ينعقد ويصري جصاً، وأما امللح فإنه ماء ميتزج بالتربة السبخة مث ينعقد فيصري ملحاً

راب كاملعدن، مث ينبت يف املواضع الندية يف أيام الربيع وذلك أن هذا اجلنس من الكائنات يتكون يف الت. والفكر وما شاكل ذلك
من األمطار، كما ينبت النبات، ولكن من أجل أنه ليس له مثرة وال ورقة، ويتكون يف التراب كما تتكون اجلواهر املعدنية وعلى 

  .أشكاهلا، صار يشبه املعادن، ومن جهة أخرى يشبه النبات

ففيما بني هذين احلدين، أعين اجلص والكمأة، وقد بينا يف رسالة أنواعها وأجناسيها وخواصها فأما باقي أنواع اجلواهر املعدنية 
  .ومنافعها

بيان ذلك أن . وأما النبات، فأقول إن هذا اجلنس من الكائنات متصل أوله باملعدن كما بينا يف رسالة املعادن، وآخره باحليوان أيضاً
تراب، وهو خضراء الدمن، ليس بشيء سوى غبار يتلبد على األرض والصخور واألحجار، مث أول مرتبة النباتية وأدوا مما يلي ال

يصيبه بلل األمطار وندى الليل، فتصبح بالغدوات خضراء كأا نبت زرع وحشائش، فإذا أصاا حر الشمس نصف النهار، 
وال خضراء الدمن إال يف أيام الربيع يف البقاع وال تنبت الكمأة . رجعت، مث تصبح من غد مثل ذلك من نداوة الليل وطيب النسيم

  .املتجاورة لتقارب ما بينهما، ألن هذا معدنه نبايت، وذلك نبات معدين

فصل والنخل نبات حيواين وأما النخل فهو آخر مرتبة النباتية مما يلي احليوانية، وذلك أن النخل نبات حيواين، ألن بعض أفعاله 
والدليل على ذلك . بيان ذلك أن القوة الفاعلة فيه منفصلة من القوة املنفعلة. ، وإن كان جسمه نباتاًوأحواله مباين ألحوال النبات

وأما سائر . أن أشخاص الفحولة منه مباينة ألشخاص اإلناث، وللفحولة من أشخاصه لقاح يف إناثها كما يكون ذلك يف احليوان
  .فعلة بالشخص بل بالفعل حسب ما بينا يف رسالة النباتالنبات فإن القوة الفاعلة منه ليست مبنفصلة من املن

وأيضاً، فإن النخل إذا قطعت رؤوسها جفت وبطل منوها ونشوؤها وماتت، وكذلك موجود يف احليوان، فهذا االعتبار يبني أن 
  .النخل نبات باجلسم، حيوان بالنفس؛ إذ كانت أفعاله أفعال النفس احليوانية، وشكل جسمه شكل نبايت

 النبات نوع آخر فعله أيضاً فعل النفس احليوانية، ولكن جسمه جسم نبايت وهو الكثوثي وذلك أن هذا النوع من النبات ليس ويف
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له أصل ثابت يف األرض كما يكون لسائر النبات، وال له أوراق كأوراقها، بل إمنا يلتف على األشجار والزروع والشوك، فيمتص 
دود الذي يدب على ورق األشجار وقضبان النبات ويقرضها فيأكلها، ويتغذى هذا النوع من من رطوبتها، ويتغذى كما يفعل ال

فقد بان مما وصفنا أن آخر رتبة النباتية متصل بأول احليوانية، . النبات، وإن كان جسمه يشبه النبات، فإن فعل نفسه فعل احليوان
  .وأما سائر مراتب مرتبة النباتية ففيما بني هذين

راتب النباتية واحليوانية واعلم يا أخي بأن أول مرتبة من احليوانية أيضاً متصلى بآخر النبات، كما أن أول النباتية متصل اتصال امل
  .بآخر املعدنية، وأول املعدنية متصل بالتراب واملاء، كما بينا قبل

    

دة يف جوف أنبوبة، تنبت تلك األنبوبة على فأدون احليوان وأنقصه هو الذي ليس له إال حاسة واحدة فقط وهو احللزون، وهي دو
الصخر الذي يف سواحل البحار وشطوط األار، وتلك الدودة خترج نصف شخصها من جوف تلك األنبوبة، وتنبسط مينة ويسرة 

تطلب مادة يتغذى ا جسمها، فإذا أحست برطوبة ولني انبسطت إليه، فإن أحست خبشونة أو صالبة انقبضت وغاصت يف 
لك األنبوبة، وتنبسط مينة ويسرة تطلب مادة يتغذى ا جسمها، فإذا أحست برطوبة ولني انبسطت إليه، فإن أحست جوف ت

وليس هلا مسع وال بصر وال . خبشونة أو صالبة انقبضت وغاصت يف جوف تلك األنبوبة حذراً من مؤذ جلسمها أو مفسد هليكلها
ان اليت تتكون يف الطني يف قعور البحار وأعماق األار ليس هلا مسع وال بصر وهكذا أكثر الديد. شم وال ذوق إال اللمس فحسب

وال شم وال ذوق وال شم، ألن احلكمة اإلهلية ال تعطي احليوان عضواً ال حيتاج إليه يف جر املنفعة أو دفع املضرة، ألنه لو أعطاها ما 
ن نبايت، ألنه ينبت مجسه كما ينبت بعض النبات، ويقوم على ساقه، فهذا حيوا. ال حتتاج إليه كان وباالً عليها يف حفظها لبقائها

  .وهو من أجل أن حيركه حركة اختيارية، حيواين، ومن أجل أنه ليست له إال حاسة واحدة فهو أنقص احليوانات رتبة يف احليوانية

 ذلك إرساله العروق حنو النهر يف أما تلك احلاسة فقد شارك ا النبات، وذلك أن النبات له حس اللمس حسب، والدليل على
وأيضاً فإنه مىت اتفق منبته يف مضيق مال وعدل عنه طالباً للفسحة . املواضع الندية، وامتناعه عن إرساهلا حنو الصخور واليبس

لع من فإن كان فوقه سقف مينعه من الذهاب علواً، وترك له ثقب من جانب، مال إىل حنو تلك الناحية اليت إذا طال ط. والسعة
فأما حس األمل فليس للنبات، وذلك ألنه مل يلق باحلكمة اإلهلية . وهذه األفعال تدل على أن له حساص ومتييزاً مبقدار احلاجة. هناك

أن جتعل للنبات أملاً، وهي مل جتعل له حيلة الدفع، كما جعلت للحيوان، وذلك أن احليوان ملا جعل له أن حيس باألمل، وإما 
 بان مما وصفنا كيفية مرتبة احليوانية مما يلي النبات، فنريد أن نذكر ونبني كيفية مرتبة احليوانية مما يلي اإلنسانية فقد. باملمانعة

ليست من وجه واحد ولكن من عدة وجوه وذلك أن رتبة اإلنسانية ملا كانت معدن الفضائل وينبوع املناقب مل يستوعبها نوع 
فمنها ما قارب رتبة اإلنسانية بصورة جسده مثل القرد، ومنها باألخالق النفسانية كالفرس واحد من احليوان، ولكن عدة أنواع، 

يف كثري من أخالقه وكالطائر اإلنسي أيضاً، ومثل الفيل يف ذكائه وكالببغاء واهلزار وحنومها من األطيار الكثرية األصوات واألحلان 
وذلك أنه ما من حيوان يستعمله الناس أو يأنس م . كل هذه األجناسوالنغمات، ومثل ذلك النحل اللطيف الصنائع، إىل ما شا

فأما القرد فلقرب شكل جسده من شكل جسد اإلنسان صارت نفسه حتاكي . إال وله يف نفس شرف وقرب من نفس اإلنسانية
  .أفعال النفس اإلنسانية وذلك منه متعارف بني

صار مركباً للملوك، وذلك أنه رمبا بلغ من حسن أدبه أنه أن ال يبول وال يروث وأما الفرس الكرمي فإنه قد بلغ من كرم أخالقه أن 
وله أيضاً مع ذلك ذكاء وإقدام يف اهليجاء وصرب على الطعن واجلراح، كما يكون للرجل الشجاع، . ما دام حبضرة امللك أو حامله

  : كما وصف الشاعر حيث يقول
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  أقداماً: ن، قلت لهعند اختالف الطع  شكا مهري إلى جراحة، وإذا

 الصميم على اللجام وحمحما عض  لما رآني لست اقبل عذره،

وهذه احليوانات يف أخر مرتبة . وأما الفيل فإنه يفهم اخلطاب بذكائه، وميتثل األمر والنهي كما يتمثل الرجل العاقل املأمور املنهي
  .انيةاحليوانية مما يلي رتبة اإلنسان ملا يظهر منها الفضائل اإلنس

وإذ قد فرغنا من ذكر مراتب احليوانية مما يلي رتبة اإلنسانية،، فينبغي أن نذكر . وأما باقي أنواع احليوانات ففيما بني هاتني املرتبتني
  .أول مرتبة اإلنسانية مما يلي احليوانية

 رتبة الذين ال يعلمون من األمور إال فصل يف أدون رتبة اإلنسانية اعلم يا أخي أن أدون رتبة اإلنسانية مما يلي احليوانية هي
     احملسوسات، 

وال يعرفون من اخلريات إال اجلسمانيات، وال يطلبون إال إصالح األجساد، وال يرغبون إال يف الدنيا، وال يتمنون إال اخللود فيها، 
، وال يتنافسون إال يف اجلماع وال يشتهون من اللذات إال األكل والشرب مثل البهائم! مع علمهم أم ال سبيل هلم إىل ذلك

والنكاح كاخلنازير واحلمري، وال حيرصون إال يف مجع الذخائر متاع احلياة الدنيا، جيمعون ما ال حيتاجون إليه كالنمل، وخيبأون ما ال 
.. على اجليفينتفعون به كالعقاعق، وال يعرفون من الزينة إال صباغ اللباس كالطواويس، يتهارشون على حطام الدنيا كالكالب 

  .وإن كانت صورمت اجلسدانية صورة اإلنسان، فإن أفعال نفوسهم أفال النفوس احليوانية والنباتية

  فصل اعلم أيها األخ ما علمت 

  .واعمل مبا أوجعت، أعاذك اهللا، أيها األخ البار الرحيم، من نزغات الشيطان الرجيم، ووفقك اهللا وإيانا ومجيع إخواننا مبنه الكرمي

  .رسالة معىن قول احلكماء إن العامل إنسان كبري، ويليها رسالة العقل واملعقولمتت 

  الرابعة في العقل والمعقولالرسالة

إخوان الصفاء رسائل وهي الرسالة الخامسة والثالثون من   

ألخ، أيدك اله وإيانا احلمد اهللا وسالم على عباده الذين اصطفى، آهللا خري أما يشركون؟ اعلم أيها ا بسم اهللا الرمحن الرحيم
بروح منه، أنا قد فرغنا من بيان قول احلكماء إن العامل إنسان كبري، وأوردنا املثاالت واإلشارات والتشبيهات حسب ما 

قد سبق منا ذكر املبادئ العقلية، وبينا فيه كيفية اختراع املوجودات وتكوين املخلوقات، . جرت عادة إخواننا الكرام
يف رسالة احلاس واحملسوس بيان أن احملسوسات كلها أعراض جسمانية وهي كلها يف اهليوىل وكذلك قد سبق منا 

اجلسماين، وأن إدراك النفس ال بطريق احلواس بقوا احلاسة، وأن احلواس كلها آالت جسدانية، وأن احلس هو تغيري مزاج 
فنريد أن نذكر يف . ساسة بتغيري تلك األمزجةتلك احلواس عند مباشرة احملسوسات هلا، وأن اإلحساس هو شعور القوى احل

هذه الرسالة امللقبة بالعقل واملعقول ونبني أن املعقوالت أيضاً كلها صور روحانية تراها النفس يف ذاا، وتعاينها يف 
 البصرية جوهرها بعد مشاهدا هلا يف اهليوىل بطريق احلواس، إذا هي انتبهت من نوم الغفلة ورقدة اجلهالة، ونظرت بعني

.إىل نور العقل، واستضاءت بضيائه، وجتملت ببهائه  
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أحدمها ما تشري به الفالسفة إىل أن أول موجود اخترعه الباري، : واعلم يا أخي أن العقل اسم مشترك يقال على معنيني
ور الناس إىل أنه واملعىن اآلخر ما يشري به مجه. جل وعز، وهو جوهر بسيط روحاين حميط باألشياء كلها إحاطة روحانية

فنريد أن نتكلم يف هذه . قوة من قوى النفس اإلنسانية اليت فعلها التفكري والروية والنطق والتمييز والصنائع وما شاكلها
.القوة، ونبني أقسامها، ونصف أفعاهلا وكيفية إدراكها صور املعلومات يف ذاا وجوهرها  

كره قوة من قوى النفس اإلنسانية هي أيضاً قوة من قوى النفس الكلية، واعلم يا أخي أنه ملا كان العقل الذي حنن يف ذ
والنفس الكلية هي فيض فاض من العقل الكلي الذي هو أول فيض فاض من الباري، جل وعز، وهي كلها تسمى 

العدم، وطرق موجودات أولية، احتجنا أن نذكر أوالً أقسام املوجودات وما معىن املوجود، ومعىن الوجود، ومعىن الوجود و
.العلم ا  

فاملوجود يقتضي الواجد ألما من . واعلم يا أخي أن لفظة املوجود مشتقة من وجد جيد وجداناً فهو واجد، وذاك موجود
.وقد بينا معىن جنس يف رسالة املنطق. جنس املضاف  

إما بإحدى القوى : طرق الثالثواعلم أن كل واجد من البشر شيئاً إذا وجد شيئاً فإن وجدانه له ال خيلو من إحدى ال
احلساسة، كما بينا يف رسالة احلاس؛ وإما بإحدى القوى العقلية اليت هي الفكرة والروية والتمييز والفهم والوهم الصادق 
والذهن الصايف؛ وإما بطريق الربهان الضروري كما بينا يف رسالة الرباهني اليت هي طريق االستدالل، وليس إىل اإلنسان 

.ىل املعلومات غري هذهطريق إ  

فيقال معدوم من درك احلس له، ومعدوم من تصور العقل، : وأما معىن العدم فهو ما يقابل كل نوع من هذه الطرق الثالث
وأما علم الباري، جل ثناؤه، باألشياء فليس من هذه الطرق الثالث، بل أشرف وأعلى من . ومعدوم من إقامة الربهان عليه

 ال يقال للباري سبحانه إنه واجد لألشياء، بل يقال إنه موجد وحمدث وخمترع ومبدع ومبق ومتمم هذه كلها، وذلك أنه
.ومكمل  

   

. إحدامها عموم واألخرى خصوص: واعلم أيها األخ أمنا علم اإلنسان بالباري، عز وجل، ووجدانه له بإحدى طريقتني

 العامل واجلاهل، واخلري والشرير، : ويته؛ وذلك أن الناس كلهمفالعموم هي املعرفة الغريزية اليت يف طباع اخلليقة أمجع
واملؤمن والكافر، كلهم يفزعون عند الشدائد إىل اهللا، ويستغيثون به، ويتضرعون إليه، حىت البهائم أيضاً يف سين اجلدب 
.ترفع رؤوسها إىل السماء تطلب الغيث، فهذا العلم منهم يدل على معرفتهم ويته  

اخلصوص فهي بالوصف له والتجريد والترتيه والتوحيد، وهي اليت بطرق الربهان، وخيتص ا فضالء الناس وهم وأما معرفة 
سبحان اهللا عما يصفون إال عباد اهللا : "األنبياء واألولياء واحلكماء واألخيار واألبرار، كما وصفهم فقال يف حمكم ترتيله

.وهي معرفة ضرورية" املخلصني  

 املوجودات كليها اليت أوجدها الباري، سبحانه وتعاىل، بأي طريق كان وجداا ليست ختلو من أن واعلم يا أخي بأن
تكون جواهر أو أعراضاً أو جمموعاً منهما، هيوىل أو صورة أو مركباً منهما، علالً أو معلوالت أو مشاراً إليهماً، جسمانياً 

وملا كانت هذه األقسام حمتوية على املوجودات كلها احتجنا أن . مجلتهماأو روحانياً أو مقروناً بينهما، بسيطاً أو مركباً أو 
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.نبني نفس معاين هذه األلفاظ الغامضة اليت تاه فيها أكثر العلماء عن الوقوف على حقائق معانيها  

ود جاد واعلم يا أخي بأن املوجودات كلها صور وأعيان غرييات أفاضها الباري، عز وجل، على العقل الذي هو أول موج
به الباري وأوجده، وهو جوهر بسيط روحاين فيه مجيع صور املوجودات غري متراكمة وال متزامحة، كما يكون يف نفس 
الصانع صور املصنوعات قبل إخراجها ووضعها يف اهليوىل، وهو فائض تلك الصور على النفس الكلية دفعة واحدة بال 

 قابلة لتلك الصورة تارة، وفاضة على اهليوىل تارة، كما يقبل نور وأن النفس. زمان كفيض الشمس نورها على اهلواء
وأن اهليوىل قابلة لتلك الصور من النفس الكلية شيئاً بعد شيء على التدريج . الشمس تارة، ويفيض على اهلواء تارة

يذ من األستاذ شيئاً بعد بالزمان، كما يقبل اهلواء نور القمر يف وقت دون وقت، ومن مسامتة دون مسامتة، كما يقبل التلم
.شيء  

   

واعلم يا أخي أن صور املوجودات كلها يتلو بعضها بعضاً يف احلدوث والبقاء عن العلة األوىل اليت هي الباري، عز وجل، 
مث اعلم أن هذه األلفاظ . كما يتلو العدد أزواجه وأفراده بعضها بعضاً يف احلدوث والنظام عن الواحد الذي قبل االثنني

ا ألقاب ومسات يشار ا إىل الصور ليميز بني إضافات بعضها إىل بعض، كما مييز بني األعداد باأللفاظ، وذلك أن كله
الصورة الواحدة تارة تسمى هيوىل، وتارة تسمى جوهرية، وتارة تسمى عرضية، وتارة بسيطة، وتارة مركبة، وتارة 

ا شاكل هذه األلفاظ، كما يسمى العدد الواحد تارة نصفاً، وتارة روحانية، وتارة جسمانية، وتارة علة، وتارة معلولة، وم
مثال ذلك أيضاً أن القميص هو أحد املوجودات . ضعفاً، وتارة ثلثاً، وتارة ربعاً، وتارة غري ذلك لغضافة بعضها إىل بعض

 الثوب أيضاً أا صورة يف وماهية. اجلسمانية الصناعية املدركة باحلس، وماهيته أنه صورة يف الثوب، والثوب هيوىل هلا
والقطن أيضاً ماهيته أنه صورة يف . والغزل أيضاً ماهيته أنه صورة يف القطن والقطن هيوىل هلا. الغزل والغزل هيوىل هلا
. والنبات أيضاً ماهيته أنه صورة يف األجسام الطبيعية اليت هي من النار واهلواء واملاء واألرض. النبات والنبات هيوىل هلا

واجلسم املطلق أيضاً صورة يف اهليوىل . ل واحد منها أيضاً صورة يف اجلسم املطلق كما بينا يف رسالة الكون والفسادوك
والنفس الكلية أيضاً هي . واهليوىل األوىل هي صورة روحانية فاضت من النفس الكلية. األوىل كما بينا يف رسالة اهليوىل

.  هو أول موجود أوجده الباري، عز وجل، كما بينا يف رسالة املبادئ العقليةصورة روحانية فاضت من العقل الكلي الذي

فقد بان لك ذا املثال أن املوجودات كلها صور متعلقة حدوثها وبقاؤها يتلو بعضها بعضاً، إىل أن تنتهي إىل املبدع األول 
واعلم يا أخي أن هذه .  قبل االثننيالذي هو الباري، عز وجل، كتعلق حدوث العدد أزواجه وأفراده عن الواحد الذي

والفرق بينهما أن الصورة . الصور، كل واحدة منها مقومة لشيء، إما جوهرية له متممة لشيء آخر، أو عرضية له
والفرق بينها أن الصورة اجلوهرية املقومة للشيء هي اليت إذا اخنلغت عن اهليوىل . اجلوهرية املقومة لشيء آخر، أو عرضية له

مثال ذلك أن اخلياطة هي صورة مقومة لذات القميص، جوهرية له، ألا ا يكون الثوب قميصاً، . ل وجدان اهليوىلمل يبط
. بيان ذلك أنه إذا اخنلعت اخلياطة عن الثوب بطل وجدان القميص، ومل يبطل وجدان الثوب. ومتممة للثوب عرضية فيه

فإذا انسلت صورة الثوب اليت هي . عرضية يف الغزل ومتممة لهوهكذا النساجة صورة يف الثوب جوهرية ومقومة له، و
وهكذا الفتل يف الغزل صورة جوهرية مقومة لذات الغزل، وعرضية . النساجة بطل وجدان الثوب ومل يبطل وجدان الغزل
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مقومة له، وهكذا صورة الزئرب جوهرية يف القطن، . فإذا نكث الغزل من إبرامه، بطل وجدان القطن. متممة لذات القطن
وهكذا بطلت صورة النبات، . فإذا بطل الزئرب بطل وجدان القطن، ومل يبطل اجلسم النبايت. عرضية يف النبت، متممة له

.فإذا أطفئت النار صارت هواء، واهلواء أحد أجسام الطبيعة. صار تراباً، أو ناراً، أو ماء، أو هواء  

ن األربعة، بطل أن يكون موجوداً ذلك الركن، ولكن مل يبطل أن وعلى هذا القياس إذا اخنلعت صورة من صور األركا
وإن بطلت . يكون جسماً، وإذا اخنلعت الصورة اجلسمية من اهليوىل األوىل، مل تبطل اهليوىل أن تكون جوهراً بسيطاً معقوالً

ول الذي هو الباري، جل وإن بطل العقل مل يبطل املبدع األ. وإن بطلت النفس مل يبطل العقل. اهليوىل مل تبطل النفس
.وعز  

ومثال هذا من العدد أن العشرة هي صورة واحدة ترتبت فوق التسعة؛ فإذا أسقط الواحد منها بطلت صورة العشرة، ومل 
وعلى هذا القياس تنحل . تبطل صورة التسعة، وإن أسقط من التسعة واحد، بطلت صورة التسعة، ومل تبطل صورة الثمانية

وإذا أخذ منها واحد، بطلت صورة االثنني أيضاً، .  واحداً، إىل أن ينتهي إىل االثنني الذي هو أول العددصورة العدد واحداً
وأما الواحد الذي هو قبل االثنني فال ميكن أن يؤخذ منه شيء، ألن صورته من ذاته، وهو أصل العدد ومنشؤه، وإليه يرجع 
.العدد عن التحليل، كما منه نشأ عند التركيب  

   

د بان ذا املثال أن املوجودات كلها صور غرييات، وهي أعيان األشياء، وأا متتاليات يف احلدوث والبقاء، كتتايل العدد فق
" إىل اهللا مرجعكم مجيعاً: "من الواحد، وأا كلها من اهللا مبدأها، وإليه مرجعها، كما ذكر يف كتابه على لسان نبيه فقال

كما أن العدد إىل الواحد ينحل، كما أن منه " كما بدأنا أول خلق نعيده: "وقال اهللا تعاىل" وإىل اهللا ترجع األمور: "وقال
.تركب يف األصل، حسب ما بينا، كذلك املوجودات كلها مرجعها ومصريها إىل اهللا الواحد األحد  

  فصل أن الموجودات كلها نوعان

جلسماين ما يدرك باحلواس، والروحاين ما يدرك بالعقل ويتصور فا. جسماين وروحاين: فاعلم يا أخي أن املوجودات كلها نوعان
  .بالفكر

  .منها األجرام الفلكية، ومنها األركان الطبيعية، ومنها املولدات الكائنة: فأما اجلسماين فهو على ثالثة أنواع

والثاين النفس اليت . قابل لكل صورةمنها اهليوىل األوىل الذي هو جوهر بسيط، منفعل، معقول، : والروحاين أيضاً على ثالثة أنواع
  .والثالث العقل الذي هو جوهر بسيط، مدرك حقائق األشياء. هي جوهرة بسيطة، فعالة، عالمة

وأما الباري، جل وعز، فليس يوصف ال باجلسماين وال الروحاين، بل هو علتها كلها، كما أن الواحد ال يوصف بالزوجية وال 
  .األفراد من األعداد مجيعاًالفردية، بل هو علة األزواج و

فنبدأ أوالً بذكر العلل اجلسمانية، ألا اقرب لفهم املتعلمني، وأسهل على املبتدئني . واعلم أن املوجودات كلها علل ومعلوالت
  .بالنظر يف العلل واملعلوالت الروحانية

مثال ذلك . رية، وعلى متامية، وعلة هيوالنيةعلى فاعلة، وعلى صو: واعلم أن املوجودات اجلسمانية، لكل واحد منها أربع علل
السرير، فإنه أحد املوجودات اجلسمانية، له أربع علل؛ فعلته الفاعلة النجار، واهليوالنية اخلشب، والصورية التربيع، والتمامية القعود 
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هو عليه، والتمامية ليقطع به اللحم أو وهكذا السكني، فإن علتها الفاعلية احلداد، واهليوالنية احلديد، والصورية الشكل الذي . عليه
  .وعلى هذا القياس، إذا اعترب، وجد لكل شخص من األشخاص املوجودة هذه العلل االربع. احلبل أو شيء ما آخر

ي، وعلته الفاعلية هو البار. وأما اجلسم املطلق فعلته اهليوالنية هو اجلوهر البسيط الذي قبل الطول والعرض والعمق فصار ا جسماً
وعلته التمامية هي النفس، ألن اهليوىل من . وعلته الصورية العقل، ألن الطول والعرض والعمق إمنا هي صورة عقلية. عز وجل

ومنه ما يعمل ويصنع ليتم اهليوىل ويكمل النفس الذي هو الغرض األقصى يف رباط . أجلها خلق، وموضوع هلا لكيما تفعل فيه
  .رسالة املبادئالنفس مع اهليوىل كما بينا يف 

الفاعلية وهو الباري، عز وجل، والصورة وهو العقل، والتمامية : وأما اهليوىل األوىل الذي هو جوهر بسيط روحاين فله ثالث علل
  .وهي النفس

يض عليها فالباري علتها الفاعلة املخترعة هلا، والصورية هي العقل الذي يف. وأما النفس فلها علتان، ومها الباري، عز وجل، والعقل
  .ما يقبل من الباري، عز وجل، من الفضائل واخلري والفيض

وأما العقل فله على واحدة، فاعلة، الذي هو الباري، عز وجل، الذي أفاض عليه الوجود، والتمام، والبقاء، والكمال دفعة واحدة 
  .بال زمان

يه بقوله يف كتاب على لسان نبيه حممد، صلى اهللا عليه أردنا بالعلة الفاعلة أن أبدعه بال واسطة، فهذا العقل هو الذي أشار إل
الروح من أمر : ويسألونك عن الروح، قل: "وإليه أشار بقوله سبحانه" وما أمرنا إال واحدة كلمح البصر، أو هو أقرب: "وسلم

ق هو األمور اجلسمانية، واألمر هو فاخلل" أال له اخللق واألمر، تبارك اهللا رب العاملني: وقال" ريب وما أوتيتم من العلم إال قليالً
  .اجلواهر الروحانية

أحدمها الباري، عز وجل، واآلخر اجلسم وما حيله : واعلم يا أخي أن أكثر أهل العلم ظنوا أن املوجودات ليست إال نوعان حسب
ر من األفعال والصنائع ومن أجل هذا نسبوا كل ما يظه. من األعراض، وليست هلم خرية باجلواهر الروحانية والصورة اردة

والعلوم واحلكم على أيدي البشر باختيارام، وما يظهر من احليوانات من األفعال الطبيعية، إىل اجلسم املؤلف من اللحم والدم على 
و بينة خمصوصة؛ وإىل أعراض حية فيها بزعمهم مثل احلياة والقدرة والعلم وما شاكلها، وال يدرون أن مع اجلسد جوهراً آخر ه

  .احملرك له واملظهر به ومنه أفعاله

    

فأما الذي يظهر يف األجسام من األفعال الطبيعية اليت ال ميكنهم أن ينسبوها إىل احليوان، مثل إحراق النار ألجسام احليوان والنبات، 
 شاكله من األفعال ومثل ما يستحيل يف أجوافها من الغذاء إىل الروث والسرقني، ومثل ما يظهر يف طباعها من السرور وما

ومنهم من يعللها بعلل . الطبيعية، فنسبوها كلها إىل الباري، جل ثناؤه، ومنهم من نسبها إىل الطبيعة، وال يدري ما الطبيعة
  .ووقع بينهم يف ذلك التنازع والتناقض ما يطول شرحه. مستمرة

 ونور عقوهلم، جواهر أخر غري جسمانية، عالمة بقوا، وأما احلكماء والنجباء الراسخون يف العلم فإم شاهدوا بصفاء نفوسهم،
سارية يف األجسام بلطافتها، فعالة فيها برويتها، هي جند اهللا ولب اخلليقة، فنسبوا هذه األفعال الطبيعية إليها، ونزهوا الباري، 

  .سبحانه، عنها، إال ما يليق به من احلكمة والسياسة والتدبري

وذلك . لذين عرفوا اجلواهر الروحانية إمنا وصلوا إىل معرفتها بعد اعتبار حال اجلسم واألعراض اليت حتلهواعلم يا أخي أن احلكماء ا
أن اجلسم من حيث هو جسم ليس بفاعل وال متحرك بل هيوىل، منفعل، قابل للصورة واألعراض احلالة فيه، وكذلك األعراض 
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  .سم، إذ كان ال وجود هلا إال بتوسط اجلسماليت حتلل اجلسم ال فعل هلا، ألا أنقص حاالً من اجل

وأما احلياة والقدرة والعلم وما شاكلها اليت زعموا أا أعراض حالة يف اجلسم، وا يفعل هذه األفعال وهاهنا وقع اللبس فإا 
. عند مفارقتها إياهاليست هي أعراضاً جسمانية، بل هي أعراض روحانية توجد يف بعض األجسام مبقارنة النفس إياها هلا، وتفقد 

فصح ذا االعتبار أن مع األجسام احليوانية جواهر أخرى غري جسمانية، هي الفعالة يف األجسام هذه األمارات اليت تظهر يف 
وملا رأوا أن النفوس تتفاضل بعضها على بعض بأمر اآلخر مؤيداً هلا، ومفيض عليها اخلري . بعضها دون بعض، ومسوها نفوساً

وملا كان العقل هو املقر على نفسه بأنه مربوب، وله . علموا أنه جوهر أشرف وأفضل من جوهر النفس، ومسوه العقلوالفضائل، 
مدبر خالق، صانع حكيم نزهه من مجيع صفات النقص، فحينئذ صح هلم، وذه االعتبارات، ما قالوه ووصفوه من مراتب هذه 

  .هي اهليوىل األربعة، والنفس، والعقل، والباري، جل ثناؤهاملوجودات الروحانية اليت تقدم وصفها وذكرها، و

واعلم يا أخي أنه قد بان مبا ذكرنا أن النفس الكلية هي جوهرة روحانية فاضت من العقل الذي أشارت إليه الفالسفة، وأا 
صور للجسم مبا تنقش فيه من كاهليوىل املوضوع له، ملا يفيض عليها من الصور والفضال واخلريات لتكمل هي، وأا كالصانع امل

  .الصور واألشكال لتتمه بذلك

واعلم أن النفس الكلية هي صورة فيها مجيع الصور، كما أن اجلسم الكلي شكل فيه مجيع األشكال، غري أن الصور يف ذات النفس 
  .ال تتراكم وال تتزاحم، ألا جوهرة روحانية لطيفة، حية، عالمة، فعالة

  .ال تتراكم فيه وتتزاحم من أجل أنه جوهر غليظ، كثيف، ميت، جاهل، منفعل، كما بينا يف رسالة املبادئوأما اجلسم فإن األشك

  فصل واعلم أن النفس هي في ذاتها جوهرة 

  .، ولكن كوا مع اجلسم بالعرض لغرض ما، والغرض هو أمر سابق إىل وهم الفاعل، فإذا بلغ الفاعل إليه قطع الفعل

  ةفصل النفس اإلنساني

ونذكر . وإذ قد فرغنا من ذكر النفس الكلية والعقل الكلي، فنريد أن نذكر النفس اإلنسانية، إذ هي قوة من قوى النفس الكلية 
  .أيضاً اإلنساين، إذ هو قوة من قوى النفس الكلية، ونصف أفعال النفس وقواها، إذ كانت النفس جوهرة روحانية

احلواس، وال تعرف إال مبا يصدر عنها من األفعال واألعمال، حبسب القوى، احتجنا إىل أن وملا كانت اجلواهر الروحانية ال تدرك ب
  .نذكر كمية قواها، ونصف فنون أفعاهلا، وعجائب صنائعها، وغرائب علومها، وظرائف أخالقها، واختالف آرائها

    

ؤه، وأنلها بكل قوة، يف عضو من أعضاء اجلسد، واعلم يا أخي أن للنفس اإلنسانية قوى كثرية ال حيصى عددها إال اهللا، جل ثنا
وقد بينا طرفاً من ذلك يف رسالة تركيب اجلسد، وطرفاً يف رسالة احلاس واحملسوس، وطرفاً يف رسالة . فعالً خالف عضو آخر

نسبة أصحاب األخبار ووصفنا فيها ان نسبة القوى احلساسة إىل النفس يأتيون ا إليها من أخبار حمسوساا، ك. اإلنسان عامل صغري
وذكرنا فيها أيضاً أن هلا مخس قوى أخرى . للملك قد وىل كل واحد منهم ناحية من مملكته ليأتوه باألخبار من تلك النواحي

  .نسبتهن إليها كنسبة الندماء إىل امللك، وهي القوة املفكرة، والقوة املتخيلة، والقوة احلافظة، والقوة الناطقة، والقوة الصانعة

لم أن القوة املفكرة اليت مسكنها وسط الدماغ، من بني هذه القوى، كامللك، وسائرها هلا كاجلنود واألعوان واخلدم والرعية، واع
يتصرفون بأمرها ويها فيما يفعلون يف أعضاء اجلسد من احلركات، وما يظهرون من الصنائع واألعمال؛ وأن موضعها من بني 
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ن اجلسد وأخص مكان منه، كما أن دار امللك يف أشرف مدينة من بلدان مملكته، ويف أجل مواضع سائر القوى يف اشرف عضو م
  .موضع من املدينة، ويف اشرف بقعة منها

وقد بينا يف رسالة احلاس واحملسوس أن القوة . واعلم يا أخي أن أفعال هذه القوى اخلمس أشرف وأكرم من أفعال سائر القوى
دماغ، نسبتها إىل القوة املفكرة مبا جتمع إليها من أخبار احملسوسات، كنسبة صاحب اخلريطة إىل املتخيلة اليت مسكنها مقدم ال

امللك؛ ونسبة القوة احلافظة اليت مسكنها مؤخر الدماغ، ونسبتها إىل املفكرة، كنسبة اخلازن احلافظ ودائع امللك؛ ونسبة القوة 
احلاجب والترمجان إىل امللك؛ ونسبة القوة الصانعة اليت جمراها اليدان واألصابع الناطقة اليت جمراها على اللسان إىل املفكرة كنسبة 

  .إىل املفكرة كنسبة الوزير املعني له يف تدبري مملكته، واملساعد له يف سياسته لرعيته

  فصل فيما تتوىل القوة املفكرة بنفسها 

  من األفعال 

سوسات إىل القوة املفكرة، بعد تناوهلا من القوى احلساسة، وغابت واعلم يا أخي أنه إذا أوصلت القوة املتخيلة رسوم احمل
احملسوسات عن مشاهدة احلواس هلا، بقيت تلك الرسوم يف فكر النفس مصورة صورة روحانية، فيكون جوهر النفس لتلك الرسوم 

  .املصورة فيها كاهليوىل، وهي فيها كالصورة

 البلدان، وطاف يف أسواقها وحماهلا، وعاين طرقاا، وشاهد أهلها، ورأى هيئام، واملثال يف ذلك أن اإلنسان إذا دخل مدينة من
ومسع اقاويلهم، وعرف مشائلهم، مث خرج منها، وغابت مشاهدة حواسه هلا، فإنه كلما فكر يف تلك املدينة وما شاهد فيها، ختيلها 

فتلك الفكرة ليست شيئاً . ن ذكر هلا بعد حني من الدهركأنه يراها معاينة، على مثل ما كان شاهد يف وقت كونه فيها، لو كا
وختيلها لصورة تلك املدينة وما رأى فيها من املوجودات ليس شيئاً سوى صور تلك املوجودات . سوى حملات النفس إىل ذاا

 أول استعمال وعلى هذا القياس حكم سائر احملسوسات من. انطبعت يف جوهر نفسه كما ينطبع نقش الفص يف الشمع املختوم
  .آالت احلواس إىل وقت تركها هلا عند املمات الذي هو ترك النفس استعمال اجلسد

    

واعلم يا أخي أنه إذا حصلت رسوم احملسوسات يف جوهر النفس، فإن أول فعل القوة املفكرة فيها هو تأملها واحدة واحدة لتعرف 
. فإذا حصل العلم ذه املعاين، أودعتها القوة احلافظة إىل وقت التذكار. معانيها وكمياا وكيفياا وخواصها ومنافعها ومضارها

فإذا أراد اإلنسان اإلخبار عن معلوماته للمخاطبني له، واجلواب للسائلني له عن متصوراته ومفهوماته، استعانت عند ذلك القوة 
وهلذه . مللك حباجبه وترمجانه يف النيابة عنه يف اخلطاب لغريهاملفكرة بالقوة الناطقة يف النيابة عنها يف اجلواب لغريها، كما يستعني ا

القوة املفكرة يف معلوماا احملفوظة أفعال آخر ذكرنا طرفاً منها يف رسالة املنطق، وطرفاً آخر يف رسالة املوسيقى، وطرفاً آخر يف 
الة اإلنسان عامل صغري، حسب ما يليق بكل رسالة اإلنسان عامل صغري، حسب ما يليق بكل رسالة املوسيقى، وطرفاً آخر يف رس

فأما النفس فإا جتمع علوماً شىت، وصنائع عدة، وأخالقاً . رسالة منها، ألن العلوم كلها ال ميكن أن جتمع يف دفتر واحد جسماين
مثال ذلك أن السواد . اينخمتلفة، وآراء متفاوتة، ألا دفتر روحاين ال تتزاحم فيها صور املعلومات كما تتزاحم يف اهليوىل اجلسم

والبياض ال جيتمعان يف حمل واحد، يف زمان واحد، وال احلالوة وال املرارة يف جسم ذي طعم، وال التدوير وال التربيع يف شكل 
فأما يف جوهر النفس . واحد جمشم، وما شاكلها من الصور واألعراض املتضادة؛ فإن بعضها يفسد بعضاً إذا كانت من جنس واحد

تتزاحم فيها الصور بل كلها جتمع يف نقطة واحدة كما تلتقي اخلطوط يف مركز الدائرة يف نقطة واحدة؛ وكما تلتقي صور فال 



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  495  

املرئيات كلها، مع اختالف أجناسها، يف املرآة ويف احلدقة اليت هي نقطة من العني، كما بينا يف رسالة احلاس واحملسوسات، فليطلب 
  .هناك

اعلم أن من شأن القوة الناطقة، إذا استعانت ا القوة املفكرة يف النيابة عنها يف : طقة من األفعال فنقولفيما خيتص بالقوة النا
اجلواب واخلطاب، أن تؤلف ألفاظاً من حروف املعجم بنغمات خمتلفة السمات اليت هي من الكالم؛ مث تضمن تلك األلفاظ املعاين 

، عند ذلك، إىل القوة املعربة لتخرجها إىل اهلواء باألصوات املختلفة يف اللغات، لتحملها اليت هي مصورة عند القوة املفكرة، فتدفعها
إىل مسامع احلاضرين بالقرب، فتكون تلك األلفاظ املؤلفة من احلروف املختلفة األشكال والسمات كاألجساد املركبة من األعضاء 

وكل . رواح هلا؛ ألن كل لفظة ال معىن هلا فهي مبرتلة جسد ال روح فيهاملختلفة، وتكون تلك املعاين املضمنة يف تلك األلفاظ كاأل
وكل معىن يف فكر الناس ليس له لفظة تعرب عنه فهو مبرتل . معىن يف فكر النفس ليس له لفظة تعرب عنه فهو مبرتلة روح ال جسد له

ردها وتؤديها إىل السمع يف رسالة احلاس وقد بينا كيفية اهلواء صور األصوات وحفظها يأا إىل أن تو. روح ال جسد له
واحملسوس، وذكرنا أيضاً أن األصوات، ملا كانت ال متكث يف اهلواء إال ريثما تأخذ املسامع حظها مث تضمحل، احتالت احلكمة 

اهلواء دائماً ألنه جسم وذلك أن القوة املفكرة، ملا رأت أن الكالم ال يثبت يف . اإلهلية بأن قيدا بالقوة الصناعية اليت هي الكتابة
سيال، احتالت حيلة أخرى، واستعانت بالقوة الصناعية، أن نقشت حروفاً خطوطية بالقلم حتاكي معاين حروف لفظية، مث ألفتها 
ضروبات التأليف، حىت صارت كتاباً مكتتباً، وأودعتها وجوه األلواح وبطون الطوامري، لكيما يبقى العلم مفيداً فائدة من املاضني 

وهذا من جسيم نعم اهللا تعاىل على اإلنسان، كما . للغابرين، وأثراً من األولني لآلخرين، وخطاباً للحاضرين من الغائبني، وبالعكس
مث اعلم أن للقوة الصناعية أفعاالً كثرية ال ." اقرأ وربك األكرم الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما مل يعلم: "ذكر اهللا تعاىل يف كتابه

وكذلك القوة الناطقة هلا لغات كثرية، وألفاظ خمتلفة، . وقد ذكرنا طرفاً من ذلك يف رسالة الصنائع. ها إال اهللا تعاىلحيصي عدد
  .ونغمات مفنوة ال حيصي عددها إال اهللا، عز وجل، وقد ذكرنا منها طرفاً يف رسالة اختالف اللغات، وطرفاً يف رسالة املوسيقى

    

فمنها ما خيصها مبجردها، ومنها : وذلك أن أفعاهلا نوعان. ا أفعال كثرية تستغرق فيها أفعال سائر القوىمث اعلم أن القوة املفكرة هل
ومنها الكالم وأقاويل اللغات، فإا . فمنها الصنائع كلها فإا مشتركة بينها وبني القوة الصناعية. ما يشترك مع قوى أخرى

وأما اليت ختصها . ول رسوم املعلومات احملفوظة، فإا مشتركة بينها وبني القوة احلافظةومنها تنا. مشتركة بينها وبني القوة الناطقة
وهلا الفراسة، والزجر، والتكهن، . من األفعال فالفكر، والروية، والتصور، واالعتبار، والتركيب، والتحليل، واجلمع، والقياس

وبالروية تدبري . فأما بالفكر فاستخراج الغوامض من العلوم: ذلكوتفصيل . واخلواطر، واإلهلام، وقبول الوحي، وختييل املنامات
وبالتركيب استخراج الصنائع . وباالعتبار معرفة األمور املاضية من الزمان. وبالتصور درك حقائق األشياء. امللك وسياسة األمور

. وبالقياس درك األمور الغائبة بالزمان واملكان. وباجلمع معرفة األنواع واألجناس. وبالتحليل معرفة اجلواهر البسيطة واملبادئ. أمجع

. وبالتكهن معرفة الكائنات باملوجبات الفلكية. وبالزجر معرفة حوادث األيام. وبالفراسة معرفة ما يف الطبائع من األمور اخلفية

دوين الكتب اإلهلية وتأويالا وبقبول اخلواطر واإلهلام والوحي معرفة وضع النواميس وت. وباملنامات معرفة اإلنذارات والبشارات
  .املكنونة اليت ال ميسها إال املطهرون من أدناس الطبيعة الذين هم أهل البيت الروحانيون

وقد بينا يف رسالة الناموس أن وضع النواميس وتدوين الكتب األهلية أعلى رتبة ينتهي إليها اإلنسان بالتأييد الرباين، وهي أشرف 
  .بشر مثل شريعة صاحب التوراة واإلجنيل والزبور والفرقانصناعة جتري على أيدي ال

واعلم يا أخي أن الباري، جل جالله، جعل األمور اجلسمانية احملسوسة كلها مثاالت ودالالت على الروحانية العقلية، وجعل طرق 
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  .نفس إليهااحلواس درجاً ومراقي يرتقي ا إىل معرفة األمور العقلية اليت هي الغرض األقصى يف بلوغ ال

فإذا أردت يا أخي أن تبلغ إىل أفضل املطلوبات وأشرف الغايات اليت هي األمور العقلية، فاجتهد يف معرفة األمور احملسوسة، فإن 
مث اعلم أن معرفة األمور اجلسمانية احملسوسة هي فقر النفوس . وقد بينا يف رسائلنا الطبيعية طرفاً من ذلك. بذلك تنال األمور العقلية

وشدة احلاجة، ومعرفة األمور املعقولة الروحانية هي غناها ونعيمها، وذلك أن الفنس يف معرفة األمور اجلسمانية حماجة إىل اجلسد 
وأما إدراكها األمور الروحانية فيكفيها ذاا وجوهرها بعدما تأخذها من . وحواسها وآالا لتدرك بتوسطها األمور اجلسمانية

  .وإذا حصل هلا ذلك فقد استغنت عن اجلسد وعن التعليم باجلسم بعد ذلك. احلواس بتوسط اجلسد

فاجتهد يا أخي يف طلب الغىن األبدي بتوسط هذا اهليكل وآالته، ما دام ميكنك ذلك قبل فناء العمر وتصرم املدة، وفساد اهليكل 
يا ليتنا : " فاته من الكمال، فتكن ممن يقولواحذر كل احلذر أن تبقى نفسك فقرية حمتاجة إىل هيكل ليتم به ما. وبطالن وجوده

ومن أين هلم أن يشعروا أيان يبعثون، ما دامت هي ساهية، . وتبقى يف الربزخ إىل يوم يبعثون" نرد فنعمل غري الذين كنا نعمل
 هذه احلياة الدنيا املذمومة الهية، غافلة، مقبلة على الشهوات اجلسمانية من اللذات اجلرمانية، والزينة الطبيعية، والغرور باألماين يف

إمنا احلياة الدنيا لعب وهلو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر يف األموال واألوالد كمثل غيث أعجب : "اليت ذمها رب العاملني فقال
ذين يريدون فخرج على قومه يف زينته، قال ال: "وقال يف قصة قارون: وما احلياة الدنيا إال متاع الغرور: "إىل قوله" الكفار نباته

مث حكى قول الربانيني العلماء العارفني باألمر األشراف يف املراتب ." احلياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أويت قارون إنه لذو حظ عظيم
  .يعين به عامل األرواح الذي كله روح ورحيان وحتية ورضوان" ويلكم، ثواب اهللا خري ملن آمن. "العالية

    

رضوا باحلياة الدنيا واطمأنوا ا والذين هم عن آياتنا : "من هذه األمور املعقولة إال احملسوسات حسب، فقالمث ذم الذين ال يعرفون 
إليه : " يعين أمر اآلخرة ودار النعيم ودار السالم اليت ترتقي إليها نفوس األخيار بعد مفارقتها أجسادها، كما ذكر يف كتابه" غافلون

وروح " ومغفرة من اهللا"أي يرغبه فيها، ومهته ترقيه إىل هناك " والعمل الصاحل يرفعه"ؤمن، يعين روح امل" يصعد الكلم الطيب
وكذلك . ورضوان، وغري ذلك من اآليات املذكورة يف القرآن وأخبار األنبياء، عليهم السالم، يف ذم الدنيا واالجتناب عنها

  : إشارات احلكماء شعراً

 بالنفس ال بالجسم إنسان فأنت  فاجهد على النفس، واستكمل فضائلها،

فعليك أن ال تغتر بزخارف هذه الدنيا الدنية، وعليك أن تتبع اآلراء احلسنة، وذب النفس، وفقط اهللا وإيانا وإخواننا للسداد، 
  .وهداك وإيانا سبيل الرشاد، إنه رؤوف بالعباد

  متت رسالة العقل واملعقول ويليها رسالة يف األدوار واألكوار 

  الخامسة في األدوار واألكوارلةالرسا

إخوان الصفاء رسائل وهي الرسالة السادسة والثالثون من   

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى، آهللا خري أما يشركون؟ اعلم، أيدك اهللا بروح منه، أنا قد فرغنا من رسالة العقل 

وكنا قد بينا قبل ذلك يف . نفوس حبقيقتها وكيفية اجتماع صور املعقوالت يف العقل املنفعلواملعقول، وبينا فيها تعريف جواهر ال
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رسالة ماهية الطبيعة ذكر كيفية تأثريات األشخاص العلوية الفلكية يف األشخاص السفلية الكائنة حتت فلك القمر الذي هو عامل 
وبينا قول واضع الناموس يف أجناس املالئكة، وكيفية سريان . لكواكبوبينا فيها معىن قول القدماء يف روحانيات ا. الكون والفساد

قواها يف العامل، وإظهار أفعاهلا يف األجسام املوجودة فيه؛ فنريد أن نبني اآلن ونذكر يف هذه الرسالة أدوار األشخاص الفلكية 
مل الكون والفساد، أدواراً كثرية ال حيصي إن للفلك وأشخاصه، حول األركان األربعة اليت هي عا: وأكوارها وقراناا فنقول

وحيدث يف كل دور وكور وقران يف عامل الكون . عددها إال اهللا تعاىل؛ وألدوارها كور، ولكواكبها يف أدوارها وأكوارها قرانات
االً ودليالً على الباقية ونريد أن نذكر من ذكل طرفاً جممالً خمتصراً ليكون مث. والفساد حوادث ال حيصي عدد أجناسها إال اهللا تعاىل

ومنها أدوار مراكز أفالك التداوير يف . فمنها أدوار الكواكب السيارة يف أفالك تداويرها: اعلم أن األدوار مخسة أنواع: فنقول
ر الفلك ومنها أدوا. ومنها أدوار الكواكب الثابتة يف فلك الربوج. ومنها أدوار أفالكها احلاملة يف فلك الربوج. أفالكها احلاملة

  .وأما األكوار فهي استئنافاا يف أدوارها، وعودا إىل مواضعها مرة بعد أخرى. احمليط بالكل حول األركان

فمنها واحد وعشرون قرآناً ثنائية، : وأما القرانات فهي اجتماعاا يف درج الربوج ودقائقها، وهي ستة أجناس، مائة وعشرون نوعاً
 وثالثون قراناً رباعية، وواحد وعشرون قراناً مخاسية، وواحد وثالثون قراناً سداسية، وقران واحد وثالثون قرآنا ثالثية، ومخسة

سباعي؛ فجملتها مائة وعشرون قراناً نوعية مضروبة يف ثالمثائة وستني درجة، يكون يف مجلتها ثالثة وأربعني ألفاً ومائيت قران 
  .شخصية

بعة آالف سنة، ومنها اثنا عشر ألف سنة، ومنها واحد ومخسون ألف سنة، ومنها ثالمثائة فمنها س: وأما أدوار األلوف فأربعة أنواع
  .ألف وستون سنة

    

. ومنها ما يكون يف كل زمان قصري مرة واحدة. مث اعلم أن من هذه األدوار والقرانات ما يكون يف كل زمان طويل مرة واحدة

. لكواكب الثابتة يف فلك الربوج، وهو يف كل ستة وثالثني ألف سنة مرة واحدةفمن األدوار اليت تكون يف الزمان الطويل أدوار ا

ومن األدوار اليت تكون يف كل زمان قصري أدوار الفلك احمليط بالكل، حول األركان األربعة، يف كل أربع وعشرين ساعة مرة 
ومن القرانات ما يكون يف كل ثالمثائة . نهماوباقي األدوار فيما بي" وكل يف فلك يسبحون: "واحدة، كما ذكر اهللا تعاىل فقال

وستني ألف سنة مرة واحدة، وهو أن جتمع الكواكب السيارة كلها بأوساطها، يف أول دقيقة من برج احلمل، إىل أن جتتمع فيها 
 كل شهر مرة ومن القرانات ما يكون يف. مرة أخرى، ويسمى هذا الدور يف زيج السند هندسية يوم واحد من أيام العامل الكبري

  .فأما باقي القرانات ففيما بني هذين الوقتني. واحدة، وهو اجتماع القمر مع كل واحد من الكواكب السيارة

. ومن األدوار القصار ما يكون يف كل أربعة عشرة يوماً مرة واحدة وهي دورة مركز فلك التدوير، والقمر يف فلكه احلامل له

ومنها أدوار . وماً وسبع ساعات ونصف مرة واحدة، وهي أدوار للقمر يف فلك الربوجومنها ما يكون يف كل سبعة وعشرين ي
فلك اجلوزهر، يف كل إحدة وعشرين سنة، يف كل مثاين عشرة سنة وسبعة شهور وتسعة عشر يوماً مرة، وهو أدوار عطارد يف 

احدة، وهي أدوار الشمس والزهرة وعطارد يف ومنها ما يكون يف كل ثالمثائة ومخسة وستني يوماً وربع يوم مرة و. فلك تدويره
ومنها ما يكون يف كل . ومنها ما يكون يف ثالمثائة ومثانية وسبعني يوماً مرة واحدة، وهي أدوار زحل يف فلك تدويره. فلك الربوج

ة وأربعة وستني يوماً ومنها ما يكون يف كل مخسائ. ثالمثائة وتسعة وتسعني يوماً مرة واحدة، وهي أدوار املشتري يف فلك تدويره
ومنها ما يكون يف كل مثامنائة وسبعني يوماً مرة واحدة، وهي أدوار املريخ يف . مرة واحدة، وهي أدوار الزهرة يف فلك تدويرها

ومنها ما يكون يف كل . ومنها ما يكون يف كل مخسمائة ومثانني يوماً مرة واحدة، وهي أدوار املريخ يف فلك تدويره. فلك الربوج
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ومنها ما يكون يف عشرة آالف . ربعة آالف وثالمثائة وأربعة وثالثني يوماً مرة واحدة، وهي أدوار مركز املشتري يف فلك الربوجأ
  .ومجلة هذه أربعة عشر نوعاً. وسبعمائة وواحد وأربعني يوماً مرة واحدة، وهي أدوار مركز زحل يف فلك الربوج

ومنها ما .  يكون يف كل مائة وستة عشر يوماً مرة واحدة، وهو قران عطارد مع الشمسوأما القرانات القصرية الزمان، فمنها ما
ومنها ما يكون يف كل . يكون يف كل ثالمثائة وواحد ومثانني يوماً مرة واحدة، وهو اقتران الشمس والزهرة وعطارد مع زحل

 ومنها ما يكون يف كل سبعمائة ومخسة ومثانني يوماً .ثالمثائة وتسعني يوماً مرة، وهو اقتران املشتري والزهرة وعطارد والشمس
. ومنها ما يكون يف كل سبعمائة ومثانني يوماً مرة واحدة، وهو اقتران الشمس مع املريخ. مرتني، وهو اقتران الزهرة مع الشمس

منها ما يكون يف كل و. ومنها ما يكون يف كل سنتني ونصف سنة بالتقريب مرة واحدة، وهو اقتران املريخ مع زحل واملشتري
  .عشرين سنة بالتقريب مرة، وهو اقتران املشتري وزحل

ومن القرانات الطويلة الزمان ما يستأنف الدور يف كل مائتني وأربعني سنة واحدة، وهو أن يستويف زحل واملشتري اثين عشر قراناً 
وهو أن يستويف زحل واملشتري مثانية وأربعني قراناً يف ومنها ما يكون يف كل تسعمائة وستني سنة مرة واحدة، . يف املثلثة الواحدة
ومنها ما يكون يف كل ثالثة آالف ومثاين ومائة وأربعني سنة واحدة، وهو أن يستأنف زحل واملشتري القرانات . املثلثات األربعة

  .يف املثلثات؛ وشرحها طويل وخيرج بنا عما حنن فيه

وعدد قرانات كواكبه يف أبراجها، يف األدوار واأللوف، واستئنافها أعدادها بالكور، وإذا قد فرغنا من ذكر كمية دوران الفلك، 
إنا قد بينا يف : نريد أن نذكر ونلوح بطرف مما يتبعها من احلوادث الكائنات، يف عامل الكون والفساد، اليت دون فلك القمر فنقول

وقد بينا يف رسالة املبادئ . أييد العقل الكلي الفعال، بإذن اهللا تعاىلرسالة السماء والعامل أن الفلك احمليط تديره النفس الكلية بت
العقلية أن النفس والعقل مها أمران مبدعان للباري، وهو مبدعهما وعلتهما ومثبتهما ومكملهما كيف شاء، فتبارك اهللا رب 

    ! العاملني

دوران الفلك، وحادثة عن حركات كواكبه ومسريها يف مث اعلم أن كل احلوادث اليت تكون يف عامل الكون والفساد هي تابعة ل
فمن تلك احلوادث ما هو ظاهر جلي لكل إنسان، ومنها ما هو . الربوج، وقرانات بعضها مع بعض، واتصاالا بإذن اهللا تعاىل

  .باطن خفي حيتاج يف معرفتها إىل تأمل وتفكر واعتبار

ليل البقاء، سريع الفساد، فذلك عن حركة الفلك سريعة، قصرية الزمان، قريبة مث اعلم أن كل حادث يف هذا العامل سريع النشوء، ق
. وكل حادث بطيء النشوء، طويل الثبات، بطيء البلى، فذلك عن حركة بطيئة، طويل الزمان، بعيد االستئناف. االستئناف

ن، وطرفاً يف رسالة النبات، وطرفاً يف وحنتاج يف هذا الفصل إىل شرح طويل، وقد ذكرنا طرفاً من ذلك يف رسالة تكوين املعاد
ونريد أن نذكر يف هذه الرسالة طرفاً منه ليتبني الصدق، ويتضح احلق، ويتجلى اخلفي للباحثني عن حقيقة هذا . رسالة احليوان

يبة االستئناف، فمن تلك احلركات السريعة، القصرية الزمان، القر. مث نذكر تأثريات األشخاص العالية يف األشخاص السافلة. األمر
وهي ". وكل يف فلك يسبحون: "أدوار الفلك احمليط بالكل حول األركان، يف كل وعشرين ساعة مرة واحدة، كما ذكر اهللا تعاىل

  .اليت ا يكون الليل والنهار يف هذا العامل الذي حنن فيه

كثر احليوان بالليل، ويقظتها بالنهار، وذلك أنه إذا ومن احلوادث الكائنة اليت ال ختفى على أحد من العقالء، من هذه احلركة، نوم أ
طلعت الشمس مع دوران الفلك على جانب األرض، اضاء اهلواء بنورها، وأشرق وجه األرض بضيائها، فانتبهت أكثر احليوانات 

وتفتحت أيضاً . من نومها، وحتركت بعد سكوا، وترمنت بعد عجمتها وهدوئها، وانتشرت يف طلب معايشها، وتصرفت مذاهبها
وإذا غابت الشمس أظلم اهلواء أو اسود . وذهب الناس يف مطالبهم، وسعوا يف حوائجهم. أكثر أكمام النبات وفاح نسيم روائحها
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وانصرف الناس . اجلو، وامتأل وجه األرض من الظالم، واستوحش أكثر احليوانات، وتراجعت عن متصرفاا إىل أوطاا وأماكنها
منازهلم، وعن مواضع أعماهلم إىل بيوم، ووقع عليهم النوم والنعاس والكسل بعد االنتشار والنشاط يف األعمال، عن أسواقهم إىل 

. فإذا تأمل املتفكر يف حال هذا العامل بالنهار، رآه كأنه حيوان منتبه متحرك حساس. والسكون بعد احلركة، واهلدوء بعد اجللبة

  .و ميت أو جامد من السكون واهلدوءوإذا تأمله بالليل، رآه كأنه نائم أ

مث اعلم أنه ما دامت هذه احلركة حمفوظة يف الفلك، فهذه احلالة موجودة يف احليوان؛ فإذا سكنت تلك احلركة، بطل ذلك النظام 
داً إىل يوم قل أرأيتم أن جعل اهللا عليكم الليل سرم: "وهذه احلركة من أعظم نعم اهللا تعاىل على خلقه كما ذكر تعاىل. والترتيب

قل أرأيتم أن جعل اهللا عليكم سرمداً إىل يوم القيامة من إله غري اهللا يأتيكم ". "القيامة من إله غري اهللا يأتيكم بضياء أفال تسمعون
  ".بليل تسكنون فيه أفال تبصرون

ا تصبح بالغدوات ريانة من ومن احلوادث الكائنة عن هذه احلركة يف هذه املدة كون بعض النباتات الناقصة كخضراء الدمن، فإ
وترى هذا خاصة . نداوة الليل وطيب نسيم اهلواء، فإذا أشرقت عليها الشمس نصف النهار، جفت؛ مث تصبح من الغد مثل ذلك

  .يف أيام الربيع يف أكثر املواضع

لقة، الضعيفة البنية، كالديدان ومن الكائنات احلادثة عن هذه احلركة، يف هذه املدة املذكورة، كون بعض احليوانات الناقصة اخل
والبق والرباغيث اليت تتولد من العفونات، ويف الزبل والسماد والروث وجثة اجليف وما شاكلها، فإذا أصاا أدىن حر من الشمس 

  .أو برد من اهلواء، هلكت

كل حادث عنها من أشخاص وباجلملة فكل كائن عن هذه احلركة اليت تستأنف الدور يف كل اربع وعشرين ساعة مرة واحدة، و
. احليوانات والنبات الناقص اخللقة، الضعيف البنية، فإا ال تبقى سنة تامة، ألنه يهلكها إما حر الشمس يف الصيف، أو برد الشتاء

  .وقد بينا علتها يف رسالة احليوان والنبات

ات يف هذا العامل، تكون موجودة يف اهليوىل، ومىت وما دامت هذه احلركة حمفوظة يف الفلك، فإن صورة هذه الكائنات عنها، احلادث
وقف الفلك فسد النظام، وبطل الكون، وذلك كائن ال حمالة إذا بلغت النفس الكلية أقصى غرضها؛ ألن الغرض هو غاية سبق إليها 

  .الوهم، ومن أجل البلوغ إليها يفعل الفاعل فعله؛ وإذا بلغ إليه قطع الفعل

   األفعالفصل أن دوران الفلك أكرم

    مث اعلم يا أخي أن دوران الفلك أكرم األفعال وأشرفها، 

ومن احلركات السريعة، القصرية الزمان، القريبة . فغرض فاعله أيضاً أشرف األغراض وأكرمها، كما بينا يف رسالة البعث والقيامة
لك احلامل، يف كل أربعة عشر يوماً، مرة االستئناف، ما يكون يف كل شهرين مرتني، وهي حركة مركز فلك تدوير القمر يف الف

ويف هذه املدة يكون القمر مقبالً بوجهه املمتلئ من النور حنو مركز األرض يعرف حقيقة ما قلنا أهل الصناعة الذين . واحدة
 األشياء، وسرعة والذي يتبع هذه احلركة من احلوادث والكائنات يف هذا العامل كثرة الربو والزيادة يف. يعرفون علم ما يف اسطي

النشوء يف األشياء املتبدئة احلادث من احليوان، والنبات، واملعادن، والزيادة أيضاً يف املدود والرطوبات واألنداد يعرف ذلك أهل 
 يف ويف النصف الثاين من الشهر يدور هذا املركز. التجارب، والعلماء املتيقظون املتفكرون يف اآلفاق، املعتربون أحوال املوجودات

الفلك احلامل مرة أخرى، ولكن يكون القمر مولياً بوجهه املمتلئ من النور عن مركز األرض، حنو فلك عطارد، يدور القمر يف 
والذي حيدث، عن هذه احلركة، يف هذه املدة، يف هذا العامل، الذبول واهلزال والنقصان يف . الفلك احلامل مرة واحدة يف هذه املدة
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لنضج واجلفاف واليبس يف األشياء البالغة التمام من احلب والثمر يعرف صحة ما قلنا أهل الصناعة املتقدم األشياء النامية، وا
  .ويف هذه املدة عن هذه احلركة يتكون بعض اجلواهر املعدنية كامللح والكمأة وأمثاهلما. ذكرهم

ويف هذه املدة أيضاً عن هذه احلركة قد يتم . ة املعادنواعلم يا أخي أن الكمأة نبات معدين، وامللح معدن نبايت، كما بينا يف رسال
ويف هذه املدة أيضاً قد يتم كون بعض احليوانات كالطيور ودودة القز وزنابري النحل، . كون بعض النبات ويبلغ وينتفع به كالبقول

  .ة وعشرين يوماً وخيرجفإن أكثرها تتم خلقته يف أربعة عشر يوماً، وخيرج بعد واحد وعشرين يوماً، ويتوىل يف مثاني

وهذه املدة هي مقدار مسري القمر من يوم احلضانة إىل يوم اخلروج، من الربج الذي كان فيه، إىل الربج التاسع الذي هو بيت النقلة 
ه وما دامت هذه احلركة حمفوظة يف الفلك، فصور هذ. فينتقل من هذه احليوانات الكائنة من حال إىل حال يف هذه املدة. والسفر

والقمر قدرناه منازل حىت عاد فصل فيما حيدث عن : "الكائنات موجودة يف اهليوىل يف هذا العامل، وإليها أشار، جل ثناؤه، فقال
    حركات الكواكب 

واعلم يا أخي أن الذي حيدث عن هذه احلركات،يف هذه املدة، يف هذا العامل، وعن أحوال هذه الكواكب، من الفنون املختلفة، 
ت املُتغاِيرة، أشياء ال يحيط علماً بكثرا إالّ اهللا تعاىل، ولكن نذكر منها طرفاً ليكون دليالً على الباقية، ونبدأ أوالً بذكر واحلاال

وذلك أنه إذا ابتدأت الشمس حبركتها يف أول برج اجلدي صاعدةً من اجلنوب حنو . الزمان وأحواله، وأرباعه وتغيرات اهلواء
ض حنو األوج، مرتفعة يف الفلك، أخذت الطبيعة عند ذلك مبعاونتها، بإذن الباري، جلّ وعز، يف جذب الشمال، ومن احلضي

الرطوبات املختلفة بالتراب من األمطار، وامتصاصها يف عروق الشجر والنبات إىل أُصوهلا وقُضباا، وإمساكها هناك بالقوة 
ذا نزلت أول دقيقة من برج احلمل، فهو الربع الربيعي، استوى الليل فإ. املاسكة، وذلك دأا إىل أن تبلغ الشمس آخر احلوت

والنهار يف األقاليم، واعتدل الزمان، وطاب اهلواء، وهب النسيم، وذابت الثلوج، وسالت األودية، ومدت األار، ونبعت العيون، 
شيش، وتألأل الزهر، وأَورق الشجر، وتفتح وارتفعت الرطوبات إىل أعلى فروع األشجار، ونبت العشب، وطال الزرع، ومنا احل

النور، واخضر وجه األرض، وتكونت احليوانات والدبيب، ونِتجت البهائم، ودرت الضروع، وانتشرت احليوانات يف البالد عن 
 أمجع بطيب أوطاا، وطاب عيش أهل الوبر، وطلب أعلى السطوح أهلُ املدن، وأخذت األرض زخرفها، وفرح الناس واحليوان

فال تزال تلك حال الدنيا وأهلها من احليوان . نسيم اهلواء، وازينت األرض، وصارت كأا جارية شابة، قد تزينت وحتلّت للناظرين
فإذا نزلت الشمس أول السرطان، تناهى طول النهار وقصر الليل يف . رأس أوجها: والنبات، إىل أن تبلغ الشمس آخر اجلوزاء

ا، وأخذ النهار يف النقصان والليل يف الزيادة، وانصرف الربيع، ودخل الصيف، واشتد احلر، ومحي اجلو، وهبت األقاليم كله
السمائم، ونقصت املياه، ويبس العشب، واستحكم احلب، وأدرك احلصاد والثمار، وأخصبت األرض، وكثُر الريف، ودرت 

 القوت من الثمار، وللطري من احلب، وللبهائم من العلف، وصارت الدنيا كأا أخالف النعم، وسِمنت البهائم، واتسع للناس
. فال يزال ذلك دأا ودأب أهلها، إىل أن تبلغ الشمس آخر السنبلة وأول امليزان. عروس منعمة، بالغةٌ تامة كاملة، كثرية العشاق

رى، مث ابتدأ الليل بالزيادة على النهار، وانصرف الصيف، ودخل فإذا نزلت الشمس أول امليزان، استوى الليل والنهار مرةً أخ
اخلريف، وبرد اهلواء، وهبت الشمال، وتغير الومان، ونقصت املياه، وجفّت األار، وغارت العيون، وجف النبت، وفنيت الثمار، 

اهلوام، واجنحرت احلشرات، والطري والوحش وديست البيادر، وأحرز الناس احلب والثمار، وعِري وجه األرض من زينتها، وماتت 
تنصرف لطلب البلدان الدافئة، وأحرز الناس القوت للشتاء، ودخلوا البيوت، ولبسوا اجللود والغليظ من الثياب فراراً من الربد، 

  .وتغري اهلواء، وصارتالدنيا كأا كهلة مدبرة قد تولّت عنها أيام الشباب

أول اجلدي، تناهى طول الليل وِقصر النهار، مث أخذ النهار يف الزيادة على الليل، وانصرف فإذا بلغت الشمس آخر القوس و
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اخلريف، ودخل الشتاء، واشتد الربد، وخشن اهلواء، وتساقط ورق الشجر، ومات أكثر النبات، واحنجز أحسن احليوانات يف باطن 
نشأت الغيوم، وأظلم اجلو، وكلح وجه الزمان، وهزلت البهائم، األرض وكهوف اجلبال، من شدة الربد وكثرة األنداء، وكَثُرت و

وضعفت قوى األبدان، ومنع الناس الربد عن التصرف، ومترمر كثري عيش احليوان وضعفاء الناس، وصارت الدنيا كأا عجوز هرمة 
 يف كل ثالثة عشر شهراً بالتقريب مرةً، قد دنا منها املوت، ومن احلركات السريعة، القصرية الزمان، القريبة االستئناف، ما يكون

ومن احلوادث يف هذه املدة، عن حركتهما واختالف أحواهلما، ما يعرض . وهي حركة جرم زحل واملشتري يف فلكي تدويرمها
العدول، والعلماء، لطبقاٍت من الناس املستويل عليهم اليبس والربد، حنو املشايخ والعجائز واألكَرة، والتناء، واألشراف، والقضاة، و

وقد . والتجار، ومن شاكلهم من الناس من املستويل عليه يف مولده أحد الكوكبني مثل ما يعرض ألصحاب عطارد كما ذكرنا قبل
يعرض من حركة هذين الكوكبني وأحواهلما، لكثٍري من احليوان والنبات واملعادن، أعراض وأسباب قد ذكرنا كيفيتها يف الرسائل 

  .كرنا فيها هذه األجناساليت ذ

    

ومن احلركات القصرية الزمان، السريعة االستئناف، حركة الزهرة يف فلك تدويرها، يف كل مخسمائة وأربعة ومثانني يوماً مرةً 
والذي حيدث ويتبع هذين الكوكبني يف عامل . واحدة، وحركة املريخ يف فلك تدويره، يف كل سبعمائة ومثانني يوماً مرة واحدة

الكون والفساد، من النساء، واملَخانيث، وأصحاب اللّذات واللهو، واملُلهني، وأصحاب املريخ من الشباب، والشطار، والعيارين، 
  .واجلُند، وأصحاب السالح، وساسة الدواب، ومن شاكلهم، مثل ما يعرض ألصحاب عطارد كما ذكرنا قبل

االستئناف، حركة فلك املشتري يف الفلك احلامل، يف كل أربعة آالف وثالمثائة ومن احلركات السريعة، القصرية الزمان، القريبة 
والذي حيدث، يف عامل الكون والفساد عن هذه احلركة، اعتدال أهوية بعض البالد بعد فسادها، . وأربعة وثالثني يوماً مرة واحدة

، وزكاة بعض الثمر، وصالح حال بعض احليوانات، وِعمارة بعض البقاع بعد خراا، وتكوين بعض املعادن، ونشوء بعض النبات
  .والرخص يف بعض املدن، وجتديد النعم على أقوام، وما شاكل ذلك من الصالح واخلري يف هذا العامل

ومن احلركات السريعة، القصرية الزمان، القريبة االستئناف، ما يكون يف اخلمس وعشرين ستة مرة واحدة، وهو أن حيصل املريخ 
ومن احلوادث، يف هذا العامل عن هذه احلركة، أن يقع نضج بعض املعادن، وسرعة النشوء يف . ثين عشر برجاً، اثنيت عشر رجعةيف ا

بعض النبات، وزيادة القوة يف بعض النبات، وزيادة القوة يف بعض احليوانات، وظهور الدولة يف بعض الناس واألمم، وزيادة القوة 
عض اخلوارج، وجتديد والياٍت يف املُلك، وما شكل ذلك من تأثريات قوة املريخ وظهورها يف العامل، يف بعض السالطني، وخروج ب

والقصد منها وفيها هو صالح شأن الكائنات، والغرض منها هو إبالغها إىل الكمال والتمام، ولكن رمبا تعرض أسباب الفساد مثل 
ب بعض البلدان، وتزول دولة قوم، ويذهب نعيمهم، ولكن عاقبتها تعود إثارة احلروب والفنت، والنصب يف طلب الغارات، فيخر

مثال . وباجلملة ما يعرض منها من الفساد عند هذه احلركة، يف جنب ما يكون منها من الصالح يف العامل، شيٌء يسري. إىل الصالح
. ، ليكون الشتاء والصيف، كما بينا قبلذلك حركة الشمس بالطلوع والغروب، ليكون ا الليل والنهار، ومسريها يف الربوج

ولكن رمبا حدث من إسخاا حر شدبد، فيهلك بعض النبات، ويقتل بعض احليوانات الضعيفة الِبنية، بال قصٍد من الطبيعة، وال 
ولرمبا . قوتاً للحيوانوكذلك األمطار القصد منها إحياء البالد والعشب والكإل، أو سقي الزروع والثمر لتكون . عنايٍة من احلكمة

ورمبا خرب السيل بعض البالد، لكن ذلك، يف جنب ما بكون من صالح عامة . كانت مهلكةً لبعض الزروع، مفسدة لبعض الثمار
  .البالد واحليوان والنبات، شيٌء يسري

ذكر من حماسنها شيء يسري يف جنب ما ميون عن حركاا من الصالح يف العاملوهكذا حكم املريخ وزحل والذنب، وما ي.  
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مث اعلم يا أخي أن كثرياً ممن يقر بصحة أحكام النجوم أو يتكلم فيها، يظن أن زحل واملريخ والذنب حنوس بالكلية، والزهرة 
ن الرطوبات وليس األمر على ما ظنوا، ألنه رمبا عرض عن إفراط القوة املنبثة منها يف العامل فساد م. والقمر واملشتري سعود بالكلية

والربودات املُفرطة مثل ما يعرض عن إفراط حر الشمس، وبرد زحل، ويبس املريخ، ورطوبة الزهرة والقمر، وأكثر العفوفات منها، 
  .كما يعرض عن املريخ وزحل

لك الربوج، يف كل ومن احلركات السريعة، القصرية الزمان، القريبة االستئناف، حركة فلك تدوير زحل يف الفلك احلامل املُمثَّل بف
والذي حيدث عن هذه احلركة، يف هذه املدة، تتميم بعض املعادن . مخسة آالف وسبعمائة وأحٍد وأربعني يوماً، مرة واحدة

كالكحل والزرنيخ واحلديد، ومثار بعض النبات كالزيتون واجلوز، وبلوغ اإلنسان أشده، وعمارة بعض البالد، واستحداث بعض 
  .قال امللك من قوم إىل قوم، وما شكل ذلكاملدن والقرى، وانت

    

ومن احلركات البطيئة، الطويلة الزمان، البعيدة االستئناف، حركات الكواكب الثابتة يف فلك الربوج يف ستة وثالثني ألف سنة، مرةً 
دة، يف عامل الكون والذي حيدث عن هذه احلركات يف هذه امل. واحدة، وأوجات الكواكب السيارة، وحضيضها وجوزهراتها

والفساد، أن تقلّ العمارة على سطح األرض من ربع إىل ربع؛ وأن تصري مواضع الربارس حباراً ومواضع البحار جباالً، كما بينا يف 
  .وإذ قد فرغنا من ذكر حوادث األدوار، فنريد أن نذكر طرفاً من الِقرانات وأُلوفها. رسالة املعادن كيفية ذلك

  ات المنجمين سبعة أنواعفصل في أن تكهن

فمنها اِملللُ والدول اللتان يستدل عليهما من القرانات الكبار : اعلم أن الكائنات اليت يستدل عليها املنجمون سبعة أنواع: فنقول
هل بيت إىل أهل ومنها تنقل اململكة من أُمة إىل أُمة، أو من بلد إىل بلد، أو من أ. اليت تكون يف كل ألف سنة بالتقريب مرةً واحدة

ومنها تبدل . بيت آخر، وهي اليت تكون ويستدل على حدوثها من الِقرانات اليت تكون يف كل مائتني وأربعني سنة مرةً واحدة
األشخاص على سرير امللك، وما حيدث بأسباب ذلك من احلروب والفنت اليت يستدل عليها من القرانات اليت تكون يف كل عشرين 

ومنها احلوادث الكائنات اليت حتدث يف كل سنة، ومن الغالء والرخص، واِخلصب واجلدب، والوباء واملوت، . ةًسنةً مرةً واحد
. ومنها يستدل على حدوثها من حتاويل ِسين العامل اليت عليها تؤرخ التقاومي. والقحط، واألمراض والِعلل، واِحلدثان، والسالمة

.  بيوم، اليت يستدل عليها من أوقات االجتماعات واالستقباالت اليت تؤرخ يف التقاوميومنها حوادث األيام شهراً بشهر، ويوماً

ومنها أحكام املواليد لواحٍد واحٍد من الناس يف حتاويل سنيهم، من حيث ما يوجب هلم تشكيل الفلك ومواضع الكواكب يف 
األمور اجلُزوية كاخلَبِء والسرقة واستخراج الضمري، واملسائل ومنها االستدالل على اخلفيات من . أُصول مواليدهم وحتاويل ِسِنيهم

  .اليت يستدل عليها من طالع وقت السألة والسؤال عنها

ويف كل . مث اعلم أن يف كل ثالثة آالف ستة تنتقل الكواكب الثابتة، وأوجات الكواكب السيارة، وجوزهراتها يف الربوج ودرجاا
. ويف كل ستة وثالثني ألف ستة تدور يف الربوج االثين عشر دورةً واحدة. من ربع إىل ربع من أرباع الفلكتسعة آالف سنة تنتقل 

فبهذا السبب ختتلف شعاعات الكواكب على بقاع األرض، وأهوية البالد، وخيتلف تعاقب الليل والنهار، والشتاء والصيف عليها، 
ويكون هذا أسباباً وعلالً الختالف أرباع . ان، وإفراط احلرارة والربودة، واعتداله بينهماإما باعتداٍل واستواء، وإما بالزيادة والنقص

يعرف حقيقة ما قلنا املُتحذِلقون يف اسطي وأحكام -األرض، وتغيرات أهوية البالد والبقاع، وتبدهلا بالصفات من حال إىل حال 
. ك والدول، وانتقاله من قوم إىل قوم، وتغريات العمارات من ربع إىل ربع آخر ويصري ذه العلل ةاألسباب زوال املُل-الِقرانات
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وتكون هذه مبوجبات أحكام القرانات الكائنة يف الوقت والزمان، من جهة القرانات الكائنة يف الوقت والزمان، من جهة القرانات 
 يف كل ستة وثالثني ألف سنة مرةً؛ والقرانات الدالة واألدوار، يف كلّ ألف سنة مرةً واحدة، ويف كل اثنني وعشرين ألف سنة أو

علة قوة النحوس، وفساد الزمان، وخروج الناس عن االعتدال، وانقطاع الوحي، وقلّة العلماء، وموت األخيار، وجور امللوك، 
ال تزكى األرض، وجيف ويمنع نزول الربكات من السماء بالغيث ف. وفساد األخالق للناس، وشر أعماهلم، واختالف آرائهم

النبات، ويهلك احليوان، وخترب املدن والبالد، إذ هي بروز آخر القران؛ والقرانات الدالة على قوة السعود، واعتدال الزمان، 
ث، واستواء طبيعة األركان، واحلدوث بوحي األنبياء، عليهم السالم، وتواتره، وكثرة األنبياء، وعدل امللوك، وبركات السماء بالغب

وتزكو األرض والنبات، ويكثر تولُّد احليوان، وتعمر البالد، ويكثر بنيان املدن والقرى؛ وكلّ ذلك بأمر بارئها على حسب أفعال 
فانتبه، أيها األخ، من نوم الغفلة ورقدة اجلهالة، واعلم وتيقّن أن ما وراء عاملك احملسوس . العباد من اخلري والشر، جزاًء ألعماهلم

وجحيم عامل آخر، وأمور أُخر هي عامل األرواح ومقر املالئكة والكُرويني، والروحانيني املوكلني حبفظ هذا العامل، هي جهنم 
  .وفَّقك اهللا وإيانا بروح منه، ومجيع إخواننا، السداد، إنه رؤوف بالعباد. ومراتبها

    

  .متت رسالة األدوار واألكوار ويليها رسالة يف ماهية العشق

  السادسة في ماهية العشقالةالرس

إخوان الصفاء رسائل وهي الرسالة السابعة والثالثون من   

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى، آهللا خري أما يشركون؟ اعلم أيها األخ أنا قد فرغنا من رسالة األدوار واألكوار، وبينا 

ونريد أن نذكر اآلن يف هذه الرسالة ماهية العشق وحمبة النفوس . حسب ما جرت عادة إخواننا الكرامفيها كيفية أحوال القرانات 
اعلم أن احلكماء قد أكثروا القيل والقال يف فنون العلوم، وطرق املعارف، : واملرِض اإلهلي، وما حقيقة ذلك، ومن أين مبدؤه فنقول

ولكن بعض تلك العلوم واملعارف ألطف من بعض، وقد عملنا . فيات واإلهلياتوغرائب احلكم من الرياضيات والطبيعيات والفلس
ونريد أن نذكر يف هذه . يف كل منها رسالة شبه املدخل واملقدمات، ليقرب تناوله على املتعلمني، ويسهل أخذه على املبتدئني

 وكيفية نشوئه ومبدئه، وما علله املوجبة لكونه، الرسالة طرفاً مما قالت احلكماء والفالسفة يف ماهية العشق، وكمية أنواعه،
واألسباب الداعية إليه؛ وما الغرض األقصى منه، إذ كان هذا أمراً موجوداً يف العامل، مركوزاً يف طباع النفوس، دائماً ال يعدم البتة، 

  .ما دامت اخلليقة موجودةً

ومنهم من قال إن . ساوئ أهله وقبح أسبابه، وزعم أنه رذيلةواعلم يا أخي أن من احلكماء من قد ذكر العشق وذمه، وذكر م
ومنهم من مل يقف على أسراره وعلله وأسبابه حبقائقها ودقّة . العشق فضيلةٌ نفسانية، ومدحه، وذكر حماسن أهاه، وزين أسبابه

ومنهم من زعم أنه فعل . ٍس فارغٍةومنهم من زعم أنه ِهمة نف. ومنهم من قال إنه جنون إهلي. معانيها، فزعم أنه مرض نفساين
  .البطّالني الفارغي اهلمم الذين ال شغل هلم

ولعمري إن العشق يترك النفس فارغةً من مجيع اهلم إالّ هم املعشوق، وكثرة الذّكر له والفكرة يف أمره، وهيجان الفؤاد، والوله به 
ن ال خربة له باألمور اخلفية، واألسرار اللطيفة، وال يعرف من ولكن ليس ذلك من فعل البطّالني الفُراغ كما زعم م. وبأسبابه
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وأما الذي يدرك منها بصفاء الذهن وجودة التمييز، وكثرة الفكر، وشدة البحث، . األمور إالّ ما جتلّى للحواس وظهر للمشاعر
وا إنه جنون إهلي، فإمنا قالوا ذلك من أجل وذلك أن الذين زعموا أن العشق هو مرض نفساين، أو قال. ودقّة النظر، فهم عنها مبعزل

أم رأوا ما يعرض للعشاق من سهر الليل، وحنول اجلسم، وغُؤور العيون، وتواتر النبض واألنفاس الصعداء، مثل ما يعرض 
  .للمرضى، فظنوا أنه مرض نفساين

ًء يعاجلوم به، وال شربة يسقوا إياهم فيربؤون مما هم وأما الذين زعموا أنه جنون إهلي فإمنا قالوه من أجل أم مل جيدوا هلم دوا
فيه من احملنة والبلوى إالّ الدعاء هللا بالصالة والصداقة والقرابني يف اهلياكل ورقى الكهنة وما شاكل ذلك كما حكى العاشق بقوله، 

  : وهو عروة بن حزام قتيل احلب

  شَفَيانينجٍد، إن هما وعراف  لعراف اليمامة حكمه، بذلت

 رقيٍة إالّ بها رقياني وال  تركا من سلوٍة يعِرفانها، فما

  بما ضِمنتْ منك الضلوع، يدان  واهللا ما لنا،! شفاك اهللا :فقاال

  .وأشعار كثرية للعشاق يف هذا املعىن

سوا منه، محلوه عند ذلك إىل هيكل وأما احلكماء واألطباء من اليونانيني فكانوا، إذا أعياهم عالج مريٍض أو مداواة عليل وأِي
املشتري، وتصدقوا عنه وصلّوا هللا تعاىل، وقربوا قرباناً، وسألوا الكهنة أن يدعوا اهللا بالشفاء، فإذا برئ مسوا ذلك طباً ومرضاً، 

  .وجنوناً إهلياً

    

 سائر األنواع، وإىل شخص دون سائر ومن احلكماء من زعم أن العشق هو إفراط احملبة وشدة امليل إىل نوع من املوجودات دون
فإن كان العشق هو ذا فليس أحد . األشخاص، أو إىل شيء دون سائر األشياء، بكثرة الذّكر له، وشدة االهتمام به، أكثر مما ينبغي

ري من احلكماء وكث. من الناس خيلو منه، إذ كان ال يوجد أحد إالّ وهو حيب ومييل إىل شيٍء دون سائر األشياء، أكثر مما ينبغي
وقد ذكرت يف كتب أحكام . وقد أكثر األطباء القيل والقال يف هذه العلة، وأعياهم عالجها. واألطباء يسمون هذه احلال ماليخوليا

وذلك أم ال يسمون . املواليد علل ذلك تركنا ذكرها خمافة التطويل، ألنا نريد أن نتكلم يف العشق املعروف عند مجهور الناس
  .عشق إالّ ما كان من هذه احلال، حنو شخٍص من أبناء اجلنس، ذكراً كان أو أُنثىال

ومنهم من . ومن احلكماء من قال إن العشق هو هوى غالب يف النفس حنو طبٍع مشاكٍل يف اجلسد، أو حنو صورٍة مماثلٍة يف اجلنس
  : شق يتمىن حاالً أُخرى أقرب منها، وهلذا قال الشاعرقال إن العشق هو شدة الشوق إىل االحتاد، فأي حاٍل يكون عليها العا

 وهل بعد العناق تداني؟ إليها،  ُأعانقها، والنفس بعد مشوقةٌ

 فيزداد ما ألقى من الهيمان  وألثم فاها كي تزول صبابتي،

وحين يمتزجان  فؤادي ليس يشفي غليله، كأنسوى أن يرى الر  

وحنتاج أن نشرح هذا الباب لتتضح حقيقته، وتعرف أسبابه، ولكن ملا كان . لطف ما أُشري إليهوهذا القول أرجح ما قيل فيه، وأ
وأما الفرق بني . االحتاد هوى نفسانياً، وتأثرياً روحانياً، احتجنا إىل أن نذكر أنواع النفوس، وأنواع معشوقاا، وعلل تلك وأسباا

  .ع النفوس، واألسباب خارجةٌ منها، كما سنبني بعد هذا الفصلالعلل واألسباب، فهو أن العلل كائنةٌ يف طبا

: واعلم يا أخي أن النفوس املُتجسدة ملا كانت ثالثة أنواع، كما قالت احلكماء والفالسفة، صارت معشوقاا أيضاً ثالثة أنواع
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ها النفس الغضبية احليوانية، وعشقها يكون ومن. فمنها النفس النباتية الشهوانية، وعشقها يكون حنو املأكوالت واملشروبات واملناكح
  .ومنها النفس الناطقة، وعشقها يكون حنو املعارف واكتساب الفضائل. حنن القهر والغلبة وحب الرياسة

واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، أنه ليس أحد من الناس خيلو من نوع من هذه األنواع الثالثة اليت ذكرناها، أو يكون 
والعلة يف ذلك أنه ملا كان من شأن النفوس أن تتبع أمزجة األبدان يف إظهار أفعاهلا . ذاً بنصيب من كل واحٍد منها قلّ أو كثرآخ

وأخالقها ومعارفها، وخباصٍة ما كان أغلب منها يف املزاج، وأقوى يف أصل التركيب، كما بينا يف رسالة األخالق ورسالة مسقط 
ن يكون املُستويل عليه، يف أصل مولده، القمر أو الزهرة وزحل، فإن الغالب على طبيعته قوة النفس وذلك أن كل إنسا: النطفة

وإن يكن املستويل املريخ والزهرة أو القمر، فإن الغالب إىل طبيعته . الشهوانية حنو املأكوالت واملشروبات واجلمع واالدخار هلا
صل مولده الشمس واملريخ، فإن الغالب على طبيعته تكون شهوة النفس الغضبة وإن كان املستويل على أ. شهوة اجلماع واملناكح

وإن كان املستويل عليه، يف أصل مولده، الشمس وعطارد واملشتري، فإن الغالب على طبيعته . حنو القهر والغلبة وحب الرياسة
  .تكون شهوات النفس الناطقة حنو املعارف واكتساب الفضائل والعدل

وبينا يف رسالة األخالق كيف . سالة مسقط النطفة كيف يتقرر يف جبلة اجلنني وطبع املولود تأثريات هذه الكواكبوقد بينا يف ر
يعتاد اإلنسان باكتساب تلك الطباع، واألخالق كيف يعتاد اإلنسان باكتساب تلك الطباع، واألخالق اليت يف الطباع، قبوهلا 

إن العشق : ر ما احتجناإىل أن نذكره، فنرجع اآلن إىل تفسري قول من قال من احلكماءوإذ قد فرغنا من ذك. ويؤها، أو ضد ذلك
إن االحتاد هو من خاصية األمور الروحانية، واألحوال النفسانية، ألن األمور اجلسمانية ال ميكن : هو شدة الشوق إىل االحتاد، فنقول

  .فأما االحتاد فهو من األمور النفسانية، كما سنبني يف هذه الفصول. فيها االحتاد، بل ااورة، واملمازجة، واملماسة ال غري

    

واعلم يا أخي أن مبدأ العشق وأوله نظرةٌ أو التفات حنو شخٍص من األشخاص، فيكون مثلها كمثل حبٍة زِرعت، أو غصن غُِرس، 
إىل هناك، وتنشأ وتنمي على ممر األيام، إىل أن وتكون باقي النظرات واللحظات مبرتلة مادٍة تنصب . أو نطفة سقطت يف رحم بشٍر

فإذا اتفق له ذلك وسهل، متىن اخللوة . تصري شجرةً أو جنيناً؛ وذلك أن مهّة العاشق ومناه هو الدنو والقرب من ذلك الشخص
ومع . ع اجلوارح أكثر ما يمكنفإذا سهل متىن الدخول يف ثوب واحد، وااللتزام جبمي. فإذا سهل ذلك متىن املعانقة والقُبلة. وااورة

  : هذه كلّها الشوق حباله ال ينقص شيئاً بل يزداد وينمو كما قيل

 وهل بعد العناق تداني؟ إليها،  ُأعانقها، والنفس بعد مشوقةٌ

 فيزداد ما ألقى من الهيمان  وألثم فاها كي تزول صبابتي،

رى  فؤادي ليس يشفي غليله، كأنانزوجان ممتزج: سوى ما ي  

مث اعلم أن روح احلياة إمنا هو خبار رطب يتحلل من الرطوبة والدم، وينشأ يف مجيع البدن؛ ومنها تكون حياة البدن واجلسم، ومادة 
فإذا تعانق العاشق واملعشوق مجيعاً، وتباوسا، . هذه الروح من استنشاق اهلواء بالتنفس دائماً لترويح احلرارة الغريزية اليت يف القلب

متص كل واحد منهما ريق صاحبه وبلعه، وصلت تلك الرطوبة إىل معدة كل واحد منهما، وامتزجت هناك مع الرطوبات اليت وا
يف املعدة، ووصلت إىل جرم الكبد، واختلطت جبميع أجزاء الدم هناك، وانتشرت يف العروق الواردة إىل سائر أطراف اجلسد، 

  . ودماً وشحماً وعروقاً وعصباً ما شاكل ذلكواختلطت جبميع أجزاء البدن، وصارت حلماً

وهكذا أيضاً إذا تنفس كل واحد منهما يف وجه صاحبه، خرج من تلك األنفاس شيء من نسيم روح كل واحٍد منهما، واختلط 



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  506  

ه إىل مقدم فإذا استنشقا من ذلك اهلواء، دخلت إىل خياشيهما أجزاء ذلك النسيم من اهلواء املُستنشق، ووصل بعض. بأجزاء اهلواء
ووصل أيضاً من أجزاء ذلك اهلواء . الدماغ، وسرى فيه كسريان النور يف جرم البلّور، واستلذّ كل واحد منهما ذلك التنسم

املُستنشق بعض إىل جرم الرئة يف احللقوم، ومن الرئة إىل جرم القلب من النبض يف العروق الضوارب إىل مجيع أجزاء اجلسد، 
دم واللحم، وما شاكل ذلك من أجزاء اجلسد، وانعقد يف بدن هذا ما حتلّل من جسد هذا، ويف بدن هذا ما حتلل واختلط هناك بال

من جسد ذاك، فيكون من ذلك ضروب، ومن املزاجات من تلك األمزجة ضروب األخالط، ومن تلك األخالط ضروب 
  .كل ذلك حبسب أمزجة أبداا. األخالق

 البدن يف إظهار أفعاهلا وأخالقها، ألن مزاج اجلسد، وأعضاء البدن، ومفاصله للنفس مبرتلة آالت ومن شأن النفس أن تتبع مزاج
فلهذه األسباب والعلل اليت ذكرناها يتولّد العشق واحملبة، على ممر األيام، بني . وأدواٍت للصانع احلكيم يظهر ا ومنها أفعاله

 احملبة ويفسد بعد التأكيد، فألسباب يطول شرحها، ولكن نذكر أوالً ما العلة يف حمبة فأما الذي يتغري من. املتحابني، وينشأ وينمو
إن العلة يف ذلك اتفاق مشاكلة األشخاص الفلكية يف أصل مولدمها بضرٍب من : شخٍص لشخٍص، دون سائر األشخاص، فنقول

فمنها أن يكون مولدمها . ليكون دليالً علة الباقيةالضروب املوافقة من بعٍض لبعٍض، وهي كثرية الفنون، ولكن نذكر منهاطرفاً 
بربج واحد، أو رب الربجني كوكب واحد، أو يكون الربجان متفقني يف بعض املثاين كاملُثلَّث، أو تكون مطالعهما متساويةً، أو 

  .رون يف مواليد الناس يعرف حقيقة ما قلنا أصحاب األحكام الناظ-ساعات ارمها متفقةً، وما شاكل ذلك مما يطول شرحه 

وأما تغري العشق بعد ثباته زماناً طويالً فهو تغري أشكال الفلك يف حتاويل سين مواليد الناس، وسري درجة الطالع وتنقلها يف حدود 
  .الربوج والوجوه؛ وهكذا تسيريات شعاعات الكواكب يف أبراج االنتهاءات يف مستقبل السنني

ليت دون فلك القمر، فهي مربوطة األحوال حبركات األشخاص الفلكية، كما بينا يف رسالة ماهية واعلم يا أخي أن كل الكائنات ا
  .الطبيعة، ورسالة األدوار واألكوار، ورسالة األفعال الروحانية

  فصل في ماهية علة فنون المعشوقات

    

يا رب : وليس األمر كما ظنوا فإنه قد قيل! سباعلم يا أخي أن كثرياً من الناس يظنون أن العشق ال يكون إال لألشياء احلسنة وح
ولكن العلة يف ذلك هي االتفاقات اليت بني العاشق واملعشوق، وهي كثرية ال حيصي عددها إال اهللا جل ! مستحسٍن ما ليس باحلسن

فمن تلك . أجزاء املُركباتوذلك أن االتفاقات حبسب املناسبات اليت بني . ثناؤه، ولكن نذكر منها طرفاً ليكون دليالً على الباقية
املناسبات ما هي بني كل حاسة وحمسوساا، وذلك أن القوة الباصرة ال تشتاق إال إىل األلوان واألشكال، وال تستحسن منها إالّ 

األفضل، ما كان على النسبة األفضل، وهكذا القوة السامعة ال تشتاق إالّ إىل األصوات واملغم، وال تستلذ منها ما كان على النسبة 
  .كما بينا يف رسالة املوسيقى

وعلى هذا القياس سائر احلواس كل واحدة منها ال تشتاق إالّ إىل حمسوساا، وال تستحسن وال تستلذ إالّ ما كان منها على النسبة 
ثابتة على حالة وملا كانت تراكيب أمزجة احلواس واحملسوسات كثرية الفنون، وكثرية التغيري، غري . األفضل بينهما يف اآلفاق

واحدة، صارت القوى احلساسة يف إحساسها حملسوساا مفننةً متغرية، وذلك أنك جتد واحداً من الناس، أو من احليوان، يستلذّ 
وهكذا جتد اإلنسان الواحد . مأكوالً، أو مشروباً، أو مسموعاً، أومشموماً، واآلخر ل يستلذه، بل رمبا كلن يكرهه ويتأمل منه

كل ذلك حبسب اختالف التراكيب وفنون األمزجة، وما يعرض .  وقت ما شاء ويستحسنه، ويف آخر يكرهه ويتأمل منهيستلذ يف
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  .هلا، وما يعرض هلا، وما حيدث بينها من املناسبات واملُنافرات، وشرحها طويل

. ض ِرباطاً واحداً، ونظمتها نظاماً واحداًواعلم يا أخي أن احلكمة اإلهلية والعناية الربانية قد ربطت أطراف املوجودات بعضها ببع

وذلك أن املوجودات ملا كان بعضها علالً وبعضها معلوالت، ومنها أوائل ومنها ثواٍن، جعلت يف جبلة املعلوالت نزوعاً حنو عالّا، 
ذلك يف اآلباء واُألمهات على األوالد، واشتياقاً إليها، وجعلت أيضاً يف جبلة عالّا رأفةً ورمحةً ةحتنناً على معلوماا، كما يوجد 

ومن الكبار على الصغار، واألقوياء على الضعفاء، لشدة حاجة الضعفاء إىل معاونة األقوياء، والصغار إىل الكبار، كما أجاب رئيس 
  .م حىت يرجعصغريهم حىت يكرب، وعليلهم حىت يربأ، وغائبه: أي أوالدك أحب إليك؟ فقال: قريش وحكيمها ملا سأله كسرى

فصل يف الرغبة يف نكاح الغلمان مث اعلم أن األطفال والصبيان، إذا استغنوا عن تربية اآلباء ةاُألمهات، فهم بعد حمتاجون إىل تعليم 
بة األستاذين هلم العلوم والصنائع ليبلغوا م إىل التمام والكمال، فمن أجل هذا يوجد يف الرجال البالغني رغبةٌ يف الصبيان وحم

للغلمان، ليكون ذلك داعياً هلم إىل تأديبهم وذيبهم، وتكميلهم، للبلوغ إىل الغايات املقصودة م، وهذا موجود يف جبلة أكثر 
اُألمم اليت هلا شغف يف تعلُّم العلم، والصنائع، واألدب، والرياضيات، مثل أهل فارس، وأهل العراق، وأهل الشام، والروم وغريهم 

ا اُألمم اليت ال تتعاطى العلوم والصنائع واألدب، مثل األكراد واألعراب والزنج والترك، فإنه قلّ ما يوجد فيهم، وال وأم. من اُألمم
  .يف طباعهم الرغبة يف نكاح الغلمان وعشق املردان

 يف طبائعها لكيما يدعوها إىل وإمنا جِعلت تلك. وأما حمبة النساء للرجال وعشقها فإن ذلك يف طباع أكثر احليوانات اليت هلا ِسفاد
والغرض منها بقاء النسل، وحفظ الصورة يف اهليوىل باجلنس والنوع، إذ كانت األشخاص . االجتماع والسفاد، ليكون منها النتاج

  .وقد بينا يف رسالة املبادئ ورسالة البعث. والغرض من هذه كلها بعيد من أفكار أكثر العقالء. دائماً يف السيالن

    ل يف أنواع احملبوبات وما احلكمة فيها فص

واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، أن احملبة مفننة، واحملبوبات كثريةٌ ال حيصي عددها إالّ اهللا، ولكنا نذكر منها طرفاً ليكون 
ومنها حمبة اُألمهات . ، ملا فيه من بقاء النسلفمن أنواع احملبوبات حمبة احليوانات االزدواج والنكاح والسفاد. دليالً على الباقية

واآلباء لألوالد، وحتننهم على الصغار، وتربيتهم هلم، وإشفاقهم عليهم، كأا جمبولة يف طباعهم، مركوزة يف نفوسهم، لشدة حاجة 
م، وإشفاقهم عليهم، ومنها الرؤساء للريسات، وحرصهم على طلبها، ومراعام ملرؤوسيهم، وحفظهم هل. الصغار إىل الكبار

ومنها حمبة الصناع يف إظهار صنائعهم، وِحرصهم . وحمبتهم للمدح والثناء والشكر، كأا جمبولة يف طباعهم، مركوزة يف نفوسهم
ومنها حمبة . على تتميمها، وشهوم لتحصيلها وتركيبها، كأنه شيء جمبول يف طباعهم، مركوز يف نفوسهم، لشدة حاجتهم إليها

ر لتجارام، ورغبة الراغبني يف الدنيا، وحرصهم على اجلمع ةاالدخار هلا وحفظها، وحمبة عمارة األرض، وإصالح األمتعة التجا
ومنها حمبة . ومجعها وحفظها، كأنه شيء جمبول يف طباعهم، مركوز يف نفوسهم، لكا فيه من الصالح لغريهم ومن يأيت بعدهم

وصف اآلداب، وتعليم الرياضيات، والبحث عن الغوامض، والفحص عنها، وتدوينها يف العلماء واحلكماء الستخراج العلوم، و
الكتب واألدراج، وأُمةً بعد أُمٍة، وقرناً بعد قرن، كأنه شيء جمبول يف طباعهم، مركوز يف نفوسهم، ملا فيه من إحياء النفوس، 

اإلحسان، وما يقال فيهما من املدح والثناء، وكأنه شيء جمبول ومنها حمبة الرب و. وإصالح األخالق، وصالح الدين والدنيا مجيعاً
ومنها حمبة أبناء اجلنس وما يسمى العشق، وما يصف . يف طباع البشر، مركوز يف نفوسهم، ملا فيه من احلث على مكارم األخالق

، والفرح والسرور، والنشاط، وما العشاق من أحواهلم وأحوال معشوقهم، وما جيدون يف نفوسهم من األفكار، واهلموم واألحزان
لو مل يكن العشق : يذكرون من األخالق اجلميلة، والطرائق احلميدة، وما يذُمون من األخالق املذمومة، واألحوال املرذولة، قالوا

 مبا ذكرنا، أن احملبة فقد با وتبين، إذاً! موجوداً يف اخلليقة، خلَِفيت تلك الفضائل كلها، ومل تظهر، ومل تعرف تلك الرذائل أيضاً
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ذلك من فضل اهللا على خلقه، وعنايته مبصاحلهم، وداللة . والعشق فضيلة ظهرت يف اخلليقة، وحكمةٌ جليلة، وخصلةٌ نفسية عجيبة
  .هلم عليه، وترغيباً هلم به من املزيد

وذلك أن النفس . رجاا يف املعارفواعلم يا أخي أن حمبوبات النفوس ومعشوقاا مفننة، وهي حبسب مراتبها يف العلوم، ود
الشهوانية ال يليق ا حمبة الرياسة والقهر الغلبة، وال النفس احليوانية يليق ا حمبة العلوم واملعارف، واكتساب الفضائل؛ وال النفس 

ألجساد، واالرتقاء إىل ملكوت امللكية يليق ا حمبة األجساد والكون من األجسام اللحمية والدموية، بل الذي يليق ا حمبة فراق ا
  .السماء، والسيحان يف سعة فضاء األفالك، والتنسم من ذلك الروح والرحيان املذكور يف القرآن

ومن أجل هذا الذي ذكرنا من مراتب النفوس وما يليق ا من املعشوقات، أنك ال جتد ول ترى نفساً تحب وتعشق وتشتاق إالّ 
مثال ذلك أنفس الصبيان والناقصني من الناس، فإم ال يحبون وال يعشقون . كلها من احملبوبات واملعشوقاتألبناء جنسها، وما شا

إالّ اللِّعب والتماثيل املصورة من األشكال واحملاسن، والزينة املوجودة يف األشكال واألجساد اللحمية، من احليوان والناس، وهي 
فإذا ارتاضت نفوسهم يف العلوم اإلهلية واملعارف .  املعشوقة عند أكثر الناس من البالغني العقالءاحملبوبة املرغوبة فيها، املشتهاة

الربانية، ارتفعت نفوسهم أيضاً عن هذه الصور والتماثيل املزوقة املوجودة يف اللحم والدم إىل ما هي أشرف منها وأفضل، وهي 
  .مال اليت تراها النفوس الناطقة الناجية من عامل األرواحالصورة للنفوس ذوات احلسن والبهاء والكمال واجل

مث اعلم أنه ملا قَصرت أفهام كثٍري من الناس عن تصورها، وقَلَّت معرفتهم ا، رضوا ذه الصور واألشباح اجلسمية اجلسدانية املؤلفة 
رضوا باحلياة : "ا لنقص نفوسهم، كما ذكر اهللا تعاىلمن اللحم والدم، والصديد، واطمأنوا إليها، وسكنوا إليها، ومتنوا اخللود 

  .وآيات كثرية يف القرآن يف هذا املعىن." الدنيا واطمأنوا ا والذين هم عن آياتنا غافلون

    

شهوانية بأن مث اعلم يا أخي أنه مقرر يف طباع املوجودات، وجبلة النفوس، حمبة البقاء، والدوام السرمدي، على أمتّ حاالت النفس ال
  .تكون موجودة أبداً، تتناول شهواا، وتتمتع بلذاا اليت هي مادة وجود أشخاصها، من غري عائق وال تنغيص

وهكذا من أمتّ حاالت النفس احليوانية أن تكون موجودةً أبداً، رئيسةً على غريها، قاهرةً ملن سواها، منتقمةً ممن يؤذيها من غري 
  .عائق وال تنغيص

أيضاً من أمت حاالت النفس الناطقة أن تكون موجودةً أبداً، مدركةً حلقائق األشياء، متصورة هلا، ملتذةً ا، مسرورةً فرحانةً وهكذا 
  .بال عائق ول تنغيص

 املُبلِّغة هلا إىل أمت وإمنا صارت النفوس الناطقة تلتذ بالعلوم واملعارف، ألن صور املعلوماتفي ذاا هي املُتممة هلا، واملُكملة لفضائلها،
  ".يف مقعد صدق عند مليك مقتدر: "غاياا، وأفضل اياا عند باريها، جلّ ثناؤه، كما قال تعاىل

مث اعلم أن هذه األحوال ال تليق بالنفس الشهوانية، وال بالنفس الغضبية، ولكن تليق بالنفس الناطقة إذا انتبهت من نوم القفلة، 
هالة، وانفتحت هلا عني البصرية، وعاينت عاملها، وعرفت مبدأها ومعادها، واشتاقت عند ذلك إىل باريها، واستيقظت من رقدة اجل

يعين من كل حمبوب " ةالذين آمنوا أشد حباً هللا: "وإىل هذا أشار بقوله تعاىل. وتاقت وحنت إليه، كما حين العاشق إىل معشوقه
  .سواه

ئاً اشتاقت وحنت حنوه، وطلبته وتوجهت حنوه حيث كان، ومل تلتفت إىل شيء سواه، ومل مث اعلم أن كل نفس، إذا أحبت شي
  : تعرج عليه كما قال الشاعر

مدى الدهر، عنه، ما حييتُ، بديال  حبيباً واحداً لست أبتغي، ُأحب  
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 فات، ما أبغي سواه خليال وإن  ظفرت كفي به فهو بغيتي، فإن

ء من األشياء مشتاق إليه، هائم به، وأنه مىت وصل إليه ونال ما يهواه منه، وبلغ حاجته من االستمتاع به مث اعلم أن كل محب لشي
وتذهب تلك احلالوة، وتتالشى تلك البشاشة، وخيمد هلب . والتلذذ بقُربه، فإنه وال بد يوماً من أن يفارقه، أو يملَّه، أو يتغري غليه

حملبني هللا تعاىل من املؤمنني واملشتاقني إليه من عباده الصاحلني، فإت هلم كل يوم من حمبوم قربةً ذلك االشتياق واهليجان، إالّ ا
كسراب بقيعة حيسبه الظمآن ماء حىت إذا جاءه : "وإىل احملبني لسواه، عز وجل، أشار بقوله. ومزيداً أبد اآلبدين، بال اية وال غاية

" ووجد اهللا عنده فوفاه حسابه: "ر حاهلم وكىن عن ذكرهم وإىل حنو ِذكرهم فقال تعاىلمث عطف حنو حمبيه فذك." مل جيده شيئاً

عند املُنكسرة : "فقال" يا رب أين أجدك؟: "وكما روي يف اخلرب عن موسى، عليه السالم، أنه نادى ربه فقال. يعين عند احملب
  . تكن تراه فإنه يراكاعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل: وقال عليه السالم." قلوم من أجلي

مث اعلم أن رؤية أولياء اهللا تعاىل، جلّ امسه، ليست كرؤية األشخاص، واألشباح، والصور، واألجناس، واألنواع، واجلواهر، 
واألعراض، والصفات واملوصوفات يف األماكن واحملاذيات، ولكن بنوع أشرف منها وأعلى، وفوق كل وصف جسماين، ونعٍت 

اهللا نور السموات واألرض، مثل نوره كمشكاة فيها : "ية نور بنور، لنور يف نوٍر من نور، كما قال اهللا تعاىلِجرماين، وهي رؤ
أي ال صريٍة وال " مصباح، املصباح يف زجاجة، الزجاجة كأا كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية

  .هيوالنية

    

 وجود العشق يف جبلة النفوس وحمبتها األجساد واستحساا هلا ولزينة األبدان، واشتياقها إىل مث اعلم أن الغرض األقصى من
املعشوقات املفتنة، كل ذلك إمنا هو تنبيه هلا من نوم الغفلة ورقدة اجلهالة، ورياضةٌ هلا وتعريج هلا وترقيةٌ من األمور اجلسمانية 

ومن الرتبة اِجلرمانية إىل احملاسن الروحانية، وداللةٌ على معرفة جوهرها، وشرف عنصرها، احملسوسة إىل األمور النفسانية املعقولة، 
وحماسن عاملها، وصالح معاِدها، وكل ذلك أن مجيع احملاسن والزينة، وكل املشتهيات من املرغوب فيها الذي يرى على ظواهر 

را النفس الكلية يف اهليوىل اُألوىل، وزينت ا ظواهر األجرام األجرام وسطوح األجسام، إمنا هي أصباغٌ ونقوش، ورسوم قد صو
وسطوح األجسام، كيما إذا نظرت إليها النفوس اجلزئية، جنت إليها، وتشوقت حنوها، وقصدت لطلبها، بالنظر إليها، والتأمل هلا، 

والنقوش يف ذاا، وتنطبع يف جوهرها، حىت إذا والتفكر فيها، واالعتبار ألحواهلا، كل ذلك كيما تتصور تلك الرسوم واحملاسن 
غابت تلك األشخاص اجلرمانية عن مشاهدة احلواس هلا، بقيت تلك الرسوم والصور املعشوقة احملبوبة مصورةً فيها أعني النفوس 

  .داًاجلزئية، صورةً روحانية، صافيةً، باقية معها معشوقاا، متحدة ا، ال ختاف ِفراقها وال فواا أب

والدليل على ما قلنا وصحة ما وصفنا معرفة من عشق يوماً من أيام عمره لشخص من األشخاص مث تسلّى عنه، أو فقده، أوتغير 
غليه، مث إنه وجده من بعده، وقد تغير عما كان عليه، وعِهده من احلسن واجلمال وتلك الزينة واحملاسن اليت كان رآها على ظاهر 

 عند ذلك، فنظر إىل تلك الرسوم والصور اليت هي باقيةٌ يف نفسه من العهد القدمي، وجدها حباهلا تلك ومل جسمه، فإنه مىت رجع
تتغري، ومل تتبدل، ورآها برمتها، فتشاهد النفس يف ذاا حينئذ، من تلك احملاسن والصور والرسوم واألصباغ، ما كانت من قبل 

فعند ذلك تبني له وعلم أن املعشوق واحملبوب . ا كانت قبل ذلك تطلبه خارجاً عنهاتراها على غري تغيٍر، وجتد يف جوهرها م
باحلقيقة إمنا هي تلك الرسوم والصور اليت كان يراها على ذلك الشخص، وهو اليوم يراها منقوشةً يف نفسه، مرسومةً يف ذاته، باقية 

من نوم غفلتها، واستيقظت من رقدة جهالتها، واستقلت بذاا، وفازت فإذا فكَّر العاقل اللبيب فيما وصفنا، انتبهت نفسه ! مل تتغري
  : جبوهرها، واستغنت عن غريها، وكان حاهلا كما وصف احملب بقوله
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 األحبة، لوعةٌ ما تُنكَر نحو  كنت آلف موطناً وتشوقُني، قد

 للعبيد عن المالي مصدر ما  واآلن ما لي مصدر عن موِردي،

سه عند ذلك من تعبها وعنائها، ومقاساة صحبة غريها، وختلصت من السقام الذي ال يزال يعِرض لعاشقي األجرام، فاستراحت نف
  : وحميب األجسام، حسب ما وصفوه يف أشعارهم، وشكوه من أحواهلم، كما قال بعضهم

،حبذاِق وإن  وما في األرض أشقى من مالم لووجد الهوى ح 

 فُرقٍة أو الشتياِق مخافة  ل حين،باكياً، في ك تراه

 إن دنا، خوف الِفراِق ويبكي،  إن نأى، شوقاً إليه، فيبكي،

عينُه عند التالقي  عينُه عند التنائي، فتسخن وتسخَن 

 فصل يف نظر احلكماء إىل الصانع مث اعلم أن من ابتلي بعشق شخص من األشخاص،ومرت به تلك اِملحن واألهوال، وعرضت تلك

األحوال، مث مل تنتبه نفسه من نوم غفلتها، فيتسلى ويفيق؛ أو نسي وابتلي من بعد بعشق ثاٍن لشخص آخر، فإن نفسه غريقة يف 
  : عمائها، سكرى يف جهاالا كما قيل

  وما إن أرى عنك الغواية تنجلي  عماياتُ الرجال عن الصبا تسلَّت

ام من الناس هم الذين إذا رأوا مصنوعاً حسناً، أو شخصاً مزيناً، تشوقت نفوسهم إىل مث اعلم أن يف الناس خواص، وعوام،فالعو
وأما اخلواص فهم احلكماء الذين إذا رأوا صنعة حمكمةً، أو شخصاً مزيناً، تشوقت نفوسهم إىل . النظر إليه، والقُرب منه، والتأمل له

 وتعلقت به، وارتاحت إليه، واجتهدوا يف التشبه به يف صنائعهم، ةاالقتداء به يف صانعها احلكيم ومبدئها العليم، ومصورها الرحيم،
  .أفعاهلم، قوالً وفعالً، وِعلماً وعمالً

    

مث اعلم أن النفوس الناقصة تكون قصرية اهلمم، ال حتب إالّ زينة احلياة الدنيا، وال تتمىن إالّ اخللود فيها، ألا ال تعرف غريها، وال 
فأما النفس الشريفة املُرتاضة فهي تأنف من الرغبة يف الدنيا، بل تزهد فيها، وتريد اآلخرة وترغب فيها، وتتمىن . اهاتتصور سو

اللُّحوق بأبناء جنسها وأشكاهلا من املالئكة، وتشتاق إىل الترقّي إىل ملكوت السماء، والسيحان يف سعة فضاء األفالك، ولكن ال 
  .ى شرائط حمدودة، كما ذكرنا يف رسالة البعث والقيامةميكن إال بعد فراق اجلسد، عل

والنفس . واعلم أن نفوس احلكماء جتتهد يف أفعاهلا، ومعارفها، وأخالقها، يف التشبه بالنفس الكلية الفلكية، وتتمىن اللُّحوق ا
ها الكائنات، كلّ ذلك طاعةً لباريها، الكلية أيضاً كذلك، فإا تتشبه بالباري يف إدارا األفالك، وحتريكها الكواكب، وتكوين

إن اهللا هو املعشوق األول، والفلك إمنا يدور شوقاً إليه، وحمبةً للبقاء والدوام : ومنأجل هذا قالت احلكماء. وتعبداً له، واشتياقاً إليه
  .املديد على أمت احلاالت، وأكمل الغايات، وأفضل النهايات

لى إدارة الفلك، وتسيري الكواكب، هو االشتياق منها إىل إظهار تلك احملاسن والفضائل واملالذّ مث اعلم أن الباعث للنفس الكلية، ع
  ".فيها ما تشتهي األنفس وتلذ األعني: "والسرور اليت يف عالم األرواح اليت تقصر ألسن الوصف عنها إالّ خمتصراً كما قال تعاىل

إمنا هي من فيض اهللا، وإشراق نوره على العقل الكلي، ومن العقل الكلي على مث اعلم أن تلك احملاسن والفضائل واخلريات كلّها 
زهي الصورة اليت تري األنفس اجلزئية يف عامل األجسام، على ظواهر األشخاص . النفس الكلية، ومن النفس الكلية على اهليوىل

  .واألجرام اليت من حميط الفلك إىل منتهى مركز األرض
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 تلك األنوار واحملاسن، من أوهلا إىل آخرها، كمثل سريان النور والضياء الذي يف ليلة البدر منبعثاً من جرم مث اعلم أن مثل سريان
مجهر القمر على اهلواء؛ والذي على جرم الشمس؛ والذي على جرم الشمس والكواكب مجيعاً، من إشراق النفس الكلية؛ ةالذي 

اهللا نور األرض : "العقل الكلي من فيض الباري وإشراقه، كما قال اهللا تعاىلعلى النفس الكلية من العقل الكلي؛ والذي على 
  ".والسموات

ألن به . فقد تبني مبا ذكرنا أن اهللا هو املعشوق األول، وأن كل املوجودات إليه تشتاق، وحنوه تقصد، وإليه يرجع األمر كلّه
جود املَحض، وله البقاء والدوام السرمد، والتمام والكمال املؤيد، تعاىل ألنه هو املو. وجودها، وِقوامها، وبقاَءها، ودوامها، وكماهلا

بلَّغك اهللا، أيها األخ، إليه، ومتّم نورك، كما وعد أولياءه وأصفياءه من عباده، وذلك . اهللا عما يقول الظاملون واجلاهلون علواً كبرياً
ربنا أمتم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل : بني أيديهم وبأميام يقولونيوم ترى املؤمنني واملئومنات يسعى نورهم : "قوله تعاىل
وفّقك اهللا وإيانا، ومجيع إخواننا الكرام، إىل طريق السداد، وهداك وإيانا، ومجيع إخواننا، سبيل الرشاد، إنه رؤوف " شيء قدير

  .بالعباد

  .متت رسالة ماهية العشق ويليها رسالة البعث والقيامة

  السابعة في البعث والقيامةرسالةال

إخوان الصفاء رسائل وهي الرسالة الثامنة والثالثون من   

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى، آهللا خري أما يشركون؟ اعلم أيها األخ أنا قد فرغنا من بيان ماهية العشق وحمبة النفوس، 

 وأمت وأدوم منها، ونريد اآلن أن نذكر يف هذه الرسالة ماهية البعث والقيامة، وكيفية املعراج، وما هو أشرف وأحسن وأكمل
اعلم، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن العلوم كثرية وكلها شريفة، ويف معرفتها عزة، ويف طلبها جناةٌ من اهللكة، ونيلها حياة : فنقول

ولكن بعض العلوم . روج من ظلمات اجلهالة، وصالح يف الدين والدنيا مجيعاًللنفوس وراحة للقلوب، وتعلمها هدى ورشد وخ
وذلك أن أفضل العلماء هم أهل الدين والورع الذين هم من أمر اآلخرة على يقٍني وبصرية ال : أشرف من بعض، وأهلها يتفاضلون

  .على تقليد ورواية

    

حقيقة اآلخرة، والعلم باملاد حمجوب عن إبليس وذُريته املنكرين ملا غاب عن واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن معرفة 
رؤية األبصار، وعن أهل التقليد الذين ال يعرفون حقيقة ما هم مِقرون به من أمر اآلخرة والبعث القيامة، واحلشر، واحلساب، 

ألن هذا العلم هو لب األلباب، وسر ألولياء اهللا هم . شراً فشراًإن خرياً فخرياً، وإن : وامليزان،والصراط، واملَعاد، واجلزاء هناك
ونريد أن نلوح من هذا العلم طرفاً يف هذه الرسالة اجلليلة القدر، بإشارات . املُصطفون األخيار الذين أخلصوا خبالصة ذكرى الدار

 إذ كان اإلخبار عن حقيقتها يدق عن البيان، يبعد عن مرموزة، وأمثاٍل مضروبٍة للمريدين هللا، عز وجلّ، الطالبني دار اآلخرة،
التصور باألفكار، والتخيل باألوهام، إالّ ألنفس زاكية، وأرواٍح طاهرة، وقلوٍب واعية، وآذاٍن سامعة؛ ولكن، قبل ذلك؛ حنتاج أن 

أمر املعاد بعد معرفة البعث والقيامة، نذكر النفس والروح وحقيقتهما، وماهيتهما وتصاريف أمرمها؛ إذ كان معرفة حقيقة اآلخرة و
بعد معرفة النفس والروح، وغلة أُخرى أيضاً أن قوماً من علماء اإلسالم يتعاطون العلوم والكالم واجلدل، وينكرون أمر النفس 
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ية جوهرها من أجل هذا احتجنا إىل أن ندلّ أوالً على وجود النفس، وماه. ووجودها، وجيهلون حقيقة الروح وتصاريف أحواهلا
وتصاريف أُمورها، بطريق السمع واإلخبار، وما ذُكر يف األخبار والكتب النبوية املُرتلة؛ مث نذكر حججاً عقلية حكمية، ألن قوماً 
من هؤالء املُجادلة ال يرضون طريق السمع واإلخبار، وال يقنعهم ذلك، لشكوٍك يف نفوسهم، وريبة يف قلوم، بل يريدون دالئل 

العم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن احلكماء والفالسفة قد أكثرت، يف كتبها، ويف : وحججاً فلسفية، فنقولعقلية، 
مذكراا، ِذكر النفوس، وحثّت تالميذها وأوالدها على طلب علم النفس ومعرفة جوهرها، ألن يف علم النفس ومعرفة جواهرها، 

ر املبدإ واملعاد، والباري تعاىل عز وجل، ومالئكته، وخاصةً معرفة البعث وحقيقة القيامة معرفة حقائق األشياء الروحانية من أم
  .والنشر بعد املوت، واحلشر، واحلساب، واجلزاء، وثواب املُحسنني، وعقاب املُسيئني

ته كلها مصروفةً إىل إصالح وذلك أن كل إنسان ال يعرف نفسه، وال يعلم ذاته، وال يعلم ما الفرق بني النفس واجلسد، تكون ِهم
وإذا ! أمر اجلسد، ومرافق أمر البدن، من لذّة العيش، والتمتع بنعيم الدنيا، ومتين اخللود فيها، مع نسيان أمر املَعاد وحقيقة اآلخرة
 وكيفية عرف اإلنسان نفسه وحقيقة جوهرها، صارت ِهمته، يف أكثر األحوال، يف أمر النفس، وفكرته أكثرها يف إصالح شأا،

حاهلا، بعد املوت، واليقني بأمر املعاد، واالستعداد للرحلة من الدنيا، والتزود للمعاد، واملُسارعة يف اخلريات، والتوبة وجتنب الشر 
  .واملنكر واملعاصي

    

صاحلني، كما ذكر اهللا فإذا فعل ذلك، يزول عنه خوف املوت، ورمبا متىن لقاء اهللا تعاىل، وهذه صفة أولياء اهللا تعاىل وعباده ال
سبحانه وأشار إليهم بقوله يف كتابه على لسان نبيه حممد، صلى اهللا عليه وسلم، يف توبيخه لليهود، ملا زعموا أم أولياء اهللا من 

ت، إذا تذكروا ما بأنكم أولياء اهللا من دون الناس، وإمنا يتمىن أولياء اهللا املو" فتمنوا املوت إن كنتم صادقني: "دون الناس، فقال هلم
: وقال تعاىل أيضاً" حتيتهم يوم يلقونه سالم، وأعد هلم أجراً كرمياً: "وعدهم اهللا، وأعده هلم من التحية والسالم، كما قيل جل ثناؤه

الذين مل يلحقوا وال حتسنب الذين قُتلوا يف سبيل اهللا أمواتاً بل أحياء عند رم يرزقون فرحني مبا آتاهم اهللا من فضله، ويستبشرون ب"
وقد علم كل عاقل ِعلماً يقيناً أن أجساد هؤالء قد بليت يف التراب، وأن هذه ." م من خلفهم أن ال خوف عليهم وال هم حيزنون

يا أيتها النفس املطمئنة : "الكرامة والتحية والسالم هي ألرواحهم ونفوسهم الطاهرة الزكية، كما ذكر، جل ثناؤه، بقوله تعاىل
ونفس وما سواها فأهلمها فجورها وتقواها، قد : "وقال تعاىل"  إىل ربك راضية مرضية فادخلي يف عبادي وادخلي جنيتارجعي

يوم تأيت كل نفس جتادل عن نفسها وتوفّى كل نفس ما عملت وهم ال : "وقال تعاىل." أفلح من زكاها وقد خاب من دساها
اهللا يتوىف األنفس حني موا واليت مل متت يف : "وقال عز وجل." السوء إالّ ما رحم ريبإن النفس ألمارة ب: "وقال أيضاً." يظلمون

وآيات كثريةٌ يف القرآن يف ذكر النفس وخطاا بالتأنيث، ." منامها فيمسك اليت قضى عليها املوت ويرسل اُألخرى إىل أجل مسمى
  . يخاطب بالتأنيث، فكفى ذا فَرقاً وبياناً بني النفس واجلسدليعلم كل عاقل أا هي شيٌء غري اجلسد، ألن اجلسد مذكر ال

وقد يعلم كل عاقل، إذا تأمل وتفكّر يف أمر اجلسد، أنه جسم مؤلف من اللحم، والدم، والعروق، والعصب، والدماء، وماشاكلها، 
ملوت، وبعد مفارقة النفس إياها ويصري تراباً، مث وأصله نطفةٌ ودم انطمس؛ مث اللنب والغذاء واملأكوالت واملشروبات؛ مث آخر األمر ا

  .يعاد خلقاً جديداً، إذا شاء اهللا كما وعد، جلّ ثناؤه

فأما النفس، يعين الروح، فهي جوهرة مساوية، نورانية، حية، عالّمة فعالة بالطبع، حساسة دراكة ال متوت وال تفىن، بل تبقى 
فس املؤمنني، من أولياء اهللا وعباده الصاحلني، يعرج ا بعد املوت إلة ملكوت السموات، وفُسحة فأن. مؤبدة؛ إما ملتذّة وإما مئتلمة

فإذا . األفالك، وختلّى هناك، فهي تسبح يف فضاٍء من الروح، وفُسحٍة من النور، وروٍح وراحة إىل يوم القيامة، الكامة الكربى
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  .حسان إحساناً، والسيئات غُفراناًانتشرت أجسادها، ردت إليها، لتحاسب وجتازى باإل

مث ترد . وأما نفس الكُفار والفُساق واألشرار فتبقى، يف عماها وجهاالا، معذّبةً متأملة، مغتنمةً حزينة، خائفةً وجلةً، إىل يوم القيامة
  .إىل أجسادها اليت خرجت منها، لتحاسب وجتازى مبا عملت من سوء

النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل : "يقة ما وصفنا، قول اهللا سبحانهوالدليل على صحة ما قلنا، وحق
ولو ترى إذ الظاملون يف غمرات املوت واملالئكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون : "وقال أيضاً." فرعون أشد العذاب

ادخلوا يف أُمم قد خلصت من قبلكم من اجلن : "وقال." م كانوا كافرينشهدوا على أنفسهم أ: "وقال أيضاً." عذاب اهلون
وآيات كثرية يف القرآن يف هذا املعىن تدل على بقاء ." يصلَوا يوم الدين وما هم عنها بغائبني: "وقال أيضاً." واإلنس يف النار

  .النفوس بعد املوت، إما منعمةً ملتذّةً، وإما معذّبة متأملة

 ذكرنا كفايةٌ ملن أنصف عقله، ونصح نفسه، واهتم ملا بعد املوت، وتفكّر يف أمر املعاد، واستعد للرحلة، وتزود للسفر، وزهد وفيما
وفّقك اهللا، أيها األخ، للسداد، وهداك للرشاد وإيانا ومجيع . يف الدنيا، ورغب يف اآلخرة قبل فناء العمر وتقارب األجل والفَوت

  . يف البالدإخواننا حيث كانوا

    

اعلم، أيدك اللهوإيانا بروح منه، أن الذين أنكروا أمر البعث والقيامة والنشر واحلشر والوقوف، واحلساب ووضع املوازين لوزن 
احلسنات والسيئات، واجلواز على الصراط، وما شاكل هذه األمور املذكورة يف كتب األنبياء، عليهم السالم، لشكوٍك يف نفوسهم، 

والعلة يف ذلك طلبهم حقيقة معرفتها وكيفيتها، وأبنيتها، وماهيتها وكميتها، قبل معرفتهم أنفسهم، وحقيقة . ة يف قلوموحري
جوهرها، وكيفية كوا مع اجلسد، وِلم رِبطت به وقتاً ما، ومل تفارقه وقتاً آخر؛ ومن أين كان مبدؤها، وإىل أين يكون معادها 

ذه املباحث علم غامض، وسر لطيف، ليس إليها طريق للمبتدئني يف العلوم احلكمية إالّ التسليم واإلميان وه. بعد مفارقتها جسدها
  .والتصديق للمخربين عنها، الصادقني عن اهللا، جلّ ثناؤه، الذين أخذوا هذا العلم عن املالئكة وحياً وإهلاماً بتأييٍد من اهللا، جلّ ثناؤه

وا هذا العلم تسليماً وتصديقاً، بل يريدون براهني عقلية، وحججاً فلسفية، فيحتاجون إىل أن تكون وأما الذين ال يرضون أن يأخذ
هلم نفوس زكية، وقلوب صافية، وأُذن واعية، وأخالق طاهرة؛ وأن يكونوا غري متغصبني يف اآلراء واملذاهب املختلفة؛ ومع ذلك 

وقد ذكرنا يف . لعدد واهلندسة واملنطق والطبيعيات، مث نظروا يف العلوم اإلهلياتيكونو قد ارتاضوا يف الرياضات الفلسفية، من علم ا
رسائلنا طرفاً من ذلك، وبينا فيها ما حيتاج إخواننا من هذه العلوم إليها، واملعرفة ا، فانظُر يا أخي فيها، واعتربها، وتأملها، ترشد 

  .إن شاء اهللا

روٍح منه، أن كل عاقل لبيب، إذا تفكر يف أمر الدنيا، وتأمل تصرف حاالا بأهلها، من الكون مث اعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا ب
والفساد، والتغير واالستحالة، وخاصةً أمر احلياة واملمات الذين مرهونٌ ما مجيع احليوان، واعترب أحوال املاضني من القرون 

صاروا إليه، فيود، عند ذلك، ويتمىن أن يعرف حقيقة أمر اآلخرة على صحٍة وبياٍن، السالفة، تيقّن إنه ال حمالة ميت، وصائر إىل ما 
  .ليكون على يقٍني منها

فاملنكرون أمر اآلخرة هم الذين . فطائفةٌ مقرةٌ ا، وطائفة منكرة: واعلم يا أخي بأن الناس يف أمر اآلخرة على رأيني ومذهبني
وذلك أم ملا تأملوا أمرمها، وتفكروا يف كوما وفسادمها، واعتربوا . م النبات واحليوانيطنون أن حكم اإلنسان بعد املمات كحك

وهكذا أمر احليوان يتوالد ويتربى، . أحواهلما، وجدوا النبات يتكون وينشأ ويبلغ إىل غايٍة ما، مث يبلى ويضمحلّ، ويتكون مثله آخر
فلما وجدوا حكم النبات واحليوان على ما وصفنا، جعلوا ذلك . ون آخر مثلهمث يبلغ إىل غايٍة ما، مث ميوت ويهلك ويبلى، ويتك
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ألم لو سئلوا ما " وما هلم بذلك من علم: "فقال اهللا تعاىل" منوت وحنيا وما يهلكنا إالّ الدهر: "قياساً على حال اإلنسان، فقالوا
  .الدهر، لعجزوا عما هو الدهر يف البيان، وما دروا ما الدهر

إحدامها الذين يقرون ا بألسنتهم من غري تصوٍر منهم هلا بقلوم، وال معرفٍة : اعلم يا أخي أن املُقرين باآلخرة طائفتان من الناسو
والطائفة . حبقيقتها بعقوهلم، فإقرارهم إميانٌ وتسليم لقول األنبياء، عليهم الصالة والسالم، وتقليد هلم فيما يقولون وخيربوم عنها

اُألخرى الذين هم مع إقرارهم ا وتصديقهم لألنبياء، عليهم الصالة والسالم، متصورون هلا بقلوم، وعارفون حقيقتها بعقوهلم، 
". يرفع اللهالذين آمنوا منكم والذين أُتوا العلم درجات: "وقد مدح اهللا تعاىل كلتا الطائفتني مجيعاً وأثىن عليهما بقوله، جلّ ثناؤه

  ".هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون: " اهللا إحدامها على اُألخرى بقولهولكن فضل

واعلم يا أخي أن العلم هو تصور الشيء على حقيقته وصحته، فأما اإلميان فهو اإلقرار بذلك الشيء والتصديق لقول املُخربين عنه 
ون عن اآلخرة، املتصورون ملا بقلوم، والعارفون حقيقتها فاألنبياء، عليهم السالم، وأولياؤهم هم املُخرب. من غري تصور له

واملؤومنون هم املقرون باآلخرة بألسنتهم، واملُصدقون األنبياء، عليهم الصالة والسالم، يف أخبارهم، املنتظرون لكشفها . بعقوهلم
  .هلم

    

نتظر كوا وحدوثها يف الزمان املستقبل، عند خراب واعلم يا أخي أن املنتظرين ألمر اآلخرة طائفتان من الناس، إحدامها ي
. السموات واألرضني، هم ال يعلمون من األمور إالّ احملسوسات، وال من اجلواهر إالّ اجلسمانيات، وال من أحواهلا إالّ ما ظهر

، واجلواهر الروحانية، واحلاالت والطائفة اُألخرى ينتظروا كشفاً وبياناً واطّالعاً عليها، وهم الذين يعرفون األمور املعقولة
  .النفسانية

واعلم يا أخي أن معرفة أمر اآلخرة، على احلقيقة، يف معرفة أمر الدنيا، ألما من جين املُضاف، ومن خاصة جنس املضاف أن يف 
.  واآلخرة مشتق من التأخرفالدنيا بامسها تدل على اسم اُألخرى أن الدنيا مشتق من الدنو،. معرفة أحد املُضافني معرفة اآلخر

وهذه كلها . فالدنيا هي أول معلوماتنا، وأحواهلا أول حمسوساتنا، وشعورنا من أجسادنا، ومشاهدِتنا أحوال أجسمانا وأبناء جنسنا
عد مفارقتها قبل معرفتنا بنفوسنا، ومشاهدتنا عاملهل، وِعرفاننا أبناء جنسها، ووجداننا لذات معقوالا، ألن هذه حتصل لنفوسنا ب

أجسادها، كما حصلت تلك لنا بعد والدة أجسادها، ألن مفارقة النفس اجلسد هي والدةٌ هلا، كما أن مفارقة اجلنني للرحم والدة 
  .اجلسد

دار وأما ال. واعلم يا أخي أن احلياة الدنيا إمنا هي مدة كون النفس مع اجلسد يف عامل األجسام إىل وقت املفارقة اليت هي املمات
اآلخرة فهي عامل األرواح اليت هي احليوان، لو كانوا يعلمون، أي أبناء الدنيا، وهو كون النفس يف عاملها بعد مفارقتها جسدها، ما 

فأما الذين سعدوا ففي اجلنة خالدين فيها ما دامت : "بقيت السموات واألرض، كما ذكر اهللا تعاىل يف كتابه فقال اهللا تعاىل
وقد بينا يف رسالة . وأما الذين شقوا ففي النار هلم فيها زفري وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات واألرضالسموات واألرض، 

  .اآلالم كيف يكون عذاب األشقياء يف اآلخرة، وكيف تكون لذات السعداء هناك

أحدمها : جلسد لسببني اثننيواعلم يا أخي أن املوت ليس هو شيء سوى ترك النفس استعمال اجلسد، وأن النفس تترك استعمال ا
والسبب الطبيعي هو أن يهرم اجلسد على طول الزمان، وتضعف البنية، وتكلّ آالت احلواس، وتسترخي . طبيعي واآلخر عرضي

 األعصاب والعضالت املُحركات لألعضاء، وجتف الرطوبة املُغذية للبدن، وتطفأ احلرارة الغريزية، كما يطفأ السراج إذا فين الدهن،

فعند ذلك ال ميكن أن يعيش اإلنسان، وال يفعل شيئاً من األفعال واألعمال، ألن البدن للنفس مبرتلة الدكان للصانع، واألعضاء 
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فإذا كلّت آالت الصانع، أو انكسرت، أو خرب الدكان وادم، فإن الصانع ال يقدر على عمل شيء من صنعته، . مبرتلة االألدوات
  . آخر وأدواٍت مجددةإالّ أن يتخذ دكاناً

فمنها أسباب من داخل اجلسد، بال : وأما ترك النفس استعمال اجلسد لسبب عرضي فهو كثري الفنون، ولكن جيمعها نوعان
والقتل ليس هو شيء سوى أن يقصد قاصد . ومنها أسباب من خارٍج كالذبح والقتل. اختياٍر، كاألمراض واألعالل املُلتفة للجسد

  .اجلسد بضرٍب من الفساد واخلراب، كما يقصد إنسانٌ فيخرب دار إنسان أو دكانهفيهدم بنية 

واعلم يا أخي أن كل صانٍع حكيم، إذا فكّر يف أمره، ونظر يف العاقب، علم أنه ال بد أن خيرب يوماً دكانه، وتكلّ أدواته، 
 وكَالل األدوات، وذهاب القوة، فاكتسب ماالً فمن بادر واجتهد قبل خراب الدكان،. وتضعف قوة بدنه، وتذهب أيام شبابه

بصنعته يف دكانه، واستغىن عن السعي، فإنه ال حيتاج، بعد ذلك، إىل دكان آخر، وال أدواٍت جمددة، بل يستريح من العمل، 
  .ويشتغل بالتمتع واللذات مبا قد كسب، فهكذا يكون حال النفس بعد خراب اجلسد

  ".فإن خري الزاد التقوى"تهد وتزود قبل خراب هذا الدكان، وادام هذه البنية فانظر يا أخي وتقكّر وبادر واج

فمن جليل . واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، أن مواهب اهللا، عز زجل، لعباده كثريةٌ ال حيصي عددها إالّ اهللا تعاىل
الراجح والرأي الرصني، والتمييز الصحيح، اليت هلا نتائج العلوم مواهبه، وعظيم نعمه، وجزيل إحسانه وِمنِنه على اإلنسان، العقل 

  .احلقيقية، ووجدان املعارف الروحانية، والتأله الرباين

    

واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، أن من أجلّ نتائج العقول، وأشرف وجداا، اآلراء اجليدة، واالعتقادات الصحيحة 
وذلك أن اآلراء اجليدة، واالعتقادات الصحيحة، معينةٌ لنفوس معتقديها على االنبعاث من نوم الغفلة، . ديهااملُصلحة لنفوس معتق

عامل الكون والفساد؛ وموصلةٌ إىل نعيم : ومن رقدة اجلهالة، ومحِييةٌ من موت اخلطيئة، ومنِجيةٌ هلا من نريان جهنم وعذاب اهلاوية
األفالك وسعة السموات؛ ومقربة هلا إىل خالقها ومنِشئها ومتممها ومكِّلها ومبلِّغها أمتّ غايتها وأكمل عامل : اجلنان يف دار احليوان

اياا عند باريها يف دار اخللود، واملقام هناك، متنعمةً ملتذّةً يف دائم األوقات، مسرورةً أبد اآلبدين ودهر الداهرين، من النبيني 
  .ذلك الفضل من اهللا.  والصاحلني، وحسن أُلئك رفيقاًوالصديقني والشهداء

مث اعلم أن أحد اآلراء الصحيحة، املنجية لنفوس معتقديها، اعتقاد املُوحدين بأن العامل محدثٌ مخترع مطوي يف قبضة باريه، حمتاج 
د الفيض عليه ساعةً فساعة؛ وأنه لو منعه ذلك الفيض إليه يف بقائه، مفتِقر إليه يف دوامه، ال يستغين عنه طرفة عني، وال من إمدا

واحلفظ واإلمساك حلظةً واحدةً، لتهافتت السموات، وبادت األفالك، وتساقطت الكواكب، وعِدمت األركان، وهلكت اخلالئق، 
 ولئن زالتا أن أمسكها من إن اهللا ميسك السموات واألرض أن تزوال: "ودثر العامل دفعةً واحدة بال زمان، كما ذكر اهللا تعاىل بقوله

  ".واألرض مجيعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه: "وبقوله تعاىل" أحد من بعد

واعلم يا أخي أن من يعتقد هذا الرأي، ويتحقّق هذا االعتقاد يف أمر السموات واألرض، فهو، يف دائم األوقات، يكون متعلّق 
، متوكالً عليه يف مجيع أحواله، مسنداً ظهره إليه يف مجيع تصرفاته، داعياً له يف مجيع أوقاته، سائالً منه القلب بربه، معتصماً حببله

كلّ حوائجه، مفوضاً إليه سائر أُموره؛ فيكون له ذه األوصاف قُربةٌ إىل ربه، وحياةٌ لنفسه، وهدوٌء لقلبه، وجناةٌ من املهالك، كما 
وأُفوض أمري إىل اهللا إن اهللا بصري بالعباد، فوقاه اهللا : "كايةً عن عبٍد من عباده وهو مؤمن من آل فرعونذكر اهللا تعاىل بقوله ح

فأما من يظن أو يتوهم أن العامل مستقلّ بذاته، ومستغٍن يف وجوده عن فيض ." سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب
ساك، فهو يكون معرضاً عن ربه، ناسياً ذكره، غافالً عن دعائه، مشغوالً مبا حوله من باريه عليه باملادة والبقاء واحلفظ واإلم
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فهو ال يذكر ربه إالّ ساهياً، وال يدعوه إالّ الهياً، وال يسأله إالّ بطَراً ورياء، أو مظطراً . أعراض دنياه وما كان له فيها، وِملكه منها
على كُرٍه منه وشكوٍك يف حرية وضالل، ال يدري ِلم ابتلي، وال كيف عويف هو، ويكون عند الشدائد والبلوى واملصائب والضراء، 

  ".ويف اآلخرة أعمى وأضل سبيالً"جاهالً بربه حق معرفته، فيبقى جمبوباً عن ربه طول عمره يف دنياه 

ث من نوم الغفلة، املُقيمة هلا من رقدة اجلهالة، املُحيية ومن اآلراء اجليدة، واالعتقادات النافعة لنفوس معتقديها، املُعينة هلا على االنبعا
عامل األفالك وسعة السموات، املُقربة : عامل الكون والفساد، املُوصلة هلا إىل اجلنة: هلا من موت اخلطيئة، املُنجية هلا من نريان اهلاوية

متوجه إىل ربه، وقاصد حنوه منذ يوم خلقه نطفةً فر قراٍر مكٍني، هلا إىل باريها لديه زلفى، اعتقاد اإلنسان العاقل، وعلمه اليقني أنه 
ينقُله ربه وخالقه حاالً بعد حال من األنقص إىل األمتّ واألكمل؛ ومن األدون إلة األشرف واألفضل، إىل أن يلقى ربه، ويراه 

 ربه فليعمل عمالً صاحلاً وال يشرك بعبادة ربه فمن كان يرجو لقاء: "ويشاهده، فيوفِّيه حسابه، كما ذكر اهللا، جلّ ثناؤه، بقوله
أفحسبتم أمنا خلقناكم : "وقال اهللا تعاىل وعيداً وذماً وتوبيخاً ملن ال يعتقد هذا الرأي. وآيات كثرية يف القرآن يف هذا املعىن" أحداً

مأنوا ا والذين هم عن آياتنا غافلون، أُلئك إن اللذين ال يرجون لقاءنا ورضوا باحلياة الدنيا واط" "عبثاً وأنكم إلينا ال ترجعون؟
  .وآيات كثرية يف القرآن يف هذا املعىن" مأواهم النار مبا كانوا يكسبون

    

واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، أن مالك أمر اآلخرة وزمام أمر املعاد هي معرفة حقيقة البعث والقيامة، كلها هو يف 
وذلك أن كل إنسان ال يعرف نفسه، وال مييز بينهما وبني اجلسد، تكون ِهمته أكثرها . حقيقة جوهرهامعرفة اإلنسان نفسه و

فأما كلّ من كلن يعرف نفسه على . مصروفةً إىل أمر اجلسد وإصالح شأنه، والتمين للخلود يف الدنيا، والتمتع بلذة شهواا
نفس وإصالح شأا، والتفكُّر له يف أمر معادها ودار قرارها، واالستعداد للرحلة احلقيقة، فإن أكثر ِهمته تكون مصروفة إىل حال ال

وهذه صفة أولياء اهللا تعاىل، وإليهم أشار بقوله يف توبيخه . من الدنيا والتزود للمعاد، واليقني بلقاء اهللا تعاىل، وقلة اخلوف من املوت
يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء هللا من دون الناس فتمنوا : "وقال" هللاقل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم ا: "لليهود

  ".حنن أبناء اهللا وأجباؤه"يعين يف قوهلم " املوت إن كنتم صادقني

واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، أن من أفضل مناقب العقالء كثرة العلوم واملعارف؛ وأن من أشرف العلوم وأجلّ 
عارف اليت يبلغها العقالء والعلماء، ويهدي اهللا ألياءه إليها من املؤمنني املصدقني ويكرمهم ا، علم البعث، ومعرفة حقيقة القيامة امل

وقد ذكر اهللا سبحانه يف القرآن تصاريف أحواهلا يف حنٍو من ألف وسبعمائة آية، وأشار إليها بأوصاٍف . وكيفية تصاريف أحواهلا
ويوم " "ويوم اآلزفة" "ويوم احلساب" "ويوم الفصل" "ويوم الدين" "ويوم يبعثون: "ت مفننٍة مثل قوله تعاىل يوم القيامةشتى، وإشارا

وما شاكل هذه األوصاف واإلشارات اليت قد تاهت " ويوم تقوم الساعة" "ويوم خيرجون" "ويوم احلشر" "ويوم التغابن" "التناد
ا، وتصور كيفياا بكُنه صفاا، وال يعلم تأويلها إالّ اهللا والراسخون يف العلم من أولياء اهللا عقول أكثر العلماء يف طلب حقائقه

إالّ من ارتضى " "وال يطلع على غيبه أحداً" "وال حييطون بشيء من علمه إالّ مبا شاء" "كلّ من عند ربنا: "وأصفيائه الذين يقولون
  ".وهم من خشيته مشفقون" "من رسول

 أخي، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، أن علم البعث وحقيقة القيامة حمجوب عن إبليس وذُريته وأتباعه وجنوده، من شياطني واعلم يا
اجلن واإلنس، وهو سر اهللا األعظم ال يطّلع عليه أحد من خلقه إالّ من ارتضى من أوليائه وأصفيائه، وأهل مودته من ذُرية آدم، 

ة نوٍح، وذرين هدى واجتىبومن ذرياً: "ة إبراهيم وإسرائيل، وممكيداً وبجوا ستلى عليهم آيات الرمحن خرجعلكم اهللا، أيها ." إذا ت
  .األخ، وإيانا، منهم برمحته إنه ودودرؤوف رحيم
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واهللا يهدي من يشاء : "، عز وجلونريد أن نلوح من هذا السر طرفاً، ونشري إليه إشارةً ما، إذ ال جيوز التصريح به، اقتداًء بسنة اهللا
  .إشارة إىل مثل هؤالء القوم الذين هم ظاملٌ لنفسه" اللهم اهِد قومي فإم ال يعلمون: "وقال، عليه السالم" إىل صراط مستقيم

، وجودة واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، أنه ملا كان العقالء متفاويت الدرجات يف ذكاء نفوسهم، وصفاء أذهام
وملا كان أمر وصفنا، مل يكن أون . متييزهم، صاروا أيضاً متفاويت الدرجات يف العلوم واملعارف، كما بينا يف رسالة اآلراء واملذاهب

 يخاطبوا بصريح احلقائق، خطاباً واحداً، إالّ بألفاٍظ مشتركة املعاين، ليحِملَ كلّ ذي لُب وعقٍل ومتييٍز حبسب طاقته واتساعه يف

: قال املُفسرون" أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها: "املعارف والعلوم، كما ذكر اهللا، جل ثناؤه، بقوله على سبيل املثال

معىن هذه اآلية وتأويلها أنه أنزل القرآن من السماء إىل األرض، كما أنزل املطر من الغيم، فاحتملت القلوب من علم القرآن 
مث افهم أن لفظ . ملعارف، وصفاء جواهر النفوس، كما حتمل األودية من سيل املطر حبسب سعتها وجريااحبسب اتساعها يف ا

وليس املراد من القلب ههنا ذاك، بل . القلب ليس هو قطعة حلم صنوبري الشكل، املعلّقة من الصدر املوجود يف أكثر احليوانات
  .مراد إخواننا أمر وراء ذلك وهي النفس

    

بعثت يعين أرسلت، كما قال اهللا : فمنها قول القائل:  يا أخي أن لفظ البعث اسم مشترك يف اللغة العربية حيتمل ثالثة معاٍنواعلم
ومنها ما يكون معىن البعث هو بعث األجساد امليتة من القبور، ونشر األبدان من التراب، . يعين أرسلهم" بعث اهللا النبيني: "تعاىل

؛ ومنها "قل نعم: "قال اهللا تعاىل" أإذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا ملبعوثون أو آباؤنا األولون: "نكرين بقوهلمكما وعد الكفار واملُ
أفمن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا : "بعث النفوس اجلاهلة من نوم الغفلة، وإحياؤها من موت اجلهالة، كما ذكر اهللا، جلّ ثناؤه، بقوله

." مث بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون: "وقوله تعاىل." الناس كمن مثله يف الظلمات ليس خبارج منهاله نوراً ميشي به يف 

  ".عسى أن يبعثك ربك مقاماً حمموداً: "وقوله حملمٍد، صلى اهللا عليه وسلم

س، ألن بعث األجساد ميكن واعلم يا أخي أن من ال يوِقن ببعث األجساد، وال يتصوره، فليس من احلكمة أن خياطَب ببعث النفو
ألن بعث . تصوره، ويقرب فهمه وعلمه، فأما من ال يِقر به وال يتصوره، فهو لبعث النفوس أنكر وبه أجهل، ومن تصوِره أبعد

دهم، النفوس هو من علم اخلواص، وال يتصوره إالّ املرتاضون بالعلوم اإلهلية واملعارف الربانية، وإمنا وعد الكفار أن يبعث أجسا
ووعد اهللا املؤمنني أن حيي نفوسهم، ويبعث أرواحهم، ليجازيهم على حسنام، . ليوافقهم على تكذيبهم، وجيازيهم بسوء أفعاهلم

فال تكن يا أخي ممن ينتظر بعث األجساد، ويؤمل نشر األبدان، فإن ذلك ظلم عظيم يف حقك إذا كنت تتوهم . ويثيبهم بأعماهلم
لك، فكُن من الذين ينتظرون بعث النفوس، ويؤملون حياا ووصوهلا إىل عاملها الروحاين ودار قرارها ولكن إذا استوى . ذلك

  .احليواين، مخلَّداً يف النعيم أبد اآلبدين ودهر الداهرين، مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، وحسن أُلئك رفيقاً

  فصل في بعث األجساد

النفوس من القبور الدارسات، وقيامها من التراب، إمنا يكون ذلك إذا ردت إليها تلك النفوس واألرواح واعلم يا أخي أن بعث 
اليت كانت متعلقةً ا مقتاً من الزمان، فيما ساف من الدهر، فتنتعش تلك األجساد، وحتيا تلك األبدان، وتتحرك وحتس بعدما 

  .ن الغرض من البعث هو اازاة واملُكافأةكانت جموداً، مث تحشر وحتاسب وتجازى، أل

واعلم يا أخي أن رد النفوس الناجية إىل األجسام، الفانية يف التراب من الرأس، رمبا يكون موتاً هلا يف اجلهالة، واستغراقاً يف ظُلُمات 
فهو االنتباه من نوم الغفلة واليقظة من فأما بعث النفوس وقيام األرواح . األجسام، وحبساً يف أسر الطبيعة، وغرقاً يف حبر اهليوىل
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رقدة اجلهالة، واحلياة بروح املعارف، واخلروج من ظُلُمات عامل األجسام الطبيعية، والنجاة من حبر اهليوىل وأسر الطبيعة، والترقي 
إن الدار : "ر اهللا تعاىل بقولهإىل درجات عامل األرواح، والرجوع إىل عاملها الروحاين، وحملِّها النوراين، ودارها احليواين، كما ذك

فإذا كانت الدار هي احليوان، فما ظَنك يا أخي بأهل الدار كيف تكون . يعين أبناء الدنيا" اآلخرة هلي احليوان لو كانوا يعملون
وال ميوتون فيها " دونفيها ما تشتهي األنفس وتلذ األعني وأنتم فيها خال: "ِصفام نعيمهم ولذّام؛ إالّ كما ذكر اهللا تعاىل بقوله

  .وال ميرضون

واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، أن العلوم كلها شريفةٌ، ونيلها عز لصاحبها، وعرفاا نور لقلوب أهلها، وهدايةٌ وحياةٌ 
ومتام وكمالٌ لألجسام، لنفوسهم، وشفاء لصدورهم، ويقظةٌ هلا من نوم الغفلة ورقدة اجلهالة، ولذّةٌ لألرواح، وصالح لألجساد، 

بعض العلوم أشرف وأفضل وأكرم، فأشرف : ولكن قيل. وقوام للعامل، ونظام للخالئق، وترتيب للموجودات، وزينة للكائنات
عد هذا مث ب. العلوم وأجل املعارف اليت يناهلا العقالء املُكلَّفون، معرفة اهللا، جلّ ثناؤه، والعلم بصفات وحدانيته وأوصافه االئقة به

مث كيفية تعلّقها باألجسام، وتدبريها . معرفة جوهر النفس، وكيفية تصاريف أحواهلا يف مجيع األزمان املاضية واآلتية واحلاضرة
لألجساد، واستعماهلا األبدان مدة؛ مث كيفية تركها هلا، ومفارقتها إياها، وتفردها بذاا، وحلوقها بعاملهاوعنصرها وجوهرها الكلي، 

  . معرفة البعث والقيامة واحلشر واحلساب وامليزان والصراط ودخول اجلنان وجماورة الرمحن ذي اجلالل وغإلكراممث

    

ألن . واعلم يا أخي هذا الفن من العلوم هو لب األلباب، وإليه ندب ذوي العقول الراجحة واحلكمة الفلسفية دون غريهم من الناس
ومن أجل هذا هو مكلَّف متعبد، . مرتبٍة ينتهي إليها اإلنسان يف املعارف، مما يلي رتبة املالئكةهذا الفن من العلم واملعارف آخر 

وقاصد حنوه، منذ يوم خلقه اهللا تعاىل إىل يوم يلقاه، فيوفيه حسابه، وهو الغرض األقصى يف وجود النفس وتعلُّقها باألجساد، 
  .ونشوئها معها، وتتميمها وتكميلها

، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، أنك إذا أردت النظر يف هذا العلم الشريقف، والبحث يف هذا السر اللطيف، فتحتاج إىل واعلم يا أخي
  .استعينوا على كل ِصناعة بأهلها: أن تقصد إىل أهله، وتسأهلم عنه، كما يقصد يف سائر العلوم والصنائع إىل أهلها، كما قيل

فانظر يا أخي فيما قالوا، وتأمل ما وصفوه . ، وعلماء هذه األسرار هم إخواننا الكرام الفضالءواعلم يا أخي أن أهل هذه الصناعة
من حقائق األشياء اليت أنت مِقر ا بلسانك، وتؤِمن بقلبك، مث تفكر فيما تسمع، وتأمل ما يوصف لك، وميزه ببصريتك، واعرضه 

ني أبناء جنسك، فإن اتضحت لك حقيقة ما تسمع، وتصورت ما على عقلك الذي هو حجة اللع عليك، والقاضي بينك وب
وإن تكن اُألخرى كنت قد بذلت اهود، وأزلت العذر فيما أنت مكلّف . يصفون، وتيقنت ما خيربون، فبتوفيٍق من اهللا وهداية منه

  ".واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم"له 

 الصناعة، حبيث أن تسأله عن حقيقة هذا السر، ويعرفك ما تطلب وتريد أن تعلم وإن مل يتفق لك يا أخي لقلء أحٍد من أهل هذه
أنت باجتهادك وعقلك وبصريتك ومتييزك، فاسلُك يف هذا البحث والنظر طريقة احلكماء النجباء، واستعمل القياس الربهاين الذي 

ل شبه املدخل واملقدمات ما فيه كفاية، ولكن نذكر يف هو ميزان العقول، كما وصف يف املنطق، وقد بينا من علم املنطق يف رسائ
  .هذا الفصل مثاالً واحداً ليقرب به عليك مأخذه

بعضها بطريق احلواس، وبعضه بطريق السمع والروايات : واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، أن علم اإلنسان املعلومات
وليس هذا الفن باكتساٍب من . والعقل الغريزي، وبعضها بطريق الوحي واإلهلامواألخبار، وبعضها بطريق الفكر والروية والتأمل 

اإلنسان وال باختيار منه، بل هو موهبةٌ من اله تعاىل، وبعضها بطريق القياس واالستدالل، وهو العقل املُكتسب، وذا العقل يفتخر 
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  .العقالء، وبه يتفاضل احلكماء والفالسفة

 وإيانا بروٍح منه، أنك إذا طلبت علم البعث، ومعرفة حقيقة القيامة، وما يوصف من أحواهلا، فليست ختلو واعلم يا أخي، أيدك اهللا
 أعين -فإن أردت أن تعرفها بطريق القياس والربهان، فاعمل يف هذه املسألة واحبث . معرفتها من أحد هذه الطرق اليت تقدم ذكرها

ال خيلو : وذلك أم قالوا.  أصحاب اسطي عند طلبهم معرفة عظم جرم الشمس كما يعمل-معرفة البعث وعلم حقيقة القيامة 
مث حبثوا . جرم الشمس من أن يكون مساوياً جلرم األرض، أو أعظم أو أصغر منها يف املقدار، إذ ليس فس القسمة العقلية غري هذه

فاعمل أنت يا أخي، أيدك . ور يف كتبهم بشرٍح طويلعن واحٍد واحد من هذه األقسام الثالثة، حىت عرفوا حقيقتها، كما هو مذك
ال خيلو أمر البعث وومعىن القيامة أن تبعث : اهللا وإيانا بروٍح منه، يف هذه املسألة، مثل ما عمل هوالء يف مسألتهم وهو أن تقول

جوه الثالثة، مث احبث وتصفّح عن األجساد دون النفوس، أو النفوس دون األجساد، أو اجلميع، إذ كان ليس يف القسمة غري هذه الو
  .حقيقة واحٍد واحٍد من هذه امه الثالثة، كما نبني يف هذا الفصل

    

أعين اجلسد : واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، أن من يرى ويعتقد بأن اإلنسان ليس هو شيء سوى هذه اجلملة احملسوسة
ما شاكلها اليت هي كلها أجسام طويلة عريضة عميقة، وما حيلها من األعراض على املؤلف من اللحم والدم، والعظم والعروق، و

البنية املخصوصة اليت هي صورة اإلنسانية، فهو ال يتحقق أمر البعث، وال يتصور حقيقة القيامة، إالّ إعادة هذه األجساد برمتها، 
آلن، مث يحشرون ويحاسبون، اجلسمانية والنوازع اجلاذبة هلا إىل وتلك األجرام واألعراض بعينها، وعلى هذه احلال اليت هي عليها ا

األسباب الضرورية، من اجلوع والعطش، والغذاء، واحلر والربد، واآلالم واألوجاع، واألمراض واألسقام، واألحزان واملصائب 
اوس الشيطان، وما هو مكلّف به من واحلدثان، من جور السلطان، وحسد اإلخوان، وعداوة اجلريان، ومقاساة غيظ األقران، ووس

محل ثقل الطاعات، واجلهد يف العبادات، من الصوم والصلوات، ومنع النفس عن الشهوات املركوزة يف اجلبلة، والعادات املطبوعة، 
ما قال رسول وما على النفس يف البدن من الكُلّية مع شدة هذه كلها، يرى ويعتقد بأنه حمبوس يف هذه الدنيا إىل وقت معلوم، ك

ألن املؤمن املُحق قد سجن نفسه باملنع هلا عن الشهوات واملَالذّ اليت " الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر: "اهللا، صلى اهللا عليه وسلم
القيامة، ومن كان يرى ويعتقد أمر احلياة يف الدنيا على هذه احلال، فهو ال يتصور أمر البعث، وال يتحقّق أمر . تراد الدنيا من أجلها

إالّ مفارقة النفس اجلسد بعد استقالهلا بذاا، وتفردها جبوهرها، ومشاهدا عاملها، وال يسأل ربه إالّ اللحوق بأبناء جنسها من 
: املاضني من عباد اهللا الصاحلني، من النبيني والصدقني والشهداء والصاحلني، كما سأل ابراهيم خليل الرمحن ربه يف آخر دعائه فقال

فقال اهللا تعاىل حملمد . يريد بعد املوت" توفين مسلماً وأحلقين بالصاحلني: "وهكذا يوسف الصديق. بعد املوت" وأحلقين بالصاحلني"
أىب اهللا أن جيعل ألوليائه اخللود : "وقال، عليه السالم" ولآلخرة خري لك من اُألىل: "نبيه، صلى اهللا عليه وسلم، وعلى مجيع النبيني

  ".ايف الدني

فمن كان هذا رأيه واعتقاده فهو ال يتصور البعث والقيامة إالّ مفارقة النفس واجلسد، كما حكي عن رسول اهللا، صلى اهللا عليه 
  ".من مات فقد قامت قيامته: "وسلم، أنه قال

يف حالك يف هذه كيف أصبحت يا أخي، فك: وحيكى عن بعض من كان يعتقد هذا الرأي أنه لقي أخاً له من أهل رأيه، فقال له
كيف : خبري، ونرجو خرياً من هذا أن سلمنا من آفاا وبلياا، إن شاء اهللا تعاىل؛ فكيف أنت، وكيف حالك؟ قال: الدنيا؟ فقال

كيف ذلك؟ : قال أخوه! تكون حال من يصبج يف دار غُربة أسرياً فقرياً، ال يقدر على جر نفع ما يرجو، وال دفع ضر ما يكره
واعلم يا أخي أن هذا الرأي واالعتقاد جيد للنساء، .  قد يجازون مبا عملوا من خٍري أو شر، أو عرفاٍن أو انكاٍرألم: قال
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وذلك أم إذا اعتقدوا هذا الرأي، وحتققوا هذا االعتقاد، . والصبيان، واجلُهال، والعوام، ومن ال ينظر يف حقائق العلوم وال يعرفها
لى عمل اخلري، وترك الشرور، واجتناب املعاصي، وفعل الطاعات، وأداء األمانات، وترك اخليانات، والوفاء يكون ذلك حثّاً هلم ع

بالعهود، وصحة املعاملة، والنصيحة فيها، وحسن اخلُلق، وِخصاٍل كثرية حممودة تتبعها، ويكون ذلك صالحاً هلم، وملن يعاملهم 
  .ويعاشرهم يف احلياة الدنيا إىل املمات

ما من كان فوق هذه الطوائف يف العلوم واملعارف فهو يرى ويعتقد بأن، مع هذه األجساد، جواهر أُخر أشرف منها وأفضل، وأ
فهو ال يتصور أمر البعث، وال يتحقق أمر القيامة إالّ برد تلك النفوس واألوراح إىل تلك . وليست بأجسام تسمى أرواحاً أو نفوساً

وهذا الرأي أجود . خر تقوم مقامها، مث يحشرون ويحاسبون ويجازون مبا عملوا من خري أو شراألجساد بعينها، أو أجساد أٌ
  .وأقرب إىل احلق، ويف اعتقادهم له صالح هلم ولغريهم، كما تقدم من قبل

    

واألرواح مع هذه وأما من كان فوق هذه الطائفة يف العلم واملعارف والدراية فهو يرى ويعتقدبأن الغرض من كون هذه النفوس 
األجساد؛ يف الدنيا مدةً ما، هو من أجل أن تستقيم ذواا، وتكمل صورها، وخترج من حدة القوة والكمون إىل الفعل والظهور، 

ولتستكمل أيضاً فضائلها من عرفان أمر احملسوسات، وختيلها رسوم املعقوالت، وتخرج باآلداب والرياضات والنظر يف العلوم 
عيات واإلهليات، باالعتبار والتجارب والتدبري والسياسات، وليكون ذلك سبباً التباه النفوس من نوم الغفلة ورقدةاجلهالة، والطبي

وحتيا بروح املعارف، وينفتح هلا عني البصرية، لتنظُر إىل عاملها الروحاين، وتشاِهد دارها احليواين، ويتبين هلا أا، يف عامل الغربة، 
حنة والبلوى غريقةٌ يف حبر اهليوىل، مبتالةٌ يف أسر الطبيعة، مشتعلةٌ فيها نريان اهلاوية املُوقدة، املُطلعة على األفئدة، من وموضع اِمل

حريق الشهوات، أصبحنا يف الدنيا معذّبني يف صورة املنعمني، جمبورين يف صورة املختارين، مغرورين يف صورة املغبوطني، أحراراً 
رة عبيد مهانني، مسلَّطاً علينا مخسة حكَّام يسوموننا سوء العذاب، ينفِّذون أحكامهم علينا، ِشئنا أو أبينا، ليست لنا كراماً يف صو

  .حيلة يف اخلروج عن أحكامهم، وال دفع سلطام، وال اخلالص من جورهم إىل املمات

لذي حنن يف جوفه حمبوسون، وكواكب السيارة اليت ال تزال نعم، أوهلم هذا الفلك الدوار ا: أخربين من هؤالء احلكام؟ قال: قال
تدور علينا ليالً واراً ال تقر، تارةً جتيئنا بالليل وظُلمته، وتارةً بالنهار وحرارته، وتارةً بالصيف ومسائه، وتارة بالشتاء وزمهريره، 

رعود والزوابع وصواعقها، وتارة باجلَدب والغالء واملُوتان وتارة بالرياح العواصف يف زعاوعها، وتارة بالغيوم وأمطارها، وتارةً بال
والبالء، وتارةً باحلروب والفنت، وتارة باهلموم واألحزان، ليس منها جناة إالّ جبهٍد وبلوى، وكدر وعناء، وخوف ورجاء، إىل 

  .فهذا واحد: مث قال. املمات

ن حرارة اجلوع، وهلب العطش، ونار الشبق، وحريق الشهوات، واآلالم، وأما اآلخر فهو هذه الطبيعة واُمورها املركزة يف اجلبلة، م
وليس لنا شغلٌ ليالً وال اراً إالّ طلب احليلة جلر املنفعة، أو لدفع املَضرة عن هذه األجساد ! واألمراض واألسقام، وكثرة احلاجات

ليس لنا راحة إىل !  يف جهٍد وبالء، وكد وعناء، وبؤس وشقاءفنفوسنا منها! املُستحيلة اليت ال تقف على حالة واحدة طَرفة عٍني
  .فهذان اثنان. املمات

وأما الثالث فهو هذا الناموس، وأحكامه وحدوده، وأوامره ونواهيه، ووعيده وزجره، وديده وتوبيخه؛ إن خرجنا من أحكامه 
لوجود يف الوحدة؛ وإن دخلنا حتت أحكامه، فما نقاسي فضرب الرقاب، واحلدود؛ وإن فررنا منه مل جند لذّة العيش وال صالح ا

من اجلهد والبلوى، يف إقامة حدوده، أكثر مما يحصى، من أمل اجلوع عند الصيام، وتعب األبدان عند القيام للصالة، ومقاساة برد 
ر واألحكام عند قضاء احلج املاء عندالطهارات، وجماهدة شح النفوس عند إخراج الزكاة والصدقات الواجبات، ومشقة األسفا
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وإن مل نأمتر ومل ننته، فاحلدود واألحكام حبسب اجلنايات؛ ومع ! واجلهاد؛ وما نقاسي من األملعند ترك اللذات والشهوات احملرمات
ني اليقني مث لتسألن كالّ سوف تعلمون مث كالّ سوف تعملون، كالّ لو تعلمون علم اليقني لَترونَّ اجلحيم مث لَترونها ع"هذه كلها 

  .فهذه ثالثة! فهذه حالنا، ليس لنا منها خالص وال جناة إىل املمات." يومئذ عن النعيم

    

وأما الرابع فهذا السلطان املُسلَّط اجلائر الذي قد ملك رقاب الناس بالقهر والغلبة، واستعبدهم جرباً وكرهاً، يتحاكم عليهم كما 
د ممن خيدمه ويطيعه، ويتصرف بني يديه وميتثل أمره ويه، ويضع ويبعد من خالفه، ويعذِّب ويقتل من يشاء، ويرفع ويكرم من يري

فإذا خرجنا من مملكته، وفررنا من سلطانه، فال عيش لنا يف الوجود يف هذه الدنيا، إالّ عيشاً نكداً، ألننا قد حنتاج يف ! خانه أو غشه
م الغفري من املُتعاونني يف املدن والقُرى، يف إصالح املعاش إىل اجلم الغفري من املُتعاونني يف املدن لذّة العيش وصالح املعاش إىل اجل

والقُرى، يف إصالح أمر املعاش، وال بد هلم من سلطان ميلكهم ويرئسهم، وحيكم بينهم فيما خيتلفون فيه ويتنازعون، ومينع الظامل 
ظلوم، ويأمن خلوفه السبل، ويأخذ الناس بلزوم سنة الناموس، وتأدية موجبات فرائضه اليت يف القوي من التعدي على الضعيف امل

فإن خدمناه وقُمنا . فلهذه العلة وذا السبب ال ميكننا اخلروج من اململكة، وال الفرار من سلطانه. إقامتها وحفظها صالح اجلميع
ا حيصى، من تعب األبدان، ومهوم النفس، وعناء األرواح، وتلف األجساد، بواجب طاعته، فما نقاسي من اجلهد والبلوى أكثر مم

واحتمال الذلّ ومشاتة احلساد، ومداراة اإلخوان، وعداوة األقران، ومشقّة األسفار، وخماوف احلروب، وما يتكلّف من التعب 
ال حيصى عدها كثرةً، وليس لنا منها راحة إىل والعناء يف مجيع اآلالت واألثاث من السالح والدواب وحوائجها ومرافقها مما 

  .املمات، فهذه أربعة

وأما اخلامس فهو شدة احلاجة إىل املواد اليت ال قوام هلذا اهليكل إالّ ا، ومن املأكوالت واملشروبات واللباس واملسكون واملركب 
لبلوى يف طلبها، ليلنا وارنا، يف تعلُّم الصنائع والتجارات واالثاث، وما ال بد منه يف قوام احلياة الدنيا، وما نقاسي من اجلهد وا

املُتعبة، واملكاسب الكدة من احلرث والزرع، والبيع والشراء، واملُناقشة يف احلساب، واحلرص والشره، ومجع األموال، وحفظها من 
كلّ ذلك . فات العارضة اليت ال حيصى عددهاحيل اللصوص ومكابرة القُطّاع، وأخذ السلطان هلا باجلور والظلم، وحراستها من اآل

  .بالكد والعناء، واهلموم والغموم، وتعب األبدان، وعناء األرواح، وشقاء النفوس اليت ال راحة لنا منها إىل املمات

فيها مع هذه اآلفات فهذه حالنا يا أخي، وحال أكثر أبناء جنسنا يف هذه احلياة الدنيا، فأما من يريد املقام يف الدنيا، ويتمىن اخللود 
إما أنه ال يؤمن باآلخرة، وال يصدق باملعاد، وال يتصور الوجود إالّ هكذا، ويظن ويتوهم أن : كلها، فهو من أجل إحدى خلَّتني

اآلفات كلّها، فمن أجل هذا الرأي وهذا االعتقاد يريد املقام يف الدنيا، ويتمىن اخللود فيها، مع هذه ! بعد املوت عدماً أو شراً حمضاً
ويكون معذوراً يف متنيه وإرادته اخللود فيها، مع هذه اآلفات كلّها، ويكون معذوراً يف متنيه وإرادته اخللود، ألن يف جبلة اخلالئق 

قام فمن أجل هذه اخلصال والشرائط يرضى أكثر أبناء الدنيا املُ. مذكور ذلك. ويف طبائع املوجودات حمبة البقاء، وكراهية الفناء
  .فيها ويتمنون اخللود

فأما من قد تصور كيفية الدارة األخرية، وحتقق أمر املعاد، وعرف فضلها وشرفها، وسرورها ولذاا، ونعيمها، فأي عذٍر له يف 
فة الدار فاجتهد، يا أخي، يف طلب معر. التمين للخلود يف الدنيا، مع ما قد عرف من آفاا وشرورها، وأحزاا ومصائبها وبلياا

وسيق الذين اتقوا : "اآلخرة وحقيقة أمر املعاد لكيما تساق نفسك إليها، بعد الفراق، مع أهلك زمراً، كما ذكر اهللا جل ثناؤه بقوله
  ".رم إىل اجلنة زمراً

مات، وكانت نفسك يف واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، أنك إن مل تعرف الدار اآلخرة، ومل تتحقق أمر املعاد قبل امل



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  522  

  .الدنيا عمياء، فهي بعد الننات يف اآلخرة أعمى وأضلُّ سبيالً، وحوشيت، يا أخي، من ذلك، إن شاء اهللا تعاىل

    

واعلم يا أخي أن املُِقر باآلخرة، املؤمن باملعاد، املُصدق ا ى يتصورها وال يعرف حقيقتها إالّ بعدما تنتبه نفسه من نوم الغفلة، 
نبعث من موت اجلهالة، وحتيا بروح املعارف، وتنفتح عني البصرية، فتبِصر عند ذلك بنور اهلداية، ما هو مقر به ومصدق له، وت

وما : قيل! أصبحت مؤمناً حقاً: كيف أصبحت؟ فقال: ويكون عند ذلك من أهل األعراف، كما حكي عن مستبشر ملا سئل فقيل
 القيامة قد قامت، وكأين بعرش ريب بارزاً، وكأن اخلالئق يف احلساب، وكأين بأهل اجلنة فيها أرى كأن: حقيقة إميانك؟ قال

وعلى األعراف : "وإليه وإىل أمثاله أشار، جلّ ثناؤه، بقوله! قد أصبت فالزم عن الطريق: فقيل له. منعمني، وأهل النار فيها معذبني
وإذا صرفت أبصارهم تلقاء ". " أن سالم عليكم مل يدخلوها وهم يطمعونرجاالً يعرفون كال بسيماهم ونادوا أصحاب اجلنة
ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا يف بيوت أذن اهللا أن : "وهم الرجال الذين" أصحاب النار قالوا ربنا ال جتعلنا مع القوم الظاملني

  ".ترفع ويذكر فيها امسه

 طريقهم، وتطلُب ِمنهاجهم، وتتخلّق بأخالقهم، وتسري بسريم، وتنظر يف فهل لك، يا أخي، أن ترغب يف صحبتهم، وتسلك
" ال ميسهم السوء وال هم حيزنون"علومهم لتعرف مذهبهم، وتعتقد رأيهم، وتعمل مثل عملهم، لعلك تحشر معهم، وتفوز مبفازم 

إالّ عبادك منهم : "وقوله" عبادي ليس عليهم سلطانإن : "وهوأولياء اهللا وِعباده الصاحلون الذين استثناهم بقوله يف قصة إبليس
  ".املخلصني

فمن : فإذا أردت يا أخي أن تعرف وتعلم أأنت منهم أم من غريهم، فاعلم أن هلم عالماٍت يعرفون ا، ومساٍت يستدلُّ عليهم ا
ستبصرين بعني اليقني ونور اهلداية، العارفني حبقائق إحدى عالمات أولياء اهللا املبعوقني من موت اجلهالة املُنبهني من رقدة الغفلة، املُ

األشياء، الشاهدين حساب يوم الدين، أم قوم تستوي عندهم األماكن واألزمان، وتغاير األمور، وتصاريف األحوال، فقد صارت 
هات كلها ِقبلةً وحمراباً ألينما تولوا األيام كلها عندهم عيداً واحداً، ومجعةً واحدة، وصارت األماكنكلها هلم مسجداً واحداً، واجل

فثَم وجه اهللا، وصارت حركام كلها عبادةً هللا، وسكوناتهم طاعةً له، استوى عندهم مدح املادحني وذم املامني، ال يأخذهم يف 
  .اهللا لومة الئم، قياماً هللا بالقسط، شهداء هللا باحلق، وهم على صلوام دائمون

" أينما تولوا فثم وجه اهللا: "اكن كلّها وصارت مسجداً وِقبلةً وِمحراباً واحداً، لتصديقهم قول اهللا تعاىلوإمنا استوت عندهم األم

ما يكون من جنوى ثالثة إالّ هو رابعهم، وال مخسة إالّ هو سادسهم، وال أدىن من : "وصاروا شهداء مبشاهدم له وتصديقهم قوله
وإمنا استوت عندهم األيام كلها ." مث ينبئهم مبا عملوا يوم القيامة إن اهللا بكل شيء عليمذلك وال أكثر إالّ هو معهم أينما كانوا 

فصارت جمعة وعيداً، ملشاهدم يوم القيامة الذي هو من أول ما بعث اهللا حممداً، عليه السالم، إىل متام ألف سنة كما قال، صلى 
  .بِعثت أنا والقيامة كَهاتني: اهللا عليه وسلم

ما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف : "اً فإمنا استوى عندهم تغاير األزمان وتصاريف األحوال، لتصديقهم قول اهللا تعاىلوأيض
وصار دعاؤهم " أنفسكم إالّ يف كتاب من قبل أن نربأها إن ذلك على اهللا يسري لكيال تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا مبا آتاكم

فقلوم يف راحة من التعلُّق باألسباب، وأبدانهم فارغةٌ . الّ ما ميون، وال ميون إالّ ما قدر يف سابق العلممستجاباً ألم ال يسألونه إ
من تكلُّف ما ال يعىن به، ونفوسهم ساكنة عن الوسواس، وهم يف راحٍة من أنفسهم، والناس منهم يف راحة وأمان، ال يريدون 

  .لق، عدواً كان أو صديقاً، خمالفاً كان أو موافقاًألحد سوءاً، وال يضمرون شراً ألحد من اخل

فهذه حماورات جرت بني رجلني، أحدمها من أولياء اهللا تعاىل وعباده الصاحلني الذين جنّاهم اهللا من نار . وهذه أيضاً حكاية أُخرى
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واآلخر من اهلالكني املعذّبني .  فيهاجهنم، وأعتقهم من أسرها، وأخلص نفوسهم من عداوة أهلها، وأرواح قلوم من أمل املعذّبني
    كيف أصبحت يا فالن؟ : قال الناجي للهالك. فيها بألوان العذاب، املُحرقة فلوم حبرارة عداوة أهلها، املتألّمة نفوسهم بعقوباا

  .عادياً ألعداء اهللا، حمارباً هلمأصبحت يف نعمة من اهللا، طالباً للزيادة، راغباً فيها، حريصاً على مجعها، ناصراً لدين اهللا، م: قال

  .كلُّ من خالفين يف مذهيب واعتقادي: ومن أعداء اهللا هؤالء؟ قال: قال الناجي

  .نعم: وإن كان من أهل ال إله إالّ اهللا؟ قال: قال

  .أدعوهم إىل مذهيب واعتقادي ورأيي: إن ظفرت م ماذا تفعل م؟ قال له: قال

  .قاتلهم وأستحلّ دماءهم وأمواهلم، وأسيب ذراريهمفإن مل يقبلوا منك؟ قال أُ: قال

  .أدعوا عليهم ليالً واراً، وألعنهم يف الصالة، كلّ ذلك تقرباً إىل اهللا تعالى: فإن مل تقد عليهم ماذا تفعل؟ قال: قال

لك، وجدت لقليب ولكن إذا فعلت ما وصفت ! ال أدري: فهل تعلم أنك إذا دعوت عليهم واعنتهم يصيبهم شيء؟ قال: قال
  .راحةً، ولنفسي لذّة، ولصدري شفاء

  .ال، ولكن قل أنت: أتدري مل ذلك؟ قال: قال الناجي

مث اعلم أنك حمبوس يف طبقٍة من . ألنك مريض النفس، معذّب القلب، معاقب الروح، ألن اللذة إمنا هي خروج من اآلالم: قال
يت تطَِّلع على األفِئدة، إىل أن ختلُص منها وتنجو نفسك من عذاا، إذا لقيت اهللا عز طبقات جهنم، وهي احلُطمة نار اهللا املُوقدة ال

أخربين أنت عن رأيك ومذهبك : مث قال اهلالك للناجي." مث ننجي الذين اتقّوا ونذر الظاملني فيها جثيا: "وجل كما وعد بقوله
حت يف نعمة من اهللا وإحسان ال أُحصي عددها، وال أُؤدي نعم، أما أنا فإين أرى أين قد أصب: وحال نفسك كيف هي؟ قال

شكرها، راضياً مبا قسم اهللا يل وقدر، صابراً ألحكامه، ال أُريد ألحٍد من اخللق سواءاً، وال أُضمر هلم دغَالً، وال أنوي هلم شراً؛ 
: أقول كما قال! يين دين إبراهيم عليه السالمأسلمت لريب مذهيب، ود! نفسي يف راحة، وقليب يف فُسحة، واخللق من جهيت يف أماٍن

  ".إن تعذم فإم عبادك وإن تغفر هلم فإنك أنت العزيز احلكيم". "فمن تبعين فإمين، ومن عصاين فإنك غفور رحيم"

س فيها حمبوسةٌ، فصل يف طبقات جهنم مث اعلم أن جهنم هلا طبقات كثرية، وهي األهواء املختلفة، واجلهاالت املُتراكمة اليت النفو
ومعها موقوفةٌ، وقلوب أهلها معذّبة منها بألوان من اآلالم، وهم يف العذاب مشتركون، كلما مضت منهم أُمة فانقرضت، خلَفَها 

قوم آخرون من تالميذهم وأتباعهم يف تلك املذاهب واآلراء؛ وكلما دخل من اآلراء أُمةٌ لعنت أختها املخالفة هلا كما ذكر اهللا 
ياعن بعضهم بعضاً؛ : أو يف سورة أُخرى" كلما دخلت أُمة لعنت أختها: "قوله يف سورة االعراف.  يف عدة سور من القرآنتعاىل

. فهذه حاهلم يف الدنيا ويف اآلخرة سواٌء أشر لو كانوا يعلمون. ويتعايرون، ويتنادرون، ويتباغَضون، وهم يف العذاب مشتركون

  .محتهوقاك اهللا وإيانا شرهم بر

وأما ما قيل من تتعاطى علم النفس والطبيعة ما تقول يا أخي أن الصانع الذي بىن هذه املدينة، أعين جسد اإلنسان، أهو الساكن 
فيها واملُستعمل هلا يف هذه الساعة أو غريه؟ فإن كان املستعمل هلا يف هذه الساعة هو الذي بناها، فِلم ال يدري كيف بناها، وملَ ال 

وإن كان هذا الذي . فإنا نرى أصحاب التشريح مل تعرف كيفية بنية هذا اجلسد إالّ بعد هدمه ونقضه وخرابه.  كيف كانتيذكُر
بىن هذه البنية هو غري املُستعمل هلا هذه الساعة، فترى بناؤها بناها بنفسه، أو بناها لعى يدي غريه، مث سلّمها إىل املُستعمل هلا دون 

أن هذا املُستعمل هلذه البنية هو تلميذ ذلك الصانع الذي بىن هذه املدينة، أو ابن له كان يف ذلك الوقت صبياً جاهالً، ما فيها، أترى 
  .وصار الساعة بالغاً عاقالً حكيماً، وإمنا كان بالقوة فيخرج اآلن

  في تفصيل ذلك فنقولفصل
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وهكذا أيضاً حركات الكواكب . األرض مركز العامل بأسرهأما حركات األفالك التسعة فكلها حول األرض، ألا مركزها، و
وأما حركات األفالك فحول . وأما حركات الكواكب السيارة السبعة فحول مركز أفالكها املستديرة. الثابتة، حول مركز العامل

 من مركز األرض، كما بين مراكز أفالٍك أُخر تسمى األفالك احلاملة، وحركات تلك األفالك حول مركز األفالك اخلارجة املركز
  .ذلك يف املَِجسطي برباهني هندسية ضرورية بشرح طويل

    

وأما احلركات اليت ترى يف الكواكب السيارة، على توايل فلك الربوج، وبامليل، والعرض، والرجوع، واالستقامة، وما شاكلها، 
وأما كمية تلك احلركات فتسع . وأما شرحها فتِجده يف املَِجسطي. افقد بينا حقيقتها يف رسالة السماء والعامل ِبمثاالٍت ذكرناه

وأربعون حركة للسيارة، لكل واحٍد سبع حركات، وللكواكب الثابتة سبع أُخرى، ولفلك الربوج حركة واحدة، فذلك سبع 
ون فلك القمر يف كُرة وأما الكواكب اليت تسمى ذوات األذناب فليست هي بكواكب، بل هي نريات تظهر د. ومخسون حركة

وأما حركاا فمختلفة، تارةً تكون حنو كرة املَغرب مع دوران الفلك احمليط، وتارةً على توايل فلك الربوج حنو املشرق، أو . األثري
ون مائالً طوالً وعرضاً، حبسب ما يوجبه شكل الفلك وأحكام النجوم؛ وأن حدوثها يكون دون فلك القمر يف كرة األثري، كما يك

وكل هذه . حدوث الشهب ما بني كرة األثري وكرة الزمهرير، والذي يكون من حدِث البروق يف كرة النسيم دون كرة الزمهرير
  .احلوادث تكون يف عامل الكون والفساد حبسب موِجبات أحكام النجوم، يطول فيها القول يف كيف وكم ومىت وملاذا

 ست، وذلك أن الرياح ليست شيئاً سوى متوج اهلواء، ألن اهلواء حبر لطيف ما بني وأم كمية أنواع حركات الرياح فهي إىل
فإذا متوج من املَشِرق إىل املعرب سمي الصبا، وإن متوج بالعكس سمي دبوراً، وإن متوج من اجلنوب إىل الشمال . السماء واألرض

ن متوج من أسفل إىل فوق مسي الزوائغ، وإن متوج بالعكس سمي الزمهرير، سمي التيمن، وإن متوج بالعكس فهي اِجلربياء، وإ
سخرها عليهم سبع ليال ومثانية أيام : "وبالفارسية اباددمه، وهي اليت هلَكت ا عاد، كانت نفَخت عليهم من كُرة الزمهرير

  ".حسوماً

نكباء الشمال، ونكباء : هي كثرية اجلهات، واملعروف منها أربعوأما اليت تتحرك من غري هذه اجلهات فتسمى النكْباوات، و
  .اجلنوب، ونكباء املَشِرق، ونكباء املغرب

وأما األسباب احملركة للهواء، املُموجة له، فمنها ما هو من جهة مطارح الشعاعات من الكواكب، ونزول القمر منازله الثماين 
  .كرنا طرفاً من كيفية ذلك يف رسالة اآلثار العلوية، فيطلب من هناكوقد ذ. والعشرين، واتصاالته بالكواكب

وليست . وأما حركات الشهب فهي أيضاً إىل أربع جهات، أو نكباواا حبسب القوة الدافعة هلا من مطارح شعاعات الكواكب
  .لكواكبحركاا بأسرع من حركات الكواكب يف أفالكها، ولكن لقرا منا نراها أسرع حركةً من ا

وأما حركات السحاب والغيوم فإىل هذه اجلهات األرع أيضاً نكباواا، وهي حبسب مهب الرياح اليت تسوقها من سواحل البحار 
  .واآلجام واألار إىل البلدان املقصود ا من الرباري والقفار ورؤوس اجلبال، منتصباً أو موارباً

  .ن جو اهلواء إىل األرض والبحار، منتصباً أو موارباًوأما حركات قطر األمطار فكلها جتري م

منها الوالول، ومنها اخلسوف، ومنها االرِجحنان، فأما سبب الزلزلة فهو البخار احملتِقن يف : وأما حركات األرض فهي ثالثة أنواع
وسبب ذلك هو . شدة احلمىباطن األرض، يطلب اخلروج، فيهز بعض بقاع األرض، وتضطرب وترتعد، كما يرتعد احملموم عند 

رطوبة عفنةٌ يف خلل األبدان، فتشتعل منها احلرارة العرضية، فتذيبها وحتللها، وتصيرها دخاناً وبخاراً خيرج من مسام خلل األبدان، 
هناك، وتفىن وال يزال البدن كذلك إىل أن خترج تلك البخارات والدخانات من . فيهتز من ذلك البدنُ كله أو عضو منه، ويرتعد
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ورمبا ينشق ظاهر األرض وخترج تلك الرياح . وكذلك حركات بقاع األرض عند الزالزل. مادا، وختمد تلك وتسكن
والدخانات والبخار احملتقن املُحتبس دفعةً واحدة، وتنخسف األرض والِبقاع، ويقع يف تلك األهوية كما ينخسف سقف البيت 

  .ويقع يف أرضه

    

رجحنان فعند احلكماء أا تترجح تارةً من اجلنوب إىل الشمال، وتارةً بالعكس، ولكن الناس ال حيسون ا لكرب وأما حركات اال
وذكر هذا احلكيم أن على تلك احلركة . األرض وعظمها، كما ال حيس أهل املراكب يف البحر حبركاا، عند شدة سوق الرياح هلا

ية إىل الربوج الشمالية، وتارةً من الشمالية إىل اجلنوبية، وإمنا جتذا إىل حيث دارت معها هي مرور الشمس، تارةً من الربوج اجلنوب
ومن احلكماء من قال إن . وكيف مالت، كما جتذب نباا من باطنها إىل ظاهرها، وكما جتذب أُصول النبات وفروعها إىل اهلواء

ال ستة أشهر يف الصيف، كما ذُكر يف اسطي، سخنت أهوية سبب ذلك هو أنه من دوران الشمس فوق األرض، يف ناحية الشم
تلك البالد ومياهها، وحتللت رطوبة تلك البالد، وخال ذلك اجلانب، وحتركت األرض وترجحت، وثَقُل اجلانب اآلخر وحتركت 

 هذا احتجاجات وكالم وأقاويل وهلم يف. األرض، وينقل املراكز البعد والثقل مجيعاً، وترجحت األرض ولكن ال يحس ا لكُربها
  .يطول شرحها

لو كان القول كما قيل وكما زعموا، لكان جيب أن ختتاف : فأما الذين أنكروا ذلك من احلكماء، ودافعوا أن تترجح األرض فقالوا
رة؛ وكان جيب أن مسامتات الكواكب الثابتة لِبقاع األرض يف الشتاء والصيف؛ وكان جيب أن يرتفع القطبان تارة، وينخفضا تا

يكون موِضع خطّ االستواء الذي حتت معدل النهار خمتلفاً، ولسنا جند األمر كذلك، فدل على أن ما قالوه من ارجحان األرض 
وقد روي يف اخلرب أن األرض يف بدء اخللق كانت تترجح كما قال هؤالء احلكماء، فلما أرسلها اهللا تعاىل وشيدها باجلبال . باطلٌ
  .، واستثقلت وسكنت حركااالثقال

  .وأما حكم حركات باطن أجزاء األرض فقد قدمنا طرفاً منها يف رسالة املعادن، ولكن نذكر يف هذا الفصل ما البد منه

فصل اعلم أن األرض جسم كُري  

 ملساء، وال مصمتةً صماء، بل جبميع ما عليها من اجلبال والبحار والعمران واخلراب، وهي واقفةٌ يف مركز العامل، وليست مستديرة
كثرية االرتفاع واالخنفاض من اجلبال والتالل واألودية واُألهِوية، كثرية التخلخل والتجويفات والكهوف والغارات واملنافذ 

لبخارات والدخانات وتلك ا. والظواهر والبواطن، وكلها ممتلئة مياهاً ورطوباٍت وخبارات دهنية وكربيتية تنعقد منها اجلواهر املعدنية
  .والرطوبات يف دائم األوقات، يف االستحالة والتغير والكون والفساد

وهكذا حكم ظاهرها فإا كثرية البحار واألار واألودية واجلداول والبطائح واآلجام والغدران، وفيها منافذ وخليجات جيري 
وتصاريف الرياح كذلك، .  يف دائم األوقات، ليالً واراً، ال تقَر وال دأُبعضها إىل بعض يف دائم األوقات، وأمواج البحار متصلةٌ

واألمطار متصلةٌ، يف دائم األوقات، يف بلداٍن خمتلفة الِبقاع شرقاً . والغيوم واألمطار والسحاب والضباب دائمات الكون والفساد
واملوجودات يف األوقات يف بلداٍن شىت، يتعاقب على ِبقاع األرض وغرباً وجنوباً ومشاالً، بل حكم الليل والنهار والشتاء والصيف 

من كل جانب، والنبات واحليوان واملعادن يف الكون والفساد متصلٌ ال ينقطع، والسفاد والنكاح والتوالد واِحلس واحلركة والنوم 
 إالّ وهناك معِدن أو نبات أوحيوان، قلّ أم كثُر، صغر أم كَبر، وما يف األرض موِضع ِشٍرب! واليقظة واملوت واحلياة متصلةٌ يف اخلليقة

خمتلف األجناس واألنواع واألشخاص واألشكال والصور والطباع واملزاج واألخالق واأللوان واألصوات، ال يعلم أحد كُنهها 
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وإذا تأملت يا أخي ! ، فتبارك اهللا رب العاملنيوكثرا وتفصيلها إالّ اهللا تعاىل الذي خلقها وصورها ودبرها كما شاء وكيف شاءء
واعتربت ما وصفنا من أحوال احلركات واملتحركات اليت يف العامل، علمت وتبين لك أن حكم العامل جبميع أجزائه وجماري أُموره، 

  .يته أو جبزئيتهجتري جمرى مدينة واحدة، أو حيوان واحد، أو إنسان واحد، ال ينفك من احلركة والسكون، إما بكلّ

    

وقد بينا يف رسالة ماهية الطبيعة، ورسالة السماء والعامل، أن سبب حركات األركان ومولَّداا هو حركات الكواكب، وسبب 
حركات الكواكب دوران األفالك، واحملرك واملدبر لألفالك هي النفس الكلّية الفلكية، فإن النفس الكلية الفلكية هي ملك من 

يوم يقوم الروح واملالئكة صفّاً ال يتكلمون إال من أذن له : "ئكة املُقربني وجنوده وأعوانه، وهو الذي أُشري إليه بقوله تعاىلاملال
وهذا املَلَك وكَّله اللع تعاىل بإدارة األفالك، وحركات الكواكب، ". ما خلقكم وال بعثكم إال كنفس واحدة: "وقال تعاىل" الرمحن

وهذا امللك هو أكرب من الفلك، وأقوى منه، . قمر، من سائر األركان ومولِّداا من املعادن والنبات واحليوان أمجعوما حتت فلك ال
وهو يقِدر على تسكني األفالك والكواكب كما يقِدر على . وأعظم، وأقدم، وأشرف، وأجلّ وأعلى من سائر اخلالئق اِجلسمانيني

  .حريك، يعلمه كلّ عاقل منِصٍف حبكم العقلحتريكها، ألن التسكني أسهل من الت

وأما حركات أشخاص احليوانات فهي خمتلفة اجلهات واألشكال واهليءات والصور، ال يعلم عددها إال اهللا الواحد القهار، وال 
ون داللةً على ولكن نذكر منها طرفاً من فنون حركات أعضاء بدن اإلنسان ومفاصل جسده، ليك. يقدر أحد على تفصيلها إالّ هو

  .حركات أبدان سائر احليوانات وأعضائها كلّها املُختلفة األشكال والصور

طبيعية وإرادية، فالطبيعية مثل : اعلم يا أخي أن حركات أعضاء البدن نوعان: فصل أن حركات أعضاء البدن نوعان فنقول
حلقومه، عند استنشاقه اهلواء، وإرساله يف حال النوم حركات نبض العروق الضوارب وحركات أضالع صدره وفؤاده ورئته و

  .واليقظة من غري إرادة منه وال اختيار

وأما احلركات اإلرادية واالختيارية فمثل القيام والقعود والذهاب وايء والصنائع واألعمال والكالم واإلشارات بأعضاء بدنه، 
ومنها حركة . نيف وعشرون حركة، منها حركات جلفن العني بالفتح واإلطباقفإنه ال يكون إالّ بإرادة واختيار منه، وهي مائة و

نقل حدقتيه إىل أربع جهات، فوق وحتت وميني ويسار، حيركها بأعصاب ممتدة من الدماغ إىل ِجرم العني، وبالعضالت املتصلة 
ا، كما جيذب الفارس جلام فرسه مينةً ويسرةً، ويصرفه بالعني، فهو يقلّب عينه بتلك العضالت واألعصاب مىت شاء إىل اجلهات كلّه

ومنها حركات اللسان إىل ست جهاٍت ملضغ . كيف يشاء يف تقلُّب عينه، وحيركها إىل حيث يريد أن ينظر إليه بتلك األعصاب
 واألنياب والدق والطحن الطعام وتقليبه حتت أسنانه للقطع والكسر والدق والطحن، والقطع بالثنايا، والكسر بالرباعيات

  .باألضراس والطواِحن

منها حركات اللسان أيضاً عند قطع الشفتني حلدوث احلروف اليت : وأما حركات اللسان عند الكالم فإنا نذكرها يف فصل آخر
شر واألربعة ع. ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن: جمراها على اللسان، وهي أربعة عشر حرفاً يف لغة العرب، وهي هذه

  .حرفاً أُخرى فمخاِرجها خمتلفةٌ ليس للسان فيها مدخل

مث اعلم أن هذه األحرف ال حتدث إالّ بإرسال النفَس املُستنشق من اهلواء وإرساله، وقَطِع اللسان هلا يف خمارجها وجماريها، كما نبين 
  .ذلك يف فصل آخر

ومنها حركات . ياشيم عند استنشاق اهلواء والروائح باملنخرينومنها حركتان للشفتني بالفتح والضم، ومنها حركات عصبات اخل
ومنها حركات الرأس . ومنها حركة الفك السفالين إىل أربع جهات. املريء للبلع وازدراد الطعام والشراب، وإيصاهلما إىل املَِعدة
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. ومنها حركات الذِّراع إىل جهتني. مثل ذلكومنها حركات العضدين . ومنها حركات الكفّني إىل أربع. والرقبة إىل أربع جهات

ومنها حركات األصابع األربع، كلُّ واحدة إىل جهتني، إالّ اإلام، فإا تتحرك إىل . ومنها حركات الكُرسوع إىل أربع جهات
اقني إىل ومنها حركات الس. ومنها حركات الفخذين إىل أربع جهات. ومنها حركات الظهر إىل أربع جهات. اجلهات األربع

فهذه جملة خمتصرةٌ من . ومنها حركات السبيلَني عند إطالق البول والغائط. ومنها حركات أصابع الرجل إىل جهتني. جهتني
فأما عللها فيطول شرحها، مذكور بعضها يف كتب التشريح، وبعضها يف كتاب منافع سائر األعضاء . تعديد بدن اإلنسان

  .جلالينوس

    

ء أبدان احليوانات سائر احليوانات فيطول شرحها لكثرة اختالفها وصوِرها وأشكال أعضائها، وقد ذكرنا طرفاً وأما حركات أعضا
فأما حركات الصناع وأصحاب اِحلرف يف صنائعهم . منها يف رسالة احليوانات على لسان رسول النحل عند اجلن يف اخلطاب

فأما حركات احلواس اخلمس عند إدراكها حمسوساا فقد ذكرنا طرفاً . ائع العمليةوأعماهلم فقد ذكرنا طرفاً منها يف رسالة الصن
وأما حركات عصبات مقدم الدماغ ووسطه ومؤخره فقد ذكرناه يف رسالة اآلراء واملذاهب . منها يف رسالة احلاس واحملسوس

وأما . وأما حركات اجلواهر املعدنية ففي رسالة أُخرى. وأما حركات النبات فقد بينا طرفاً منها يف رسالة النبات. والديانات
وأما حركات . وأما حركات األركان األربعة فقد بيناها يف رسالة الكون والفساد. حركات اجلو واهلواء ففي رسالة اآلثار العلْوية
حركات اآلمل واللذات يف رسالة و. وأما حركات األصوات ففي رسالة املوسيقى. األفالك والكواكب ففي رسالة السماء والعامل

أُخرى، فقد ذكرنا يف كل رسالة ما يليق حبسبه، وإمنا طولنا ذكر احلركات وزدنا يف شرحها ألا هي حياة العامل، وذلك أن حياة 
ر، كما كل شيء من نبت وحيوان باملاء، وحياة املاء باحلركة، وحياة األبدان بالنفس، وحياة النفس بالفكر واجلوالن واخلواط

  .ذكرنا طرفاً منها يف رسالة اإلميان، وهي ال دأ، أعين النفس، ال يف النوم وال يف اليقظة عن احلركات واجلوالن

بيان بطالن قول من يقول بِقدم العامل مث اعلم أن غرضنا، من ذكر حركات العامل وحركات أجزائه الكليات واجلُزئيات وفنون 
قول من يقول بِقدم العامل، وذلك ألن احلركات املختلفة تدل على اختالفها، واملتحرك واملختلف تصاريفها، هو بيان بطالن 

األحوال ال يكون قدمياً هو الذي يكون على حالة واحدة ال يتغير وال يستحيل وال حيدث له حال، وذلك ليس يوجد موجود هذا 
  .سوى اهللا تعاىل هذا شأنهشأنه إالّ اهللا الواحد األحد، وال ميكن أن يوجد شيء 

مث اعلم أن الذين قالوا ِبقدم العامل ظنوا بأنه ساكن، والساكن ال ختتلف أحواله، وليس األمر كما ظنوا وتومهوا من سكون العامل، 
فالك، فمنها حركات الكواكب، ودوران األ: كما بينا فيما تقدم بكثرة حركات كلياته وجزئياته ما ال تنكره العقول السليمة

  .واستحاالت األركان، وتكوين املُولِّدات مما ال خفاء به

ولعمري إن الفلك احمليط هو جسم كروي حميط بسائر األشياء واألفالك، وهو ساكن يف مقره ال ينتقل منه، ولكنه متحرك األجزاء 
ل مركزه اخلاص، ال يقَر وال يهدأ طرفةَ وكل فلك، من األفالك املستديرة، واألفالك اخلارجة املراكز، يدور كل واحد حو. كلها

وقد ذكر أصحاب . عني، وال ميكن أن يتوهم بسرعة حركتها إالّ شيء نذكره، وذلك أن الدوارة هي أسرع شيء حركة نشاهدها
وه يف حركة فمن ذلك ما قال: املَِجسطي أن حركات األفالك والكواكب أسرع من ذلك، وقد بينوها برباهني هندسية ضرورية
  .الشمس إا تتحرك يف مقدارما يِشيلُ اإلنسان رجله خبطوة من خطواته، ويضعها متشي فراسخ

    

مثال . مث اعلم أن كل حركة يف متحرك فهي متحركة له، وهي سبب لشيء آخر، فمىت عِدمت تلك احلركة بطُل ذلك السبب
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ي سبب الطحن؛ فمىت وقفت الدابة وانقطع املاء، سكنت الرحى وعِدم ذلك حركة الرحى عن الدابة اليت تديرها أو املاء، وه
وهكذا الرياح وحتريكها املراكب والسفن . فهكذا حكم الدوالب، مىت وقفت الدابة، سكن دوران الوالب وعِدم االستقاء! الطحن

 مراكب األار، والسماريات يف وهكذا أيضاً. واملياه، فمىت سكنت الرياح، وقفت مراكب البحر عن السري، وسكنت األمواج
وهكذا . جرياا، مىت توهم عدم املاء ووقوفها وجريان األار، وقفت املراكب والسماريات والسفن واقفة عن االحندار واإلصعاد

مىت سكنت حركات قوائم احليوانات ماتت، وهكذا مىت سكنت حركات أبداا وأعضائها عن النبض والتنفس ماتت وبطَلت 
وهكذا مىت وقفت الكواكب السبعة السيارة يف الربوج عن دوراا، وقفت اُألمور اليت حتت عامل الكون والفساد من . حياا

واملثال يف ذلك كرواحة . احليوان والنبات عن حركاا وتكوينها؛ يعرف حقيقة هذا من كان حاذقاً بصناعة النجوم وتكلّم عليها
عدما كانت قائمة منتصبة عند حركاا، فهكذا حكم العامل مىت وقف الفلك املُحيط عن الدوران، مىت وقفت عن الدوران سقطت ب

وقفت الكواكب عن املسري واحلركات؛ ووقفت عند ذلك جماري الليل والنهار والشتاء والصيف، فيبطُلُ عند ذلك الكون والفساد، 
وذلك أن العامل هو إنسان كبري، . ية اجلسم الكلّي، وتقوم القيامة الكربىويبطُلُ نظام العامل، وتذهب اخلالئق، وتفارق النفس الكل

فإذا فارقت نفس العامل اجلسم الكُلي فقد مات اإلنسان الكبري وقد قامت قيامته الكربى، كما أن كل إنسان إذا فارقت النفس 
قيامة كربى وقيامة صغرى، كما قال، عليه : انجسده فقد مات اإلنسان الذي هو عامل صغري وقد قامت قيامته، ألن القيامة قيامت

  ! مث بعد ذلك تبين للمنكرين ما كانوا يوعدون" من مات فقد قامت قيامته: "السالم

  أدلة حدوث العالم

اعلم أن معىن قول احلكماء العامل هو إشارةٌ إىل : فصل يف بيان مقدمات عقلية ضرورية تدل على أن العامل حمدث مصنوع فنقول
مث نقول . لك احمليط وما حيويه من سائر األفالك، والكواكب، والربوج، واألركان األربعة ومولَّداا اليت هي احليوان واملعادنالف

اعلم أن الفلك احمليط وما حيويه من مجيع ما ذُكر كلُّها أجسام، ومما ال شك فيه عند احلكماء أن اجلسم عبارة عن الشيء الطويل 
هلم الشيء إشارةٌ إىل اهليوىل وهو اجلوهر؛ والطول والعرض والعمق إشارةٌ إىل الصورة اليت صارت ا اهليوىل وقو. العريض العميق

مث اعلم أن من األجسام ما هو متحرك دائماً، وهي األفالك والكواكب؛ ومنها ما هي ساكنة بكلّيتها، . جسماً طويالً عريضاً عميقاً
بعة، وذلك أن النار اليت دون فلك القمر ال تربح من مكاا، وهي املسمى األثري، وهو هواٌء متحركةٌ بأجزائها، وهي األركان األر

حار لين ليس له ضوء، ودونه هواء بارد يسمى الزمهرير، وليس يربح أيضاً من مكانه؛ ودونه النسيم املُحيط باألرض والبحار، وهو 
ر الثالثُ ال تربح من مكاا، بل هي متحركة بأجزائها، ومنها ما هي متحركة وكل هذه اُألكَ. هواء معتدل بني احلرارة والربودة

وكل هذه األجسام املتحركات . تارةً بكلّيتها وجزئيتها، وتارةً ساكنةٌ بكلّيتها وجزئيتها، وهي املُولَّدات الكائنة من احليوان والنبات
لفلك ملا كان أجساماً كُرياٍت مستديراٍت مِشفّاٍت محيطاٍت بعضها ببعض، بيان ذلك أن ا. والساكنات يقتضي محركاً ومسكِّناً

  .الصغري منها يف جوف الكبري، والكبري يف جوف ما هو أكرب منه، إىل أن ينتهي إلىالفلك التاسع املُحيط بالشكل

ختلفة شرقاً وغرباً وجنوباً ومشاالً وطوالً وكل هذه األفالك متحركات حركاٍت مستديرةً خمتلفةً يف السرعة واإلبطاء، واجلهات امل
وهكذا حكم حركات الكواكب فإا كلها أجسام كُِريات مستديرات مضيئات حبركات مستديرة خمتلفة، كما بين يف . وعرضاً

 والسرعة وغري ذلك، اسطي برباهني هندسية عقلية ضرورية تدل هذه من أحواهلا املختلفة األشكال، من الصغر والكرب واإلبطاء
  .على أا بقصد قاصٍد، وصنع صانع، وجعل جاعٍل، وفعِل فاعٍل حكيم قادر عامل
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وهكذا حكم األركان األربعة ومولِّداا من احليوان والنبات واملعادن، من اختالف أحواهلا، وفنون تصاويرها، وتغير أوصافها، تدل 
  .بصٍري قادٍر، وهو اهللا الواحد القهار العزيز الغفّارعلى أا كلها من صنع صانع حكيم، 

فعند ذلك بطل قول املنجمني فيما يدعونه من تأثري الكواكب، لقيام األدلّة بأا مضطرة مسخرة، إذ املُضطر ال فعل له، والفعل ملن 
  .إالّ لظاٍمل قال مبا ال يعلميضطره، ويبعد عليه قدرته، ومن تعدى هذا احلكم فقد ظلم، وال يبِعد اهللا 

  في بيان مشاهدة العلماءفصل

اعلم أن اجلسم ذو : احلكماء العارفني املُستبصرين الذين هم أولياء اهللا املُصطَفون الذين يرون صانع العامل بعني البصرية فنقول
ن جهة إالّ لسبٍب أو علٍّة ا تكون تلك جهاٍت ال يمكنه أن يتحركإىل مجيع جهاته دفعةً واحدة، وليست حركته إىل جهة أوىل م

فاعلم أن صانع العامل ملا كان حمتجباً عن أبصار الناظرين الذين هم به جاهلون، كان أثر الصنعة يف . احلركة من حتريك غري إياه
ن عمله، ومىت صوره، ومن أي مصنوعاته ظاهراً جلياً بيناً ال خيفى على عاقل منصٍف لعقله، وإن كان ال يدري الصنعة ملن هي، وم

وإن كان العمل لواحٍد فعلة مثاٍل احتذاه بفعله إياه، أو يعرف مثال عمله، ومل . شيء خلقه، وكيف صوره، وواحد عِملَه أو أكثر
لّها  دالىلٌ على أا ك- وهي اليت ذكرنا من اختالف أحواهلا -فمشاهدم أثر الصنعة يف املصنوع ! فعل بعد أن مل يكن فعل؟

بقصد قاصٍد، وصنع صانٍع، وفعل حكيم قادر، وإن كانوا ليسوا يرونه، وال يدرون من هو جلهلهم به، وِقلّة معرفتهم له، وهي 
واحلجاب هاهنا هو جهالتهم وِقلّة " كالّ إم عن رم يومئذ حملجوبون: "احلجاب الذي بينه وبينهم، كما ذكر اهللا تعاىل يف ذمهم

  .معرفتهم به

 أولياء اهللا وأصفياؤه والعلماء العارفون املُستبِصرون فإم يرونه ويشاهدونه يف مجيع أحواهلم ومتصرفام، ليلَهم وارهم، ال وأما
شهد اهللا أنه : "يغيب عنهم طَرفةَ عني، كما ال تغيب مصنوعاته وخملوقاته ومصوراته عن أبصار الناظرين، كما وصفهم تعاىل بقوله

مساهم شهداء ملشاهدم هللا تعاىل يف " إالّ من شهد باحلق وهم يعلمون: "وقال" هو واملالئكة وأُولو العلم قائماً بالقسطال إله إالّ 
وال يعزب عنه مثقال ذَرة يف " هو األول واآلخر والظاهر والباطن: "وقال" أينما تولوا فثَم وجه اهللا: "مجيع أحواهلم كما قال

ما يكون من جنوى ثالثة إالّ هو رابعهم وال : "، وال أصغر من ذلك، وال أكرب إالّ هو معهم أينما كانواالسموات وال يف األرض
وملا حتقق أولياء اهللا تعاىل فهم هذه اآليات وعرفوها حق ." وحنن أقرب إليه من حبل الوريد: "وقال" مخسة إالّ هو سادسهم

شف الغطاء عنهم، حىت رأوه وشاهدوه بأبصارهم، كما عرفوه بقلوم، وكما ادعى معرفتها، شرح اهللا قلوم ونور أبصارهم، وك
  .أراد بذلك أين أراه يف هذا الوقت مثل ما أراه يف اآلخرة" لو كُِشف الِغطاُء ما ازددت يقيناً: "أسد اهللا يف األرض

  في أن وجود العالم عن اهللافصل

 كوجود الدار عن البناء، أو كوجود الكتاب عن الكاتب، الثابت املستقل بذاته، اعلم أن وجود العامل عن الباري ليس: فنقول
املستغين عن الكاتب بعد فراغه من الكتابة، وعن البناء بعد فراغه من أبنية الدار، ولكن كوجود الكالم عن املتكلم الذي إن سكت 

أو كوجود نور السراج يف اهلواء، . ، ومىت سكت بطل وجودهفالكالم يكون موجوداً ما دام املتكلم يتكلم به. بطل وجود الكالم
أو . أو كوجود ضوء الشمس يف اجلو، فإن غابت الشمس بطل وجدان الضوء من اجلو. ما دام السراج باقياً، فالنور باٍق موجود

حد قبل االثنني، كما بينا يف أو كوجود العدد عن الوا. كوجود احلرارة املُسخنة يف جسم النار، لو انطفأت بطل ضوؤها وحرارا
  .رسالة األرمثاطيقي
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وهكذا حكم النور الذي يرى يف . مث اعلم أن كالم املتكلم ليس هو جزءاً منه، بل فعلٌ معله أو عملٌ عِمله وأظهره بعد أن مل يكن
رارة النار املنتِشرة منها حوهلا وهكذا حكم ح. اجلو عن جرم الشمس ليس هو جزءاً منها بل هو أشخاص منها وفيض وفضلٌ منها

وهكذا احلُكم واملثال يف وجود العامل عن الباري، وذلك أن العامل ليس جبزء منه، بل . ليس جبزء منها، بل هي فيض يفيض منها
وليس فضلٌ تفضل به، وفيض جوٍد أفاضه، وفعلٌ فعله بعد أن مل يكن فعل، كما أن املتكلم أظهر الكالم بعدما مل يكن تكلم، 

فقد تبين إذاً، مبا ذكرنا من هذه املثاالت اليت تقدمت، كيفية وجود العامل عن . الكالم جزءاً من املتكلم، بل فعلٌ فعله وصنع أظهره
بعاً وال تقدر أيضاً وال ينبغي أن تظن أن وجود العامل عن اهللا تعاىل طبعاً بال اختيار منه مثل وجود نور الشمس يف اجلو ط. اهللا تعاىل

فأما الباري تعاىل فمختار يف فعله إن . ال اختياراً منها، وال تقِدر أن متنع نورها وفيضها ألا مطبوعة على ذلك طبعها رب العاملني
وهكذا حكم . شاء فعل، وإن شاء أمسك عن الفعل تركاً، مثل املتكلم القادر على الكالم، إ، شاء تكلم، وإن شاء أمسك وسكت

عاىل واختراعه، إن شاء أفاض جوده، وفضله، ونعمته، وإحسانه، وإظهار رمحته وحكمته، وإن شاء أمسك عن الفعل إجياد الباري ت
إن اهللا ميسك : "تركاً، وإن شاء مل ميتنع عن إجياده ِفعله صنعاً، إذ هو قادر على الفعل وترك الفعل خمتاراً، كما ذكر يف كتابه

  ".إن أمسكهما من أحد من بعدهالسموات واألرض أن تزوال ولئن زالتا 

  .وال يشغله شأنٌ عن شأن" كل يوم هو يف شأن: "وقال

وإذ قد تبين مبا ذكرنا حدوث العامل وكيفية حدوثه عن اهللا تعاىل، فنريد اآلن أن نذكر ونبين أيضاً كيفية بواِر العامل وخراب 
ية ضرورية، صادقة، ينتج عنها ما ذكرنا من بوار العامل وخراب األفالك وطَي السموات كطي السِجلّ للكتب، مبقدمات عقل

  .األفالك

فهذه مقدمة موجبة صادقة، . اعلم أن الفاعل املختار هو الذي يقدر على الفعل وتركه مىت شاء : فصل يف الربهنة على ذلك فنقول
الغرض هو عناية :  ومقدمة أُخرى نشرحها فنقول.كلّ فاعٍل حكيم خمتار فله يف فعله غرض، فهذه موجبة صادقة: ومقدمةٌ أُخرى

  .سابقة يف علم الصانع قبل إظهار صنعته، ومن أجله يفعل ما يفعله، فإذا بلغ إىل غرضه، قطع الفعل وأمسك عن العمل

فعله، فإنه كل حكيم صانع إذا علم علماً يقينياً أنه ال يبلغ إىل غرضه يف : فهذه مقدمات ثالث موجبات صادقات، ومقدمة أُخرى
حمرك األفالك والكواكب فاعلٌ خمتار حكيم قادر، : ومقدمة خامسة. ال يعمل شيئاً وال يطلبه، وهذه مقدمة كلّية موجبة صادقة

  .وهذه مقدمة موجبة

 فسببه أن بيان ذلك أنه إن كان قد يبلُغ حمرك األفالك إىل غرضه يف حتريكها،. فينتج عن هذه املقدمات أن العامل سيخرب يوماً
ميسك عن حتريكها وإدارا؛ وإن كان مل يبلغ إىل الغرض، فالغاية يف ذلك بلوغ الغرض، وإن كان يعلم أنه ال يبلغ غرضه ومطلبه، 

. وإن كان يعلم أنه سيبلُغه، فإذا بلغ غرضه ومطلَبه، قطع الفعل وأمسك عن العمل. فسبيله أن يمِسك عن فعله إن كان حكيماً

رك األفالك عن التحريك هلا، وقفت األفالك عن الدوران، ووقفت الكواكب عن املسري يف الربوج، ووقفت جماري وإذا أمسك مح
ويف ذلك يكون . الليل والنهار والشتاء والصيف، وبطل ترتيب الزمان، ووقف الكون والفساد يف املولدات الثالثة، وفسد النظام

 يف فصول قبل هذه أن ِقوام العامل وصالح اخلالئق هو باحلركة اليت هي حياةُ العامل وصالحه، بطالن العامل وبوار الكل، ألنا قد بينا
  .وا يكون اخلري والشر، والسعود واملعارف أمجع

فأما حديث عامل األرواح وبقائها . فقد تبين، مبا ذكرنا، كيفية بوار العامل وطَي السموات واألرضني اليت هي القيامة الكربى
  .امها، وكيفية تصاريف أهلها، فقد ذكرنا طَرفاً منها يف رسالة البعث والقيامة بشرحهاودو
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  ضرر اعتقاد قدم العالم

    فصل يف بيان الضرر ملن يعتقد أن العامل قدمي غري مصنوع 

هالة، وذلك أنه ال إن من يعتقد أن العامل قدمي غري مصنوع، أو يظن ذلك، فإن نفسه نائمة نوم الغفلة، وميوت مبوت اجل: فنقول
خيطر بباله، وال جيول يف خلده وال يف فكره، كيفية صنعة العامل وتكوينه، وال يسأل عن صانعه من هو، وال من خلقه، أو مىت 
أحدثه، ومن أي شيٍء خلقه، وكيف صوره، وِلم فعل بعد أن مل يكن فعل، وما الذي أراد مبا فعله، وما شاكل هذه املباحث 

فإذا مل خيطر بباله ال يسأل . اليت فيها ويف أجوبتها انتباه النفس من نوم الغفلة، وحياةٌ هلا وخالص من البؤس والشدةوالسؤاالت 
عنه، وإذا مل يسأل عنه ال يجاب، وإذا مل يجب ال يعلم، وإذا مل يكن عاملاً، فنفسه تنام يف غفلتها، وتعمى عن االعتبار 

 األذكار واخلطاب، ومتوت يف ظُلُمات اجلهالة اليت هي ظلمات بعضها فوق بعض، ويشتغل حينئذ للمشاهدات، وتصم من استماع
باألكل والشرب، واجلماع وطلب الشهوات اجلسمانية، واللّذات اجلرمانية، إذ هو جاهلٌ بنفسه، مِصر على سوء فعله، مستكرب يف 

كارهاً حزيناً، خاسراً ال يرجى له بعد املوت ثواب، وال يؤمل له إحسان، إذ مل مث يفارق الدنيا، على رغٍم منه، . حياته إىل املمات
  ".خسر الدنيا واآلخرة ذلك هو اخلسران املبني: "يكن له جيازى به إحساناً، وهو قوله

د ذلك خواطر فأما من يعتقد خالف ذلك، وهو يعتقد أن العامل محدثٌ مصنوع بقصِد قاصد، وفعل حكيم، فإنه يعِرض له عن
عجيبةٌ، وفكر ورويةٌ، واعتبار وبصريةٌ، وسؤاالت طريفة، ومباحث لطيفةٌ عن العلوم الشريفة، ويكون يف ذلك النجاة والسبب 

وذلك أنه . النتباه النفس من نوم الغفلة، وتنفتح له عني البصرية، وحييا حياة العلماء، ويعيش عيش السعداء يف الدنيا واآلخرة مجيعاً
من هذا الصانع الذي خلق العامل، ومىت خلق، ومن أي شيء عِمل، وكيف : طر بباله، ويعِرض يف فكره أن يبحث ويسأل فيقولخي

صنع وصور، وِلم فعل بعد أن مل يكن فعل ما فعل، وما الذي أراد بذلك، وملاذا؟ وما شاكل هذه املباحث والسؤاالت اليت يف 
وإن وفِّق لفهمها إلهلام من اهللا تعاىل، .  ويقظةٌ هلا من الغفَالت، واخلروج من ظُلُمات اخلطيئةأجوبتها حياة النفس من موت اجلهالة

 حسبما بينا يف رسائلنا -فذلك هو الوحي والنبوة، وإن عز عليه، فعليه مبجالسة احلكماء واملُباحثة معهم، فإذا فَِهم ما قالوه 
عهم حيث كانوا يف درجات اِجلنان، وتنتبه نفسه من نوم الغفلة، وحييا حياة  صارت نفسه مثل نفوسهم، ويكون م-اإلهليات 

العلماء، ويعيش عيش السعداء، ويرفع إىل ملكوت السماء، ويصري زمرة األنبياء الذين أخلصوا خبالصة ذكرى الدار، وتصري نفسه 
  .خالداً مخلِّداً، منعماً ملذّذاً أبد اآلبدينمن ورثة جنِة النعيم وسكّان السماوات، وقاطين األفالك، ويبقى هنالك 

صفوة السعادة فصل مث اعلم أن لكل شيء من املوجودات قسطاً من السعادة، قَلّت أم كثرت، وهي أن يبقى ذلك الشيء موجوداً 
ت ما يناله أولياء اهللا الذين هم أطول ما يمكن على أحسن حاالته وأمتّ اياته، ولكن أسعد السعادات، وأمتّ النهايات، وأرفع املقاما

أُوالها معرفتهم برم، والثانية قصدهم حنوه مِمهم، والثالثة ِطالبهم مرضاته بسعيهم : صفوته وأهل مودته، وهو ثالث خصال
  .وأعماهلم

علم أن النفس الكلية هي أيضاً فأما معرفَتهم برم فهو أن يعلم أن كل نفس جزئية هي قوة منبِجسة فائضةٌ من النفس الكلية؛ وي
قوةٌ منبجسة فائضة من العقل الكلي، ويعلم أن العقل الكلي هو أيضاً نور فائض من وجود الباري تعاىل؛ ويعلم أن اهللا تعاىل هو 

فس اجلزئية هي نور األنوار، ومحض الوجود، ومعِدن اجلود، ومعطي الفضائل واخلريات والسعادات، وهو باٍق أبداً سرمداً، وأن الن
أيضاً أنوار وضياء وإشراقات فائضة من النفس الكلّية، منبثّة منها يف العامل، ساريةٌ يف األجسام من لَدن فلك احمليط إىل منتهى مركز 

  .فهذا أصل علم أولياء اهللا تعاىل ومعرفتهم برم. األرض
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ل وأطراف النهار، يف عجائب مصنوعاته، وغرائب خمترعاته، وأصناف وأما قصدهم حنوه مم نفوسهم فإنه ِفكرتهم، وآناَء اللي
خالئقه، واعتبارهم تصاريف أحواهلا، وكيفية الوصول إليها وإىل صانعها وبارئها، وحمبتهم له، واشتياقُهم إليه من كَثرة ما يرون من 

وأما ِطالبهم مرضاته بسعيهم وأعماهلم .  أحسن إليهاإحسانه وإنعامه عليهم وعلى اخللق أمجعني، وقد جِبلت القلوب على حب من
فهو قَبوهلم وصايا رم تعاىل اليت جاءت ا األنبياء والرسل، عليهم السالم، والعمل جبميع ما أشاروا إليه فهم يف ليلهم وارهم ال 

 والشرب، واألفعال واألعمال، وارنقلب يف مجيع يغفلون عنه، وال يسهون عن أسراره فيالقيام والقعود، واملَمر وايء، واألكل
أحواهلم ومتصرفام؛ فهم يف مجيع أعماهلم كأم يرون رم بعني القلب، الشك وال ريب، كما قال سيد املرسلني، عليه السالم، 

إن اهللا . " يِضيع أجر من أحسن عمالًواهللا ال" أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه، فإنه يراك: "ملا سئل عن ما اإلحسان؟ فقال
  ".إن اهللا اليضيع أجر احملسنني" "مع الذين اتقوا والذين هم حمسنون

متت رسالة كمية ! وفقك اهللا وإيانا ومجيع إخواننا إىل طريق السداد، وهداك وإيانا ومجيع إخواننا سبيل الرشاد، إنه رؤوف بالعباد
  .ل واملعلوالتأجناس احلركات ويليها رسالة يف العل

  التاسعة في العلل والمعلوالتالرسالة

إخوان الصفاء رسائل وهي الرسالة األربعون من   

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى، آهللا خري أما يشِركون؟ 

  بيان العلل والمعلوالت

ونريد . ركات، وكيفية اختالفها، وأشرنا يف ذلك أن العامل محدث مصنوعاعلم أيها األخ أنا قد فرغنا من بيان كمية أجناس احل
إن نعمة اهللا تعاىل على عباده مجةٌ ال تفىن، ومواهبه كثرية ال تحصى، : اآلن أن نذكر يف هذه الرسالة بيان العلل واملعلوالت فنقول

اجلزيلة وعطاياه اجلميلة لبعض عباده، اليت خص ا قوماً فمن مواهب اهللا . ولكن يتفاضل بعضها بعضاً حبسب جزالتها وغزارا
يعين به علم القرآن خاصة، وتفسري آياته " ومن يؤت احلكمة فقد أُويت خرياً كثرياً: "دون قوم، هي احلكمة البالغة كما ذكر بقوله

ب والكَِذب يف حق اهللا وآياته، حيث يفسر قوم آيات ومعاين أسراره وإشاراته اللطيفة اليت ال ميسها إالّ املُطهرون من العيوب والذنو
اهللا على خالف ما هو معناه، كما فسروا االستواء باجللوس والتمكُّن على العرش، والرؤية بالنظر إىل اجلسم املشار إليه، وبالسمع 

 السماء السابعة إىل السماء الدنيا، وغري والبصر فسروا األعضاء اإلهلية، وفسروا الكالم بالنطق واحلروف، وبالرتول االنتقال من
ذلك من اآليات اليت ال يعرف تأْويلها إالّ اهللا والراسخون يف العلم، وهؤالء هم الذين يعملون ويعرفون تأويل آياته وأسراره، 

  .آمنا به، كلّ من عند ربنا، فهذا قول احلكماء الربانيني والعلماء املتفلسفني: يقولون

ظ الفيلسوف عند اليونانيني معناه احلكيم، والفلسفة تسمى احلكمة، واحلكيم هو الذي أفعاله تكون محكمة، مث اعلم أن لف
وِصناعته متقَنة، وأقاويله صادقة، وأخالقه مجيلة، وآراؤه صحيحة، وأعماله زكية، وعلومه حقيقية، وهي معرفة حقائق األشياء 

ة أجناسها، وأنواع تلك األجناس وخواصتلك األنواع واحداً واحداً، والبحث عن ِعلَلها، هل هي، وما هي، وكم هي، وكمي 
وأي شيء هي، وأين هي، ومىت هي، وملَ كانت، ومن هي؟ ويحِسن أن يسأل عن هذه الوجوه أو جييب عنها إذا سئل؛ ويفهم 
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  .معانيها إذا فكر فيها وحبث عنها، كما قلنا يف رسالة أجناس العلوم

صعب األجوبة عن هذه السؤاالت التسعة جواب اللِّمية، ألنه سؤال عن العلل، والعلل كثريةٌ دقيقة، غامضة، حتتاج إىل مث اعلم أن أ
  .حبث شديد، وفهم صادق، ونفس زكية، ونظر دقيق

م هو؟ والرابع كم هو؟ أوهلاهل هو؟ والثاين ما هو؟ والثالث ِل: مث اعلم أن املباحث واملطالب يف معرفة حقائق األشياء تسعة أنواع
واخلامس أي شيٍء هو؟ والسادس كيف هو؟ والسابع أين هو؟ والثامن مىت هو؟ والتاسع من هو؟ ولكل سؤال من هذه السؤالت 

جواب خاص ال يشبه اآلخر؛ فمن يتعاطى معرفة حقائق األشياء، ويخرب عن ِعللها وأسباا، حيتاج إىل أن يكون قد عرف هذه 
  .تسعة، واجلواب عن هذه السؤاالت، واحدةً واحدة حبقها وصدقهااملباحث ال

    

مث اعلم أن معرفة الكيفية قبل معرفة الكمية، فمن ال يدري كيفية األشياء، وترتيبها وِنظامها، ال يوثق بقوله إذا أخرب عن ِعلَلها 
وينبغي ملن يطلب حقائق األشياء، ويبحث !  مبلِّغاًوأسباا بأن ذلك منه عن معرفٍة، بل هو حكايةٌ وإخبار عن غريه، وال يكون إال

عن عللها وأسباا أن يبتدئ أوالً مبعرفة اُألصول والقوانني واألجناس الكُلّيات، مث ينظر يف الفروع واألنواع واألشخاص اليت هي 
  .احلروف

عامل وكيفية إبداع الباري العالَم، واختراعه إياه، مث اعلم أن ِمالك األمر يف معرفة حقائق األشياء هو يف تصور اإلنسان حدوث ال
  .وكيفية ترتيبه للموجودتا ونظامه للكائنات مبا عليه اآلن وِلم كان ذلك

مث اعلم أن كل عاقل إذا مسع كالم العلماء يف حدوث العامل، وأقاويل احلكماء يف كيفية إبداع الباري تعاىل العامل، واختراعه له بعد 
فإن . كّر فيما قالوه، فإنه يشتهي ويتمىن أن لو علم كيف صنعه، ومىت علمه، وِلم فعل ذلك بعد أن مل يكن قبلُأن مل يكن، وتف

فكّر يف هذه الثالثة من املباحثات، ومل يتصور كيفية ذلك، وال مىت، وال ِلم، لصعوبتها ودقّتها، فرمبا حتير عقله، وتشككت نفسه 
  . وتبلبلتفيما قالت احلكماء، وارتابت ا

مث اعلم أن العلّة يف صعوبة التصور حلدوث العامل، وكيفية إبداع الباري تعاىل من غري شيء، هو من أجل جريان العادة يف الشاهد 
  .أن كلّ مصنوٍع فإن صاِنعه يعمله من هيوىل ما، يف مكاٍن ما، يف زماٍن ما، حبركاٍت وأدوات

اري تعاىل له هكذا، بل أخرج من العدم إىل الوجود هذه األشياء كلها، أعين اهليوىل وليس حدوث العامل وصنعته، وإبداع الب
  .فمن أجل هذا ال يتصور كيفية حدوث العامل وإبداعه. واملكان والزمان واحلركات واألدوات واألغراض

  فصل أن الحكماء هم ورثة األنبياء

الشكوك واحلرية حيث تفكّروا يف كيفية حدوث العامل، وال يتصور ذه مث اعلم أن اهللا تعاىل قد علم بأنه يعِرض للعقالء هذه 
الطريقة لصعوبتها، فجعل له طريقاً آخر أسهل من هذه، وأقرب، وركّزها يف نفوسهم كأا مكتوبةٌ فبها كتابةً إهلية، ال ميكن ألحد 

ه ا، وهي كيفية صورة العدد، ومنشؤه من الواحد الذي من العقالء إنكارها، إذا أنصف عقله، ألنه جيد ِصدقها يف نفسه شاهداً ل
  .قبل االثنني كما يف رسالة األرمثاطيقي

مث اعلم أن احلكماء والعلماء هم ورثة األنبياء، واألنبياء هم سفراء اهللا بينه وبني خلقه، وليعبروا عنه املعاين، ويفِهموها الناس بلغات 
فإذا مضت األنبياء لسبلها، خلقهم العلماء واحلكماء، وقاموامقامهم، ونابوا . در احتمال أفهامهمخمتلفة، لكل أُمة ما تعرفه، على ق

فمن قبل منهم ما قالوه، وعِمل . منام فيما كانوا يقولون ويفعلون، ويعلّمون الناس من معامل الدين وطريق اآلخرة ومصاحل الدنيا
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فاحذَر يا أخي خمالفة . أىب وكفر به، فهو على خطر عظيم وخوٍف من اهلالكمبا أمروه، فهو على طريق النجاة والفوز، ومن 
وينبغي أن ال ترضى لنفسك إالّ بأعلى مرتبة يف العلم واحلكمة، فإن بذلك . احلكماء، ومعاندة العلماء، بل كن منهم إذا استوى لك

  ".ين ال يعلمون؟ إمنا يتذكر أولو األلبابقل هل يستوي الذين يعلمون والذ: "يكون القُربةُ إىل اهللا كما ذكر بقوله

    

إن : قد قالت احلكماء كلمة كلّيةً صادقة وهي قوهلم: وإذ قد بان مبا ذكرنا طرف من فضيلة العلماء وماقب احلكماء، فنقول اآلن
 ما من شيء إالّ وفيه جر ملنفعة الكبيعة مل تفعل شيئاً باطالً، ومعىن هذا القول أنه ليس شيء يف املوجودات بال فائدة وال عاِئدة، بل

لضر ِئل عن . أو دفعِبر، إذا سخعي أنه يعرف اِحلكمة، أو يتعاطى التحقيق،أن يفإذا كان األمر كما ذكرت، فيحتاج كلّ من يد
: ي له أن يقول وإالّ ينبغ- إن كان حيسن ذلك -ِعلّة كل موجود، وملاذا، وكيف، وما احلكمة يف كونه، وما الفائدة يف وجوده؟ 

قبل كل شيء إنه ينبغي ملن يريد النظر يف حقائق األشياء والبحث عن : فنقول. ال أدري: اهللا ورسوله أعلم، وال يأنف أن يقول
ِعلَلها، والسؤال عن أسباا، وِلم، وكيف، وملاذا، وما احلكمة فيها؟ أن يكون له قلب فارغٌ من مهوم الدنيا وأُمورها، ونفس زكية، 
وفهم دقيق، وعقل واضح، وأخالق طاهرة، وصدر سليم من الدغل والِغش واآلراء الفاسدة، ويكون مرتاضاً بالرياضيات اِحلكمية 

 مث ينظر يف - كما بينا يف رسالة األجناس من العلوم -األرع، والنظر يف املنطق والطبيعيات، ويكون قد عرف السؤاالت وأجِوبتها 
يسمى ِعلم األنبياء امللقّب بِعلم اإلهليات، ألن هذا العلم هو الغاية القصوى اليت ينتهي إليها اإلنسان يف علم املعارف هذا الفن الذي 

  .اليت تلي رتبة املالئكة الذين هم املأل األعلى، وسكّانُ السموات، وملوك األفالك

  ومن أخص أوصاف الباري أنه غير الوجود

يانٌ، أي صور غَِرييات أفاضها وأبدعها الباري تعاىل، كما أن العدد هو أعيانٌ أي صور غَِرييات، فاض مث اعلم أن األشياء هي أع
من الواحد بالتكرار يف أفكار النفوس، واألشياء كانت يف علم الباري تعاىل قبل إبداعه واختراعه هلا، كما أن الواحد مل يتغير عما 

  . أفكار النفوسكان عليه قبل ظهور العدد منه يف

ومن أخص أوصاف الباري أنه غري الوجود، وأصل املوجودات وِعلَّتها، كما أن الواحد أصل العدد ومبدؤه ومنشؤه، فلو كان 
الباري تعاىل ِضداً لكان العدم، ولكن العدم ليس بشيء، والباري تعاىل يف كل شيء، ومع كل شيء، من غري خمالطٍة هلا وال ممازجة 

كما أن الواحد يف كل عدد ومعدود، فإذا ارتفع الواحد من كل املوجود توهمنا ارتفاع العدد كلّه، وإذا ارتفع العدد فلم معها، 
ومن . وإذا بطلت األشياء ال يبطُل هو ببطالن األشياء. يرتفع الواحد، كذلك لو مل يكن الباري مل يكن شيء موجوداً أصالً

 تعاىل رتبةً ومرتلةً وهو العقل، كما أن من األعداد ما هو أقرب إىل الواحد رتبةً ونسبةً وهو املوجودات ما هو أقرب إىل الباري
فهكذا حكم املوجودات من اهللا تعاىل مرتبةً ومنتِظمةً كترتيب العدد وِنظامه، . االثنان، مث الثالثة، مث األربعة، مث ما زاد بالغاً ما بلغ

  .رسالة املبادئ العقليةكما بينا يف رسالة العدد، ويف 

مث اعلم أن كثرياً ممن ينظرون ويتفكرون يف مبادئ اُألمور، يظنون ويتوهمون بأن املعلومات يف علم اهللا مل تزل مثل صور 
نفس املصنوعات يف أنفس الصناع قبل إخراجهم هلا ووضعهم إياها يف اهليوىل املعروفة يف صنائعهم، أو مثل صورِة املعقوالت يف أ

العقالء وتصورهم هلا، وليس األمر كما ظنوا وتومهوا، بل مثل كون العدد يف الواحد كما بينا قبل، ألن صورة املصنوعات حصلت 
واليت يف أنفس أُستاذيهم الذين . يف أنفس الصناع بعد النظر منهم يف مصنوعات أُستاذيهم، والتأمل هلا، والتفكُّر فيها، واالعتبار هلا

دعوا الصناعات واخترعوها حصلت يف نفوسهم بعد النظر منهم إىل املصنوعات الطبيعية، والتأمل هلا، والتفكُّر فيها، وهكذا أب
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حكم صورة املعقوالت يف أنفس العقالءحصلت فيها بعد النظر إىل احملسوسات، وتأملهم هلا، والفكر منهم فيها، وليس حكم اهللا 
واِملثالُ ينبغي أن يكون مطابقاً ملا ميثّل به يف أكثر املعاين ال يف . ذاته، كما أن العدد من ذات الواحدتعاىل كذلك، بل ِعلمه من 

  .فمثال الباري تعاىل بالواحد يف نسبته إىل املربوزات باألعداد أكثر مطابقةً له من غريها من املثاالت. أقلّها

    

ما دونه فيض ما، وأن ذلك الفيض هو من جوهره، أعين صورته املُقومة اليت هي مث اعلم أن كلّ موجود تام فإنه يفيض منه على 
واِملثال يف ذلك حرارة النار فإا تفيض منها على ما حولنا من األجسام، من التسخني واحلرارة، وهي جوهرية النار اليت هي . ذاته

والرطوبة جوهريةٌ يف املاء، وهي صورة . لبلل على األجسام ااورة لهصورا املقومة هلا، وهكذا أيضاً يفيض من املاء الترطيب وا
مقومة لذاته، وهكذا أيضاً يفيض من الشمس النور والضياء على األفالك واهلواء، ألن النور جوهري يف الشمس، وهي صورته 

  .هريةٌ هلا، وهي الصورة املقومة لذااوهكذا أيضاً تفيض من النفس احلياة على األجسام، ألن احلياة جو. املقومة لذاته

  الفيض ومثال الضوء في الهواء

فصل مث اعلم أنه ما دام الفيض من الفائض متواتراً متِصالً، دام ذلك املُفاض عليه، ومىت مل يتواتر متصالً، عِدم وبطل وجوده، ألنه 
  .يضمحل األول فاألول

 تواتر الربق واتصل، بقي اهلواء مضيئاً مثل النهار، ألن الشمس تفيض الفيض منها على اهلواء واملثال يف ذلك الضوء يف اهلواء، إذا
وهكذا . متواتراً متصالً، فإذا حجز بينهما حاجز، عِدم ذلك الضوء من اهلواء، ألنه يضمحل ساعة ساعة، وال يتواتر الفيض عليه

، تدوم احلياة، فإذا فارقت النفس اجلسد، بطَلت حياة اجلسد من ساعته احلياة من النفس على األجسام ما دامت متصلةً متواترةً
وهكذا حكم وجود العامل وبقائه من الباري تعاىل، فما دام الفيض والوجود والعطاء متواتراً متصالً، دام وجود العامل . واضمحلت
  .من اهللا تعاىل

 تعاىل كوجود الدار املَبنية من البناء، املستقلة بذاا، املُستغنية عن وعامل أن أكثر العقالء يظنون ويتومهون أن وجود العامل من اهللا
البناء بعد بنائه، وليس األمر كما ظنوا وتوهموا، ألن بناء الدار تركيب وتأليف من أشياء هي موجودة بأعياا، قائمةٌ بذواا، 

وليس اإلبداع واالختراع تركيباً وتأليفاً، بل إحداثٌ .  شاكلهاكالتراب واملاء واحلجارة واآلجر واِجلص واللِّبن واخلشب وما
واملثال يف ذلك كالم املاكلم وكتابة الكاتب، فإن أحدمها يشبه اإلبداع وهو الكالم، واآلخر يشبه . واختراع من العدم إىل الوجود

ذا أمسك الكاتب، ال يبطُل املوجود من التركيب وهو الكتابة، فمن أجل هذا صار إذا سكت املتكلم، بطَل ِوجدان الكالم، فإ
والدليل على ما قلنا وحقيقة . فوجود العامل من اهللا كوجود الكالم من املتكلم، إذا أمسك عن الكالم، بطَل ِوجدان الكالم. الكتابة

وال يشغله شأن عن " نكل يوم هو يف شأ"اآلية و" إن اهللا ميسك السموات واألرض أن تزوال ولئن زالتا: "ما وصفنا قول اهللا تعاىل
  .شأن

مث اعلم أن كل لبيب عاقل إذا فكّر يف كيفية حدوث العامل وإبداع الباري له، وخلِقه أطباق السموات واألرض، وتركيبه أُكر 
آلراء األفالك، وتدويره أجرام الكواكب البسيطة واألركان األربعة، وتكوينه املولَّدات الثالثة منها، فال بد أن يعتقد فيها أحد ا

إما أن يظن ويتوهم بأا أُبدعت دفعةً واحدة، وأخرجها الباري تعاىل من العدم إىل الوجود على ما هي عليه اآلن، أو يظن : الثالثة
ويتوهم بأا أُبدعت على تدريج، فأُخرجت على ترتيب أوالً فأوالً إىل آخرها على ممر الدهور واألزمان، أو يقول بعضها دفعةً، 

فأما من يظن ويقول إا أُبدعت دفعةً واحدة بال زمان، فال جيد . لى التدريج، إذ ليس يف القسمة العقلية غري هذه الثالثةوبعضها ع
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  .ملا يقول عليه دليالً من الشاهد، فيتشكّك فيما يقول

ما يقول شواِهد كثريةً من وأما من يقول إا أُبدعت وأُخرجت من العدم إىل الوجود على تدريج وِنظام وترتيب فهو يِجد على 
  .املوجودات باستقراٍء واحد

  .وأما من يقول إن بعضها أُبدع وأُحدث دفعة واحدة، وبعضها على التدريج، فهو حيتاج إىل أن يبينها ويشرحها ويفصلها

     ممر الدهور واألزمان، إن اُألمور الطبيعية أُحدثت وأُبِدعت على تدريج : زمن حتول اهليوىل إىل أشكال كُِرية فصل فنقول

وذلك أن اهليوىل الكُلّي، أعين اجلسم املُطلق، قد أتى عليه دهر طويل إىل أن متخض ومتيز اللطيف منه من الكثيف، وإىل أن قَِبل 
زت مراِكزها، األشكال الفلكية الكُرية الشفافة، وتركَّب بعضها يف جوف بعض، وإىل أن استدارت أجرام الكواكب النيرة، ورِك

خلق السماوات واألرض يف : "والدليل على ذلك قوله تعاىل. وإىل أن متيزت األركان األربعة، وترتبت مراِتبها وانتظمت ِنظامها
  ".وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون: "وقوله تعاىل" ستة أيام

كن : "منتِظمةً بال زمان وال مكان وال هيوىل ذات ِكيان، بل بقولهفأما اُألمور اإلهلية الروحانية فحدوثها دفعةً واحدة مرتبةً 
والعقل هو نور الباري تعاىل . واُألمور الروحانية اإلهلية هي العقل الفعال، والنفس الكلية، واهليوىل اُألوىل، والصور املُجردة." فيكون

 الباري منه، واهليوىل اُألوىل هي ِظلّ النفس وفَيئُها، والصور وفيضه الذي فاض أوالً، والنفس هي نور العقل وفيضه الذي أفاضه
وهذه اُألمور كلها بال زمان . املُجردة هي النقوش واألصباغ واألشكال اليت عمتها النفس يف اهليوىل بإذن اهللا تعاىل وتأييده بالعقل

واملثال حدوث الربق وإشراق نور الشمس يف ". ح بالبصروما أمرنا إالّ اوحدة كلم: "كما قال" كن فيكون: "وال مكان، بل بقوله
  .اهلواء، وإضاءة األبصار، ورؤية األشياء دفعةً واحدة بال زمان

مث اعلم أن األركان األربعة متقدمة الوجود على مولَّداا باأليام والشهور والسنني، كما أن األفالك متقدمة الوجود على األركان 
والباري تعاىل متقدم . وعالَم األرواح متقدم الوجود على عامل األفالك بالدهور الطِّوال اليت ال اية هلا. والِقراناتباألزمان واألدوار 

  .الوجود على الكل، كتقدم الواحد على مجيع العدد

الروحاين ومحلِّها النراين ودارها مث اعلم أنه قد أتى على النفس دهر طويل قبل تعلُّقها باجلسم ذي األبعاد، وكانت هي يف عالّمها 
. احليوانية مقِبلَة على ِعلّتها العقل الفعال تقبل منه الفيض والفضائل واخلريات، وكانت منعمة متلذذة، مسترحية، مسرورة فرحانة

وكان اجلسم . ات والفضائلفلما امتألت من تلك الفضائل واخلريات، أخذها ِشبه املخاض، فأقبلت تطلب ما تفيض عليه تلم اخلري
فارغاً قبل ذلك من األشكال والصور والنقوش، فأقبلت النفس على اهليوىل متيز الكثيف من اللطيف، وتفيض عليه تلك الفضائل 

ات فلما رأى الباري تعاىل ذلك منها مكّنها من اجلسم، وهيأ هلا، فخلق من ذلك اجلسم عالّم األفالك وأطباق السماو. واخلريات
من لَدن فلك احمليط إىل منتهى مركز األرض، وركَّب األفالك بعضها يف جوف بعض، وركّز الكواكب مراِكزها، ورتب األركان 

مراِتبها على أحسن النظام والترتيب مبا هي عليه اآلن، لكيما تتمكن النفس من إدارا وتسيري كواكبها، ويسهل عليها إظهار أفعاهلا 
  .اخلريات اليت قَِبلتها من العقل الفعالوفضائلها و

    

ومن يِرد أن يتصور كيفية متَخض اهليوىل، وتميز أجزاء . فهذا الذي كان سب كون العامل، أعين عامل األجسام، بعد أن مل يكن
 جوف بعض يف مراتبها اجلسم اللطيف منها من الكثيف، وقَبوهلا األشكال الكُِريةَ الفلكية الشفّافة، وكيف تركّب بعضها يف

ودوراا، وكيف استدارت أجرام الكواكب النيرة، وركِّزت مراِكزها يف أفالكها يف مسرياا، وكيف متخضت أجزاء األركان 
األربعة بعضها مع بعٍض، ومتيز بعضها من بعض، وترتبت على ما هي عليه اآلن كلُّها من هيوىل واحدة من حيث اِجلسمية، مع 
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 صورها وفنون أشكاهلا، فليعترب تركيب جسده من دم الطَّمث يف الرِحم كيف متخض ومتيز، وصار بعضها ِعظاماً بيضاً اختالف
صلْبة، وبعضها حلماً أمحر، وبعضها شحماً دِسماً أصفر، وبعضها عروقاً جموفة، وبعضها أعضاًء آلية، وبعضها أعضاًء متشاة 

وكيف . بعضها قلباً، وبعضها جرم الكبد، وبعضها ِجرم الرئة، وكذلك املَِعدة والطحال والدماغ واألمعاءوكيف صار . األجزاء
وإن عجز . صار بعضها ِجلداً وشعراً وظفراً وما شاكل هذه األشياء املختلفة األشكال والصور واأللوان والطُّعوم والروائح والطباع

لطَّمث ومن النطْفة، وتركيبها منه، وكيفية قبوهلا هذه الصور واألشكال والطعوم واأللوان اليت فَهمه عن تصور كون هذه من دم ا
هي أقرب إليه، ومعرفتها أسهل عليه، فهو عن تصور كيفية األفالك، وخلِق أطباِق السماوات واألرِضني أبعد، وهو ا أجهلُ وأقلُّ 

  .فهماً

الروحاين فصل مث اعلن أنه سترجع النفس الكلية إىل عالَمها الروحاين وحملّها النوراين وحالتها اُألىل رجوع النفس الكلية إىل عالَمها 
ولكن ال يكون ذلك " كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلني: "اليت كانت عليها قبل تعلُّقها باجلسم ، كما قال تعاىل

وال واألدوار، وسيخرب العامل اجلسماين إذا فارقته النفس، وسكن الفلك عن الدوران، إالّ بعد مِضي الدهور واألزمان الط
والكواكب عن السري، واألركان عن االختالط واِملزاج؛ ويبلى النبات واحليوان واملعادن، وخيلَع اجلسم الصور واألشكال والنقوش، 

ألن . حنو عالَمها، وحلقت بِعلّتها اُألوىل، وصارت عنده واحتدت بهويبقى فارغاً كما كان بدياً، إذ أعرضت عنه النفس، وأقبلت 
 بعدما كانت مقبلةً على ِعلّتها يف عاملها، مستفيدةً منها بالفيض من -مثل النفس يف إقباهلا على اجلسم واشتغاهلا به يف إصالح شأنه 

أُستاذه، املُحب احلريص يف تعلُّمه العلم واِحلكَم واملعارف،  كمثَل الرجل اخلير العاقل املُحب املُقِبل على -الفضائل واخلريات 
املُتخلِّق بأخالقه اجلميلة وآدابه الصحيحة مدة من الزمان، حىت إذا امتألت من اخلريات والفضائل والعلوم واِحلكَم، أخذه عند ذلك 

فإذا وجد تلميذاً يعلَم أنه يقبلُ من .  ويفيده إياهاِشبه املخاض، واشتهى ومتنى وطلَب من يفيض عليه من تلك اخلريات والفضائل
تأديبه، ويفهم علمه وحكمته، أقبل عليه بالفَيض واإلفادة طمعاً يف إصالحه، وحرصاً يف تعليمه، ورغبة يف تأديبه، ِتشبهاً بأُستاِذه يف 

هاً بأُستاذه ومعلِّمه ومفّى أفعاله وصنائعه، مثل ما كلن يفعل أُستاذه به تشبجه وهذَّب جوهره وصربه وخجه األول الذي أدخر
  .عنصره

فإذا فرغ من تعليمه وتثقيفه بتأديبه، أقبل عند ذلك على عبادة ربه، وطلب اخلوالت ملناجاة باريه، ومتىن اللُّحوق بأسالفه وأقاربه، 
كل ذلك تشبهاً باهللا تعاىل يف إظهار حكمته وفَيض فضائله . وهكذا ِسرية احلكماء والقدماء الربانيني. والدخول يف زمرة مالئكته

. على بريته، إذ أوجدهم بعد أن مل يكونوا، فأفاض عليهم من فنون ِنعمه وألوان اخلريات والربكات مما ال حيصي عددها إالّ اهللا

  .هالةفافهم يا أخي هذه اإلشارات والتنبيهات، لعلّ نفسك تنتبه من نوم الغفلة ورقدة اجل

  من ظن أن الحكماء يقولون بقدم العالم

    : حكي يف بعض األخبار أن نبياً من أنبياء اهللا قال يف مناجاته مع ربه: فصل

كنت كرتاً مخِفياً من اخلريات والفضائل، ومل أكن : يا رب ِلم خلقت اخللق بعد أن مل تكن خلقته؟ فقال له ربه، على سبيل الرمز
معناه لو مل أخلُق اخللق، خلَِفيت هذه الفضائل واخلريات اليت أفضتها وأظهرا من عجائب خلقي . دت أن أُعرفأُعرف فأر

  .ومصنوعايت املُحكَمات اليت كَلَّت األلسن عن البلوغ إىل كُنه صفاا، وحارت عقوهلم من كنه معرفتها حبقائقها

فإن سوء الفهم ! الء واحلكماء، ولطيف أقاويلها وإشاراا إىل املعاين الدقيقوأنت يا أخي فاحذَر من سوء الفهم من كالم العق
فمن ذلك ما يتومهه كثري من الناس يف حق احلكماء أا تقول بِقدم العامل وأزليته، وهذا هو . يؤدي صاحبه إىل سوء الظن باحلكماء
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إن العامل مل يخلَق يف زمان وال هو يف مكان، : ا مسعوا قول احلكماءسوء الظن منهم لسوء فهمهم ألقاويلها وإشاراا، وذلك أم مل
ال زمان وال مكان أفضل، ألن : ظن من سِمع هذا القول منهم أم يقولون بِقدم العامل، ومل يفهم ما أرادوا، وإمنا أرادوا بقوهلم

ان وال مكان، بل ملا أبدع الباري تعاىل الفلك الزمان عدد حركات الفلك، واملكان سكحه اخلارج، فإذا مل يكن فلك، فال زم
  .وأداره، أوجد املكان والزمان معاً بعد وجود الفلك

إا : إن اجلوهر جوهر لنفسه، والعرض عرض لنفسه، فظن من مسع هذا القول ومل يقهم املراد أم يقولون: ومن ذلك أيضاً قوهلم
وليس األمر على ما ظنوا وتومهوا، وإمنا قالت احلكماء هذا القول، ملا تأملت ! هليست جبعل جاعل أو بصنع صانع، إذ كان لنفس

املوجودات، وتصفَّحت احواهلا، وجدت بعضها صفاٍت، وبعضها موصوفاٍت خمتلفاٍت، وعرفت أن علّة اختالف املوصوفات هي 
واملثال يف ذلك . دعها خمتلفةً بأعياا ال ِلعلّة فيهامن أجل اختالف الصفات، وأما اختالف الصفات فهي ألنفُسها، ألن اهللا تعاىل أب

فمن ظن أن السواد والبياض هلما . اختالف خال األسود واألبيض، فإنه من أجل اختالف السواد والبياض يف ذاتيهما ال لعلة أُخرى
فيه، فهكذا األبيض إمنا كان أبيض وذلك أن األسود هو موصوف، وإمنا كان أسود لكون السواد ! علة أُخرى متادى إىل غري النهاية

فأما السواد والبياض فإما يف أنفسهما خمتلفان، ال لصنعة فيهما بل بذاتيهما خمتلفان، ألن اهللا تعاىل أبدعهما . لكون البياض فيه
 ليس جبعل جاعل وال إن السواد سواد لنفسه ال لصفة فيه، ومل يريدوا أن السواد: فهذا معىن قول اخلكماء. هكذا مختِلفَي الذاتني

  .بصنع صانع، كما توهم كثري من الناس الذين هم مرتاضني باحلكمة وال متحقّقني بالشريعة

مث اعلم أن العجز هو أحد األسباب اليت تعوق الفاعل عن إظهار أفعاله، والصانع عن إحكام صنعه، ولكن رمبا يكون من الفاعل 
ن من عدم األدوات واآلالت اليت حيتاج إليها الصانع يف إحكام صنعته، أو من عدم املكان لضعف قوته والقلّة معرفته، ورمبا كا

مثال ذلك تعسر قَبول . والزمان واحلركات وما شاكلها، أورمبا يكون العجز من ِقبل اهليوىل وعسر قَبلها الصورة من الصانع اخلكيم
 طويالً كما يفتل احلبال من القُنب، فليس العجز من احلداد ولكن من احلديد احلديد من احلداد أن يفتل من احلديد البارد حبالً

ومثل النجار ال يقدر أن يعمل سلَّماً يبلُغ السماء لعدم . ومثل اهلواء ال يقبل كتابة الكاتب فيه لسيالن عنصره. لعسر قبوله للفتل
فل ال لعجز يف احلكيم، بل ألن الطفل غري مستعد لقبول ذلك يف ومثل رجل حكيم ال يقدر أن يعلّم الط. اخلشب، ال لعجز فيه

  .وعلى هذا القياس يوجد العجز من اهليوىل وعسر قبوهلا للصور، ال لعجز يف الصانع احلكيم. حال الطفولية

    

لّه إىل الفاعل القادر احلكيم، ذمل أم مث اعلم أن كثرياً من العلماء ال يعرفون كيفية العجز من اهليوىل وال يعتربونه، فينسبون العجز ك
رمبا يظنون ويتومهون ذلك على اهللا تعاىل، فيقولون إنه عجز عن أشياء كثرية، مثل قوهلم إنه ال يقدر أن يخرج إبليس من مملكته، 

در أن يدخل اجلمل من إنه ال يق: ويقولون! وال يعتربون أن العجز من عدم ما ليس من مملكته، ليس من عدم القدرة من اهللا تعاىل
إن اهللا ال يقدر أن جيعل أحداً قائماً قاعداً يف وقت واحد، وال يدرون أن : ويقولون! سم اخلياط، وال يعتربون العجز من اإلبرة

قول ا يف مث يطلقون القول بأن هذه األشياء ال يِصح ال! العجز من الواحد منا، إذ أن القيام والقعود ال يكونان يف وقت واحد معاً
هذه خصوص ال على العموم، خالف ما قال اهللا تعاىل، ألنه : ؟ قالوا"واهللا على كل شيء قدير: "فإذا سئلوا ما معىن قمله. مقدوره

أترى أنه قادر على : مث إم يدِخلون الشبهة على من يقول إنه عموم بقوهلم"! على كل شيء قدير: "ذكره على العموم مطلقاً فقال
  .يخلُق مثل نفسه؟ وال يدرون أن هذا العجز هو من عدم ِوجدان املثل، ال يف قدرته، ألن العجز هو العدم ال الوجودأن 

  فصل في العلة والمعلول
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  .ما العلة؟ هي السبب املوجب لكون شيء آخر

  .ما املعلول؟ هو الذي لكونه سبب من األسباب

  .ورية ومتاميةفاعلية وهيوالنية وص: كم العللُ؟ أربعة أنواع

املعادن والنبات واحليوان، : املصنوعات كلها؛ فمنها مصنوعات بشرية حيوانية، ومنها طبيعية وهي: كم املعلول؟ أربعة أنواع وهي
  .ومنها نفسانية بسيطة وهي األفالك والكواكب واألركان، ومنها الروحانية اإلهلية وهي اهليوىل والصورة اردة والنفس والعقل

صنعة؟ هي إخراج الصانع ما يف نفسه من الصور ونقشها يف اهليوىل، وكلّ صانع حكيم فله يف صنعته غرض ما، والغرض هو ما ال
  .غاية تسبق يف ِعلم العامل أو يف فكر الصانع، ومن أجله يفعل ما يفعله، فإذا بلغ إليه قطع الفعل وأمسك عن العمل

اعلية، وعلة هيوالنية، وعلة صورية، وعلة متامية، مثال ذلك السرير فإن علته الفاعلية علة ف: مث اعلم أن كل مصنوع فله أربع علل
وكل صانع بشري حيتاج يف صناعته إىل ستة أشياء حىت يتم . النجار، واهليوالنية اخلشب، والصورية التربيع، والتمامية القعود عليه

وكل صانع .  كاليد والرجل، وآالٍت ما كالفأس واِملنشار، وحركاٍت ماهيوىل ما، ومكاٍن ما، وزماٍن ما، وأدواٍت ما: صنعته
وهي هيوىل وحركات : وكلّ صانع نفساين يكفيه اثنان منها. وهي اهليوىل واملكان والزمان واحلركة: طبيعي حيتاج إىل أربع منها

  . اهليوىل والزمان واحلركات واآلالت واألدواتوالباري ال حيتاج إىل شيء منها، ألن فعله إبداع واختراع هلذه األشياء، أعين. ما

واعلم أن كل صانع حكيم من البشريني جيتهد أن يحكم صنعته إحكاماً أجود ما يقِدر عليه، ولكن رمبا عرض له عوائق إما لعلة 
فلة والسهو، وِقلَّة املعرفة باِحلذْق املادة، أو لعسر اهليوىل عن قَبول الصورة، أو لعدم األدوات واآلالت، أو ضعف القوة والنسيان والغ

  .يف الصنعة، واهللا مرتَّه عن مجيع ذلك كلّه

  فصل ثم اعلم أن الموجودات كلها نوعان

كليات وجزئيات، فالكليات رتبها الباري من أشرفها إىل أدوا، كما بينا يف رسالة املبادئ واجلُزئيات، ابتدأها من أدوا إىل أمتِّها 
  .ا رتبةً، كما بينا يف رسالة الطبيعياتوأكمله

    

. وذلك أن يف الناس خواص وعوام: مث اعلم أنه رمبا يكون يف السألة الواحدة ِعدةُ أجوبة، ولكن ليس كل جواب يصلح لكل واحد

ة، إذا وأم. أما جواب اخلاص، إذا سأل عن حدوث العامل وعلَِّته املوجبة، فجوابه على ما سنذكره ونشرحه من بعدا جواب العام
فلو مل خيلق ! سألوا ِلم خلق اهللا العامل بعد أن مل يكن؟ فجوابه أن يف خلِقه العامل حكمةً وخرياً، وفعلُ احلكمة عن احلكيم واجب

اً أنه ألنه كان عامل: ِلم خلق يف وقت دون وقت؟ فيقال: فإن قال. العامل، لكان تاركاً للِحكمة وفعِل اخلريات، وهذا هو اجلواب
ِلم خلق اهللا : فإن قيل. سيخلُق يف الوقت الذي خلق فيه، فلو خلق قبل ذلك لكان فعله خمالفاً لِعلمه، تعاىل عن ذلك علُواً كبرياً

بل : فإن قيل. ألن هذا أحكم وأتقن: تعاىل العامل على هذه الصورة اليت هو عليها اآلن، ومل خيلُقه على غريها من الصور؟ فيقال
: فإن قال. بين كيفية ذلك؟ فإن احلكماء الربانيني قالوا ال جيوز وال ميكن أحكم من هذا وال أتقن منه: فيقال له! ه أحكم وأتقنغري

سألتنا عن صورة العامل بكليته، ال : أَوليس زيد الزِمن قد كان ميكن أن يكون أحكم بنيةً وأحسن صورة مما هو عليه اآلن؟ فيقال
 أجزائه، بل ماذا تقول يف صورة اإلنسانية، هل جيوز أن تكون أحكم وأتقن مما هي عليه اآلن؟ مث اعلم أن اهللا عن صورة حروف

تعاىل خلق اإلنسان يف أحسن تقومي بالقصد األول، فأما صورة زيد الزِمن وعمرو املفلوج فلألسباب الفلكية والِعلَل الطبيعية، 
  .ا عن علل األشياء وخربوا عن أسباا، فإمنا كان ذلك عن ِعللها وأسباا الدقيقة اخلفيةوذلك أن احلكماء حبثو: ويطول شرح ذلك
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ونريد أن نذكر عن تلك العلل واألسباب اليت أدركها احلكماء، بدقّة نظرهم وشدة حبثهم وجودة فكرهم واعتقادهم، طرفاً ليكون 
وإذ قد ذكرنا ما يحتاج إليها . عليها واالعتبار هلا، تشبهاً م واقتداًء مبذاهبهمداللةً على الباقية، وقياساً ملا نريد النظر فيها واحلثّ 

  .فنريد اآلن أن نبين طرفاً من كيفية السؤال واجلواب عن علل األسياء وماهية اِحلكمة فيها

  : فصل وكيف إذا قيل

  ِلم خلق اهللا تعاىل العامل 

  بعد أن لم يكن؟ 

ِلم خلق : وإذا قيل. لقُه العامل حكمةٌ، وفعل اِحلكمة عن احلكيم واجب، وبواجب احلكمة إذاً خلق العاملألن اهللا حكيم وخ: فيقال
ِلم خلقه على هذه الصورة اليت : فإن قيل. لعلمه السابق أنه سيخلُق يف هذا الوقت ال قبل: اهللا يف وقٍت ومل خيلق قبل ذلك؟ قيل

. لعلمه أن هذه الصورة أحكم وأتقن، ففعل كما عِلم ليكون ِفعله موافقاً لعلمه: ؟ فيقالعليها اآلن، ولَم خيلقه على صورة غريها

رسالتني يف املبادئ، ورسالتني يف : كيف خلق العامل، وكيف ابتدأه من أوله إىل آخره؟ فقد أوردنا هلذا أربع رسائل: وإذا قيل
الكائنات، وكيف رتبها ونظّمها بعضها يتلو بعضاً يف الوجود والبقاء العامل، بينا فيها كيف أبدع الباري تعاىل املوجودات ومجيع 

وينبغي ملن يريد النظر يف هذه الرسالة أن يكون قد نظر يف رسالة األربعة املوصوفات . كترتيب العدد عن الواحد الذي قبل االثنني
  .س السؤالت التسعة وأجوبتها للحكماءقبل هذا، ألن معرفة كيف هو قبل معرفة ِلم هكذا، كما بينا يف رساالت أجنا

فالعامل اِجلسماين هو الفلك احمليط وما حيويه من سائر األفالك، . أحدمها جسماين واآلخر روحاين: مث اعلم أن اهللا تعاىل عالَمني
ر اليت ليست بأجسام ذوات والكواكب، واألركان، واملولِّدات الثالثة،والعامل الروحاينّ هو عامل العقل وما حيويه من النفس، والصو

  .األبعاد الثالثة اليت هي ِظلُّ ذي ثالث شعب

    

وقد جعل اهللا تعاىل . مث اعلم أن العامل الروحاين حميط بعامل األفالك، كما أن عامل األفالك حميط بعامل األركان الذي دون فلك القمر
ل هو أفضل األشكال من عدة وجوه ومعاٍن، واحلركة عامل األفالك كُريات األشكال، مستديرات احلركات، ألن هذا الشك

وقسم اهللا تعاىل الفلك اثين عشر قسماً، ألن هذا العدد أفضل األعداد، وذلك أنه أول . املستديرة أفضل احلركات من جهات شىت
ابقة ألول عدد وجعل عدد الكواكب السيارة سبعة مط. وجعل عدد األفالك تسعةً مطابقةً ألمل عدد فردي جمذور. عدد زائد

وجعل أيضاً يف الفلك عقدتني، وجعل بعض الربوج منقلبة، وبعضها ذا . كامل، وجعل فيها نيرين، واثنني حنسني، وواحداً ممتزجاً
 كلّ ذلك ملا فيه من وجوه احلكمة وإتقان الصنعة، ال يبلغ فهم البشر كُنه. جسدين، وبعضها ثابتة، وبعضها نارية، وبعضها ترابية

  ".وال حييطون بشيء من علمه إالّ مبا شاء: "معرفتها، إالّ من أهلمه اهللا تعاىل، وهدي قلبه وشرح بنور حكمته، كما ذكر بقوله

ِلم جعل الباري تعاىل عالَم األجسام قسمني اثنني أحدمها علْوي وهو عامل األفالك وما فيها من أصناف اُألكَر : فإذا قيل
وهو عامل األركان وما فيها من أجناس اخلالئق؟ فيقال لهوالكواكب، واآلخر س لعلل شىت وأسباب عدة، وملا فيه من إتقان : فْلي

ليكون يف ذلك تبِصرةٌ للعقالء وبيان : احلكمة وإحكام الصنعة ما ال يبلُغ فهم البشر كُنه معرفتها، ولكن نذكر منها طرفاً فنقول
تني إحدامها هي الدنيا اليت هي عامل األجسام ومسِكن األجرام، واُألخرى هي دار اآلخرة اليت هي ألويل األبصار فإن هللا دارين اثن

  .عامل األرواح وحملّ النفوس
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ليكون ذلك : ِلم جعل الباري يف عامل األفالك نيرين وسعدين وحنسني وعقدتني وقد كان يف واحد واحد كفاية؟ قيل له: فإن قيل
وذلكأن حاالت أحد النيرين تشبه حاالت . قيق ما قلنا، وِصحة ما وصفنا، من أن له دارين اثنتني ومها الدنيا واآلخرةداللةً على حت

ولذلك إن أُمور الدنيا . أُمور الدنيا وأبنائها وهو القمر، واآلخرة تشبه حاالته حاالت اآلخرة وأبنائها وهي الشمس النير األكرب
دعِن املراتب مرتبةً إىل أمتِّها وأكملهاوحاالت أبنائها توقصان .  من أنقص الوجوه وأدا أخذت يف النحطاط والنفإذا بلغت إىل غايا

وهذا حال القمر من أول الشهر مث إىل نصفه، ومن نصف الشهر إىل آخره، وتشاهد يف كل سنة اثنيت . إىل أن تضمحلّ وتتالشى
وذلك . أحدمها يدل على سعادة أبناء الدنيا، واآلخر يدل على سعادة أبناء اآلخرة: الئلهماوهكذا حكم السعدين ود. عشرة مرة

أن الزهرة اليت هي السعد األصغر، إذا استولت على مواليد أبناء الدنيا، هلم على حسن الرتبة والعز والكرامة، والسرور واللذة، 
افس فيه أبناء الدنيا من هذه اخلصال، ويعدا سعادة، وليست هي سعادة باحلقيقة، والنعمة والرفاهة، واللَّعب واللهو والغناء، وما يتن

وأما إذا استوىل املشتري الذي هو السعد األكرب على مواليد الناس، دل هلم على حسن األخالق، . بل هي حمنةٌ وشقاء وبلوى
ت، والتمسك بالدين وكثرة العبادة وذكر امليعاد، وترك وجودة النفس، وحمبة اخلري والعمل به، والعدل واإلنصاف يف املعامال

اللذات والشهوات الدنيوية، والتفكُّر يف أمر اآلخرة، والتقلُّب بعد املوت، وما شاكل هذه اخلصال املتضادة، ملا يدلّ عليه أبناء 
نيا وهو زحل، إذا استوىل على املواليد، دلّ وهكذا حكم النحسني، وذلك أن أحدمها يدلُّ على ِمحنة ومنحسِة أبناء الد. اآلخرة

على الفقر والبؤس، والشدائد، والذل واهلوان، والعلل واألمراض، والتعب والعناء، واملصائب والغموم واألحزان، ونوائب اِحلدثان 
ى املواليد وتقوى، فداللته على وإذا استوىل اِملريخ عل. اليت هي أكثر من أن حتصى، وأبناُء الدنيا مرهونون ا ال ينفك أحد منها

على الِفسق والفجور وقتل األنفس، وقَطِع ِصلة الرحم، وإهراق الدماء، وهتك احلُرم، وانتهاك احملارم، واخلروج عن : أنواع الشرور
ومن ! عاد واملُنقَلَب بعد املوتالطاعة، واحلمية اجلاهلية، والسرعة والعجلة، وترك النظِر يف العاقب، وِقلّة الورع، واإلنكاِر ألمر امل

وأما كون عطارد ممازجاً للكواكب، ففيه داللةٌ على أن أُمور الدنيا معلةٌ . كانت هذه حاله يف الدنيا فليس له يف اآلخرة إالّ العذاب
والربوج الثوابت تدلّ على . لهاوهكذا حكم الربوج املُنقلبة يدلُّ على تقلُّب أُمور الدنيا وحاالت أه. بأُمور اآلخرة، مماِزجةٌ هلا

وأما كون . والربوج ذوات اجلسدين تدلّ على أن أمور الدنيا متصلةٌ بأُمور اآلخرة وممازجة هلا. ثبات أُمور اآلخرة وحاالت أهلها
تأثريات يف الفلك، فتدالّن العقدتِني يف الفلك، اللتني إحدامها رأس اجلَوزهِر واُألخرى ذنب اجلوزهر، ومها خفيتا الذات، وظاهرتا ال

على أن يف العامل جواهر لطيفة خفيات الذوات، ظاهرات األفعال والتأثريات، وهم أجناس املالئكة، وقبائل اجلن، وأحزاب 
لتزول الشكوك عن قلوب : ِلم جعل الكسوف للنيرين دون سائر الكواكب؟ قيل: فإن قيل. الشياطني، وأرواح احليوانات ونفوسها

  .رتابني الذين يظنون أما إهلان اثنان، فإما لو كانا إهلني ملا انكسفااملُ

    

آالمها، ودواعي عطب أبداا، وشقاوة نفوسها، وهالك هياكلها، وهي : مث اعلم أن اهللا تعاىل جعل يف جبلة احليوان أربعة أسباب
اري احلكيم يف فعله ذلك كله فهو لبقاء نسلها وصالح أما قصد الب. اجلوع، والعطش، والشهوات املختلفة، واللذات الذليلة

وأما الذي يعِرضلها من اآلالم والنكْب فليس بالقصد األول، ولكن بالعرض من أجل النقص الذي هو يف اهليوىل، وذلك . معاشها
خلُف على أبداوس بدلَ ما يتحلل من البدنأن اهللا تعاىل جعل هلا اجلوع والعطش لكيما يدعواها إىل األكل والشرب، ليا الِكيم .

ألن البدن يف التحلُّل دائماً من أسباب خارجة وأسباب داخلة، وأما الشهوات فلكيما تدعو إىل املأكوالت املختلفة املواِفقة ألمزجة 
ِلم جعل للنفوس من اآلالم : يلفإن ق. وأما اللذة فلكيما تأكل بقَدِر احلاجة من غري زيادة وال نقصان. أبداا وما حتتاج إىل طباعها
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لكيما حتِرص نفوسها على حفِظ أجسادها من اآلفات العارضة هلا إىل : واألوجاع واألفزاع عند اآلفات العارضة ألجسادها؟ قيل له
 أكلة حلوم ِلم جعل بعض احليوانات: فإن قيل. وقت معلوم، إذ كانت األجساد ال تقِدر على جر منفعة، وال دفِْع مضرة عنها

بعض؟ قيل لكيما ال يضيع شيء مما خلق اهللا بال نفع، وذلك أنه قد تاهت أوهام العلماء وحتيرت عقوهلم يف طلب ِعلّة أكل 
احليوانات بعضها بعضاً، وما وجه احلكمة منه، إذ كان الباري جعل ذلك يف طباعها ِجبلةً، وهيأ ا آالٍت وأدواٍت تتمكن ا، 

 وأظافري حداد، اليت تقدر ا على القبض، والبسط، والضبط، واخلَرق، والنهش، واألكل، والشهوة، واللذة، كأنياٍب وخماليب
فلما تفكروا يف ! واجلوع، وما شاكل ذلك مهما يلحق املأكوالت منها من اآلالم واألوجاع والفَزع عند الذبح والقتل واألمراض

إنّ : لّة واِحلكمة، اختلفت عند ذلك م اآلراء، والتبست م املذاهب، حىت قال بعضهمذلك ومل تسنح هلم العلة وال ما وجه الِع
إن للعامل : تسلُّط احليوانات بعضها على بعض، وأكل بعضها لبعض ليس من فعل احلكيم، بل فعل شريٍر قليل الرمحة، فلهذا قالوا

عقوبة هلا ملا سلف منها من الذنوب يف األدوار السالفة، : هم من قالومن. ومنهم من نسب ذلك إىل النجوم! خير وِشرير: فاعلَِني
ال أدري ما : ومنهم من أقر على نفسه بالعجز وقال. إن هذا أصلح: ومنهم من قال. ومنهم من قال بالعرض. وهم أمل التناسخ

ومنهم من . احلكيم ال يفعل شيئاً إالّ ِبحكمتهالباري : غري أنه قال! العلة يف أكل احليوانات بعضها بعضاً، وال ما وجه احلكمة فيه
  .بل ال ِحكمة فيه: قال

وكل هذه األقاويل قالوها يف طلبهم احلكمة والعلة، وإمنا مل يقفوا عليها، ألن نظرهم كان جزئياً، وحبثهم عن علل األشياء 
إمنا الغرض منها النفع الكلي والصالح العمومي، وإن خصوصياً، وليس يعلم علل األشياء الكليات بالنظر اجلزئي، ألن أفعال الباري 

واملثال يف ذلك أحكام الشريعة . كان قد نقص من ذلك ضرر جزئي ومكاره خصوصية، وليس يعلَم علل األشياء الكليات أحياناً
وإن كان موتاً وأملاً " أللبابولكم يف القصاص حياة يا أُويل ا: "قال تعاىل. النبوية وحدوده فيها، وذلك حلُكم الِقصاص يف القتل

وكذلك غروب الشمس . للذي يقتص منه، وكذلك قَطع يد السارق منه نفع عمومي وصالح الكل، وإن كان يناله حزن وأمل
 وكلوعها، واألمطار كان النفع منها عمومياً والصالح كلّياً، وإن كان قد يعِرض لبعض الناس واحليوان والنبات من ذلك ضرر

. وهكذا أيضاً قد ينال األنبياء والصاحلني وأتباعهم شدائد وجهد وآالم يف إظهار الدين وإفاضة سنن الشريعة يف أول األمر. جزئي

ولكن ملا كان الباري تعاىل غرضه يف إظهار الدين وسنة الشريعة هو النفع العام وصالح الكل من الذين جييئون من بعدهم إىل يوم 
 يحصى عددهم ونفعهم وصالحهم، سهل يف جنب ذلك وصغر مانال النيب من أذيِة املشركني، وجهاد األعداء القيامة، وال

املخالفني، وما القوه من احلروب والقتال يف الغزوات، وتعب األسفار، وقيام الليل، وِصيام النهار، وأداء الفرائض، وما فيها من 
  .اناجلَهد على النفوس، والتعب على األبد

    

. وملا كان نزول األمر يف املُنقَلَب إىل الصالح العمومي والنفع الكلي، كانت الشدائد واجلهد والبلوى يف جنبه أمراً صغرياً جزئياً

ه فعلى هذا املثال والقياس ينبغي أن يعترب من يريد أن يعترض ما العلّة، وما وجه احلكمة يف أكل احليوانات بعضها بعضاً، ليتبني ل
وحنن نريد أن نبين ما العلة وما وجه احلكمة يف الكل، ويف أكل احليوانات بعضها بعضاً، ولكن ال بد أن نقدم . احلق والصواب

  .أشياء ال بد من ذكرها

  فصل 
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ك ملا أنكروا ، اعلم أن عقول القوم إمنا أنكرت أكل احليوانات ملا يناهلا من اآلالم واألوجاع عند الذبح والقتل، ولوال ذل: فنقول
قصد اهللا وغرضه يف أمل احليوانات ما جِبلت : كما ال ينكرون أكل احليوان النبات، إذ ليس ينال النبات اآلالم واألوجاع، فنقول

عليه طباعها، واألوجاع اليت تلحق نفوسها عند اآلفات العارضة ليس عقوبةً هلا وعذاباً كما ظن أهل التناسخ، بل حثٌّ لنفوسها 
ى ِحفِظ أجسادها وصيانة هياكلها من اآلفات العارضة هلا، إذ كانت األجساد ال تقدر على جر منفعة وال دفع مضرة عنها، ولو عل

  .مل يكن فناء أعمارها وتقارب آجاهلا، وهللكت كلها دفعةً واحدة يف أسرع مدة

غل فيها حبِعلت اآلالم واألوجاع للحيوان دون النبات، وجا باهلرب والفرار فلهذه العلة جا باحلرب والقتال، وإمللبقاء إم 
فإذا جاء أجلها فال ينفع القتال وال اهلرب وال التحرز بل التسليم . والتحرز حلفظ جثتها من اآلفات العارضة إىل وقت معلوم

  .واالنقياد، ولو كان يناهلا بعض اآلالم واألوجاع

إن اهللا تعاىل ملا خلق أجناس احليوانات الين يف األرض، وعلم أا ال تدوم بذاا أبد اآلبدين، وإذ قد ذكرنا ما حيتاج إليه فنقول اآلن 
وقد علم اهللا تعاىل أن ميوت كل يوم منها يف الرب . جعل لكل نوع منها عمراً طبيعياً أكثر ما ميكن منه، مث جييئه املوت إن شاء أو أىب

مث جعل بواجب احلكمة جثّة ِجيِف موتاها ِغذاًء ألحيائها، ومادة لبقائها، . إالّ اهللا تعاىلوالبحر، والسهل واجلبل، عدد ال حيصيه 
وخصلةٌ . لئالّ يضيع شيء مما خلق اهللا تعاىل بال نفع وال فائدة، وكان يف هذا منفعة ألجسادها، ومل يكن فيه ضرر على املوتى

بقيت تلم اجليف، واجتمع منها على ممر األيام والدهور، حىت متتلئ منها أُخرى، لو مل تكن األحياء تأكل ِجيف املوتى منها، ل
األرض وقَعر البحار، وتنتن ويفسد اهلواء واملاء من نتن روائحها، فيصري ذلك سبباً لكوا وهالكها لألحياء، فأي حكمة أكثر من 

ة لألحياء، ودفِع املضرة عنها كلها، وإن كانت تنال بعضها هذه أن جعل الباري تعاىل يف أكل احليوانات بعضها بعضاً من املنفع
اآلالم واألوجاع عند الذبح والقتل؟ وليس قصد القابض من القاتل من ذحبها وقبضها، إدخال األمل والوجع عليها، بل لينال املنفعة 

  .لدفع مضرٍة ا

  لما أبدع الموجودات قسمها قسمين اثنين

  .كلياٍت وجزئيات:  ملا أبدع املوجودات، واخترع الكائنات، قسمها قسمني اثننيفصل مث اعلم أن اهللا تعاىل

    

وكانت مرتبة الكليات أن جعل األشرف منها علة . ورتب اجلميع ونظّمها مراتب األعداد املفردات، كما بينا يف رسالة املبادئ
وكانت مرتبةُ اجلزئيات أن جعل الناقص منها .  غاياا وأكمل اياالوجود أدوِنها، وسبباً لبقائها، ومتمماً هلا، ومبلغاً إىل أقصى

ملا كان أدون رتبو من : وبيان ذلك من النبات اجلزئي. علة للكامل وسبباً لبقائه، واألدون خادماً لألشرف ومعيناً ومسخراً له
 لبقائه، وجعل النفس النباتية يف ذلك خادمةً للنفس احليوان اجلزئي، وأنقص حالة منه، جعل النبات غذاء جلسم احليوان، ومادة

وهكذا أيضاً ملا كانت رتبة النفس احليوانية أنقص وأدون من رتبة النفس اإلنسانية، جعلت خادمةً ومسخرة . احليوانية، ومسخرة هلا
ملا كان : فنقول على هذا احلكم والقياس. يمةوهذه احلكمة اليت ذكرناها كليةٌ بينة ظاهرةٌ للعقول السل. للنفس اإلنسانية الناطقة

بعض احليوانات أمتّ ِخلقة وأكمل صورةً كما بينا قبل هذا، جِعلت أجسادها غذاء ومادة لألجساد الناطقة منها وسبباً لبقائها، لتبلُغ 
وكما أنه لكا كانت . ، وسبباً لكمالهإىل أمت غاياا وأكمل اياا، كما جِعل جسم النبات ِغذاًء جلسم احليوان، ومادةً لبقائه

النفس النباتية أدون رتبة من النفس احليوانية، جِعلت خادمةً للنفس احليوانية ومسخرة هلا يف رتبتها، ِغذاًء هلا ومادةً ألجسادها، 
رة هلا لكيما تريب أجسامها فهكذا جعل حكم نفوس احليوانات الناقصة خادمةً لنفوس احليوانات التامة اِخللقة، والكاملة، ومسخ
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وتنميها وتسلِّمها إىل احليوانات اليت هي أكمل منها وأشرف، ليكون ذلك غذاًء ألجسادها، ومادة ألبداا، وسبباً لبقاء أشخاصها 
ج إىل بدل ما ألن هيوىل األشخاص دائماً يف الذوبان والسيالن، فيحتا. زماناً ما أطول ما ميكن، وعلة لتوالد نسلها وبقاء صورا

فأما املنفعة العامة والصالح الكلّي يف أكل . فإذا قد تبين مبا ذكرنا ما العلة يف أكل احليوانات بعضها بعضاً. يتحلل من األشخاص
احليوانات بعضها بعضاً فهو أنه لو مل يكن المتأل وجه األرض وقعر البحار وجوف األار من جيف احليوانات املُنتنة يف كل يوم 

وذلك أن اهللا ملا خلق : وعلة أُخرى. لى ممر الدهور، ولفَسد جو اهلواء، وعرض من ذلك الوباء لألحياء منها، وهلكت ملها دفعةًع
فلو مل جيعل أكل بعض احليوانات بعضها بعضاً، لكان . األحياء، إما جلر منفعٍة أو لدفع مضرٍة عنها، مل يترك شيئاً بال نفع وال عائدة

فأما اآلالم واألوجاع والفزع الذي . يوانات باطالً بال فائدة، وكان يعِرض منها ضرر عام وهالك كلي، كما ذكرنا آنفاًبعض احل
 كما ظن ذلك أهل -يعِرض هلا عند الذبح والقتل واملوت واألمراض، فلم جيعل ذلك الباري تعذيباً لنفوسها، وال عقوبة ساقها هلا 

وإذا مل يكن كذلك لتهاونت . ثّاً لنفوسهم على حفظ أجسادهم من اآلفات العارضة هلا إىل أجل معلوم بل جعل ذلك ح-التناسخ 
النفس باألجساد وتركتها هلذه اآلفات، وأسلمتها إىل املهالك والتلف، وكانت لك مجيعاً قبل جميء آجاهلا وفناء أعمارها وقبل 

ذلك لِعلل شىت وأسباب عدة، أحدها أن احلياة : يوان احلياة وكراهيتها املوت؟ قيلما العلة يف حمبة احل: وإذ قيل. متامها وكماهلا
والعدم . تشبه البقاء، واملوت يشبه الفناء، والبقاء حمبوب يف ِجبلة اخلالئق كلها، إذ كان البقاء قرين الوجود، والفناء قَرين العدم

فمن أجل . ، وهو باٍق أبداً، صارت املوجودات كلها حتب البقاء وتشتاق إليهوالوجود متقابالن، واهللا ملا كان هو علة املوجودات
وعلةٌ أُخرى لكراهية نفوس احليوانات املوت، وهو ما . هذا قالت احلكماء إن اهللا هو املعشوق األول، املشتاق إليه سائر اخلالئق

خرة أن نفوسها ال تدري أن هلا وجوداً ِخلْواً من وعلةٌ أُ. يلحقها من اآلالم واألوجاع والفزع عند مفارقة نفوسها أجسادها
ألنه ال يصلح أن تعلم هذه املعاين، ألا لو : فِلم ال تدري نفوسها أن هلا وجوداً ِخلْواً من األجسام؟ قلنا: فإن قيل. األجساد

وليس من . ال فعل وال عملعلمت، لفارقت أجسادها قبل أن تتم وتكمل، وإذا فارقت أجسادها قبل ذلك، بقيت فارغة عطالء ب
  .احلكمة أن يكون كذلك، إذ كانت ِعلتها اليت هي خاِلقُها مل ختلُ من تدبٍري، ليكون فارغاً بال فعٍل البتة، بل كل يوم هو يف شأن

    انشغال النفوس التامة بتأييدالنفوس الناقصة 

غولةً بتأييد النفوس الناقصة اسدة، لكما تتم هذه، وتكمل فصل مث اعلم أن النفوس التامة الكاملة، إذا فارقت األجساد تكون مش
تلك، وتتخلّص هذه من حال النقص، وتبلُغَ تلك إىل حال الكمال، وترتقي هذه املؤيدو أيضاً إىل حالة هي أكمل وأشرف وأعلى 

التالمذة واألوالد، وإخراجهما إياهم من واملثال يف ذلك األب الشفيق، واُألستاذ الرفيق يف تعليمهما ". وان إىل ربك املنتهى"
ظُلُمات اجلَهاالت إىل فُسحة العلوم وروح املعارف، ليتمم التالمذة واألوالد، ويكمل اآلباء واُألستاذون بإخراج ما يف قوة نفوسهم 

 حكمته، إذ هو العلة والسبب واملبدأ يف من العلوم واملعرف والصنائع واِحلكَم إىل الفعل والظهور، اقتداًء باهللا تعاىل، وتشبهاً به يف
وكل نفس هي أكثر علوماً وأحكم صنائع وأجود عمالً فهي أقرب تشبهاً برا . إخراج املوجودات من القوة إىل الفعل والظهور

". رم الوسيلة أيهم أقربيبتغون إىل "وهذه هي مرتبة املالئكة الذين ال يعصون اهللا ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون . وأشد تشبهاً

معناه أن تكون علومه حقيقية، وصناعته محكمةً، وأعماله . احلكمة هي التشبه باهللا حبسب طاقة البشر: وهلذا املعىن قالت احلكماء
  .صاحلةً، وأخالقه مجيلةً، وآراؤه صحيحةً، ومعاملته نظيفة، وفيضه على غريه متِصالً، واهللا سبحانه وتعاىل كذلك

 اعلم أنه قد اختلف احلكماء يف ماهية اإلنسان، وما حقيقة معناه، اختالفاً كثرياً، والبحث يف ذلك القيل والقال، ولكن جيمعها مث
إن اإلنسان هو هذه اجلملة املَرئية املَبنية بنيةً خمصوصة من اللحم والدم والعظم، وما : وذلك أن منهم من قال: كلّها ثالث مقاالت

إن اإلنسان هو هذه اجلملة اموعة من جسد جسماين، ومن روح نفساين، : ومنهم من قال. ال شيء آخر سواهاشاكل ذلك، 
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إن اإلنسان باحلقيقة هو هذه النفس الناطقة، واجلسد هلا مبرتلة قميص مابوس، أو : ومنهم من قال. أي روحاين، مقترين اموعة
فأما اختالفهم يف ما هية النفس فنبينه أيضاً، وجيمعها . م احلكماء يف ماهية اإلنسانفهذه ثالث مقاالت يف كال. ِغالف مغشى عليه

إمنا هي جوهرةٌ : ومنهم من قال. إن النفس هي جسم لطيف غري مرئي وال حمسوس: ثالث مقاالت، وذلك أن منهم من قال
إن النفس عرض يتولَّد من ِمزاج البدن وأخالط : ومنهم من قال. روحانية غري جسم، معقولة وغري حمسوسة، باقيةٌ بعد املوت

اجلسد، يبطُلُ ويفسد عرض يتولّد من ِمزاج البدن وأخالط اجلسد، يبطُلُ ويفسد عند املوت، إذا بلي اجلسد، وتلف البدنُ، وال 
ام احملسوسة، واألعراض ذوات األبعاد وجود هلا إالّ مع اجلسم البتة، وهؤالء قوم يقال هلم اِجلسميون، ال يعرفون شيئاً سوى األجس

الثالثة اليت هي الكول والعرض والعمق، واألغراض اليت حتلها مثال األلوان والطعوم والروائح واألشكال ذوات األضالع من 
سانية السارية يف األجسام، األقطار والزوايا؛ وليس عندهم ِعلم من اُألمور الروحانية، واجلواهر النرانية والصور العقلية، والقُوى النف

بسا حاملُظهرة فيها ومنها أفعاهلا وتأثريا.  

فصل معرفة اإلنسان نفسه، مث اعلم أن من العلوم الشريفة، واملعارف النفسية، معرفة اإلنسان نفسه، ألنه قبيح بكل عامل أن يدعي 
عاطى احلكمة، ألن مثل ذلك كمثَل ذلك من يطعم غريه معرفة حقائق األشياء، وهو ال يعرف نفسه، وجيهل حقيقة ذاته، وهو يت

وقد علم كل عاقل ذاته يف هذه األشياء بأنه . وهو جائع، أو يكسو غريه وهو عريان، أو يهدي غريه وهو ضال يف الطريق األج
  .ينبغي اإلنسان أن يبتدي أوالً بنفسه مث بغريه

    

أحدها اجلسد مبجرده عن : وذلك من ثالث جهات.  احلقيقة، إالّ أن ينظُر ويبحثمث اعلم أن اإلنسان ال ميكنه أن يعرف نفسه على
النفس، والثاين النظر يف أمر النفس والبحث عن جوهرها مبجردها عن اجلسد، والثالث النظر والبحث عن اجلملة اموعة من 

الثة بشرح طويل، ولكن نذكر طرفاً منها هاهنا مما البد وقد بينا يف رسالة تركيب اجلسد هذه األبواب الث. النفس واجلسد مجيعاً
وهذه كلها أجسام طويلة عريضة عميقة، . إن اجلسد هو جسم مؤلّف من حلم وعظم وعروق وعصب وما شاكل ذلك: منه فنقول

 عالّمة دراكة بالقوة، فعالة وأما النفس فهي جوهرة مساوية، روحانية حية بذاا،. ومجلة ذلك تدرك باحلس وال يشك فيها عاقل
والدليل على ما قلنا وصحة ما . وهكذا خلقها را يوم خلقها وأوجدها. بالطبع، ال دأ وال تقر عن اجلوالن ما دامت موجودة

ذا احملسوس وأما اجلملة اموعة من اجلسد والنفس . وصفنا حسب ما بينا من أمر النفس آِنفاً، وكذلك نبين أيضاً فيما بعد هذا
املُشاهد املخاطَب، املتكلّم، السائل، ايب، العامل العارف ما دام حياً، فإذا مات بطل منه ظهور هذه األشياء، ألن املوت ليس هو 
شيئاً سوى مفارقة نفِسه جسدها، وعند ذلك يعدم منه مجيع فضائله الظاهرة من العلوم والصنائع، والكالم واحلركات، واحلواس 

  .ا شاكلهاوم

مث اعلم أن أكثر العقالء وكثرياً من العلماء ممن يقر بوجود النفس، أو يتكلم يف أمرها، يظنون ويتومهون أا شيء متولِّد من ِمزاج 
اجلسد، وليس األمر كما ظنوا وتومهوا، ألن املتولِّد من الشيء يتكون من جوهر ذلك الشيء، واجلسم جسم الشك فيه، والنفس 

فلو كان . والدليل على ذلك أا ليست جبسم، وهو أن اجلسم ال يعقَل إالّ متحركاً أو ساكناً. سٍم وال عرٍض من األعراضليس جب
متحركاً من حيث هو جسم، لكان جيب أن يكون كل جسم متحركاً، ولو كان ساكناً لكان جيب أن يكون كل جسم ساكنلً، 

ألجسام متحركاً دائماً، وبعضها متحركاً تارةً وساكناً أُخرى، مثل اهلواء، واملاء، وليس يوجد األمر كذلك، بل قد يوجد بعض ا
  .والنار، واحليوان، والنبات، فيدلُّنا بأن شيئاً آخر هو الذي حيركها ويسكِّنها

وم بنفسه، وهو أنقص وليست النفس جبسم وال بعرض من األعراض القائمة باجلسم املتولِّد منه أو فيه، ألن العرض هو شيء ال يق
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ودليل آخر أن العرض ال ِفعل له، ألن الفعل عرض من . حاالً من اجلسم، واحملرك للشيء، املسكِّن له هو أقوى منه وأشرف
األعراض، قائم بفاعله، ولو كان للعرض ِفعل، لكان جيب أن يكون العرض قائماً به، وال هو يقوم بنفسه، فكيف يقوم بغريه؟ فهذا 

  . على أن العرض ال ِفعل لهدليل

    

وقد بينا أيضاً أن اجلسم ال فعل له، ألن الفاعل باحلقيقة هو الذي يقِدر على أخذ الفعل وتركه، ألن ترك الفعل أسهل من أخذه، 
دراكة فمن ظن أن النفس الناطقة، الفاعلة، احلساسة، ال. فلو كان للعرض ِفعلٌ، لكان يقِدر على تركه كما يقدر على أخذه

العالّمة، الصانعة احلكيمة، املتكلِّمة العارفة، اردة من الكائنات، من تركيب األفالك، وأقسام الربوج، واحلركات، واملولَّدات 
املركبات، من احليوان والنبات، واملعادن، وأنواهعا، وخواصها، ومنافعها ومضارها، إمنا هي عرض أو ِمزاج متولِّد من أخالط 

بدن، من غري دليٍل على ما زعم، أو حجٍة بينٍة دعته إىل ما هو عليه يتوهم، فهو جاهل بأمر نفسه، مل يعرف حقيقة ذاته، فكيف ال
يوثَق بقوله إنه يعرف حقائق األشياء، ويعبر عن علل املوجودات الغائبات عن احلواس، وإنه يعلم أسباب الكائنات اخلفيات اليت ال 

يل عقلي وبراهني ِحكمية، ومقدمات ونتائج منطقية أو هندسية؟ وهذا الذي يظن أن نفسه العاملة الناطقة، الصانعة تعلم إالّ بدل
بعيد " هيهات هيهات ملا توعدون"احلكيمة، ِجسم أو ِمزاج أو عرض من األعراض، ال قوام هلا وال ِحس، وال حركة وال شعور 

إذ من جِهل " وما قدر اهللا حق قدره"ضلّ عن طريق الصواب من يظن بنفسه هذه الظنون " دونودي به من مكان بعي"عن احلق، 
من عرف نفسه فقد عرف ربه، وأَعرفُكم بنفسه أعرفُكم : "نفسه كيف يتيسر له معرفة اهللا كما قال النيب، صلى اهللا عليه وسلم

" وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم"وقال "  أنفسكم أفال تبصرونويف: "وقال" بل اإلنسان على نفسه بصرية: "وقال تعاىل" بربه

شهد اهللا : "قال أهل املعارف أشار بقوله تعاىل". ما أشهدم خلق السموات واألرض وال خلق أنفسهم: "وقال". قالوا بلى شهدنا"
  . نوم غفلتهيعين العارفني بأنفسهم لينتبه اجلاهل من" أنه ال إله إالّ هو واملالئكة وأُولو العلم

ملا : ما احلكمة يف اختالف أنواع النبات وأوراقها ومثارها وفنوا وألواا، وطعومها، وروائحها، وطباعها املختلفة؟ قيل: فإن قيل
ل يف طباع ِلم جع: فإن قيل. فيها من كثرة املنافع للحيوانات املختلفة الصور، املتغايرة الطباع، املُفننة األخالق، الكثرية املُتصرفات

وإن . ليدعوها ذلك إىل اجتماع املعاِون ملا فيه من صالحها وكثرة منافعها: بعض احليوانات وِجبلتها اُأللفة واألنس واملودة؟ يقال
لكيما يدعو ذلك إىل التباعد يف األماكن، : فما احلكنة يف كون النفور والوحشة والعداوة يف جبلة بعض احليوانات؟ يقال: قيل

ار يف البالد، ملا فيه من صالح حاهلا، وسالمتها من اآلفات، ولكيال تتزاحم يف األماكن، ويضيق ا التصرف والفُسحة واالنتش
مث اجتمع الناس يف املُدن والقرى، وتزامحوا لشدة حاجتهم إىل معاونة بعِضهم بعضاً، ألن اإلنسان ال يقدر أن يعيش . ورغدة العيش

  .وحده إالّ عيشاً نكْداً

  معرفة اإلنسان نفسه، 

  اختالف لُغات الناس وألوانهم وأخالقهم

اختالف أماكن أبدام : فصل ما العلة يف اختالف لُغات الناس وألوام وأخالقهم وصورهم، وكلّهم أبوهم واحد؟ فنقول
فنون آرائهم، مع كثرة العداوة منهم يف وألوام، واختالف ترا، وتغيرات أهويتها وطوالع الربوج عليها، ومسامتات الكواكب، و

ذلك، لكيما يدعوهم إىل استخراج فنون العلم، واالجتهاد يف ذيب النفس، أو االنتباه من نوم الغفلة، واخلروج من ظُلُمات 
يوانات كلّها وأيضاً ملا حكم على نفوس احل. اجلهالة، والبلوغ إىل التمام والكمال، والبقاء على أمت األحوال ما أمكن واستوى
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  .باملوت، لتنتقل إىل حالة هي أمتّ وأكمل وأفضل

قناعة كل طائفة بتفسريها ألوائل السور فصل مث اعلم أنه ينبغي ملن يريد أن يعرف حقائق األشياء أن يبحث أوالً عن ِعلل 
 ونفس زكية طاهرة من األخالق املوجودات وأسباب املخلوقات، وأن يكون له قلب فارغ من اهلموم والغموم واُألمور الدنيوية،

الردية، وصدر سليم من االعتقادات الفاسدة، ويكون غري متعصب ملذهب أو على مذهب، ألن العصبية هي اهلوى، واهلوى يعمي 
ها ذلك عن اهلوى، ويصدر األشياء حبقائقها، فيعمي النفس البصرية عن تصونهى عن إدراك احلقائق، ويعِدل عن عني العقل، وي

  .طريق الصواب

    

وحنن نريد أن نبحث يف هذه الرسالة عن علل املوجودات وأسباا، فنريد أن نبين من ذلك طرفاً حسبما جرت عادة إخواننا، وعلى 
عنها ما نريد أن حسب جهدنا وطاقتنا فيما وهب اهللا لنا من اهلداية، ولكن نبدأ أوالً بتوِطئة أُصوٍل ال بد من ذكرها مقدماٍت ينتج 

إن العلماء الراسخني واحلكماء الربانيني قالوا إن اهللا تعاىل، ملا أبدع املوجودات، واخترع : نبين من هذه العلل واألسرار فنقول
ات، إذ كان املخلوقات رتبها مراتب األعداد املُتواليات، ونظّمها ِنظاماً واحداً يتلو بعضها بعضاً يف املوجودات إىل األعداد املُتناسب

  .كما بينا يف رسالة املبادئ العقلية. ذلك أحكم وأتقن

وأما فعل الباري تعاىل فحسب ما ذكرنا؛ وذلك أنه جعل كلّ جنس من املوجودات على أعداٍد خمصوصة مطابقة بعضها لبعض، إما 
، واعتربوا، واستدلّوا بشاهدها اجللي على غائبها بالكمية وإما بالكيفية، ليكون ذلك دليالً للعلماء وبياناً للعقالء، إذا حبثوا عنها

فيزدادون بذلك بصريةً ويقيناً، وإىل لقاء اهللا تعاىل اشتياقاً، ويعبدون ربهم . اخلفي، فيبني هلم ويعلموا أا كلّها من صنع بارئ حكيم
  .ليالً واراً

ا هي يف الربوج واألفالك، ومنها ما هي يف األركان مث اعلم أن من األشياء املوجودة ما هي على أعداد خمصوصة، ومنها م
واُألمهات، ومنها ما هي يف ِخلقة النبات، ومنها ما هي يف تركيب جثّة احليوانات، ومنها ما هي يف سنن الشرائع من املفروضات، 

 اللغات، وجعل هذا الكتاب فمن ذلك أن اهللا تعاىل أنزل القرآن بلغة فصيحٍة هي أفصح. ومنها ما هي يف اخلطاب واحملاورات
مهيِمناً على كل كتاب أنزله قَبله، وجعل هذه الشريعة أمتّ الشرائع وأكملها، وحكّم يف سنن املفروضات أُموراً مثنويات ومثاّثات 

فكّر فيها أُولو ومربعاٍت وخممسات ومسدسات ومسبعات ومثمنات، وما زاد بالغاً ما بلغ، ليكون إذا تأمل أُولو األلباب، وت
األبصار، واعتربوا فيها، وجدوا يف سنتها وأحكامها أُموراً معدودة مطابقةً ُألموٍر من الرياضيات والطبيعيات واإلهليات، ويتعلمون 

ويتيقنون أن هذا الكتاب هو من عند الصانع احلكيم الذي هو صانع املخلوقات، وبارئ املوجودات، وأن هذه الشريعة هي اليت 
ها وشرحها، فيزول الشك العارض عن قلوب هؤالء املُتعاطني اِحلكمةَ من تلك اُألمور املعدودة، وهذه احلروف اليت يف أوائل وضع

: السور ان اهللا تعاىل أورد من مجلة احلروف املُعجمة الثمانية والعشرين حرفاً أربعة عشر حرفاً حسب، ومل يزد عن أربعة عشر وهي

 ق ك ل م ن ال ي، فجعل منها يف بعض السور حرفاً حرفاً، ويف بعضها حرفني وثالثةً وأربعةً ومخسة، ومل يزد ا ح ر س ص ط ع
  .على ذلك

مث اعلم أن العلماء املفسرين تناظروا وشرعوا يف القيل والقال يف معاين هذه احلروف اليت يف أوائل سور القرآن، وما حقيقة 
الر " "املص" "امل أهللا ال إله إالّ هو" "امل ذلك الكتاب ال ريب فيه" وهي ِعدة سور يف القرآن منها تفسريها، والغرض منها ما هو،

الر متاب "، "املر تلك آيات الكتاب" "الر تلك آيات الكتاب املبني" "الر كتاب أُحكمت آياته" "تلك آيات الكتاب احلكيم
" امل أحسب الناس أن يتركوا" "طسم" "طس" "طسم" "طه ما أنزلناه" "كهيعص" "الر تلك آيات الكتاب وقرآن مبني"، "أنزلناه
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حم " "ص والقرآن ذي الذكر" "يس والقرآن احلكيم" "امل ترتيل الكتاب من اهللا" "امل تلك آيات الكتاب احلكيم" "امل غلبت الروم"
حم " "حم ترتيل الكتاب" "الكتاب املبنيحم و" "حم والكتاب املبني" "محعسق" "حم ترتيل من الرمحن الرحيم" "ترتيل الكتاب
  .فذلك تسع وعشرون سورةً." ن والقلم وما يسطرون" "ق والقرآن ايد" "ترتيل الكتاب

  .ق ص ن: منها ما جاء يف أوهلا حرف واحد مثل

  .طه يس حم: ومنها ما جاء يف أوهلا حرفان مثل

  .امل طسم امل الر: ومنها ما جاء يف أوهلا ثالثة أحرف مثل

  .كهيعص محعسق، وال يزيد على مخسة أحرف: ومنها ما جاء يف أوهلا أربعة أحرف مثل

: فمن العلماء من قالوا إن هذه احلروف قَسم أقسم اهللا تعاىل ا، ومنهم من قال إن كل حرف منها كلمة قائمة بنفسها، مثل ألف

  .حممد، عليه السالم: جربائيل، ميم: اهللا، الم

    

م ومنهم من قال إل، كما جاء يف اخلرب أن علماء التوراة ورؤساء اليهود اجتمعوا يف املدينة وزعموا أا حروف حساب اجلُم
  .يعلمون حد هذه اُألمة كم هو حبساب اجلُمل، وألن هلا قصةً معروفة مشهورة تركنا ذكرها

  .ومنهم من قال إن هذه احلروف ِسر القرآن وال يعلم تأويل ذلك إالّ اهللا

وال حييطون بشيء من علمه : "ومنهم من قال إن الراسخني يف العلم أيضاً يعلمون تفسري ذلك ملا علَّمهم اهللا تعاىل كما ذكر بقوله
  ".وال يعلم تأويله إالّ اهللا والراسخون يف العلم" "إالّ مبا شاء

 من ِعباد اهللا الصاحلنيومنهم من قال إن معرفتها أسرار ال يصلح أن يعلمها كلّ أحد إالّ اخلواص.  

  ثم اعلم أن كل هذه األقاويل مقنع لنفوس أقوام دون أقوام 

وذلك أن يف الناس أقواماً عقالء ال يرضون بالتقليد، بل يريدون الرباهني والكشف عن احلقائق وطلب العلة، وِلم؟ وكيف؟ وملاذا؟ 
وحنن نذكر . بل يطلبون وراء ذلك ما هو أحسن تأويالً، وأبني تفسرياًوال يغنيهم من جوع ما يتأولون من التفسري يف هذا املعىن، 

  .اآلن من ذلك طرفاً، ونشري إليها إشارة حسبما حتتمل عقول هؤالء القوم من أهوائها

  العقالء يطلبون جوابا شافيا لهذه الحروف

ن حرفاً إالّ أربعة عشر حرفاً، ومل يزد على مخسة اعلم أن من يريد أن يعلم ِلم مل تِرد من جملة الثمانية والعشري: فصل فنقول
أحرف منها، وما املراد واحلكمة يف ذلك، فينبغي له أن يبحث ويعترب مجيع احملسوسات املفروضات يف سنن الشريعة، مثل الصلوات 

النبوة مخسة، وواضعوا اخلمس، والزكَوات اخلمس، وأن شرائط اإلميان مخس، إذ بين اإلسالم على مخس، والفضالء من أهل بيت 
الشريعة مخسة، ومراقي ِمنرب النيب مخسة، وما شاكل هذه املخمسات يف أُمور الدين والشريعة وأحكامها، وما حيققها أيضاً من 
ة، املعدودات املخمسات مثل الكواكب اخلمسة الشيارة اليت هلا رجوع واستقامة، ومثل احلواس اخلمس يف احليوانات التامة اِخللق

ومثل املخمسات يف خلقة النبات، وما يف أمساء األيام اخلمسة من مجلة السبعة، واخلمسة املُسترقة من جملة أيام السنة، وما شاكل 
ويعترب أيضاً خاصية اخلمس من العدد ألا عدد كُِري، ويقال إا عدد دوائر، . هذه املخمسات يف املوجودات املطابقة بعضها بعضاً

 حتفظ نفسها وما يتولد منها، كما بينا يف رسالة األرمثاطيقي، واألشكال اخلمسة الفاضلة املذكورة يف كتاب أُقليِدس، والنسبة وأا



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  549  

  .اخلمسة الفاضلة يف املوسيقى، وما شاكل هذه اُألمور من املخمسات

 قلبه ويشرح صدره، ويوفقه لعلمه علل املوجودات فإذا اعترب اللبيب العاقل هذه األشياء اليت ذكرنا وتأملها، فعسى اهللا أن يفتح
  .وأسباب املخلوقات، وما احلكمة يف كوا على ما هي عليه اآلن

  أسرار انحصار هذه الحروف في عددها

، وهكذا ينبغي ملن يريد أن يعرف سر هذه احلروف اليت هي يف أوائل السور، ِلم كان منها أربعة عشر جملة مثانية وعشرين حرفاً
  .أن يعترب املوجودات اليت عددها مثانية وعشرون، فإنه جيدها تنقسم قسمني حيث ما وجد

فمن ذلك مثانية وعشرون عدد مفاصل اليدين لإلنسان، فإا يف اليد أربعة عشر، وأربعة عشر اليد اليسرى، وإن عددها مطابق 
وهكذا توجد . أربع عشرة يف أسفل الصلْب، وأربع عشرة يف أعالهلعدد مثاٍن وعشرين خرزة هي يف عمود ظهر اإلنسان، منها 

خرزات العمود اليت يف أصالب احليوانات التامة اِخللقة كالبقر واجلمل واإلبل واحلُمر والسباع، وباجلملة كل حيوان ترِضع وتِلد، 
وِجد عدد الريشات اليت يف أجنحة الطري املُعتِمدِة عليها منها أربع عشرة يف مؤخرة الصلب، وأربع عشرة يف مقدم البدن، وهكذا 

يف الطريان، فإا أربع عشرة ظاهرةٌ يف كل جناح، وهكذا عدد اخلرزات اليت يف أذناب احليوانات الطويلة األذناب، كالبقرة 
مك واحليات وبعض احلشرات وهكذا يوجد يف عموم صلب احليوانات الطويلة اِخللقة كالس. السباع، وكل ما له ذنب طويل

وهكذا يوجد عدد احلروف، اليت يف لغة العرب اليت هي أمت اللغات وأفصحها، مثانية وعشرون حرفاً، منها أربعة عشر حرفاً تدغَم 
 والشني 14 13 12 11 10 9 8 التاء والثاء والدال والذالوالراء والزين والسني 7 6 5 4 3 2 1: فيها الم التعرف وهي

     والضاد والطاء والظاء والالم والنون والصاد

  .وأربعة عشر ال تدغم فيها، وهي األلف والباء واجليم واحلاء واخلاء والعني والغني والفاء والقاف والكاف وامليم واهلاء والواو والياء

الثاء واجليم واخلاء والذال والزاي أربعة عشر منها معجم، وهي الباء والتاء و: وهكذا يوجد حكم احلروف اليت تخطّ بالقلم قسمني
والشني والضاد والظاء والغني والفاء والقاف والنون والياء، وأربعة عشر غري معجم، وهي األلف واحلاء والدال والراء والسني 

يف وضعه اخلط والصاد والطاء والعني والكاف وامليم والواو واهلاء والالم وهكذا حكم اخلكيم الواضع للخط العريب، فإنه اقتفى 
إن احلكمة هي التشبه باإلله حبسب طاقة البشر، ومعىن هذه الكلمة أن : العريب حكمة الباري، فإنه كان حكيماً فيلسوفاً، وقد قيل

  .يكون اإلنسان حكيماً فس مصنوعاته، محقّقاً يف معلوماته، خيراً يف أفعاله

 الفلك، فإن عددها مثانية وعشرون، ومنها يف الربوج الشمالية أربعة عشر، ومن اليت عددها مثانية وعشرون، هي منازل القمر يف
  .ويف الربوج اجلنوبية أربعة عشر

  فقد عِلم مما ذكرنا وصدق بما قلنا 

كل أربعة عشر منها هلا حكم ليس لألربعة عشر : أن املوجودات اليت عددها مثانية وعشرون تنقسم قسمني أي موضع وجدت
 فلهذه أورد من مجلة الثمانية والعشرين حرفاً حروف اجلُمل أربعة عشر حرفاً، ومل يورد األربعة عشر اُألخرى، ألن هلذه .اُألخرى

  .حكماً ليس لذلك، وهي السر املكتوم الذي ال يصلح أن يعلمه كلّ أحد إالّ اخلواص من عباد اهللا املخلصني

  فضيلة العدد ثمانية وعشرون
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طرفاً من اإلشارة إىل هذه احلروف، ودللنا على أا ِسر القرآن، وال جيوز اإلفصاح عنها، إذ مل يأذن لنا احلكماء وإذ قد ذكرنا 
فلنذكر اآلن طرفاً من فصيلة . وفيما ذكرناه كفايةٌ ملن كان له قلب زكي ونفس زكية وأخالق طاهرة. واألنبياء صلوات اهللا عليهم

اعلم أنه ما من عدد من اخلليقة وله فضيلة ليست لشيء آخر غريه، وقد ذكرنا طرفاً من :  فنقولمثانية وعشرين على سائر األعداد
فضيلة األعداد يف رسالة األرمثاطيقي؛ فمن فضيلة الثمانية والعشرين أنه من األعداد التامة، واألعداد التامة هي أفضل من األعداد 

ه يوجد يف كل مرتبة من مراتب األعداد واحدةٌ ال غري، كالستة يف اآلحاد، مثانية الناقصة والزائدة، أو أا قليلة الوجود؛ وذلك أن
إنه أيضاً ملا كان : وعشرين يف العشرات، وأربعمائة وستة وتسعني يف املئات، ومثانية أالف ومائة وعشرين يف اُأللوف، فنقول

 املَجذور جيمع بني ذلك، وكانت السبعة اليت هي عدد كامل، االثنان أول عدد الزوج، والثالثة أول عدد الفرد، واألربعة أول العدد
وعدد الكواكب السيارة ومطابقها، مث ضِرب الثالثة يف األربعة وكان اثين عشر الذي هو أول عدد زائٍد، وجِعلَ برج الفلك اثين 

 وجِعل منازل القمر مطابقاً له، وجعل سائر عشر مطابقاً له، مث ضِربت السبعة يف أربعة، وكان مثانيةً وعشرين اليت هي عدد تام،
املوجودات االثين عشرية مطابقةً لعددها، مثل الثُّقب لإلنسان اليت هي اثنتا عشرة، واالعضاء االثين عشر، وشهور السنني االثين 

  .عشر عددها

ربعيات، وثالثيات، ومثنويات مطابقةٌ وعلى هذا القياس يوجد أشياء كثرية اثنا عشريات، وسبعيات، وِستيات، ومخسيات، وأ
وفّقك اهللا وإيانا ." إن يف ذلك لعربة ُألويل األبصار: "بعضها لبعض، ليدل ذلك على أا من صنع صانع كرمي، كما قال تعاىل

  .ومجيع إخواننا إىل طريق السداد، وهداك وإيانا سبيل الرشاد، إنه رؤوف بالعباد

  .ت ويليها رسالة يف احلدود والرسوممتت رسالة العلل واملعلوال

  العاشرة في الحدود والرسومالرسالة

إخوان الصفاء رسائل وهي الرسالة الواحدة واألربعون من   

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى، آهللا خري أما يشركون؟ 

  بيان الحدود والرسوم

من بيان العلل واملعلوالت، وبينا فيها أقاويل مجيع احلكماء، حسب ما جرت به عادة إخواننا، ونريد اعلم أيها األخ أنا قد فرغنا 
     : اآلن أن نذكر يف هذه الرسالة بيان احلدود والرسوم فنقول

وقد قيل . اضل العلماءإن األنبياء، عليهم السالم، هم سفراء اهللا تعاىل بينه وبني خلقه، والعلماء هم ورثة األنبياء، واحلكماء هم أف
إن اخلكيم هو الذي يوجد فيه سبع خصال حممودة، إحداها أن تكون أفعاله محكمةً، وصنائعه متقنة، وأقاويله صادقة، وأخالقه 

  .مجيلة، وآرىؤه صحيحةً، وأعماله زكية، وعلومه حقيقية

فأما املركّبات . مركّبات ووسائط:  كلها نوعانواعلم أن معرفة حقيقة األشياء هي معرفة حدودها ورسومها، وذلك أن األشياء
  .فتعرف حقائقها، إذا عرفت األشياء اليت هي مركّبة منها، والبسائط تعرف حقائقها إذا عرفت الصفات اليت ختصها

والسرير؟ خشب . نخلٌّ وعسل ممزوجا: ماء وتراب خمتلطان، والسكَنجِبني؟ فيقال: مثال ذلك، إذا قيل لك ما حقيقة الطني؟ فيقال
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. واحليوان؟ نفس وجسد مقرونان. واللحن؟ نغمات حادة وغليظة متحدات. والكالم؟ ألفاظٌ ومعاٍن مؤلّفات. وصورةٌ مركّبان

  .وعلى هذا القياس جتيب، إذا سئلت عن هذه األشياء املركّبة، فال بد من ذكر تلك األشياء اليت هي مركبة ومؤلفة منها

جوهر بسيط قابل : ما اهليوىل؟ فيقال: مثال ذلك إذا قيل لك. طة متعرف حقائقها إذا عرفت الصفات اليت ختصهافأما األشياء البسي
هو قائم بنفسه القابل : فما اجلوهر؟ فيقال: فإن قيل. ماهية الشيء وله االسم والفعل والقيامة: ما الصورة؟ فيقال: فإن قيل. للصورة
هو املعىن الذي يعلم : ما الشيء؟ فيقال: فإن قيل. ل عرض حالٌّ يف اجلوهر ال كاجلزء منهفما الصفة؟ فيقا: فإن قيل. للصفات

ما املعدوم؟ : فإن قيل. هو الذي وجده أحد احلواس أو تصوره العقل أو دلّ عليه الدليل: ما املوجود؟ قيل: فإن قيل. ويخرب عنه
فإن قيل ما . ليس: ما العدم؟ فيقال: فإن قيل. أَيس: ما الوجود؟ فيقال:  قيلفإن. ما قابلَ هذه األشياء املذكورة يف الوجود: فيقال

فإن . تكوين املكون: ما اإلحداث؟ فيقال: فإن قيل. ما كَونه غريه: ما املُحدث؟ فيقال: فإن قيل. ما مل يكن ليس: القدمي؟ فيقال
  .هو الذي لوجوده سبب من األسباب:  ما املعلول؟ فيقال:فإن قيل. هي سبب لكون شيء آخر إجياداً: ما العلة؟ فيقال: قيل

ما : فإن قيل. صورة املعلوم يف نفس العامل: ما العلم؟ فيقال: فإن قيل. هو املتصور للشيء على حقيقته: ما العاِلم؟ فيقال: فإن قيل
أَثَر من : ما الفعل؟ فيقال: فإن قيل. فعل مىت شاءهو الذي ال يتعذّر عليه ال: ما القادر؟ فيقال: فإن قيل. املتحرك بذاته: احلي؟ فيقال

علة كل شيء، وسبب كل موجود، ومبدع املُبدعات، وخمترع الكائنات ومتِقنها ومتممها : ما معىن الباري؟ فيقال: فإن قيل. مؤثِّر
إمكان : ما القدرة؟ فيقال: فإن قيل. اومكملها، ومبلغها إىل أقصى مدى غاياا ومنتهى اياا، حبسب ما يتأتى يف كل واحد منه

مركّب من : ما املصنوع؟ فيقال: فإن قيل. هو إخراج الصانع من فكره ووضعه يف اهليوىل: مالصنعة؟ فيقال: فإن قيل. إجياد الفعل
  .هيوىل وصورة

ما النفس؟ : فإن قيل. ة كل شيءهو أول مبدع أبدعه اهللا، وهو جوهر بسيط نوراين فيه صور: ما العقل الفعال؟ فيقال: فإن قيل
إشارةٌ بالوهم : ما اإلرادة؟ فيقال: فإن قيل. جوهرة بسيطة روحانية حية عالّمة فعالة، وهي صورة من صور العقل الفعال: فيقال

شخاصه دون التمييز الذي خيُص كلّ واحد من أ: ما العقل اإلنساين؟ فيقال: فإن قيل. إىل تكوين أمر ممكن كونه وكون ِخالفه
كل : ما الشخص؟ فيقال: فإن قيل. صفةُ مجاعٍة متفقةً بالصورة يعمها معىن واحد: ما اجلنس؟ فيقال: فإن قيل. سائر احليوانات

صفة خمصوصة ملا دون غريه، بطيئة : ما اخلاصة؟ فيقال: فإن قيل. مجلٍة يشار إليها دون غريها، مميزة من غريها باألفعال والصور
  .لالزوا

عدم النور عن الذات القابلة : ما الظلمة؟ فيقال: فإن قيل. جوهر مرِئي يضيء من ذاته، ويرى به غريه: ما النور؟ فيقال: فإن قيل
  .هو ِظلُّ األرض: ما الليل؟ فيقال: فإن قيل. هو ضوء الشمس: ما النهار؟ فيقال: فإن قيل. للنور

: ما الرطوبة؟ فيقال: فإن قيل. مجود أجزاء اهليوىل: ما الربودة؟ فيقال: فإن قيل. اء اهليوىلغليان أجز: ما احلرارة؟ فيقال: فإن قيل

  .متا سكها: ما اليبوسة؟ فيقال: فإن قيل. سيالن أجزاء اهليوىل

    

من األجسام بخارات ذوات كيفيات تتحلل : ما الرائحة؟ فيقال: فإن قيل. هو بروق شعاعات األجسام: ما اللون؟ فيقال: فإن قيل
  .قرع يف اهلواء من تصادم األجسام: ما الصوت؟ فيقال: فإن قيل. املركبة

كيف حالتهن يف : فإن قيل. هي الكون والفساد والزيادة والنقصان والتغير والنقْلة: ستة أنواع: كم احلركات؟ فيقال: فإن قيل
. والفساد هو خلق الصورة وخلعها من اهليوىل. وجه من حيز العدمإن الكون هو قبول اهليوىل والصورة، وخر: األفعال؟ فيقال

  .والنقلة خروج من مكان إىل مكان. والتغير تبدل الصفات على املوصوف. والنقصان تقارا. والزيادة تباعد ايات الشيء
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عدد حركات : ما الزمان؟ فيقال: فإن قيل. يات اجلسمإنه كلّ موِضع متكّن فيه املُتمكِّن، وهو ِنها: ما املكان؟ فيقال: فإن قيل
  .الفلك، وتكرار الليل والنهار

مجيع املوجودات املُتكونات اليت حيويها : ما العامل؟ فيقال: فإن قيل. إنه جسم شفّاف كُِري حميطٌ بالعامل: ما الفلك؟ فيقال: فإن قيل
ما اجلسم؟ : فإن قيل. ستديرة كاجلامدة من دوام ثباا يف موضع معروف اأجسام منرية م: ما الكواكب؟ فيقال: فإن قيل. الفلك
  .كل جسم يرى ما وراءه: ما اجلسم الشفّاف؟ فيقال: ما له طول وعرض وعمق، فإن قيل: فيقال

جسم لطيف، : ما اهلواء؟ فيقال: لفإن قي. نير حار يبدد األشياء ويفرق أجزاءها ويردها إىل ذاا البسيطة: ما النار؟ فيقال: فإن قيل
ما املاء؟ : فإن قيل. خفسف سيال، شفّاف، سريع احلركة إىل اجلهات الس، وهي فوق وحتت وغرب وشرق وجنوب ومشال

جسم غليظٌ أغلظ مايكون من األجسام، وتواقف يف مركز : ما أرض؟ فيقال: فإن قيل. جسم سيال قد أحاط حول األرض: فيقال
  .العامل

شرق وغرب وجنوب ومشال وفوق وحتت، وذلك أن الشرق حيث تطلع الشمس، : ستة أنواع: ما اجلهات؟ فيقال: قيلفإن 
والغرب حيث تغيب، والشمال حيث مدار اجلدي، واجلنوب حيث مدار سهيل، والفوق هو مما يلي احمليط، واألسفل هو مما يلي 

  .األرض

ما : فإن قيل. ماء ونار: ما البخار؟ يقال: فإن قيل. ماء وهواء: ما الزبد؟ يقال:  قيلفإن. ماء وتراب: ما الطني؟ فيقال: فإن قيل
  .نار وهواء: ما الربق؟ يقال: فإن قيل. نار وتراب: الدخان؟ يقال

ما : احليوان؟ يقالما : فإن قيل. ما الغالب عليه املائية: ما النبات؟ يقال: فإن قيل. ما الغالب عليه الترابية: ما املعادن؟ يقال: فإن قيل
ما الغالب عليها طبيعة : ما املالئكة؟ يقال: فإن قيل. ما الغالب عليه النارية: ما اإلنسان؟ يقال: فإن قيل. الغالب عليه اهلوائية

  .ية والناريةما الغالب عليه التراب: ما الشياطني؟ يقال: فإن قيل. ما الغالب عليه النارية واهلوائية: ما اجلن؟ فيقال: فإن قيل. الفلك

هي قوة من قوى النفس : ما الطبيعة الفاعلة؟ يقال: فإن قيل. متوج اهلواء وسيالنه إىل إحدى اجلهات: ما الرياح؟ يقال: فإن قيل
 هو: ما الزمهرير؟ يقال: فإن قيل. اهلواء احلار الذي يلي وجه األرض: ما األثري؟ يقال: فإن قيل. الكلية الفلكية، سارية يف األركان

  .اهلواء الذي هو فوق كرة النسيم، ودون األثري، وهو بارد مفرط الربودة

ما انعكاس الشعاع؟ : فإن قيل. نور الشمس والقمر والكواكب السيارة يف اهلواء حنو مركز األرض: ما الشعاع؟ يقال: فإن قيل
  .واءهو رجوع تلك األنوار من سطح األرض والبحار واألار واجلبال يف اهل: يقال

ما الدخان؟ : فإن قيل. هو أجزاء مائية رطْبة ترتفع يف اهلواء مع تلك الشعاعات الراجعة من سطوح املياه: ما البخار؟ يقال: فإن قيل
رت يف األجزاء املائية والترابية إذا كثُ: ما الغيم والسحاب؟ يقال: فإن قيل. ترتفع يف اهلواء مع احلرارة. هو أجزاء أرضية لطيفة: يقال

  .اهلواء وتراكمت، والغيم منها هو الرقيق، والسحاب هو املتراكم

    

ما الرياح؟ : فإن قيل. تلك األجزاء املائية إذا التأم بعضها مع بعض، وبردت وثّقُلت ورجعت حنو األرض: ما املطر؟ يقال: فإن قيل
هو النار تنقدح من احتكاك تلك األجزاء : ربق؟ يقالمال: فإن قيل. تلك األجزاء األرضية إذا بردت ورجعت حنو مركزها: يقال

ما : فإن قيل. هو الصوت الذي يدور يف جوف السحاب ويطلب اخلروج: ما الرعد؟ يقال: فإن قيل. الدخانية يف جوف السحاب
 هو قرع :ما الصوت؟ يقال: فإن قيل. هي صوت حيدث من خروج تلك الرياح دفعةً واحدة مع تلك الربوق: الصاعقة؟ يقال

  .حيدث يف اهلواء من تصادم األجسام بعضها فوق بعضاً
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دائرةٌ حتدث فوق : ما اهلالة؟ يقال: قإلن قيل. هو البخار الرطب يثور من وجه األرض بعِقب األمطار: ما الضباب؟ يقال: فإن قيل
 نصف حميط تلك الدائرة، إذا هو: ما قوس قزح؟ يقال: فإن قيل. سطح الغيم من انعكاس شعاع الشمس والقمر والكواكب

احلُمرة يف أعالها، والصفرة : أربعة: كم عدد األلوان املتناهية من ذلك بأصباغها؟ يقال: فإن قيل. حدثت يف كرة النسيم منصبة
آلثار العلْوية وحنن قد ذكرنا طرفاً يف كيفية حدوث هذه األشياء يف رسالة ا. دوا، واخلُضرة دون االصفرار، والزرقة دون اخلضرة

  .بشرحها

قَطر جتمد يف اهلواء بعد خروجها : ما الربد؟ يقال: فإن قيل. قَطر ِصغار جتمد يف خلَل الغيم، وترتل بِرفق: ما الثلوج؟ يقال: فإن قيل
 فوق بعض كأنه جبالٌ ما كان بسيطاً رقيقاً يقال له الغيم، وما كان متراكماً بعضه: ما الغيم؟ يقال: فإن قيل. من سلك السحاب

من : ما مدود األار؟ يقال: فإن قيل. مياه أودية جتري من كثرة األمطار: ما السيول؟ يقال: فإن قيل. من قُطن يقال له السحاب
ري من أي موضع جت: فإن قيل. ماء العيون الذي يرتل من أُصول اجلبال، فينصب وجيري يف بطون األودية، ِزيادا من كثرة السيول

  .تبتدئ من عيون يف رؤوس اجلبال أو أسفلها وتالٍل يف الرباري، ومتر جبرياا حنو اآلجام والغدران والبطائح: األار كلها؟ يقال

هي : ما اخلسوف؟ يقال: فإن قيل. هي حركةُ بعض بقاع األرض من رياٍح محتبسٍة يف جوف األرض: ما الزالزل؟ يقال: فإن قيل
  .رض على اهوية حتتها، إذا انشقت وخرجت منها تلك الرياح املُحتبسةسقوط سطح بقاع األ

. بقاع من األرض يف وسط البحار: ما اجلزائر؟ يقال: فإن قيل. أوتاد األرض ومسنيات الرياح والبحار: ما اجلبال؟ يقال: فإن قيل

بقاع فيها مياه : ما اآلجام والبطائح؟ يقال: قيلفإن . هي بقاع من األرض ليس فيها نبات وال بناء: ما الرباري؟ يقال: فإن قيل
جسم كُِري الشكل، واقف يف : ما ألرض؟ يقال: فإن قيل. مواضع جتتمع فيها مياه األمطار: ما الغدران؟ يقال: فإن قيل. ونبات

  .اهلواء بإذن اهللا جبميع ماعليها من اجلبال والبحار

: فإن قيل. هو حميط باهلواء مثل ذلك: ما الفلك؟ يقال: فإن قيل. ض من مجيع اجلهاتما هو حميطٌ باألر: ما اهلواء؟ يقال: فإن قيل

فإن . نقطة يف وسط عمقها، ومن تلك النقطة إىل ظاهر سطحها ثالثة ونصف من اثنني وعشرين احمليط: ما مركز األرض؟ يقال
هي : ما زيادةُ البحر؟ فيقال: فإن قيل. تمعة فيهاهي مستنقعات على وجه األرض، حاصرة للمياه ا: ما البحار؟ يقال: قيل

علة كون املد عند طلوع : ما العلة يف مد حبر فارس وجزره يف اليوم والليلة؟ يقال: فإن قيل. انصباب مياه األار واألودية فيها
وعلة .  املُنصبة إىل خلف، فيظهر املَد ِفعلَهالقمر، فإنه يؤثّر يف غليان أجزاء املياه يف قعره، وثَوران انتفاخها، ورجوع تلك األار

كون اجلَزر هي عند مغيب القمر، ورجوع تلك األجزاء إىل قرارها، ويؤثر بإزالة الغليان وهو الفَوران واالنتفاخ، السكون فيظهر 
ر وأكثر اآلبار عذبةٌ ولطيفة؟ وقد ذكرنا ما العلة يف أن مياه البحر كلها ماحلة مرة غليظة، ومياه األمطار واألا: فإن قيل. اجلَزر

  .طرفاً من عللها يف رسالة لنا قد تقدم ذكرها

هي النار واهلواء : ما األركان األربعة؟ يقال: فإن قيل. هي الربودة واحلرارة والرطوبة واليبوسة: ما الطبائع األربع؟ يقال: فإن قيل
: ما املولِّدات الكائنات؟ يقال: فإن قيل.  هي الصفراء والسوداء والدم والبلغم:ما األخالط األربعة؟ يقال: فإن قيل. واملاء واألرض

  .هي املعادن والنبات واحليوان

    

ما : ما النبات؟ يقال: فإن قيل. ما يكون يف عمق األرض من اجلواهر وغريها مما جيري جمرى املَوات: ما املعادن؟ يقال: قإلن قيل
كل جسم متحرك حساس، مؤلّف : ما احليوان؟ يقال: فإن قيل. ألرض من نبت األشجار وما ينجمهو ظاهر، ويظهر على وجه ا

فمنها ما يتكون ويتولّد يف الرحم، ومنها ما تخرجه البيض، ومنها ما يتولد : وتكوينها على ضربني. من نفس حيوانية، وبدن مواٍت
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  .لدمن أشياء، ومنها ما جيتمع منالطرفني يتوالد ويتوا

ما القدرة؟ : فإن قيل. هي إشارة بالوهم إىل تكون شيٍء ما، ميكن كون ذلك، وميكن الكون يف غري: ما اإلرادة؟ يقال: فإن قيل
هو قَبول أحد األمرين بالوهم من ذوات الباطن وذوات : ما االختيار؟ يقال: فإن قيل. هي إمكانية شيء من األفعال اختيارياً: يقال

هو عقد االحتمال على حتقيق : ما االعتقاد؟ يقال: فإن قيل. تصور الشيء بغري صورته: ما اجلهل؟ يقال: إن قيلف. الظاهر باحلس
  .هو قوة من قوى النفس احليوانية مخيلة ا األشياء: ما الوهم؟ يقال: فإن قيل. شيء

ما الدين؟ : فإن قيل. هو التسليم بال اعتراض: الم؟ يقالما اإلس: فإن قيل. هو التصديق مما خيرب به املخرب: ما اإلميان؟ يقال: فإن قيل
هو : ما الشرك؟ يقال: فإن قيل. هو الِغطاء: ما الكفر؟ يقال: فإن قيل. هو الطاعة من مجاعة لرئيس ينتظر منه نيل اجلزاء: يقال

ما : فإن قيل. هي اخلروج عن الطاعة: قالما العصية؟ ي: فإن قيل. هو إنكار احلق: ما اجلحود؟ يقال: فإن قيل. إثبات ربوبية اثنني
فإن . هو رجوع النفوس اجلُزئية إىل النفس الكلية: ما املَعاد؟ يقال: فإن قيل. هي االنقياد ألمر اآلمر وي الناهي: الطاعة؟ يقال

: ما العقاب؟ يقال: قيلفإن . هو ما جتد كل نفس من الراحة واللذة والسرور والفرح بعد مفارقتها للجسد: ما الثواب؟ يقال: قيل

وكل نفس حبسب ما اكتسبت تنال من اخلري إن كان خرياً، أو من . هو ما يناهلا من اخلوف واحلزن واآلالم بعد املفارقة لألجسام
نكر؟ ما املُ: فإن قيل. هو فعل ما جرت به العادة، ومل تنه عنه الشريعة والسنة: ما املعروف؟ يقال: فإن قيل. الشر إن كان شراً

  .هي جزاء ملا يستحق كل عامل مبا يعمله: ما أُجرة األجري؟ يقال: فإن قيل. فعل ما مل جتِر به العادة يف السنة وال يف الشريعة: يقال

  الشكل واللون

  فصل أن الشكل صورة جسمانية واللون صورة روحانية، 

ان يف جنس الثمار، يعين يف شكل الثمرة، موجودين لنضجها ومها مجيعاً موجودان يف األشياء كلها، إذا تأملها املتأمل، فيكون
واستحالة الرطوبة اللطيفة الرقيقة إىل ما قد بدت هلا، إما من ذوات الرطوبة السيالة، وذوات الرطوبة املتكثرة، فتقدم السيالة 

لذوات الدهانة يف ترتيبها أن نفس الثمرة الحنفاٍظ، ماآللة تقوم مقتم حلاء الشجر، حلفظ رطوبتها، ومتنع أن يلحقها الفساد، وا
ذلك "تقبلها، وحتفظها لئالّ يلحقها الفساد، والذوات الدهانة يف ترتيبها أ، النفس الثمرة تقبلها، وحتفظها لئالّ يلحقها الفساد، و

 هيئة غري نافعة إىل هيئة نافعة، ألن ليطبخ احلرارة الغريزية الكائنة يف مجيع الثمار، وبالغاً هلا فهي لتصري من ال" تقدير العزيز العليم
غرض الطبيعة إنضاج كل شيء تطبخه باحلرارة الغريزية، لرطوبات اهليوىل، على ما هي مرتبة ترتيب اإلله للمنافع اليت من أجلها 

  .صار كذلك

و فيكون دليالً لفساد؛ وإما فإذا مل تقدر على ذلك لعرض يعِرض لذلك، إما لكون الرطوبات غالبة على الشيء، فتتولد فيه العفةن
لكون الرطوبات يف الشيء ناقصة، فيصري ما يتولّد فيه اليبوسة واخلشن، فيكون من ذلك الفساد وبذور الزرع والشجر كلها حارة 

  .فلذلك حيدث الطراوة يف بدئها. رطبة، ألن احلرارة يف ذلك أكثر من الرطوبة، والرطوبة اليت فيها مانعة للحرارة

    

ترى إىل فعل اإلنفَحة اليت جتمد اللَّنب احلليب بفضل حرارته، واتباع اللنب هلا القبول منها، ألن يف احلرارة قوى جاذبة جتذب أال 
فإذا ازدادت الربودة والرطوبة عليها، اختفت احلرارة يف باطن . الرطوبات إليها لتتغذى ا، وتعيش ما دامت املادة من ذلك باقية

واحلرارو أيضاً بتمدد احلركة إىل فوق، تكون يف . تها، ألن احلرارة هي الفاعلة، والرطوبة هي اهليوىل الفبلة للصورةاألجسام، فأحرق
مخرجها جنو اليمني والقُدام، وإىل فوق من ناحية القلب،ألن القلب أفضل أجزاء البدن، وليس بأفضل من البد؛ وعروق الشجرة 
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الصغار بكثرا تقاوم الكبار لقلتها، ومن أجل أن املُحرك األول واحد، صار لكل كائٍن فعلُه يف ف. أفضل أجزائها، وليس أفضل منها
واحد ألعلى : مثله مماثالً لألول الواحد، وكا مبدئ واحد أول ما ينبعث من القلب يف بدن احليوان، فإنه يبدو منه عرقان اثنان

أحدمها يرتل إىل أسفل ويتناول املادة من األرض واملاء، حبسب ما يكون : نومن بدن النبات يبدو عرقا. البدن، واآلخر ألسفله
  .سبب حياته، واآلخر يرقيه إىل فوق ليتغذى به، فتكون منه تربية البدن والورق والثمر

  فصل ثم اعلم 

  أن العدد هو أحد الرياضيات الحكمية

والعدد هو كثرة اآلحاد اتمعة، وهو . ه، وهو ال جزء لهوذلك أن الوحدة املوجودة يف الواحد املوهوم هي أصل العدد ومنشؤ
واملعدودات هي األشياء اليت تعد، واحلساب هو مجع العدد وتفريقه، واحملسوبات هي . صورة تطبع يف نفس العاد من تكرار الوحدة

  .األشياء اليت عِرفت مقاديرها

والعدد منه . ف صحيح، والفرد هو كل عدد يزيد على الزوج بواحدفالعدد منه أزواج ومنه أفراد، والزوج هو كل عدد له نص
اثنان، ثالثة، أربعة، مخسة، ستة، : صحيح ومنه كسور، فالعدد الصحيح هو كل ما يشار إليه بإحدى عشرة لفظة أصلية، وهي

 ستون، سبعون، مثانون، عشرون، ثالثون، أربعون، مخسون،: سبعة، مثانية، تسعة، عشرة، مائة، ألف، وما تركب منها وهي هذه
تسعون، مائة، مائتان، ثالمثائة، أربعمائة، مخسمائة، ستمائة، سبعمائة، مثامنائة، تسعمائة، ألف، ألفان، ثالثة آالف، أربعة آالف، 

  .وعلى ذلك تكرار اللفظ بالغاً ما بلغ. مخسة آالف، ستة آالف، سبعة آالف، مثانية آالف، تسعة آالف

النصف، والثلث، والربع، واخلُمس، والسدس، :  ما يشار إليه بتسعة ألفاظ مشتقة من نفسه، وهي هذهوالعدد املكسور هو كل
نصف نصف، وثُلث ثلث، وربع ربع، وخمس مخس، وسبع سبع، وما : والسبع، والثمن، والتسع، والعشر، أو ما تركب منها مثل

 2 1د الذي مبدؤه من واحد يف مجيع أُموره ومنتهاه إىل أربعة وهذه صور ذلك والعد. شاكلها من األلفاظ املركّبة من هذه التسعة

وللعدد مراتب .  وهذه األربعة ثبات أصله وما يتولد منه يف كيفية فرعه مث الباقي مركّب منها، كما بينا يف رسالة األرمثاطيقي4 3
  .أيضاً نظام وترتيب ذو فنون جتدها عند التصف فيهامراتب آحاد، ومراتب عشرات، ومراتب مئات، ومراتب أُلوف، وله : أربع

 18 16 14 12 10 86 4 2 ومنها نظم األزواج على الِوالء مثل هذه10 9 8 7 6 5 4 3 2 1فمنها نظم طبيعي مثل 

 ومنها نظم زوج 18 14 15 6 ومنها نظم زوج الفرد مثل هذه 11 9 7 5 3 1 ومنها نظم األفراد على الِوالء مثل هذه 20
 7 5 3 ومنها نظم األفراد األول مثا هذه32 16 8 4 2 ومنها نظم زوج الزوج مثل هذه 28 25 12الزوج والفرد مثل هذه

 ومنها نظم املربعات غري اذورات مثل 6 4 2 2 6 ومنها نظم املكعبات مثل هذه 25 16 9 4 ومنها اذورات مثل هذه 9
كيفية نشوء وكمية أنواع، ولتلك األنواع خواص قد ذكرنا طرفاً منها يف  ولكل نوع من هذه ال62 25 18 14 15 6هذه

  .رسالة العدد

والنسبة هي قدر أحد العددين عند اآلخر، والنسبة املتصلة هي اليت تكون قدر األول إىل الثاين، كقدر الثاين إىل الثال، واملنفصلة اليت 
والقسمة .  والضرب هو تضعيف أحد العددين بقدر ما يف األول من اآلحاد.تكون قدر األول إىل الثاين كقدر الثالث إىل الرابع

واملكعب هو اتمع من ضرب اذور يف . عكس الضؤب، واِجلذْر هو العدد املضروب يف نفسه، واذور هو اتمع من ذلك
  .اجلذر
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: فاألبعاد ثالثة أنواع. فاألبعاد واملقادير. عاد واملقاديرمث اعلم أن اهلندسة أصل الرياضيات اِحلكمية، وعلم اهلندسة هو معرفة األب

والسطح هو مقدار . فاخلط هو مقدار ذو بعد واحد. خطوط، وسطوح، وأجسام: واملقادير ثالثة أنواع. الطول والعرض والعمق
: والسطوح ثالثة أنواع. كب منهمامستقيم، ومقوس، ومنحن، وهو املر: واخلطوط ثالثة أنواع. واجلسم ذو ثالثة أبعاد. ذو بعدين

واألجسام كثرية األنواع، فمنها من جهة كثرة السطوح، ومنها من جهة كثرة األشكال، ومنها من . البسيط، واملقعر، واملقبب
  .جهة اجلميع

احد، ونصف الكرة أوهلا الكُرة وهي جسم حييط به سطح و: فأما اليت اختالفها من جهة كثرة السطوح فنذكر منها مثانية أنواع
والشكل الناري حييط به أربعة سطوح، والشكل األرضي وهو املكعب حييط . حييط به سطحان، وربع الكرة حييط به ثالثة سطوح

به ستة سطوح، والشكل اهلوائي حييط به مثانية سطوح، والشكل املائي حييط به عشرون سطحاً، والشكل الفلكي حييط به اثنا عشر 
  .سطحاً

: ولكن جيمعها كلها أربعة أنواع. تارة من جهة األضالع، وتارة من جهة الزوايا، وتارة من اجلميع: كثرية األنواعوالسطوح 

والسطح املربع ما حييط به . فالسطح املثلّث ما حييط به ثالثة خطوط، وله ثالث زوايا. املُثلّث، واملُربع، واملدور، والكثري الزوايا
والدائرة سطح حييط به خط واحد يف داخله نقطة كل اخلطوط املستقيمة، اخلارجة منها إليه، متساوية . أربعة خطوط وأربع زوايا

والزوايا . والشكل الكثري الزوايا مثل املخمس، واملسدس، واملسبع، وما زاد بالغاً ما بلغ. من املركز إىل احمليط، مساٍو بعضها لبعض
  .واملنفرجة أكرب من القائمة. واحلادة أصغر من القائمة. ا القائمة هي اليت جبنبها مثلهافالزواي. قائمة، وحادة، ومنفرجة: ثالث

  فصل النبات هو كل جسم يتغذّى وينمو

واجلسم جوهر . واإلنسان حي ناطق مائت، وهو جملة مركّبة من نفس ناطقة وبدن مائة. واحليوان كل جسم متحر حساس
واللفظ كل صوت له ِهجاء، والكالم كل لفظ . رع حيدث يف اهلواء من تصادم األجساموالصوت قَ. لطيف، طويل، عريض، عميق

إجياب صفة املوصوف هي له، أو سلب صفة عن موصوف ليست له؛ والكذب؟ فهو : ما الصدق؟ فيقال: وإن قيل. يدلّ على معىن
ئر، واخلري والشر يف األفعال، واحلق والباطل الصدق والكذب يف األقاويل، والصواب واخلطأ يف الضما: ويقال أيضاً. عكس ذلك

  .يف األحكام، والضر والنفع يف األشياء احملسوسة

واآلخرة هي . واملوو ترك النفس استعمال البدن. والدنيا هي مدة بقاء النفس مع اجلسد إىل وقت افتراقها الذي يسمى املوت
وجهنم . واجلنة هي عامل األرواح. فس بعد مفارقة اجلسد، وخلوها يف عاملهاويقال أيضاً املوت هو بقاء الن. نشوٌء ثان بعد املوت

وجنة نفس . فجنة نفس النباتية صورة احليوانية. وجهنم أيضاً هي املرتبة السفلى. واحلنة أيضاً هي املرتبة العليا. عي عامل األجسام
ولصورة املالئكة مقامات ودرجات عند اهللا تعاىل، وبذلك . ةوجنة نفس صورة اإلنسانية صورة املالئك. احليوانية صورة اإلنسانية

  .يكون بعضهم أشرف من بعض، كاملقربني منهم وغري املقربني

والقيامة . والنوم هو اشتغال النفس عن اجلسد بغريه مع شمول عنايتها به. والبعث هو انتباه النفوس من نوم الغفلة ورقدة اجلهالة
واحلشر هو مجع النفوس اجلزئية حنو النفس الكلية، .  اجلسد الكائن الذي كانت فيه فزهدت وأُبعدت عنهقيامة النفس من قربها وهو

وقولنا االحتاد امتزاج اجلواهر الروحانية، . واحتاد بعضها ببعض، إذ اجلُزء أحد أجزاء الكل، والكل جممع األجزاء املنفصلة منه
والصراطُ هو . النفس الكلية النفوس اجلزئية، مبا عِملت عند كوا مع األجسادكامتزاج صوت الزير والبم، واحلساب موافقة 

  .الطريق املستقيم القاصد إىل اهللا تعاىل
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  فصل األلوان المفردة

النور أحدها ألن : واألشياء البيض إمنا تراها بيضاء ألسباب ثالثة. هي البياض والسواد واحلمرة والصفرة واخلُضرة والزرقة والكُدرة
 ولَج فيها لكثرة التخلخل كاِمللح؛ والثالث ألن النور حمبوسها كاللنب؛ والثاين ألن النور محمبوس فيها، لغلبة الرطوبة، والرطوبة لون

  .فيها جلُمود رطوبتها كالِفضة

    

فر ترى صفراء ألسباب متنع واألشياء الص. على أن النور من وراء األجسام املُشفّة يرى أبيض، فإن عرض له عارض يرى أصفر
ومنها ما يرى . النور أن يرى صافياً، كالنار يراها صفراء، ألن حرارا تسد مسام البصر، فال تقِدر قوة الباصرة إدراكها على التمام

  .أصفر ألن احلرارة تسد مسامها كاألشياء البيض إذا طُبخت اصفرت

أحدمها األسباب املُعفِّنات، واآلخر األسباب املُذوبات، فاملُعفِّنات لكثرة الرطوبة، واملذوبات : نيفأما علة رؤية األشياء حمراً فلشيئ
لكثرة احلرارة، كالشمس تراها محراء، عند كثرة البخارات الصاعدة إليها من مجلة املياه والرطوبات، وعند النضج واإلزهار والثِّمار 

فقد تبني ذا أن البصر إذا رأى النور من وراء األجسام املُشفّة وغلبها أحد األسباب الثالثة رآها . تؤدي من شدة احلرارة املذوبة
  .محراء

  .وأما اخلضرة فهي من أجل غلبة الرطوبة األرضية على النور، ومنع البصر إياها، أو منع النور أن يصري إىل البصر ِصرفاً

نور إىل البصر، أو منع البصر الوصول إىل النور، ألن السواد جيمع البصر، والبياض وأما السواد فهو منع الرطوبة األرضية وصول ال
  .يفرقه

  .وكل األلوان الباقية متوسطة بني هذين الطرفني، وفعلها يف البصر حبسب غلبة أحد هذين عليها

واحلالوة جتعل .  واحلَرافة والعذوبة والدسومةوهي العفوصة والقُبوضة واحلُموضة واحلَالوة واملَالحة واملَرارة: والطعوم تسعة أنواع
. والعفوصة جتمع وتقبض. واملاحل يفرق وجيفّف. واِحلريف يزيد يف ذلك. واملرارة جتعل أجزاءه متفرقة خِشنة. اللسان أملس

  .واحلموضة تفرق وتقِبض

 ا نفسك، تنقل كل يوم من حالة هي أَدونُ إىل حالٍة مث اعلم أيها األخ بأنك قاصد إىل ربك منذ خلقت نطفة يف الرحم، وربطت
أمتّ وأكمل وأشرف؛ ومن مرتبة هي أنقص إىل مرتبة أُخرى هي أعلى وأشرف، وإىل مرتلة هي أرفع، إىل أن تلقى ربك وتشاهده، 

ن، مع النبيني والصديقني، ويوفِّيك حسابك، وتبقى عنده نفسك ملتذَّة فرحانة، مسرورة مخلّدة أبد اآلبدين، ودهر الداهري
وفّقك اهللا وإيانا ومجيع إخواننا إىل السداد، وهداك وإيانا ومجيع إخواننا سبيل الرشاد، . والشهداء والصاحلني، وحسن أُلئك رفيقاً

  .إنه رؤوف بالعباد

اء، ويتلوه القسم الرابع يف الناموسيات مت القسم الثالث يف العلوم النفسانيات العقليات، من كتاب إخوان الصفاء، وخالّن الوف
  .اإلهليات، أوله رسالة يف اآلراء والديانات
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اآلراء والدياناترسائل   

  االولى في العلوم الناموسية االلهية والشرعيةالرسالة

إخوان الصفاء رسائل وهي الرسالة الثانية واألربعون من   

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
باده الذين اصطفى، آهللا خري أما يشِركون؟ اعلم، أيها األخ، أنا قد فرغنا من رسالة احلدود والرسوم اليت احلمد هللا وسالم على ع

هي آخر رسائل النفسانيات العقليات، حسب ما وعدنا يف ِفهرست صدر كتابنا هذا، فنريد اآلن أن نذكر يف هذا القسم الرابع 
اعلم أن : لغاية القصوى، فنبدأ أوالً بالرسالة األوىل منها يف اآلراء والديانات فنقولالكالم يف اإلهليات، وهو الغرض األقصى، وا

واعلم أن سبب . الناس خمتلفون يف آرائهم ومذاهبهم، كما هم خمتلفون يف صور أبدام، وأخالق نفوسهم وأعماهلم وصنائعهم
دهم وتغيرات أهويتها واألزمان اليت تنشأ فيها، واُألخرى إحداها من جهة اختالف ترب بال: اختالف أخالقهم هو من أربع جهات

من جهة نشوئهم على عادات من يربيهم ويؤدم، واُألخرى من جهة أشكال الفلك، ومواضع الكواكب يف أُصول مواليدهم، 
الة طرفاً من فنون اختالفات العلماء ونريد أن نذكر يف هذه الرس. ومساِقط نطَفهم، وقد بينا طرفاً من هذا العلم يف رسالة األخالق

الذين هم أصلُوا اآلراء واملذاهب، وفرعوا منها أنواع املقاالت واألحكام، وكم هي تلك اآلراء واملذاهب، وما هي تلك األسباب 
كم هي، وما هي، ولكن قبل ذلك حنتاج أن نذكر أجناس األشياء اليت اختلفوا فيها، . اليت أدت بالعلماء إىل االختالف، وكم هي

أوهلا يف الترتيب هي اُألمور احملسوسة، وبعدها اُألمور املعقولة، وبعدها اُألمور اإلهلية : إن األشياء املُختلف فيها ثالثة أنواع: فنقول
  .الة احلاس واحملسوسأما اُألمور احملسوسة فهي صور يف اهليوىل تدركها احلواس املباشرة هلا، وتنفعل عنها، كما بينا يف رس. املُربهنة

    

وأما اُألمور املعقولة فهي رسوم تلك احملسوسات اليت أدا احلواس إىل القوة املتخيلة، إذا بقيت مصورة يف األوهام بعد غيبة 
  .احملسوسات عن مباشرة احلواس هلا، كما بينا يف رسالة العقل واملعقوالت

 تدركها احلواس، وال تتصورها األوهام، ولكن الدليل والرباهني الصادقة باعثةٌ للعقول إىل وأما اُألمور اإلهلية املربهنة فهي أشياء ال
مثال ذلك أنه قد قام الربهان يف كتاب أُقليدس على . اإلقرار ا والقبول هلا، كما نبين ذلك يف كتب اهلندسة وبيان املنطقية مجيعاً

وهذه .  كان، أو سطحاً، أو خطّاً، فإنه ميكن أن يوجد منه ِظلّ دائماً أبداً ال يفىنأن كل مقدار ذي اية، أي مقدار كان، جسماً
. وأمثال هذه احلكمة كثرية يف هذه الكتب، ويف غريها من كتب اهلندسة. احلكمة مما ال تدركها احلواس، وال تتصورهااألوهام البتة

وهذه احلكمة أيضاً مما ال . لسفي على أن خارج العامل ال خالء وال مالءوهكذا أيضاً قد قام الربهان بطريق املنطق اِحلكْمي الف
وأمثال هذه األشياء كثرية معروفة عند العلماء، خباصة إقرار املوحدين هللا والعارفني به بأن . تدركها احلواس وال تتصورها األوهام

لقعود، وال الدخول وال اخلروج، وال احلركة وال السكون، وما اهللا تعاىل حي، قادر، عامل، حكيم، خالق، ال يوصف بالقيام وال با
شاكل ذلك من األوصاف مما يوصف ا النفس والعقل الفعال، والصور اردة من اهليوىل، وما شاكلها من اجلواهر البسيطة 

  .الوجوه وال سبٍب من األسبابوذلك أن احلواس ال تدركها وال تتصورها األوهام بوجه من. املُسمني املالئكة والرحانيني

سبحان اهللا : "فأما أوصاف اجلاهلني باهللا فهي أم يصفون اهللا تعاىل بصفات املخلوقني بعد أن نزه اهللا تعاىل نفسه عن ذلك بقوله
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 تصورها األوهام، ولكن فقد تبين إذن مما ذكرنا أن اُألمور املُربهنة اليت ال تدركها احلواس وال". عما يصفون إالّ عباد اهللا املخلصني
  .الربهان الضروري واحلجة القاطعة يضطران العقول إىل اإلقرار ا مقررة

مث اعلم أن الرباهني هي ميزان العقول، كما أن الكيل والذَّرع والشاِهني موازين احلواس، وكما أن الناس إذا اختلفوا يف حزر شيء 
 حكم الكَيل والذَّرع، ورضوا ا، وارتفع اخلُلف من بينهم، فهكذا العقالء الذين يعرفون وختمينه من األشياء احملسوسة، رجعوا إىل

الرباهني الضرورية، إذا اختلفوا يف حكم شيء من األشياء اليت ال تدرك باحلواس، وال تتصور باألوهام، رجعوا عند ذلك إىل دليل 
 ا، وقبلوها، وإن كانت ال تدركها احلواس، وال تتصورها األوهام، ألم يرون وبرهان، وما ينتج من املقدمات الضرورية، وأقروا

وقد تبني مما ذكرنا أن اُألمور املُختلفة فيها ثالثة أجناس حسب، اليت هي احملسوسة أو . اإلقرار باحلق أَوىل من التمادي يف الباطل
  .اختالف الناس يف إدراكهم من كم وجٍه يكونونريد أن نذكر اآلن كمية أسباب . املعقولة أو املربهنة

  فصل في بيان اختالف كمية إدراك المعلومات

إحداها دقة املعاين : اعلم أن أسباب اختالف الناس يف إدراك هذه اُألمور الثالثة اليت تعلَم وتعرف من ثالث جهات: فنقول
اب املُِعينةُ على إدراكها، والثالثة تفاوت قُوى نفوسهم الدراكة هلا يف ولطافتها وخفاؤها، والثانية فنون الطرق املؤدية إليها األسب

: اجلودة والرداءة، وهي األصل والسبب يف اختالفهم يف اآلراء واملذاهب، وسائرها فروع عليها، وحنتاج أن نشرح هذا الباب فنقول

ار يقوي نفسه الروحانية بدرك املعقوالت، كما أن ملا كان اإلنسان إمنا هو جملة جمموعة من جسد جسماين ونفس روحانية، ص
بأعضاء جسده اجلسماين يعمل الصنائع، ألن كلية العلوم موضوعة بإزاء قوى نقوس مجيع الناس، كما أن كُلية الصناعات البشرية 

تنباط جبميع العلوم، واالحتمال لسائر موضوعة بإزاء قوى أجساد مجيع الناس، وذلك ألنه ال يتهيأ إلنسان واحد بقوته اجلُزئية االس
الصنائع، وذلك أن لنفسه قوى كثرية، وله بكل قوة منها أفعال عجيبة، كما أن جلسده مفاصل كثرية وأعضاًء طريفة، وله بكل 

  .عضو من جسده حركات خمتلفة، كما بينا طرفاً من هذا الفن يف رسالة تركيب اجلسد

    

 أنواع منها، وهي القوى الدراكة للمعلومات، ونبدأ أوالً بذكر القوى احلساسة اخلمس، إذ كلنت ولكن نريد أن نذكر هنا مثانية
هي أول قوى النفس اليت ينال ا اإلنسان العلوم واملعارف، مث نذكر القوة املتخيلة اليت مسِكنها مقدم الدماغ، مث القوة املُفكِّرة اليت 

  .افظة اليت مسِكنها مؤحر الدماغمسكنها وسط الدماغ، مث القوة احل

مث اعلم أن الناس متفاوتون يف الدرجات يف هذه القوى بني اجلودة والرداءة يف إدراكهم املعلومات، تفاوتاً بعيداً، وهي أحد أسباب 
  .اختالفهم يف اآلراء واملذاهب، ومنهم من يكون دون ذلك، ومنهم من ال يبصر شيئاً البتة

 القوة السامعة؛ وذلك أن منهم من يكون جيد السمع يسمع األصوات اخلفية، ومييز بني النغمات املوزونة وهكذا جتد حاهلم يف
  .واملُرتَِحفة، ومنهم من حيتاج يف ذلك إىل مفاعيل العروض، ومنهم من ال يحس بشيء من ذلك

 وهكذا حكمهم يف ذكاء نفوسهم، وجودة وعلى هذا القياس يكون حكمهم يف سائر قوى حواسهم من الذوق واللمس والشم،
قرائحهم، وصفاء أذهام، وذلك أنك جتد كثرياً من الناس من يكون جيد التخيل، دقيق التمييز، سريع التصور، ذَكُوراً حفوظاً، 

 اآلراء واملذاهب، ألنه ومنهم من يكون بليداً بطيء الذِّهن، أعمى القلب، ساهي النفس، فهذا أيضاً أحد أسباب اختالف العلماء يف
  .إذا اختلفت إدراكام اختلفت آراؤهم واعتقادام حبسب ذلك

  بيان علة اختالف إدراك القوى العالمة
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اعلم أن هذه التفاوتات اليت ذكرنا من هذه القوى الدراكة العالّمة ليست هي من أجل أا خمتلفة يف ذواا بني اجلودة : فنقول
أجل اختالف أحواهلا يف إدراكها صور املعلومات، وأن علة اختالف أفعاهلا هو من أجل اختالف أدواا والرداءة، ولكن من 

وذلك أنه ملا كان كل عضو من اجلسد هو آلة وأداةً لقوة من قوى النفس، وكانت أعضاء . واختالف آالا يف اجلودة والرداءة
ة يف بعض الناس أو يف بعض األحايني، اختلفت أفعال هذه القوى حبسب تلك اجلسد خمتلفة اهليئات املتفاوتة يف اجلودة والرداء

مثال ذلك احلدقتان فإما عضوان من اجلسد، ومها أداتان للقوة الباصرة، فإذا كانتا سليمتني من اآلفات العارضة، . االختالفات
ما، كما يتراءى يف املرايا صور األشياء املقابلة هلا، فأدركت صحيحتني صافيتني مجِليتني، تراءت فيهما صور املرئيات املُقابالت هل

فأما إذا كانتا على غري ما ذكرنا لعارض من اآلفات، عاقت القوة الباصرة عن إدراكها . هذه القوة تلك املُبصرات على حقائقها
ذنني مفتوحتني نقيتني من األوساخ، سليمتني وهكذا أيضاً القوة السامعة، وذلك أنه مىت كانت أدواا اليت ِصماخا اُأل. حمسوساا

وإذا كانت على غري ما ذكرنا لعارض من . من اآلفات العارضة، ظنت فيهما األصوات يئتها، فأدركتها القوة السامعة حبقائقها
نقية من البخارات وهكذا أيضاً القوة الشامة مىت كانت خياشيم املِخرين مقتوحة، . اآلفات، عاقت عن إدراكها املسموعات

ومىت عرض هناك خبار أو زكام أو آفة . الغليظة، سليمة من اآلفات العارضة، أدركت القوة الشامة الروائح، وميزت بينها وعرفتها
من اآلفات وهكذا أيضاً القوة الذائقة مىت كانت الرطوبة املُستنبطة اليت يف جرم اللسان معتدلةً سليمةً . عوقت عن إدراكها ومتييزها

مىت غلبت على تلك الرطوبة ِخلط أو ِمزاج خارج عن . العارضة، أدركت طُعوم األشياء املَذُوقة حبقائقها، وعرفت التمييز بيتها
وهكذا أيضاً القوة الالمسة، فإنه مىت عرضت آفة لألعصاب املُنتِسجة . االعتدال، عوقت عن إدراكها الطعوم والتمييز على حقائقها

قت عن إدراكها امللموساتبني خوم الدماغ معتدالً . لل اللحم واجللد، عقدلة، فإنه مىت كان موهكذا أيضاً حاالت القوة املتخي
ساملاً من اآلفات، ختيلت فيه رسوم احملسوسات اليت أدا إليها القوة احلساسة حبقائقها، وقبلتها يئاا، ومىت عرضت آفة كما 

 عوقتها عن فعلها وختيلها رسوم احملسوسات، كما يعترض - كما ذُِكر يف كتب الطب -ض احلادثة املُفرطة يعرض يف األمرا
وهكذا أيضاً حكم القوة املفكّرة املُستنبِطنة وسط الدماغ، مىت كان معتدالً على األمر الطبيعي، . للمربمسني وصاحب املاِليخوليا

ومىت عرضت هناك آفة لعارض من الألعراض، . ر اإلنسان ورؤيته ومتييزه وفهمه على ما ينبغيساملاً من اآلفات العارضة، كان فك
ألن . أو خروج من االعتدال، عوقت النفس عن إشراف أحواهلا وأفعاهلا اليت هي الفكر والتمييز والروية والتحصيل وما شاكلها

  .القوة احلافظة املُستبِطنة مؤخر الدماغ يف التذكار والنسيانوهكذا أيضاً حكم . هذا العضو من أشرف األعضاء بعد القلب

وإمنا ذكرنا يف هذا الفصل هذه األشياء ألن من هذه القوى تكون معارف احليوان كلّها، ومن تعاون أدوات هذه القوى باملعاونات 
. وأقلّ، وهي األصل يف مجيع العلوم واملعارفاالئقة تزيد يف قواها، ومن تفاوا يكون اختالف معارفها يف اجلودة والذكاء أكثر 

وخصلة أُخرى . ومن تفاوت أفعال هذه القوى يكون أكثر اختالف الناس يف معلومام، ومنازعات العلماء يف آرائهم ومذاهبهم
خمتلفة تفعل ا اختالفات أيضاً أن كثرياً من العلماء ممن ينظر يف علوم النفس ويتكلم يف أحواهلا يظن أن هلا قوى وأفعاالً وأخالقاً 

خمتلفة، وال يدرون أنّ اختالف أحواهلا وأخالقها إمنا هو من جهة اختالف أدواا يف اهليئة واجلودة والرداءة اليت كل واحد منها 
ي ذكرنا من أن عضو من اجلسد، كما بينا ذكرها، وخصلةٌ أُخرى أن كثرياً من العلماء الكبيعني واملنطقيني ملا اعتربوا هذا ارأي الذ

النفس إمنا هي مزاج البدن، ملا رأوا من تغيري أفعال احليوان وأخالقها عند تغيري مزاج األعضاء، واختالف هيئلتها، وخاصةً تغيري 
  .أفعال اإلنسان وأخالقه عند األمراض، وعند تغيري مزاج هذه األعضاء واحداً واحداً
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أقاويلهم من خالل رسائلنا اإلحدى واخلمسني، وذكرنا الرباهني عليها يف الرسالة فأما اإلهليون فريون خالف ذلك، وقد ذكرنا 
فهذا الذي ذكرنا يف هذا الباب هو أحد أسباب اختالف الناس يف معارفهم ومعلومام املؤدية م إىل اختالف اآلراء . اجلامعة

  .واملذاهب

ئها وظهورها فهو مثل التفاوت الذي بني اُألمور اجلسمانية الظاهرة وأما السبب الثاين هو من جهة ِدقة املعاين ولطافتها وجال
املُدركة باحلواس، وبني اُألمور الروحانية اخلفية عن إدراك احلواس اليت ال تعلَم إالّ بدالئل العقول ونتائج الرباهني، كما تقدم 

  .وهذا الباب هو أكثر أسباب اختالف العلماء يف آرائهم ومذاهبهم. ذكرها

وأما الوجه الثالث من األسباب املؤدية للناس إىل اختالفهم يف معلومام فهو استعماهلم القياسات املختلفة، وطُرقات استدالالم 
وأما . املتفتوتة، وهذا الباب هو أكثرها تفرعاً وتشعباً، وهو اكتساب منهم، وعليه يجازون من الذَّم واملدح والثواب والعقاب

  .األوالن فليس باختيار منهم، وال اكتساب هلم فيهالوجهان 

بيان كمية القوى العالّمة وإذ قد تبني مما ذكرنا أسباب اختالف الناس يف مدركام من اُألمور املُختلفة فيها، من كم وجٍه يكون، 
املفكِّرة واحلافظة، وقد تقدم شرح احلساسة واملتخيلة و: وكان أحد الوجوه تفاوت القوى الدراكة العالّمة اليت هي أربعة أنواع

ونبدأُ أوالً بذكر القوى احلساسة، مث نذكر القوى املتخيلة، مث . األسباب املُِعينة هلا على إدراكها مدركاا، واملُعوقة هلا عن ذلك
  .املفكِّرة، مث احلافظة

ان كل حاسة من احلواس اخلمس :  هاهنا، فنقولفأما بيان ما حتاج كل حاسة من الشرائط يف إدراكها حمسوساا حسبما نبين
حتتلج يف إدراكها حمسوساا إىل شرائط معدودة، ال زائدة وال ناقصة، فمىت عِدم واحدة من تلك الشرائط أو بعض، أو زاد أز 

 حتتاج يف إدراكها مثال ذلك القوة الباصرة فإا. نقص عن املقدار الذي ينبغي، وعوقها عن إدراك حمسوساا على حقائقها
. املُبصرات إىل ضوء ما، وإىل بعد ما، وإىل حماذاٍة ما، وإىل وضِع ما، فمىت عِدم شيء منها، عاقها ذلك عن إدراك املُبصرات حبقائقها

ذلك أن اإلنسان ال و. وذلك أنه ال ميكنها إدراك الضياء املُفِرط والنور الباهر، كما ال ميكنها إدراك املُبصرات يف الظلمة الظلماء
ميكنه النظر إىل عني الشمس نصف النهار يف يوم صائف، كما ال ميكنه رؤية األشياء الصغار يف الظلمة الظلماء، وال رؤيتها يف البعد 

ها من غري حماذاٍة، وال رؤية األشياء املتحرِضعت يده مثالً قُرب اجلفن، وال رؤيتكة الشديدة األبعد، وال يف القُرب األقرب، إذا و
  .احلركة، كالنبل املار، مىت رمي عن قوس شديدة

وعلى هذا القياس حكم احلواس فإا حتتاج يف إدراكها حمسوساا إىل شرائط معدودة، فمىت عِدمت واحدة منها أو نقصت عن 
  .املقدار أو زادت عليه، عوقها عن إدراك حمسوساا

  بيان ما لكل حاسة من المحسوسات بالذات

فاعلم أن لكل حاسة حمسوساٍت خمتصةً هلا بالذات، وحمسوساٍت بالعرض، وهي ال ختطئ يف املُدركات اليت هي هلا بالذات، ولكن 
وأما األلوان فإن ذلك هلا بتوسط النور . مثال ذلك البصر فإن املُبصرات هلا بالذات هي األنوار والضياء والظُّلَم. يف اليت هلا بالعرض

وأما سائر األجسام وسطوح أشكاهلا وأوضاعها وأبعادها وحركاا فهو بتوسط اللون، وذلك أن كل جسم ال لون له، ال . والضياء
  .يرى وال يدركه البصر

ليس اخلرب كاملعاينة، وبني احلق والباطل أربع أصابع يعين : مث اعلم أن البصر هو أشرف احلواس وأشدها حتقيقاً ملدركاته كما يقال
ولكن، مع شرفه وحتقيقه ملدركاته، عظيم اخلطإ، كثري الزلل، وذلك أن اإلنسان رمبا يرى الشيء الصغري كبرياً، أو . واألذنالعني 
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  .الكبري صغرياً، أو القريب بعيداً، أو البعيد قريباً، كما يرى الدرهم، يف قعر بركة صايف املاء، قريباً كبرياً

ى الشيء أعظم مما هو، فكذلك رمبا يرى اإلنسان الشيء املتحرك ساكناً، والساكن وهكذا يرى يف ما وراء البخار الرطب، ير
متحركاً، كما يرى من يكون يف الزورق إذا نظر إىل الشطوط، فإنه يرى األشخاص الساكنة متحركة، ويرى نفسه ومن معه 

  .ساكناً

    

ورمبا يرى الشيء املرتفع منخفضاً، . ا يرى العود املنتصب يف املاءوهكذا رمبا يرى الشيء املستقيم معوجاً، واملنتصب منكوساً، كم
واملنخفض مرتفعاً، كما يرى سقف الرواق وأرضه يف البعد متقاربني، وما شاكل هذه الفنون، كما ذُِكر ِعللُها يف كتاب املناظر 

 جهة مدركات البصر الذي هو أشرف احلةاس، وإذا كان اخلطأ والزلل، الذي يدخل على اإلنسان العاقل املُميز من. بشرٍح طويل
  وأجلّ القوى الدراكة، هذا القّدر، فما ظنك يا أخي مبا دوا من سائر احلواس والقوى الدراكة على هذا املثال؟ 

  بيان الحواس التي ال تخطئ في إدراكاتها

  المدركات التي هي لها بالذات 

، وهي ال ختطئ يف مدركاا اليت هلا بالذات، وإمنا يدخل عليها اخلطأ والزلل يف العم أن لكل حاسة مدركات بالعرض: فنقول
مثال ذلك البصر فإن الذي له من املدركات بالذات هي األنوار والظلمة، وهي اليت ال ختطئ يف . املُدركات اليت هلا بالعرض

ضاع واألبعاد واحلركات وما شاكلها، فهي تدِركها بتوسط فأما إدراكها األلوان واألشكال واألو. إدراكها يف مجيع األوقات البتة
  .وقد يدخل عليها اخلطأ والزلل يف ذلك، إذا نقصت الشرائط اليت حتتاج إليها. النور والضياء على الشرائط اليت ذكرناها

عوا حقائق األشياء وكيفياا وعلى هذا القياس جيري حكم سائر احلواس وحمسوساا، فتعقّل يا أخي يف هذا الباب، فإن الذين دف
  .والنظر فيها، وأنكروها، من هذا الباب أُتوا

أما القوى السامعة الليت هلا بالذات هي باألصوات والنغمات حسب، واليت للذائقة هي الطعوم حسب، واليت للشامة هي الروائح 
  .وس، فاعرفها من هناكحسب، واليت لالّمسة فهي عدة أشياء قد ذكرناها يف رسالة احلاس واحملس

مث اعلم أن لكل قوة من هذه احلواس اخلمسة خاصيةً ليست لُألخرى، ولكن اخلاصية اليت تعمها هي أا ال تخطئ يف مدركاا، إذا 
ل ذلك مثا. متت شرائطها، ومل يعِرض هلا عائق، وخاصةٌ أُخرى أا ال تدِرك كل واحدة منها حمسوسات أخواا اليت هلا بالذات

البصر فإنه ال يدِرك األصوات وال الروائح وال الطعوم، وهكذا أخواا، ولكن مبا تشترك يف احملسوسات الاليت هلن بطريق العرض 
  .مثل احلركة، فإا تدِرك وتعلم بالبصر واللمس والسمع مجيعاً

  بيان القوى التي في حواس اإلنسان

ان زيادةَ قوٍة، وجودة متييز، ما مل جيعل يف حواس سائر احليوانات، وخباصٍة يف القوة اعلم أن اهللا خلق يف حواس اإلنس: فنقول
الالمسة فضله عليها، وكرمه ا، كما جعل يف قوة يديه من الصنائع العجيبة، ويف قوة لسانه من اللغات املختلفة، ما مل جيعل يف 

وقد يظن كثري من الناس العقالء أن بعض احليوانات . خيفى على أحد من العقالءأيديها وال يف ألسنتها، كما هو بين ظاهر جلي ال 
يفهم معاين الكالم وميتثل األمر والنهي، ولكن ال يقدر على الكالم كمثل الفيل، والفرس اجلواد، واجلمل، والغنم، والبقر، 

ولعمري إا تفهم معاين بعض . ان، املُستأنسة به، املنقادة خلدمتهوالكلب، والسنور، والِقردة، وأمثاهلا من احليوانات املُسخرة لإلنس
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فأما أن تفهم معاين اخلرب والسؤال واجلواب واالستفهام . الكالم، كالزجر واألمر والنداء، وما شاكلها اليت هي بعض أقسام الكالم
  .وقد بينا علة ذلك يف رسالة احليوانات. فال

ماعه األصوات، ومتييزه بالنغمات، يفهم معاين اللغات واألقاويل والكلمات، كما أنه، عند نظره إىل مث اعلم أن اإلنسان مع است
  .اخلطوط والكتاب، يفهم ما يتضمنها من معاين الكالم والعبارات، ما ال يفهم عليها غريه من احليوانات

  . دون سائر احليواناتمث اعلم أن من هاتني الطريقتني أكثر معلومات اإلنسان اليت ينفرد ا

واعلم أن بين اإلنسان يف هاتني القوتني متفاوتو الدرجات تفاوتاً بعيداً جداً، وذلك أن من الناس مناليفهم إالّ لغةً واحدة، وال 
يحسن أن يقرأ ومن الناس من يفهم ِعدة لغات و. يعرف أيضاً من معين تلك اللغة، من األشياء واأللفاظ واألقاويل، إالّ شيئاً قليالً

وهذه أحد اختالف . ِعدة كتابات، ويفهم من كل لغة أمساء وألفاظاً وأقاويل كثرية، ويفهم معاين دقيقة، ما ال يفهم غريه من الناس
  .الناس يف املعارف، واختالف العلماء يف اآلراء واملذاهب

    

كان مجيع معلومات اإلنسان من جهة الزمان ثالثة أنواع إنه ملا : فأما بيان كمية معلومات اإلنسان حسبما نذكره هاهنا فنقول
وملا . فحسب، فمنها ما قد كان مع الزمان املاضي، ومنها ما سيكون يف املستقبل، ومنها ما هو كائن يف الوقت والزمان احلاضر

ٍرب كذاب، ورب مستمع له مصدق، كان أحد الطرق، اليت تعلِّم اإلنسان اُألمور املاضية مع الزمان، استماع األخبار، وكان رب خم
وعلى هذا القياس أيضاً حكم األخبار عن الكائنات قبل كوا، وعن . وهكذا أيضاً رب خمٍرب صدوق، ورب مستمع له مكذب

 اآلراء فهذا أيضاً أحد أسباب اختالف الناس يف املعلومات، واختالف العلماء يف. األشياء املوجودة يف الزمان الغائبة باملكان
  .واملذاهب

إن اهللا ملا خلق اإلنسان الذي هو آدم أبو البشر، عليه السالم، وفضله على كثري ممن : بيان ما خيص اإلنسان من املعلومات فنقول
 فمنها طُرق احلواس اخلمس اليت: خلق قبله تفضيالً جعل إحدى فضائله كثرةَ العلوم وغرائب املعارف، وجعل له إليها ِعدة طرقات

ومنها طريق استماع األخبار اليت ينفرد ا . ا يدِرك اُألمور احلاضرة يف املكان والزمان، كما بينا يف رسالة احلاس واحملسوس
خلق : "اإلنسان دون سائر احليوانات، يفهم ا اُألمور الغائبة عنه بالزمان واملكان مجيعاً، كما ذكر اهللا تعاىل ومن به عليه فقال

ومنها طريق الكتابة والقراءة يفهم ا اإلنسان معاين الكالم واللغات واألقاويل، بالنظر فيهما عمن مل يره من ."  علَّمه البياناإلنسان
اقرأ : "أبناء جنسه مع الزمان، أو من هو غائب باملكان، كما قال اهللا ومن به على اإلنسان، فقال لنبيه حممد، عليه الصالة والسالم

وإن : "وذه الفضيلة شارك اإلنسان املالئكة الكرام، كما قال اهللا تعاىل."  الذي علّم بالقلم علّم اإلنسان ما مل يعلموربك األكرم
  ".عليكم حلافظني كراماً كاتبني يعلمون ما تفعلون

يل ومعرفتها إمنا هي متأخرة واعلم أن فهم القراءة والكتابة ومعرفتها متأخرة عن فهم الكالم واألقاويل، كما أن فهم الكالم واألقاو
عن فهم احملسوسات، كما هو بين ظاهر ال خيفى على العقالء، وذلك أن الطفل إذا خرج من الرِحم فإنه يف الوقت والساعة تدِرك 

لنب، وبالقوة حواسه حمسوساا، فيحس بالقوة الالمسة اخلشونة واللني، وبالقوة الباصرة النور والضياء، وبالقوة الذائقة طعم ال
فأول شيء يحس باللمس، فيتأمل، . الشامة الروائح، وبالقوة السامعة األصوات، ولكنه ال يعلم معاين الكالم واألصوات إال بعد حني

مث مييز بني الصزت . مث مييز بني الروائح، فيعرف الشم. مث يحس بالطعم فيميز لنب امه من غريه. ألن حاسة اللمس أعم احلواس
مث مييز على ممر األوقات بني نغمة اُألم ونغمة األب واإلخوة . مث يفرق بني الصور. لشديد اجلهري، وبني الصوت الضعيف اخلفيفا

مث شيئاً بعد شيء، على التدريج، وعلى هذا املثال فهمه ومعرفته بسائر احلواس وحمسوساا، إىل أن . واألخوات واألقرباء وغريهم
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مث بعد ذلك جتيء أيام الكتابة والقراءة، واآلداب، والصنائع، . ة، ويغلَق باب الرضاع، ويفتح الكالم واملطقتِتم ِسن التربي
والرياضيات، وسماع األخبار والروايات، والفقه يف الدين، والنظر يف العلوم واملعارف، وطلب حقائق املوجودات، والبحث عن 

ائبات، واحملسوسات على املعقوالت، وباجلسمانيات على الروحانيات، وبالرياضيات الكائنات، واالستدالل باحلاضرات على الغ
بلَّغك . على الطبيعيات، وبالطبيعيات على اإلهليات اليت هي الغاية القُصوى يف العلوم واملعارف، والسعادة األبدية والدوام السرمدي

فهمك، وصفّى نفسك، وحسن أخالقك، وأصلح شأنك، وزكّى اهللا وإيانا إىل هذه الغاية، وشرح صدرك، وفتح قلبك، ونور 
مث أورثنا الكتاب : "أعمالك، وأنعم بالك، وأكرمك مما أنعم به على أوليائه وأنبيائه مبا علّمهم من البيان والكتاب، كما قال تعاىل

  ".الذين اصطفينا من عبادنا

     بيان القوة املتخيلة 

ل القوة احلاسة، وكيفية التفاوتات اليت بينها يف إدراكها حمسوساا، وما األسباب املُِعينة هلا على إنا قد ذكرنا طرفاً من أحوا: فنقول
ذلك واملُعوقة هلا عنها فيما تقدم، فنريد أن نذكر طرفاً يف هذا الفصل من أحوال القوة املتخيلة اليت مسكنها الدماغ، إذ كانت 

ونذكر . ونذكر أيضاً بعض األسباب املُعينة على أفعاهلا، واملعوقة عن ذلك. م احملسوسات منهاالتالية للقوى احلساسة يف تناوهلا رسو
ولكن من أجل أن . تفاوت درجات الناس يف هذه القوة، إذ كان ذلك أحد أسباب اختالفهم يف العلوم واملعارف واآلراء واملذاهب

إن هلذه القوى خواص عجيبة، : الً، احتجنا أن نذكر ِعلّة ذلك فنقولهذه القوة أكثر القوى احلساسة متخيالت، وأعجبها أفعا
ومنها أيضاً أا . وأفعاالً ظريفة، فمنها تناوهلا رسوم سائر احملسوسات مجيعاً، وختيلها بعد غيبة احملسوسات عن مشاهدة احلواس هلا

احلس، إذ له من القوة ما يقدر أن يوايف الصور اليت أداها تتخيل وتتوهم ما له حقيقة، وما ال حقيقة له، بعد أن عِرف بسائطها ب
فإذا . احلس إىل النفس يف هيواله كيف شاء، ألنه كان جيدها جمردة عن اهليوىل اليت هي ماسكة للصور، وخمتفية بعضها دون بعض

. ل بعضها ببعض ما مل تكن متصلة باهليوىلأخذها جمردة ال إمساك هلا وال ربط، أمكنه أن يؤلِّف بينها كما شاء ويركّبها، ويِص

مثال ذلك أن اإلنسان ميكنه أن يتخيل ذه القوة مجالً على رأس خنلة، أو خنلة ثابتة على ظهر مجل، أو طائراً له أربعة قوائم، أو 
ر املنسوبة إىل اجلن والشياطني فرساً له جناحان، أو محاراً له رأس إنسان، وما شاكل هذه مما يعمله املصورون والنقَّاشون من الصو

إحدامها من : وإمنا يستوي لإلنسان ذه القوة املتخيالت والتصور هلا لعلتني اثنتني. وعجائب البحر، مما له حقيقة، ومما ال حقيقة له
ئر أشخاصها، أجل أن هذه املتخيالت جيتمع عندها مواد كثرية من رسوم احملسوسات، مع اختالف أجناسها، وفنون أنواعها وسا

  .فهي ميكنها ذا السبب أن تركِّب منها ضروب التراكيب مما له حقيقة يف اهلَيوىل، ومما ال حقيقة له

والعلة اُألخرى من أجل شرف جوهر النفس ولطافتها، وشدة روحانيتها، وسهولة قَبوهلا رسوم املعلومات يف ذاا وتصورها هلا، 
وثال ذلك املاء . وهراً، وأشد روحانية، فإا تكون لقَبول الصور أسرع انفعاالً، وأسهل قَبوالًوذلك أن كل هيوىل تكون ألطف ج

. العذب فإنه ملا كان ألطف جوهراً من التراب، صار لقبول الطُّعوم واألصباغ أسرع انفعاالً، وأسهل قَبوالً لنظافته وعذوبته وسيالنه

وهكذا ملا . اء، وأشد سيالناً، صار قَبله لألصوات والروائح أسرع انفعاالً وأسرع قبوالًوهكذا ملا كان اهلواء ألطف جوهراً من امل
ولعل ! فكيف لطافة النفس وروحانيتها. كان الضياء والنور ألطف من اهلواء صار قَبوهلما لأللوان واألشكال أسرع وأشد روحانية

احملسوسات، فكيف بالنظر يف اُألمور الروحانية، وذلك أن جوهر النفس هذا الباب خيفى على كثري ممن ينظر يف دقائق العلوم من 
فلهاتني . والدليل على ذلك قَبوهلا رسوم سائر احملسوسات واملعقوالت مجيعاً. ألطف وأشد روحانيةً بكثري من جوهر النور والضياء

 يقِدر عليه بالقوى احلساسة، ألن هذه روحانيةٌ وتلك الِعلتني صار اإلنسان بالقوة املتخيلة يقِدر على أن يتخيل ويتوهم ما ال
والدليل على . وأما القوة املتخيلة فهي تتخيلها وتتصور يف ذاا. جسمانية، وألا تدِرك حمسوساا يف اجلواهر اجلسمانية من خارج
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ل ويتصور يف ومهه صورةً مصنوعة بال حاجة وذلك أن كل صانع يبتدئ أوالً يتفكّر ويتخي: صحة ما قلنا أفعال الصناع البشريني
إىل شيء من خارج، مث يقِصد بعد ذلك إىل هيوىل ما، يف مكان ما، يف زمان ما، فيصور فيها ما هو مصور يف فكره بأدةاٍت ما، 

  .وحبركاٍت ما، كما بينا يف رسالة الصنائع العملية

 مل تؤد إليه حاسة من احلواس، وذلك أن كل حيوان ال بصر له فهو ال يتخيل ومن خاصة هذه القوة أا تعجز عن ختيل شيء
األلوان، وما ال مسع له فال يتخيل األصوات وال يتومهها، ألن التخيل أبداً يف تصوره لألشياء تبع لإلدراك احلسي؛ والعقل يف 

ع الدليل النفسيبِصفت لهفأما اإلنسان فإنه ملا كان يف. استنباطها تهم الكالم، أمكنه أن يتخيل املعاين إذا و.  

  عجائب هذه القوة المتخيلة وتفاوت الناس فيها

    

اعلم أن الناس يف هذه القوة متفاوتو الدرجات تفاوتاً بعيداً جداً، والدليل عليه أنك جتد كثرياً من الصبيان يكون أسرع : فنقول
 يصف هلم كثري من املشايخ والبالغني، وذلك أن كثرياً من العلماء والعقالء واملُرتاضني يف العلوم تصوراً ملا يسمعون، وأجود ختيالً ملا

  .واآلداب تعِجز نفوسهم عن تصور أشياء كثرية قد قامت احلُجة والرباهني على صحتها

ن من أجل اختالف تركيب مث اعلم أن العلة يف تفاوت درجات الناس يف هذه القوة ليست من اختالف جواهر نفوسهم، ولك
 ومن عجائب أفعال هذه القوة أيضاً، وما - كما ذُكر يف كتب الطب -أدمغتهم واعتدال أمِزجتها، أو فسادها وسوء ِمزاجها 

 يتأتى لإلنسان أن يعمل ا أعماالً عجيبة، ما حيكى عن قوم من الكهنة من أهل اهلند أم يؤثِّرون يف غريهم بأوهامهم أشياء عجيبة

فأما حكماء بالد اليونان وفالسفتها فريون ذلك ميكن ويتأتى لإلنسان يف نفسه، فأما يف غريه فبعيد جداً، وحنن . ينكرها أكثر الناس
  .قد بينا ذلك يف رسالة الزجر

بار، مثل ما يفعل الصبيان ومن عجائب أفعال هذه القوة أيضاً أا تركّب القياسات، وحتكم ا على حقائق األشياء بال روية وال اعت
مثال ذلك أن الصيب إذا نشأ ورأى والديه، وتأملهما، وميز بينهما، مث رأى صبياً آخر مثله حكم . واجلهال وكثري من العقالء أيضاً

ثل ما له وإيكن له أيضاً أخ أو أُخت، يظن ويتوهم بأن لذلك الصيب م. بتوهمه بأن لذلك الصيب والدين أيضاً قياساً على نفسه
  .ِقياساً على نفسه، من غري فكرة وال روية وال تأمل

وأنت يا أخي ماذا تقول يف هذا؟ هل هذا قياس صحيح أو خطأ؟ حىت إنه رمبا رأى يف دار والديه دابةً أ، متاعاً، أو أصابه حر أو 
 قياساً على أحوال نفسه، من غري برد، أو جوع أو عطش، أو وجع أو غم، فظن وتوهم أن سائر الصبيان قد أصام مثل ذلك،

  .فكر وال روية يف صوابه وخطإه، حىت إذا كِبر وتفكّر، وميز، تبين له صوابه من خطإه يف قياسه

مث اعلم أنك جتد كثرياً من الناس العقالء ومن يتعاطى العلم هذا حكمهم يف قياساا، وذلك أن كثرياً من الناس من إذا رأى يف بلده 
 اً أو برداً، أو رحياً أو مطراً، ظن وتوهم بأن سائر البالد مثله يف ذلك الوقت، قياساً على ما ليالً أواراً، أو شتاءاً أو صيفاً، أو حر

وهكذا جتد كثرياً من . فإذا نظر يف علم الرياضيات من اهلندسيات والطبيعيات، تبني له أن قياسه كان خطأ أو صواباً. وجد يف بلده
ه العلوم يتومهون ويظنون بأن خارج العامل فضاٌء بال اية، قياساً على ما جيدون خارج بلدام من بالدهم من سعة املرتاضني ذ

  .األرض، ومن ورائها سعة اهلواء ومن ورائها سعةُ األفالك

 زمان ومكان، قياساً على وهكذا أيضاً إذا فكّروا يف كيفية حدوث العامل وخلِْق السموات واألرض، ظنوا وتومهوا أن ذلك كان يف
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وإذا مسعوا من أهل البصائر قولَهم بأن العامل ال يف مكان، ال يتصورون كيفية ذلك، فإذا قيل ال يف زماٍن ظنوا . أفعال البشريني
  .وتومهوا أنه قدمي بال حجة وال برهان

  بيان فضيلة هذه القوة

 عجائب كثرية، ووصفنا خواص أحواهلا من أجل أا من أعجب القوى الدراكة، اعلم أنا قد ذكرنا أن هلذه القوة املُتخيلة: فنقول
وأن أكثر العلماء تائهون يف حبر هذه القوة وعجائب متخيالا، وذلك أن اإلنسان ميكنه ذه القوة، يف ساعة واحدة، أن جيول يف 

ة السموات؛ وينظُر إىل خارج العامل، ويتخيل هناك فضاء بال املشِرق واملَغِرب، والرب والبحر، والسهل واجلبل، وفضاء األفالك وسع
اية، ورمبا يتخيل من الزمان املاضي وبدء كون العامل، ويتخيل فناء العامل، ويرفع من الوجود أصالً، وما شاكل هذه األشياء مما له 

  .حقيقة، ومما ال حقيقة له

وذلك أن جتد كثرياً من العقالء، إذا :  آرائهم ومذاهبهم يف املعلوماتوهذا الباب أحد األسباب من جهة اختالف العلماء يف
  .تفكروا وختيلوا، ذه القوة، شيئاً ما، ظنوا أن ذلك حق، وحكموا عليه حكماً حقّاً بال حجة وال برهان

 أنكر وجحد، ولك ينظر إىل -ا فيه  لعجِز هذه القوة ونقصان فعله-وأيضاً إن كثرياً منهم، إذا مسع شيئاً من العلوم فلم يتصوره 
  .الدليل والربهان البتة

    

فأما العقالء املنصفون يف احلكومة، الطالبون للحق، غري املُعجبني بأنفسهم، إذا مسعوا باألخبار عن شيء متوهم، وختيلوا شيئاً غالباً 
  .بطالنه كما يفعل املهندسون واملنِطقيونمل حيكموا على صحته وبطالنه، إالّ بعد احلُجة والربهان على حتقيقه أو 

وإذ قد ذكرنا طرفاً من خواص هذه القوة املتخيلة وعجيب أفعاهلا، نريد أن نذكر طرفاً من خواص القوة املفكّرة التالية يف تناوهلا 
  .رسوم احملسوسات املُتخيالت منها اليت هي أشرف أفعاالً وأكثرها عجائب

اعلم أن للقوة املُفكّرة خواص كثرية، وأفعاالً عجيبة تستغرق فيها أفعال هذه القوة املتخيلة، وأفعال : رة فنقولبيان أفعال القوة املفكّ
فمنها ما خيصها مبجردها، ومنها ما تشترك فيه مع قوة أُخرى من : سائر القوة احلساسة الدراكة، وذلك أن أفعال هذه القوة نوعان

ئع، فإن أكثرها أفعال مشتركة بني هذه القوةاملفكّرة اليت آلتها وسط الدزاغ، وبني القوة الصناعية اليت فمن ذلك الصنا. قوى النفس
ومنها . ومنها الكالم واألقاويل واللغات أمجع، فإا أفعال مشتركة بني هذه القوة، وبني القوة الناطقة اليت آلتها اللسان. آلتها اليدان

ومنها تناول رسوم . تخيالت، فإا أفعال مشتركة بني هذه وبني املُتخيلة اليت آلتها مقدم الدماغتناول رسوم احملسوسات املُ
  .املعلومات احملفوظة، فإا املشتركة بني هذه وبني القوة احلافظة اليت آلتها مؤخر الدماغ

لتصور، واالعتبار، والتركيب، والتحليل، واجلمع، والقياس وأما األفعال اليت ختصها مبجردها فهي الفكر والروية، والتمييز، وا
  .وهلا أيضاً الِفراسة، والزجر، والتكهني، واخلواطر، واإلهلام، والوحي، ورؤية املنامات وتأويلها. الربهاين

 والسياسة، وباالعتبار يعرف إن اإلنسان بالتفكُّر يستخرج غوامض العلوم بالروية، وميكن له تدبري املُلْك: أما بيان ذلك فنقول
اُألمور املاضية مع الزمان، وبالتصور يدرك حقائق األشياء، وبالتركيب يستخرج الصنائع، وبالتحليل يعرف اجلواهر البسيطة 

يف واملركبة، وباجلمع يعرف األنواع واألجناس، وبالقياس يدرك اُألمور الغامضة الغائبة بالزمان واملكان، وبالفراسة يعرف ما 
الطبائع، وبالزجر يعرف احلوادث وتصاريف األحوال، وبالتكهني يعرف الكائنات مبوجبات األحكام الفلكيات، وباملنامات 

  .وتأويلها يعرف الكائنات والِبشارات واإلنذارات، وبقَبول الوحي واإلهلام يعرف الوضع للنواميس اإلهلية وتدوين الكتب املرتلة
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اياها على ما بين ههنا، وذلك أن هذه القوة املفكِّرة من بني سائر القوى احلساسة واملتخيلة ومدركاا فأما فضائل هذه القوة وقض
كالقاضي بني اخلصماء ودواعيهم، وذلك أن من سنة القاضي أن ال حيكم بني اخلصوم إالّ على سبيل معرفة شرعية، وضعية، 

 بني اخلصمني، وال يقبل الدعاوي إالّ بالشهود والصكوك، وموازين ومكاييل معلومة معروفة بينهم، أو مقاييس عقلية متفق عليها
  .معروفة بني اخلصماء

فهكذا حكومة هذه القوة املفكّرة اليت مسكنها وسط الدماغ، وقضاياها بني مدركات احلواس ومتخيالت األوهام، فيما يدعي 
اء والديانات واملذاهب، فهي ال حتكم ألحد بني اخلصمني بالصواب وال باخلصإ العقالء بينهم من املنازعات واخلصومات، يف اآلر

مثال ذلك يف رجلني اختلفا يف احلكومة يف . إالّ بعدما شهد شاهدان من احلواس اخلمس، أو نتائج مقدمات جزئية من أوائل العقول
إىل القوة املفكّرة فلم حتكم هي ألحدمها بالصواب وال لون الشراب، حيكم أحدمها بأن ذلك لون املاء، واآلخر أىب، مث حتتكما 

وهكذا لو أما اختلفا يف رؤية املاورد أو خلٍّ مصعد أو . ومها القوة الذائقة والباصرة: باخلطإ، إالّ بعد شهادة شاهدين من احلواس
ء، فإن القوة املُفكِّرة ال حتكم ألحدمها إالّ بعدما ِنفط أبيض، أو ماشاكلها من األجسام اليت يشبه لوا لون املاء، وملسها ملس املا

  .تشهد القوة الذائقة والشامة مباهيتها

وعلى هذا املثال والقياس ينبغي أن يكون سائر قضايا القوة املفكرة بني الناس فيما خيتلفون فيه من احلكومة على احملسوسات 
  .واملتخيالت يف اخلكومات والقضايا مجيعاً

ي هذا الباب واعترب فإنه أول طريق العلوم، وأول االختالفات اليت وقعت بني الناس يف املُدركات من احملسوسات فتفقد يا أخ
  .واملُتخيالت

    

وإذ قد ذكرنا طرفاً من أسباب اخلتالفات اليت وقعت بني الناس يف املدركات من احملسوسات واملتخيالت أمجع، فنريد أن نذكر 
ختالفات اليت وقعت بني العقالء يف األشياء اليت تعلَم بأوائل العقول، إذ كان هذا الباب تايل احملسوسات يف طرفاً من أسباب اال

النظام والترتيب، وذلك أن املعقوالت اليت هي يف أوائل العقول ليست شيئاً سوى رسوم احملسوسات اجلزئيات املُلتقَطة بطريق 
  .نفس املسمى أنواعاً وأجناساً، كما بينا يف رسالة القاطيغورياساحلواس من األشخاص اتمعة يف فكر ال

والدليل على ذلك مبا قلنا . مثاعلم أن العقالء متفاوتوا الدرجات يف معرفتهم هذه األشياء، اليت تعلَم بأوائل العقول، تفاوتاً بعيداً جداً
اً للمتخيالت، فإن األشياء اليت تعلَم بأوائل العقول تكون يف انك جتد كل إنسان يكون أكثر تأمالً يف احملسوسات، وأجود اعتبار

واهللا : "والدليل على ذلك قوله تعاىل. نفسه أكثر عدداً وأشد حتقيقاً من غريه من الناس مثل املشايخ واربني لُألمور احملسوسة
" وعلمتم ما مل تعلموا أنتم وال آباؤكم: "قالو" علم اإلنسان ما مل يعلم: "وقال" أخرجكم من بطون أُمهاتكم ال تعلمون شيئاً

  ".يرفع اهللا الذين آمنوا والذين أُتوا العلم درجات: "وقال" وفوق كل ذي عليم عليم: "وقال

اعلم أن األشياء اليت تعلم بأوائل العقول، بعضها ظاهر جلي لكل العقالء، وبعضها غامض خفي : بيان ما يعلم باوائل العقول فنقول
إن هذا عند احلكماء ظاهر يف . الكل أكثر من اجلزء: مثال ذلك قوهلم.  تأمل قليل، وبعضها حيتاج إىل تدقيق النظر وتأمل شديدإىل

وأما قوهلم إن األشياء املختلفة، إذا زيدت عليها أشياء متساوية، كانت كلُّها يف مجيع أوائل العقول السليمة . أوائل العقول السليمة
إذا كانت أربعة مقادير على نسبة واحدة، فإن يف األول من أضعاف الثاين مثل ما : وأما قوهلم. ج فيها إىل تأمل قليلخمتلفة، يحتا

وعلى هذا . فهذا أيضاً من األشياء اليت تعلمها بأوائل العقول، ولكن حيتاج إىل حبث أشد، ونظٍر أدق. يف الثالث من أضعاف الرابع
  .ت واألشياء اليت تعلم بالعقول الثاقبةاملثال يكون تفاوت املعقوال
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مث اعلم أن كثرياً من العقالء يظنون أن األشياء اليت تعلَم بأوائل العقول مركوزةٌ، فنسبتها ملا تعلقت باجلسم، فهي حتتاج إىل 
العلم : راد أفالطون بقولهوليس األمر كما طنوا وإمنا أ. العلم تذكُّر: التذكار، ويسمون العلم تذكُّراً، وحيتجون بقول أفالطون

مث إن أول طريق التعاليم هي . تذكُّر، أن النفس عالّمة بالقوة، فيحتاج إىل التعليم حىت تصري عالّمة بالفعل، فسمى العلم تذكراً
والت، وال احملسوسات احلواس، مث العقل، مث الربهان، فلو مل يكن لإلنسان احلواس، ملا أمكنه أن يعلم شيئاً، ال املُربهنات، وال املعق

  .البتة

والدليل على صحة ما قلنا أن كل ما ال تدركه احلواس بوجه من الوجوه، ال تتخيل األوهام، وما ال تتخيله األوهام، ال تتصوره 
  .العقول

ٍة من أوائل العقول، وإذا مل يكن شيء معقول، فال ميكن الربهان عليه، ألن الربهان ال يكون إالّ من نتائج مقدمات ضرورية مأخوذ
زئية بطريق احلواسلتقطٍة من أشخاص جوالدليل على ذلك . واألشياء اليت هي قي أوائل العقول إمنا هي كليات أنواع وأجناٍس م

الصيب، لوال أنه قدر أن عشر جوازات أكثر من مخس، أو خشبة طوهلا عشرة أذرع أطول من أُخرى هلا ستة أذرع، فمن أين ميكنه 
والدليل على ذلك . لم أن الكل أكثر من اجلزء؟ وعلى هذا القياس حكم سائر املعقوالت فإا مأخوذة أوائلها من احلواسأن يع

أيضاً أنك جتد من كان أكثر حمسوسات وهلا أكثر تأمالً، وللمتخيالت أجود اعتباراً، فإن األشياء املعقولة عنده أكثر عدداً، ونفسه 
بين مبا ذكرنا أن األشياء املعقولة ليست بشيء سوى رسوم احملسوسات اجلُزئيات املُلتقَطة بطريق احلواس من فقد ت. هلا أكثر حتقُّقاً

 ليس هو شيئاً سوى النفس الناطقة، - إذا تبين -األشخاص، جمموعة يف فكر النفس املسمى أنواعاً وأجناساً، وأن العقل لإلنسان 
 ميزت بفكرها بني أجناسها وأنواعها وأشخاصها، وعرفت جواهرها وأعراضها، وجربت إذا تصورت رسوم احملسوسات يف ذاا،

  .أُمور الدنيا واعتربت تصاريف األيام بني أهلها

    

مث اعلم أن من كان أكثر تأمالً للمحسوسات، وأدق نظراً يف أُمور املوجودات، وأجود حبثاً عن اخلفيات، وأكثر جتارب لُألمور 
  .سن اعتباراً ألهلها، كان أرجح عقالً من أبناء ِعلماً من أهل طبقتهالدنيوية، وأح

مث اعلم أن العقالء متفاوتو الدرجات يف عقوهلم تفاوتاً بعيداً جداً، ال يقدر قدره إالّ اهللا تعاىل الذي خلقهم وفضل بعضهم على 
  .بعض، كما اقتضت حكمته، وسبق علمه يف خلقه

 درجات عقوهلم ِعلالً شىت، وأسباباً ِعدة، فمن إحدى تلك العلل كثرة فضائل العقول ومناقب العقالء مث اعلم أن لتفاوت الناس يف
اليت ال يحصي عددها إالّ اهللا تعاىل، وال ميكن أن جتتمع تلك الفضائل يف شخص واحد موفّرة كما بينا من امتناع ارتياض النفس 

  .ر واعتراض العوائق، وألن كلية العلوم موضوعة بإزاء قُوى مجيع الصناعالواحدة جبميع أصناف العلوم، مع ِقصر العم

ولكن جيب لإلنسان أن خيتار األوىل واألشرف واألفضل، وذلك أن العقالء هم أفاضل الناس، واإلنسان أفضل من احليوانات، 
 من مجيع صور احليوان، وهو اموع فيه واحليوان أشرف من النبات، والنبات األركان ومخ طبائعها، واإلنسان صورة خمتصرة
وهذه كلها ال ميكن أن جتتمع يف شخص . أمِزجة قوى النبات، وخواص املعادن، وطبائع األركان واملولَّدات الكائنات منها أمجع
الف طبائعهم، فهذا أحد أسباب اخت. واحد، فتفرقت يف مجيع األشخاص هذه الصور، فمكِثر ومِقلٌّ، حىت عِمرت الدنيا م

  .واختالف طباعهم أحد أسباب اختالف تفاوت عقوهلم

والثالثة . والعلة الثانية يف تفاوت الناس يف درجام يف عقوهلم هي خواص جواهر نفوسهم التابعة يف إظهار أفعاهلم ألمِزجة أبدام
رابعة عجائب أفعاهلم وفنون أعماهلم، واختالف وال. هي كثرة غرائب علومهم ومعارفهم اليت ال ميكن أن حيويها كلها إنسان واحد
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صنائعهم وتصاريفهم يف طلب معاشهم، وأحكام تدبريهم يف سياستهم كثريةٌ ال تحصى، وال ميكن أن ينهض ا كلها إنسان 
أن جتتمع كلّها يف واخلامسة اختالف أخالقهم املتضادة يف احلسن والقبح، وجماري عادام بني اجلودة والرداءة، مما ال ميكن . واحد

  .والسادسة نشوؤهم على اختالف سنن ديانام وتباين مذاهب آبائهم وآراء أُستاذيهم ومعليميهم. إنسان واحد

مث اعلم أن هذه اِخلصال واملناقب كلّها ال ميكن أن جتتمع يف شخص واحد، فمن أجل هذا فُرقت يف مجيع أشخاص اإلنسان كلها 
 صور اإلنسان البتة اليت هي إحدى الصور اليت حتت فلك القمر وهي صورة الصور، فألجل ذلك تراه يف مع كثرا، وال خترج من

طبيعة : والعادة توأم الطبيعة، وقيل. غاية االعتدال يف حال الِفطرة، مث تخرجه عن ذلك عاداته احلسنة والرديئة، فتصري كالطبع له
  .كما قيل صعب طلب ما ليس يف الطبعصعب ترك عادة منتزعة، : منتزعة، وقيل

مث اعلم أن هذه الصورة هي خليقة اهللا يف أرضه متحكّمة فيها، مع كثرا، على حيواناا ونباتاا ومعادا، حكم األرباب على 
صورة خوهلا، إذ سجدوا هلا جبملتها، وهي صورة واحدة، وإن كانت أشخاصها كثرية، فإن حكم مجيع األشخاص يف هذه ال

كحكم مجيع أعضاء بدن اإلنسان الواحد لصورة نفسه، وهي املتحكمة يف مجيع البدن على عضو عضو، ومفِصٍل مفِصٍل، وحاسة 
فهكذا حكم هذه الصورة يف مجيع أشخاص البشر . حاسة، من يوم الوالدة إىل يوم الفراق، كما بينا يف رسالة تركيب اجلسد

وآدم أبو البشر الترايب له احلكم يف هذه األرض والربوبية على مجيع .  اهللا نتعاىل السموات واألرضاألولني واآلخرين من يوم خلق
وإذ قد تبين مما ذكرنا طرف من . كما بينا يف رسالة البعث والقيامة" فسجد املالئكة كلهم أمجعون. "ما فيها إىل يوم القيامة الكربى

  .، نريد أن نذكر أيضاً كيف تبين فيهم رجحان العقول واملَعقول، وكيف يعرف ذلك فيهمِعلل تفاوت العقالء يف درجات عقوهلم

  بيان رجحان العقول للعقالء

    

إن ذلك يتبني فيهم ويعرف منهم حبسب طبقام يف أُمور الدنيا، ومراتبهم يف أمر الدين، وهي كثرية ال حيصي عددها إالّ : فنقول
إن منهم أهل الدين والشراءع : ها يف هذه التسعة األقسام لتقرب من الفهم، وحنصرها للحفظ فنقولولكن جنمعها كلّ. اهللا تعاىل

ومنهم أهل العلم . والنبوات، وأصحاب النوانيس، ومن دوم من املوسومني حبفظ أحكامها ومراعاة سننها، واملعروفني بالتعبد فيها
ومنهم امللوك والسالطني واُألمراء . مون بالتعليم والتأديب والرياضيات واملعارفواحلكماء واُألدباء، وأصحاب الرياضيات املوسو

ومنهم . والؤساء، وأرباب السياسات، واملتعلقون خبدمتهم من اجلنود واألعوان والكتاب والعمال واخلُزان والوكالء ومن شاكلهم
ومنهم الصناع، وأصحاب اِحلرف، واملُصلحون .  احليوان أمجعالبناء والزارعون واألكَرة والرعاة للشاة، وساسة الدواب، ورعاة

ومنهم املتعيشون الذين يعيشون . ومنهم التجار والباعة، واملسافرون، واجلالّبون لألمتعة واحلوائج من اآلفاق. لألمتعة واحلوائج مجيعاً
  .ملُكدون، ومن شاكلهم من الفقراء واملساكنيومنهم الضعفاء والسؤال وا. يف خدمة غريهم وقضاء حوائجهم يوماً بيوم

 ال خيلو من أن يكون فيها رئيساً سائساً لغريه، أو يكون مرؤوساً - كائناً من كا -مث اعلم أن كل إنسان من أهلهذه الطبقات 
، وحسن عشرته مع مسوساً فيها بغريه، ورجحان عقل كل رئيس سائس يتبين فيها، ويعرف منه يف حسن سياسته، وتدبري رياسته

ورجحان عقل كل مؤوس مسوٍس يتبني فيه ويعرف منه يف حسن طاعته . أبناء جنسه، ما مل خيرج من سنة شريعته وحكم الناموس
ورجحان . لرئيسه، وسهولة انقياده ألمر سائسه، وحسن عشرته مع أبناء جنسه، ما مل يكن ذلك قَدحاً يف دينه أو نقصاً العتقاده

متدين يتبين فيه ويعرف منه يف حسن قيامه بواجبه عليه يف أحكام شريعته وسنة دينه، وحسن عشرته مع أبناء جنسه، ما عقل كل 
ورجحان عقل كل عامل أو أديب أو حكيم يتبني فيه ويعرف منه . مل يكن تاركاً لألفضل، وال غالياً يف دينه، وال متقلباً يف مذهبه
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. اويله، وجودة تأديبه، وحسن عشرته مع أبناء جنسه، ما مل يدع ما ال يحسنه أو ينكر فضاَ غريهيف حسن كالمه، وحتصيل أق

ورجحان عقل كل صانع وصاحب ِحرفة يتبين فيه ويعرف منه يف محكمات صنعته، وحسن عشرته مع أبناء جنسه، ما مل يتعاط 
اجر بائع مشتٍر يتبني فيه ويعرف منه يف صحة معاملته، وحسن ورجحان عقل كا ت. ما ال يحسنه أو يتكلّف ما ليس يف صناعته

ورجحان عقل كل فقري مسكني أو ضعيف أو مبتلى يتبني فيه ويعرف منه يف . عشرته مع أبناء جنسه، ما مل يكِْذب يف بيعه وشرائه
 ِلحزعه، وإمجاله يف الطلب، وحسن عشرته مع أبناء جنسه، ما مل يِخط عند احلرمانحسن عشرته، وقلّة جستيف السؤال وي.  

  فضل الفقراء والمساكين وأهل البلوى

فنقول اعلم أن هذه الطائفة هي رمحة األغنياء، وموعظة للمترفني وملن كان معاىفً وألرباب النعم، ليكون كل عاقل معاىف، إذا فكّر 
ابتالهم، ويعلم أن مل يكن للغين املعاىف عند اهللا يد وإحسان م، واعترب بأحواهلم، علم بأن الذي أعطاه وعافاه هو الذي منعهم و

فإذا فكروا يف هذه األحوال، واعتربوا أحوال الفقراء وأهل البلوى، عرفوا حسن . جازاه ا، وال لواحد عند اهللا إساءة كافأه عليها
فبهاذ الوجه واالعتبار " لئن شكرمت الزيدنكم: "عاىلموقع النعم عندهم فيزدادون اهللا شكراً يستوجبون به املَزيد، كما قال اهللا ت

وخصلةٌ أُخرى أيضاً أن أهل الدين ومن يؤمن باآلخرة، إذا نظروا إىل هؤالء . صاروا هم رمحةً لألغنياء وموعظة ملن كان معاىف
اً يجازى ا املُبتلون مبا صربوا على واعتربوا أحواهلم، يزدادون يقيناً من اآلخرة، ويعلم كل عاقل أن من بعد هذه احلياة الدنيا دار

  ".إمنا يوفّى الصابرون أجرهم بغري حساب: "مصائبهم من أُمور الدنيا، كما قال تعاىل

    

 فضائل كثرية، وهللا تعاىل يف إجيادهم ِحكمة جليلة ختفى على كثري من - أعين الفقراء وأهل البلوى -مث اعلم أن هلذه الطائفة 
وأم أسرع الناس إجابةً لدعوة . فمنها أم أشد الناس يقيناً باآلخرة من غريهم من املترفني: ني من أبناء الدنياالعقالء واملُترفِّه

وأم أخف مؤنة، وأقل حوائج، وأقنع باليسري، وأرضى . األنبياء، عليهم السالم، من غريهم من املارفني من أرباب النعم واألغنياء
وأم أكثر ِذكراً هللا تعاىل يف السر والعالنية، وأرق قلوباً يف الِفكرة والتذكّر، وأخلص يف الدعاء هللا يف . اسبالقليل من غريهم من الن

  .وِخصالٌ أُخر كثرية لو عددناها لطال الكالم وخيرج بنا عما حنن فيه. السراء والراء

فمنهم من يرى أن الذي ناهلم : ا نظروا إليهم يظنون باهللا ظَن السوءوإمنا ذكرنا طرفاً من فضائلهم ألن كثرياً من العقالء املُترفني، إذ
ومنهم من . ومنهم من يرى أن الصواب لو أم مل يخلقوا لكان ذلك خرياً هلم. من ذلك من سوء اختيارهم وشؤمهم وِخذالم

ومنهم من يرى أن اهللا تعاىل ليس . لتناسخوهذا رأي أصحاب ا. يرى أم معاقَبون مبا سلف منهم يف األدوار املاضية من الذنوب
ومنهم من يرى أن هذا ليس . يفكّر م ةال يهمه أمرهم، وإال كان قادراً على أن يغنيهم أو يميتهم مما هم فيه من اجلَهد والبلوى

ك من غري قصد ومنهم من يرى أن هذه موِجبات أحكام الفل. جيري بعلم عامل أو حكم حكيم، بل هو حبسب سوء اتفاق رديء
ومنهم من يرى أن هذه احلال أصلح هلم وأنفع . ومنهم من يرى أن هذا إمنا يفعل م ليجازوا به ويثابوا عليه. قاصٍد وال صنع صانع

ومنهم من يرى أنه إظهار القدرة . ومنهم من يرى أن هذا كان يف سابق العلم والقدر احملتوم لك يكن بد من كونه. يف غريها
ومنهم من يرى أن هذا هو . ومنهم من يرى أن هذه موعظة ووعيد وديد وختويف لغريهم. م يف املُلك وإنفاذُ املشيئةوحتكُّ

األحكم واألتقن، وإن كان ال يدري ما وجه اِحلكمة يف ذلك، فليس إالّ اإلميان والتسليم والصرب والرضا مبا جيري به القضاء 
وإمنا ذكرنا يف شرح هذا الباب ألن هذا " أحسبتم أن تدخلوا اجلنة: "وقال"  أيكم أحسن عمالًولنبلوكم: "واملقادير، كما قال تعاىل

البحث والنظر من إحدى أُمهات اخلالف بني العلماء، املُتفرِع منها فنون اآلراء واملذاهب، وهي ِمحنةٌ لعقول ذوي األلباب، 
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 لدينه حبجج متقنة، ومساعدة ألهل مذهبه مما يتعلق به، وحسن ورجحان عقل كل صاحب مذهب يتبني فيه ويعرف منه يف نصرته
عشرته مع أبناء جنسه، ما مل يكن معتقداً للرأيني املتناقضني، فإنه عند ذلك يكون خمالفاً لنفسه يف مذهبه، ومناقضاً ملذهبه باعتقاده، 

  .وهذا من أكرب العيوب عند العقالء ومن أشنع اعتقادهم عند العلماء

وأما خمالفة .  أنه ليس على العقالء كثري عيب يف خمالفة بعضهم بعضاً، ألن ذلك من أجلتفاوت درجام كما ذكرنا قبلمث اعلم
اإلنسان الواحد يف نفسه يف رأيه ومذهبه، فإنه يدلّ على قلّة التحصيل، ورداءة التمييز، وسخف الرأي اليت بأضدادها يفتخر العقالء 

ى يف عذر العقالء فيما خيتلفون يف الفروع، وذلك أنه عِسر جداّ اجتماع العقالء على رأي واحد وخصلةٌ أُخر. بعضهم على بعض
فأما إنسان واحد فليس يعسر أن يعتقد يف شيء رأياً واحداً، . وإمنا يتفقون يف اُألصول وخيتلفون يف الفروع. كلهم يف شيء واحد

 ذكرنا طرف من كيفية رجحان عقول العقالء يف تصرفام يف أُمور الدين والدنيا، وإذ قد تبين مما. وأن ال يعتقد رأيني متناقضني
وكيف يعرف ذلك منهم، فنريد أن نذكر طرفاً من أحوال العلماء الذين هم أفضل العقالء، ونبين مراتبهم يف العلوم والصنائع 

بني أهل كل صناعة وعلم ومذهب، فيما خيصهم، وما يتميزون به واملعارف، وكيفية معلومام اليت يف أوائل العقول، املُتفق عليها 
  .عن غريهم

  الفرق بين اصول الصنائع والعلوم وفروعها

    

اعلم أن لكل علم وأدب وصناعة وذهب أهالً، وألهلها فيه أُصوالً، فهم فيها متفقون يف أوائل عقوهلم، وال خيتلفون فيها : فنقول
وإن لتلك اُألصول أيضاً فروهاً وهم فيها خيتلفون، وهلم يف كل أصل قياسات عليها يتفرعون، . وإن كانت عند غريهم خبالف ذلك

وموازين ا يتحاكمون فيما خيتلفون، وهي كثرية ال حيصي عددها إالّ اهللا الواحد القهار، ولكن نذكر منها طرفاً ليكون إرشاداً ملن 
إن األصل املتفق عليه بني أهلها هو : بصناعة العدد اليت هي أول الرياضيات فنقوليريد النظر فيها والباحثني عنها، فنبدأ أوالً 

معرفتهم ملا هية العدد وكيفية نشوئه من الواحد الذي قبل االثنني، وعلمهم بأن العدد ليس هو شيئاً سوى كثرة اآلحاد يتصورها 
ن تلك الكثرة، كم بلغت، ال ختلو من أن تكون أزواجاً وأفراداً وعلمهم بأ. اإلنسان يف نفسه من تكرار الواحد يف التزايد بال اية

  .وهذا هو األصل املتفق عليه بني أهل صناعة األرمثاطيقي الذين ال خيتلفون فيه. وآحاداً، وعشراا ومئاا وأُلوفها بالغاً مابلغ

ك حبسب تفاوم يف قوى نفوسهم، وجودة وأما كمية أنواعها وخواص تلك األنواع فهم يف معرفتها متفاوتو الدرجات، كل ذل
  .حبثهم، وِدقّة نظرهم، وحسن تأملهم، كثرة اعتبارهم

وهكذا أيضاً صناعة اهلندسة فإن األصل املتفق عليه بني أهلها، ومعرفتهم باملقادير الثالثة اليت هي اخلط والسطح واجلسم، واألبعاد 
ا من الزوايا واألشكال واألوضاع وما شاكلها، فإن هذه األشياء كلها كانت الثالثة اليت هي الطول والعرض والعمق وما يعرض فيه
  .يف أوائل عقوهلم وان كانت عند غريهم خبالف ذلك

فأما أنواع هذه اُألصول وخواص تلك األنواع، وما يعرض فيها من املناسبات العجيبة وما ينتج عنها من املباحث الدقيقة، فهم 
  .ت قوى نفوسهم فيها، وجودة حبثهم عنها، ودقة نظرهم فيها، وشدة تأملهم هلامتفاوتو الدرجات حبسب تفاو

وهكذا أيضاً حكم صناعة التنجيم الذي يسمى علم اهليئة فإن األصل املتفق عليه بني أهلها هو معرفتهم بأن السماء كُرية الشكل، 
ا، وأن األرض ثابتة والسماء متحركة حوهلا وأن األرض كُرية أيضاً، موضوعة يف وسط السماء، وأن املركز زاحد مشترك 

  .استدارٍة كدورة الدةالب يف كل يوم وليلة دورةً تامة
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وتركيب األفالك التسعة، وختطيط الدوائر العظام، وقسمة الربوج االثين عشر، والكواكب السبعة السيارة والثابتة الباقية، وكيف 
ها كأا يف أوائل عقوهلم إما تسليماً أو استبصاراً أو برهاناً، وإن كان عند تكون األرض يف مركز العامل، فإن هذه األشياء كل

فإن هذه األشياء أوائل يف هذه الصنعة اتقررها واتفاق أهلها عليها، سواء كانوا يف اعتقاد صحتها مقلدين . غريهم خبالف ذلك
  . عند غريهم خبالف ذلكلغريهم، مسلّمني هلم، أو مستبصرين يف ذلك يعلمونه برباهني، وان كان

وأما معرفتهم بكيفية تركيب أفالك التداوير واألفالك اخلارجة املراكز، واألوج، واحلضيض، واجليب، وامليل، والعرض، والطول، 
وما توصف به الربوج من األوصاف املختلفة، وما توصف به األقاليم السبعة وأحواهلا يف الطول والعرض، واختالف الليل والنهار 

ها، وما شاكل هذه املباحث، فإم يف معرفتها متفاوتو الدرجات، كلّ ذلك حبسب تفاوت قوى نفوسهم، وجودة حبثهم عنها، في
  .ودقة معرفتهم فيها، وشدة تأملهم هلا

ة واهلندسية وأيضاً حكم صناعة التألف الذي يسمى املوسيقى فإن األصل املتفق عليه بني أهلها هو معرفتهم بالنسب اليت هي العددي
وذلك أن كل مصنوع مركّب من أشياء خمتلفة، ألنه ال خيلو تركيب أجزائه وتأليف ِبنيته من إحدى هذه الثالث، فما : والتأليفية

كان منها تأليفه على النسبة األفضل، فإنه يكون أحكم إتقاناً، وأجود هنداماً، وأحسن نظاماً؛ وما كان على النسبة واألذْون فهو 
والناظرون يف هذا العلم والصناعة هم يف معرفته متفاوتو الدرجات حبسب تفاوت قوى . ذلك؛ وما كان بينهما فهو متوسطخبالف 

  .نفوسهم، وجودة قرائحهم، وصفاء أذهام، وكثرة رياضام، وطول دربتهم، ونظرهم وحبثهم عنها وتأملهم هلا

    

ام وما يعرض فيها من األعراض املتفننة، وما يوصف ا من الصفات املختلفة، وهكذا أيضاً حكم علم الطبيعيات يعين ا األجس
وهي كثرية الفنون ولكل فن منها أُصول، وهلا فروع، ولكن األصل األول فيها كلها املتفق عليه بني أهلها هو معرفة مخسة أشياء، 

 حمتوية على كل جسم، فلكياً كان ذلك اجلسم أو ما وهي اهليوىل والصورة واملكان والزمان واحلركة، ألن هذه األشياء اخلمسة
أحدمها عامل السموات واألفالك، واآلخر عامل الكون والفساد الذي : فأما الذي يتفرع من هذا األصل فنوعان. دونه من األركان

كه وطبقات مسواته والقُوى هو حتت فلك القمر، واألصل املتفق عليه بني أهل هذا العلم هو معرفتهم بأن حكم العامل جبميع أفال
وأما كيفية تركيبها وفنون حركاا . السارية فيها جتري جمرى جسم إنساٍن واحد وحيوان يتحرك عم محرك واحد حبركة واحدة

وما خيتص كل واحد منها فهم يف معرفتها متفاوتو الدرجات حبسب قوى نفوسهم، وشدة حبثهم عنها، وجودة نظرهم فيها، وشدة 
لهم هلاتأن.  

وهكذا حكم الكون والفساد فإن األصل املتفق عليه بني أهلها فيها هو معرفتهم بالطبائع األربع اليت هي احلرارة والربودة والرطوبة 
. واليبوسة، واألركان األربعة اليت هي النار واهلواء واملاء واألرض، وكيفية استحالة بعضها إىل بعض يف بعض األزمان وبعض املكان

ا فنون الكائنات منها يف تلك األماكن ويف تلك األزمان ويف تلك األجناس فإم يف معرفتها متفاوتو الدرجات حبسب قوى وأم
  .نفوسهم، وجودة حبثهم، ونظرهم وتأملهم

 الكائنات واعلم يا أخي أن الكائنات اليت هي من استحالة هذه األركان أربعة أنواع؛ فمنها حوادث اجلو وتغيرات اهلواء، ومنها
اليت يف باطن األرض املسماة املعادن، ومنها الكائنات على وجه األرض اليت تسمى النبات، ومنها الكائنات اليت تسمى احليوان، 

فأما األصل املتفق عليه يف حوادث اجلو بني أهل هذه الصناعة . وكل جنس من هذه األربعة فإن النظر فيه هو صناعة قائمة بنفسها
فأما . الرطب واليابس من البحار والرباري: بطبيعة كرة النسيم، وكرة الزمهرير، وكرة األثري والبخارين الصاِعدينفهو معرفتهم 

كيفية حوادث الكائنات منها والرياح واألمطار والربوق والرعود والربود والثلوج واهلاالت والشهب وذوات األذناب يف هذه 
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إم يف معرفتها متفاوتو الدرجات، كلّ ذلك حبسب تفاوت قوى نفوسهم، وجودة حبثهم، اُألكَر، وبني سطوحها املشتركة، ف
  .ونظرهم وتأماهم

وأما . وهكذا األصل املتفق عليه يف كون املعادن، وهو معرفتهم بالزئبق والكَباريت اللذين مها عنصران، ولباب جواهر املعدنية كلها
ا وفنون أنواعها مثل الذهب والفضة والنحاس والرصاص واُألسرب واحلديد علة اختالف بقاع األرض واملواضع املخصوصة هل

والكُحل والزرنيخ والشبوب والزاجات واألمالح والنفط والقار واألسِفيذاج وما شاكلها، وخواصها وتصاريفها، فهم يف معرفتها 
  .وعلمها متفاوتو الدرجات حبسب قوى نفوسهم، وجودة تأملهم هلا

أيضاً حكم النبات فإن منه ما له حب أو بذر يزرع، ومنه ما هو أشجار تغرس، ومنه ما هو حشائش تنبت، وكذلك حكم وهكذا 
احليوان فإن منها ما يتولد يف األرحام، ومنها ما خيرج من البيض، ومنها ما يكون من العفونات، فهذا هو األصل املتفق عليه بني 

نواعها وخواصها واختالفها، وأفعاهلا ومتصرفاا، ومناِفعها ومضارها، فإن أهلها فيها متفاوتو وأما معرفتهم بعلة اختالف أ. أهلها
  .الدرجات، كلّ ذلك حبسب قوى نفوسهم فيها، وجودة حبثهم عنها، ودقة نظرهم وتأملهم فيها

  وأما علوم المنطق فهي نوعان

ه بني أهلها هو معرفتهم باألمساء واألفعال واحلروف وإعراا من فاللغوي مثل صناعة النحو، واألصل املتفق علي. لغوي وفلسفي
ومثل . مثل ِصناعة اخلطب اليت األصل فيها هو معرفة السجع والفصاحة وضرب األمثال والتشبيهات. الرفع والنصب واخلفض

فأما النظر يف فروعها ومعرفة . كنصناعة الشعر اليت األصل فيها معرفة املفاعيل واألسباب واألوتاد واحلروف املتحركات والسوا
  .املُرتِحفات منها والعِويص وِعلَلها فهم فيها متفاوتو الدرجات حبسب نفوسهم، وطول دربتهم، ودوام رياضتهم

    

فأما . وهكذا أيضاً املنطق اِحلكمي هو فنون شىت منه صناعة الربهان، ومنه صناعة اجلدل، ومنه صناعة السفْسطائيني يعين املغالطني
صناعة الربهان فإن األصل املتفق عليه بني أهلها هو معرفتهم مبعاين الستة األلفاظ اليت يف إيساغوجي، والعشرة اليت يف كتاب 

فأما ما يتفرع من فنون املعاين، وما يعرض فيها من . قاطيغورياس، والعشرين كلمة اليت يف بارمييناس، والسبعة اليت يف أنولوطيقا
 فبحر عميق قد تاه فيه أفهام كثري من الناظرين فيها، وحتريت عقول كثري من الباحثني عنها، لدقة املعاين اهذه غرائب املباحث،

الصناعة، وعجيب أُصوهلا وكثرة فروعها، وبعد مرامي أهلها، ألن من هذه الصناعة تعرف آداب الفلسفة، وأدب اِحلكَم، وميزان 
  .هانالعقل، ومقاييس احلقائق اليت تسمى الرب

فقد تبين مما ذكرنا أن لكل علم وصناعة أُصوالً متفقاً عليها بني أهلها، وكأا يف أوائل عقوهلم ظاهرة بينة، وإن كان غريهم 
إن كل ٍضلعني من أضالع املُثلّث جمموعتني مها أطول من الباقي، أي الضلع الثالث، فإن : خبالف ذلك، مثال ذلك قول املهندسني

وأما قوهلم إن الضلع األطول من كل مثلث يوتر الزاوية العظمى، فهو أدق .  عندهم كأا يف أولية عقوهلم ظاهرةٌ بينةهذه احلكومة
وأما قوهلم إن الزوايا الثالث من كل نثلث مساوية لزاويتني قائمتني، فيحتاج فيه إىل برهان . وأخفى قليالً، فيحتاج فيه إىل تأمل

  .ومقدمات

الضدان ال جيتمعان يف شيء واحد يف : ناعة املنطق فإن فيها أشياء كأا يف أوائل عقوهلم ظاهرة بينة، وهو قوهلموهكذا أيضاً ص
كون كل شيء : وأما اليت هي أدق من هذا وحيتاج فيها إىل الربهان فهي مثل قوهلم. زمان واحد، فإن هذه احلكومة بينة ظاهرة

  .فساد لشيء آخر
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يوجد أشياء كأا يف أوائل عقوهلم، وأشياء . ون حاهلم يف املقوالت عند أهل كل صناعة وعلم وأدب ومذهبوعلى هذا املثال يك
مثال ذلك أن احلكومات اليت يف كتاب املَِجسطي على هيئة األفالك يف تركيبها، هي . أُخر مثل ثوان وثوالث وروابع بالغاً ما بلغ
وعلى هذا املثال أوائل . األجرام، وعلم املناظر بعد علم اهلندسة والنظر يف كتاب أُقليدسبعد النظر يف علم املناظر ومعرفة األبعاد و

  .كل صنعة مأخوذة من صناعة أُخرى فبلها، وإن علم الربهان بعد املعقوالت واحملسوسات

اعتهم وأُصوهلا واعلم أن كل صناعة مأخوذة من صناعة أُخرى كما تقدم ذكره، وأن أهل صناعة أو علم أو مذهب هم بصن
فأما سبب اختالفهم يف فروعها فهم . وفروعها أعلم وأعرف من غريهم، وإمنا ذلك لتعلمهم هلا ودربتهم فيها وطول جتارم إياها

من أجل تفاضلهم فيها، وأن املتعلم املبتدي ا ال ميكنه أن يسأل الفاضل الكامل فيها ويعارضه ويطالبه بالدليل واحلُجة، ويناقضه 
من غري بصرية وال بيان، وهذه البلية العظمى يف الصنائع والعلوم، واِملحنة على أهلها الفاضلني فيها، ولكن من أشد بلية على 

الصناعة، وأعظم ِمحنة على أهلها، هو أن يتكلم عليها من ليس من أهلها، وحيكم يف فروعها وال يعرف أصلها، فيسمع منه قوله 
الباب من أجلّ أسباب اخلالف الذي وقع بني الناس يف آرائهم ومذاهبهم، وذلك أن قوماً من القُصاص وهذا . ويقبل من حكمه

وأهل اجلدل يتصدرون يف االس ويتكلمون يف اآلراء واملذاهب، ويناقضون بعضها بعضاً، وهم غري عاملني مباهيتها، فضالً عن 
  .عوام وحيكمون بأحكامهم، فيِضلّون ويِضلّون وهم ال يشعرونمعرفتهم حبقائقها وأحكامها وحدودها، فيسمع قوهلم ال

: واعلم أن اجلدل هو أيضاً صناعة من الصنائع، ولكن الغرض منها ليس هو إال غلبة اخلصم والظفر به كيف كان، ولذلك يقال

ب كما قيلخدعة، وهو يشبه احلرب اجلدل فَتلُ اخلصم عما هو عليه، إما حبجة أو شبهة أو شعبة وهو الثقافة يف احلرب، واحلر
  .واملعركة إذ احلرب خدعة

فصل معرفة الدعاوي والسؤالت واجلوابات مث اعلم أن األصل يف هذه الصناعة املتفق عليها بني أهلها هو معرفة الدعاوي 
  .والسؤالت واجلوابات والدليل

    

، وبالظاهر على الباطن، وباحملسوسات على املعقوالت، واحلكم فأما كيفية السؤاالت وأجوبتها واالستدالالت بالشاهد على الغائب
على الكل باستقراء األجزاء يف أي شهر جيوز ويف أي شيء ال جيوز، وكيف اطّراد الِعلّة يف معلوالا، وكيفية قياس الفروع على 

 أصلها لفروعها، ومقايسة األصل اُألصول، ومعارضة الدعوى بالدعوى، والدليل والدليل، وقلب املسألة على األصل، ومناقضة
باألصل، والفرع بالفرع، ولوازم الشناعات وما يعرض فيها ويف معرفتها ألهلها من االنقطاع والشكوك واحلرية، فهم فيها متفاوتو 

  .الدرجات، كلّ ذلك حبسب قوى نفوسهم، وجودة ذكائهم، ودقة نظرهم وحبثهم ومكابرم ووقاحتهم وشغبهم

س من صناعة وال علم وال أدب يعِرض ألهله فيها، من احلرية والدهشة والشكوك والظنون واخلطإ والعدوان والبغضاء مث اعلم أنه لي
منها أن مجيع الصنائع والعلوم : والعلة يف ذلك أسباب شىت. بينهم، ما يعرض ألهل صناعة اجلدل فيما يعتقدون فيها وجيادلون عنها

وِعلّة أُخرى . لمون عليها، ويعارضون فيها، وجيادلون عنها، قبل النظر والبحث عنها والعلم فيهاواملذاهب واآلراء موضوعة هلم يتك
أنه ميكن أن يداخلهم يف صناعتهم من ليس منهم بالسؤال هلم واملعارضة يف دعاويهم واملُناقَصة ألجوبتهم، ألن السؤال أسهل من 

.  من إثبات احلجة ألا إفساد، واإلفساد من اإلصالح يف أكثر األشياءاجلواب، واملعارضة دعوى حتاذي دعوى، واملناقضة أسهل

وخصلةٌ أُخرى أم رمبا يكونون مقلِّدين يف أُصول ما جيادلون فيه من املذاهب فيبصرون الفروع، ومن يكون يف األصل على التقليد 
مقلّدين يف أُصول ما جيادلون فيه من املذاهب فيبصرون وخصلةٌ أُخرى أم رمبا يكونون . كيف ميكنه أن يبصر الفروع على تبصرة

وخصلةٌ أُخرى أن أكثرهم رمبا جادل فيصر على . الفروع، ومن يكون يف األصل على التقليد كيف أن يبصر الفروع على تبصرة
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احلمية يعميان عن احلق الرأي واملذهب، ال على سبيل الورع والتدين وطلب احلق، لكن على سبيل التعصب واحلمية، والتعصب و
  .ويضالن عن الصواب

مث اعلم أنه ليست من طائفة تتعاطى العلم واألدب والكالم أشر على العلماء وال أضر على األنبياء، وال أشد عداوةً ألهل الدين، 
وذلك أم إن كانوا . ملذاهبوأفسد للعقول السليمة من كالم هذه الطائفة اادلة الظَّلمة، وخصومام يف اآلراء واخلصومات وا

يف أزمان األنبياء، عليهم السالم، وعند مبعثهم فهم الذين يطالبوم باملعجزات، ويعارضوم باخلصومات، مثل ما قالوا للنيب عليه 
وهم " م أراذلناوما نراط اتبعك إالّ الذين ه: "وقالوا لنوح، عليه السالم" لن نؤمن لك حىت تفجر لنا من األرض ينبوعاً: "السالم

فهذه حال من كانوا " ما ضربوه لك إالّ جدالً بل هم قوم خصمون: "الذين إذا مروا باملؤمنني يتغامزون، وقال تعاىل يف ذمهم
  .يعارضون أهل الدين يف أزمان األنبياء عليهم السالم

نِبذون كتب األنبياء، عليهو السالم، وراء فأما إذا كانوا يف غري أزمان األنبياء فهم الذين يعارضون أهل الدين والورع بالشهات، ويب
ظهورهم، يفرعون اآلراء واملذاهب بعقوهلم الناقصة وآرائهم الفاسدة، ويضعون ملذهبهم قياسات مناقضة، واحتجاجات مموهة، 

 م النبوية، ويعدلوننن ديانام عن سضلّوا العقالء من األحداث والعامة، في م عن موضوعات الشرائع الناموسيةويعارضون.  

مث اعلم أنه ليس من صناعة بني أهلها من التفاوت ما بني أهل هذه الصناعة، وذلك أنك جتد فيهم من يكون له جودة عبارة 
وفصاحة كالم وسحر بيان يقدر معه على أن يصور بوصفه البليغ احلق يف صورة الباطل، والباطل يف صورة احلق، وهو مع ذلك 

أخوف ما أخاف : "وروي عن النيب، صلى اللع عليه وعلى آله وسلم. جاهل القلب عن حقائق األشياء، بعيد الذهن عن املعارف
  ".على أُميت رجلٌ مناِفق، عليم اللسان، غري حكيم القلب، يغيرهم بفصاحته وبيانه، ويِضلّهم جبهله وقلة معرفته

    

وجتد فيهم أيضاً . ر، كالمه ينقص بعضه بعضاً، وال يدري بذلك، فإذا نبه عليه مل يشعر بهوجتد فيهم أيضاً من جيادل وحيتج ويناظ
الرجل العاقل الذكي املُحصل يف أشياء كثرية من أُمور الدنيا، فإذا فتشت اعتقاده، يف أشياء بينة ظاهرة يف العقول السليمة من اآلراء 

: والعلة يف ذلك أسباب شىت. ء أسخف وأقبح من رأي كثري من اجلهال والصبيانالفاسدة، وجدت رأيه واعتقاده يت تلك األشيا

 نفيها خطؤه، بي منها تعصبه فيما يعتقده بقلبه من غري بصرية، وأُخرى إعجابه بنفسه يف اعتقاده، وأُخرى اعتقاده اُألصول خفي
 تنتقض عليه اُألصول، ويطل هلا وجوه املراوغة عن إلزام ظاهر الشناعة يف فروعها، فهذا يلزم ذلك الشناعات يف الفروع خمافة أن

كما ! واهللا رسوله أعلم. ال أدري: احلجة عليه، تارة يشغب، وتارة ميوه، وتارة يروغ يف اجلواب واإلقرار باحلق، ويأنف أن يقول
وما اختلفتم : "علم، اقتداًء بأمر اهللا كما قالاهللا ورسوله أ: كان يف زمان النيب، صلى اهللا عليه وسلم، إذا سئلوا عما ال يدرون، قالوا

  ".ولو ردوه إىل اهللا ورسوله وإىل أُويل األمر منهم لعله الذين يستنبطونه منهم: "وقال" فيه من شيء فحكمه إىل اهللا

نظر بعقله الناقص، أداه ولكن كثرياً من املُجادلة يعتقد أن ال رجوع له إىل اهللا على احلقيقة، وال يرجو لقاءه وال جيوز رؤيته، ملا 
إىل اهللا : "وقوله" مث ردوا إىل اهللا موالهم احلق: "اجتهاده إىل هذا الرأي، فترك ما ذكر اهللا يف كتابه يف عدة ماضع وذلك قوله

 يرجو من كان: "وقال" أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا ال ترجعةن؟: "وقوله" مرجعكم مجيعاً مث حيكم بينكم يوم القيامة
". ولو ترى إذ وقفوا على رم قال أليس هذا باحلق" "ولو ترى إذ الظاملون موقوفون عند رم: "وقال" لقاء اهللا فإن أجل اهللا آلت

  .وآيات كثرية يف هذا املعىن" أنت حتكم بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون: "وقال املسيح، عليه السالم

 الرجوع إىل اهللا أي إىل ثوابه، ولو أم اعتربوا سنن الديانات النبوية واملوضوعات النبوية ولكن من هؤالء من حيتج ويقول معىن
واملوضوعات الناموسية غإلهلية كيف فَرض فيها واضعوها يف كل سبعة أيام يوماً لترِك األعمال واالشغال ُألمور الدنيا، والفراغ 
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د والبيع والكنائس واهليكل، بالصوم والصالة والقرابني يف األعياد، والربوز إىل للعبادة واالجتماعات يف بيوت العبادات من املساج
الصحراء واملنابر واخلطب، والسكوت واالستماع للمواعظ، والتذكار ألمر املَعاد بأن هذه كلها إشارات ومرامي أحوال القيامة 

. الكلية، لفصل القضاء، ليحكم بينهم فيما كانوا فيه خيتلفوناليت يف سبعة آالف سنة تعِرض للنفوس اجلزئية املتجسدة، لدى النفس 

فلو تركوا جداهلم واستغلوا مبا ينفعهم من أعماهلم الصاحلة، والتخلّق باألخالق اجلميلة، وطلبوا اآلداب احملمودة، لكان خرياً هلم من 
يف مواليدهم يحثُّهم على ذلك، وقوة املَرارة ولكن الستيالء اِملريخ عليهم . اجلدال واخلصومات والغضب والتعصب والعداوات

تنمى إىل أمزجتهم، فيقيمهم على مثلها، فتطول صحبتهم مع أُستاذيهم ورسائلهم، معودون ذلك، ودوامهم فيما يتدربون به، 
كثرياً من أسباب فال تطمع يا أخي يف صالحهم، وإمنا أكثرنا ذكر هذه الطائفة املُجادلة ألن ! فيصري عادة خلم ال يبصرون عنها

اخلالف يف اآلراء واملذاهب من ِقبلهم يقع، وهم السبب فيه ألم يتكلمون الكالم واجلدال واحلجاج يف دقائق العلوم ويتركون 
  .تعلم أشياء واجب عليهم تعلمها وهي بينة ظاهرة جلية وهم جيهلوا مجلة

  في بيان آداب الجدالفصل

    

ع فيها اثنان أو مجاعة فال خيلو من أن يكونوا من أهل تلك الصناعة اليت مسألة منها أو يكونوا من اعلم أن كل مسألة تناز: فنقول
غري أهلها، فإن كانوا من غري أهلها فكالمهم فيها على غري أصل مقرر منهم، وكل كالم ومنازعة يف شيء على غري أصل مقرر 

أحدمها من غري أهلها فإن منازعته لصاحبه تعد منه وظلم، وكالم منهم فال حتصيل لكالمهم فيه وال حجة لدعاويهم، وإن كان 
صاحبه معه أيضاً ختلف منه إذ كان جيادل مع من ليس من أهل صناعته، وإن كان من أهل تلك الصناعة فال خيلو من أن يكونا 

 حكم األولني، وإن كانا متساويي متساويي الدرجة فيها أو متفاوتني، فإن كانا متفاوتني فحكمهما مثل ما تقدم ذكرمها من ذكر
الدرجة يف تلك الصناعة فسبيلها أن يؤاخذا فيما اختلفا فيه إىل قوانني تلك الصناعة وأُصوهلا ويقيسا عليها تلك املسألة وإن كانت 

  .من فروعها

  .ناعة ليحكم بينهماوإن مل يكن يف قوة نفوسهما استخراجها فسبيلهما أن يتحاكما إىل من هو أعلى درجة منهما يف تلك الص

وإن مل جيدا من حيكم بينهما فريضيان حبكمه وال يف قوة نفوسهم استخراجها من اُألصول فليس هلما إالّ الترك لتلك املسألة 
والسكوت عنها، فإن مل يفعال ما وصفنا يف اجلدال واخلصومة فسيكون ذلك سبب العداوة على عداوة وبغضاً إىل يوم القيامة 

  .هلما، وهذا أحد أسباب اختالف العلماء يف اآلراء واملذاهبوتكون تلك حا

ماض ومستقبل وحاضر، : وذلك أن اُألمور اليت يعلمها اإلنسان ثالثة أنواع. فأما بيان فنون القياسات فاعلم حسب ما نبني هاهنا
كاا لعلل شىت قد بينا طرفاً فعلمه مبا هو حاضر يف الوقت موجود يف طريقة إحدىاحلواس، واحلواس قد ختطئ وتصيب يف إدرا

  .فيما تقدم ذكره

وعلمه مبا كان من اُألمور ومضى مع الزمان وانقضى مع األيام أو غاب عنه باملكان فهو بطريق السمع واالخبار، واملخرب قد يكون 
 مبا سيكون أو فأما علمه. صدوقاً وقد يكون كذوباً، وهكذا أيضاً رب مستمع مكذوب بالصدق، ورب مستمع مصدق بالكذب

  .غائب عنه باملكان فقد يكون بعضاً بالقياس، والقياس قد يكون صحيحاً وقد يكون سقيماً

وهذا أيضاً أحد . وهكذا املستعمل للقياس قد يكون جاهالً باستعماله كما بينا يف قياس الصبيان واجلهال والعوام وكثري من اخلواص
  .أسباب اختالف العلماء يف اآلراء واملذاهب
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مث اعلم أنك إذا ودققت النظر تبني أن أكثر علم اإلنسان إمنا هو بطريق القياس، والقياسات خمتلفة األنواع كثرية الفنون كل ذلك 
  .حبسب أُصول الصنائع والعلوم وقوانينها

كلمني، وال قياسات مثال ذلك أن قياسات الفقهاء ال تشبه قياسات األطباء، وال قياس املنجمني يشبه قياس النحويني وال املت
  .املتفلسفني تشبه قياسات اجلدليني، وهكذا قياسات اجلدلني وال تشبه قياسام يف الطبيعيات وال فيالقياسات واإلهليات

وسنذكر طرفاً من ذلك يف موضعه ولكن نقول أول ما القياس؟ وذلك أن القياس هو . وهكذا احلكم يف سائر الصنائع والعلوم
  .الكليات الغائبات بصفات قد أُدركت مجيعها يف بعض جزئياااحلكم على اُألمور 

ملا أدرك اإلنسان أن النريان اجلزئية حارة حكم بأن كل نار حارة أيضاً الغائبة قياساً على ما أدرك حساً وهكذا حكم : مثال ذلك
  .على رطوبة املاء من جزئياا على كلياا باحلسن جزئية والعقل كلياً

ا احلكم وهذا القياس ال يطَّرد يف شيء وال يف كل مكان، وذلك أن يكون يف كثري من البلدان أُناس عقالء ال جيدون واعلم أن هذ
من املاء إالّ عذباً، فإذا حكموا مبا أدركوا على أن كل ماء يف األرض عذب، فقد أخطأوا وهم ال يشعرون، وعلى هذا املثال يكون 

  .رد يف كل شيءاخلطأ والصواب يف القياس الذي يطّ

وإذا تأملت يا أخي وجدت أكثر اختالف العلماء وخطئهم إمنا استعمال القياس من هذا الفن، يكون وخيفى وهم ال يشعرون، وإن 
والقدماء احلكماء قد تعبوا يف استخراج هذا حىت عرفوه ووضعوه . علموا أيضاً ال يحسنون كيف مييزون من األشياء اليت يطَِّرد فيها

وقد ذكرنا طرفاً . بهم خبطٍْب طويل ال يصِبر على طلب معرفته كل أحد من الناس إالّ املُحبون للحكمة، الطالبون للحقائقيف كت
  .من ذلك يف رسائلنا املنطقية، ولكن نذكر منها طرفاً يف هذا الفصل مثاالً واحداً

    

. ل إمنا هو يف الصفات الذاتية للشيء ال يف الصفات العرضيةاعلم يا أخي أن القياس الذي يطَِّرد احلكم فيه باجلزء على الك

وهي الصورة املقومة؛ والصفة العرضية هي اليت إذا : والصفات الذاتية هي اليت إذا بطلت بطل املوصوف، وإذا ثبتت ثبت املوصوف
 يكون املاء موجوداً، فأما العذوبة فليس واملثال يف ذلك رطوبة املاء وعذوبته، فإن الرطوبة إذا بطلت ال. بطلت مل يبطل املوصوف

فعلى هذا املثال ينبغي أن . من الضروري، إذا بطلت بطل املاء، فالرطوبة هي الصورة املقومة للماء، والعذوبة هي الصورة املُتممة له
  .يعترب احلكم يف القياس ال يصيب وال خيطئ

علموا أن أكثر علمهم إمنا هو بطريق القياس، وقد يدخل اخلطأ والزلل يف القياس واعلم أن احلكماء األولني ملا أثبتوا الذي ذكرنا و
وميزان العقل من أجل طلب احلقائق، وإصابة .  طلبوا لذلك حيلة يأمنون ا اخلطأ والزلل يف القياس، ومسوها الربهان- كما بينا -

  ".واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم"ب ومنهم خمطئ لكن منهم مصي. الصواب، وجتنب الزور والغرور مبا ال حقيقة له

مث اعلم أن كثرياً من أهل اجلدل يطنون وحيكمون حبكمهم وظنوم أن اهللا سبحانه وتعاىل كلّف ِعباده طلب احلقائق وإصابتها 
والوسع دون "  نفساً إالّ وسعهاال يكلف اهللا: "مجيعاً، وجعل هلم وعيداً إن أخطؤوا أو مل يصيبوا، وليس األمر كما ظنوا ألنه قال

. اجلُهد والصاقة، وإصابة احلق ليس يف وسع الطاقة فكيف، وال يف وسعها، وإمنا كلف اهللا العباد طلب احلقائق واجلهد يف الطلب

قوله فينا، ألن وإمنا شرط ب" والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا "- كما وعد جلّ جالله-فأما إصابتها فاهللا يهدي من يشاء إليها 
فمن أجل ذلك ال يستحق اهلداية وال . من الناس من اليكون جهده يف الطلب لوجه اهللا، ولكن ألسباب أُخر يطول شرحها

  .يستأهل اإلصابة

وذلك أن كثرياً من الناس من يقول أو يظن أنه مستغٍن عن العلوم يف : مث اعلم أن هذه السألة هي إحدى مسائل أُمهات اخلالف
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احلقائق مبا رزقه اهللا تعاىل من الفهم والتمييز والذكاء واالستطاعة، فيتكل على حوِله وقوته وينسى ربه واالستعانة به والسؤال طلب 
  ".نسوا اهللا فأنساهم أنفسهم: "له والتوفيق، فيخذل ويحرم التوفيق كما قال اهللا تعاىل

  في بيان أنواع القياساتفصل

اليت وضعها احلكماء ليعرف ا اخلطأ والزلل يف القياس خمتلفة الفنون، وذلك حبسب الصنائع والعلوم اعلم أن املوازين : فنقول
والقوانني كما هو موجود يف اختالف موازين أهل البلدان النائية، ومكاييلهم معروفةٌ بينهم حبسب موازين أهل البلدان يف 

ها هو إصابة احلق، أو العدل واإلنصاف فيما يتعاملون بينهم يف األحذ موضوعام، ولكن مع اختالفها كلها فالغرض املطلوب من
واإلعطاء، فهكذا أيضاً غرض احلكماء يف استخراج الربهان الذي يسمى ميزان العقل، وهو طلب احلقائق وإصابة الصواب، وجتنب 

ال هذه املوازين، وذلك من إحدى الزور واخلطإ باستعمال القياسات، ولكن منهم من يصيب ومنهم من خيطئ أيضاً يف استعم
إما جبهله حبقيقة هذه املوازين وكيفية استعمال هذا امليزان، أو لغرض من األغراض يف موازين الناس ومكاييلهم : ثالث خصال

غرض من املعروفة بينهم واملُستعِملني هلا كيف يدخل اخلطأ والزلل عليهم، وإما جبهلهم بصحة امليزان وبكيفية استعماهلم له أو ل
  .فأما واضعوها فما قصدوا يف وضعها إالّ لطلب احلق والصواب والعدل واإلنصاف. األغراض

واعلم أن املوازين اليت وضعها احلكماء يف طلب حقائق األشياء يف العلوم والصنائع كثرية ال حيصي عددها إالّ اهللا الواحد القهار، 
مل باأليدي أو باللسان أو بالضمري، واليت تستعمل باأليدي كالقبان والشاهني إما أن يستع: ولكن كلها ال خترج عن ثالثة انواع

وباجلملة كل مقياس يستعمله الناس يف معامالم يف األخذ واإلعطاء يف طلب العدل . واملكاييل واملوازين واألذرع وما شاكلها
  .واإلنصاف بينهم

ياه كالربكار واألصطرالب وآالت الرصد، كلّ ذلك يف طلب معرفة اجزاء ومنه ما يستعمله املنجمون وأصحاب الرصد وقُسام امل
  .الزمان ومقادير األوقات

ومنها ما يستعمله املُساح والقُسام واملهندسون يف طلب معرفة األجرام واألبعاد كالذِّراع والباب واألشل وذوات الشفَتني وما 
  .شاكهال

    

ائعهم كالربكار واملسطرة والكُونيا والشاقول والزاوية وما شاكلها، كل ذلك ملعرفة االستواء ومنها ما يستعمله الصناع يف صن
  .واالعوجاج

فأما الذي يستعمله باللسان فمثل العروض اليت يستعملها الشعراء واخلطباء . ومنها ما سيتعمله أهل مل صناعة على ِحدا
ري فهو مثل ما يستعمله الفقهاء احلكماء عند تفكّرهم يف املعلومات احملسوسات فأما اليت تستعمل بالضم. والنحويون واملوسيقيون

  .واملشاهدات، واستخراجهم ا اخلفيات املعقوالت وصحة القياسات يف إدراك املربهنات

حلقائق مث اعلم أن هذه املقاييس كلها وعدول نصبها الباري تعاىل بني خلقه ليتحاكموا إليها يف طلب العدل واإلنصاف وا
  .واالستواء، وجيتنبوا الزور واخلطأ والظلم واجلور، ويرفعوا ا اخلالف واملنازعة من بينهم حبزر الظنون وختمني الرأي

إما بقصد من املستعملني هلا دغَالً : مث اعلم أنه قد يقع اخلالف واملنازعة بني املُستعملني للقياس واملوازين أيضاً من جهات أربع
ض هلم، وإما بسهو منهم، وإما جبهلهم بكيفية استعمال امليزان، وإما أن يكون القياس وامليزامنُعوجاً غري مستٍو، فمن وِغشاً ألغرا

  .أجل هذه الوجوه يقع اخلالف واملنازعة بني أهلها، فهذه أيضاً أحد أسباب اخلالف بني العلماء يف آرائهم ومذاهبهم
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:  تقدم ذكرها كلّها دالالت وِمثاالت وإشارات إىل املوازين اليت ذكرها اهللا تعاىل بقولهمث اعلم أن هذه املوازين واملقاييس اليت

  ".ونضع املوازين القسط ليوم القيامة فال تظلم نفس شيئاً"

ظيماً، مث اعلم أن هذا امليزان هو آخر املوازين كلها فمن رجحت حسناته يف هذا امليزان فقد أفلح وربح سعادة أبدية وفاز فوزاً ع
  .ومن خفّت موازينه فقد خاب وخسر خسراناً مبيناً

فانظر لنفسك يا أخي وبادر واعمل عمالً صاحلاً وتزود فإن خري زادك التقوى، وحاسب اليوم نفسك قبل أن تحاسب فهو أيسر 
وازين الغد، فهو أثقل لزون حلسابك، وكن وِصيها تأمن تفريط وصيك بعدك، وِزنْ أعمالك اليوم وال تغفُل قبل أن تحاسب مب

حسناتك، إن كنت حتسن هذا الوزن وهذا احلساب كيف يكون، وإن ال تدري وال حتسن، فهلّم إىل جملس إخوان لك نصحاء 
استعينوا يف كل صنعة : "أصدقاء كرام فُضالء، ليعرفوك كيفية حماسبة نفسك، ووزِن حسناتك، فإم أهل هذه الصناعة، وقد قيل

  ".بأهلها

وقد وضعنا هذا احلساب وهذا امليزان يف رسالة البعث والقيامة فاعرفها من هناك، وإذا وقفت على جبل األعراف مع أهل املعارف 
ونادوا أصحاب اجلنة سالم عليكم مبا . وعلى األعراف رجال يعرفون كال بسيماهم: "الذين ذكرهم اهللا تعاىل ووصفهم بقوله

فال تغتر يا أخي بقول من يقول ويظن بأن هذا يعرف بعد ". ل ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللارجا: "مث وصفهم بقوله" صربمت
ومن كان يف هذه أعمى فهو يف : "أُولئك ينادون من مكان بعيد كيف يعرف بعد املوت واهللا تعاىل يقول: هيهات هيهات. املوت

  ".اآلخرة أعمى وأضل سبيالً

أفمن كان ميتاً : "وم الغفلة ورقدة اجلهالة، وأحيا قلبك بنور املعارف وجعلك من الذين ذكرهم بقولهنبهك اهللا أيها األخ من ن
وظُلماِت اجلهاالت املتراكمات بعضها فوق بعض على " فأحييناه وجعلنا له نوراً ميشي به كمن مثله يف الظلمات ليس خبارج منها

ف الشريفة واألسرار املكنونة اليت ال ميسها إالّ املطهرون من أدناس الشهوات قلوب الغافلني، كما ذكر يف كتب النبوات من املعار
: وقال" يريدون عرض الدنيا: "وقال" إمنا احلياة الدنيا لعب وهلو وزينة: "الطبيعية والغرور باللذات اِجلرمانية الذين ذمهم اهللا بقوله

وآيات كثرية يف " اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علواً يف األرض وال فساداًتلك الدار : "وقال" رضوا باحلياة الدنيا واطمأنوا ا"
  .القرآن يف ذم املُريدين للدنيا ومدح املريدين لآلخرة، وفقك اهللا إلفادة الدار اآلخرة وجعلك من أهلها ومجيع إخواننا

    

حلكماء فيها، نريد أن نذكر طرفاً من مذاهبهم وآرائهم، وإذ قد تبين مبا ذكرنا طرف من مقاييس أهل الصنائع والعلوم، وموازين ا
وخباصة ما كان يف أمر الدين، إذ كان هذا الفن من املباخث واملطالب ومن أشرف الصنائع البشرية، وألطف العلوم اإلنسانية، 

ن هذه الدرجة أحق درجة وأعجب املعارف، وأعرف اإلدراكات، وأهلها أعقل الناي، ومدركام أكثر من املعلومات، وذلك أ
 ه أعمق أغماراً، وجواهره أنفَسيبلغ إليها العقالء يف طلبهم العلوم واملعارف، وهذا البحر من العلم أوسع أقطاراً، وقعره ولُج

ذا الطريق، أقداراً، وسالكوه أبعد مراماً، ورحبهم أكثر تزايداً، وأحزام أعظم مصيبة من سائر ما تقدم ذكره، ألن من أُرشد يف ه
وسنبني صحة ما قلنا ! فسريته سرية املالئكة، ومن ضلّ عنه سِلك به مسلك الشياطني، واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم

ر املَلكيية، والسة، والديانات النبوية، واملنهاجات السنية الِفرقيعية، وحقيقة ما وصفنا عند ذكرنا اآلراء اِحلكمية، واملذاهب الِبد
  .واملقاصد الربانية

اعلم أن اآلراء الفاسدة واختالف العلماء فيها منها ما هو من امر الدين والشريعة وسننها، : فصل يف أجناس اآلراء واملذاهب فنقول
، مثل احلساب وما يتعلق ا من العلوم واألحكام، ومنها ما هو يف اآلداب والرياضيات والعلوم والصنايع مما ليس له تعلق بأمر الدين
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  .واهلندسة والنجوم والنحو والطب وما شاكلها

ونريد أن نذكر أُصول . ِحكمية ونبوية: فأما اليت هلا تعلُّق بأمر الدين فهي كثرية ال حيصي عددها إالّ اهللا، ولكن جيمعها كلها نوعان
ستقصاء يطول، فنبدأ أوالً يف بيان اآلراء اِحلكمية وإذ كان الشرح واال. هذه اآلراء واملذاهب وبعض فروعها خمتصراً أوجز ما ميكن

ومذاهبها، إذ كنا بينا طرفاً من اآلراء النبوية يف رسالة النواميس اإلهلية واملذاهب الرباّنية، ولكن نريد أن نذكر من ذلك ما ال بد يف 
اظر فيها حيفظها ويعتقدها، ويتعلق بقلبه قبل نظره فؤ هذا الفصل جمالً قبل ذكرنا اآلراء احلكمية واملذاهب الِبدعية، ليكون الن

  .اآلراء اِحلكمية واملذاهب البدعية، والبحث عنها االحتجاجات عن أهلها املُفِسدة للعقول السليمة الغري مرتاضة

وأخالقهم وأعماهلم فأما بيان ماهية اخلصال املانعة لإلنسان عن الشرور فحسبما نبين ههنا، وذلك أن الناس خمتلفون يف طباعهم 
أشر الناس من ال : وعادام وعلومهم وصنائعهم، ذوو فنون شىت ال حيصي عددهم إالّ اهللا تعاىل، ولكن منهم خير وشرير، فنقول

 والعلة يف ذلك أن اإلنسان ملا خلق مستطيعاً لعمل اخلري، ممكناً به، وهو بتلك االستطاعة بعينها. دين له وال يؤمن بيوم احلساب

يقدر أن يعمل الشر السباب شىت، ومينعه عنه علل عدة، وقد بيناها يف رسالة األخالق، ولكن أمنع اخلصال لإلنسان عن الشر، 
فمن ال يؤمن . وأٌمعها عنه، الدين وتوابعه من الورع والتقى واحلياء واملروءة والرمحة واخلوف وما شاكلها من خصال الدين واإلميان

 الثواب وال خياف العقاب فهو ال ميتنع عن الشر جهده وطاقته، وال سيما إذا دعته إليه األسباب وأمكنه بيوم احلساب وال يرجو
  .جتنبها يف الظاهر خمافةً للناس فهو ال يتجنبها يف السر

فرع املبين عليه أحدمها هو األصل وِمالك األمر وهو االعتقاد يف الضمري والسر، واآلخر هو ال: واعلم أن الدين هو شيءان اثنان
وحنتاج أن نشرحهما مجيعاً حسب ما جرت عادة إخاننا الكرام الفضالء، فنبدأُ أوالً بذكر . القول والعمل يف اجلهر واإلعالن

إمنا األعمال بالنيات ولكل امرئ : "االعتقادات، إذ كانت هي اُألصول والقوانني فيما هو غرضنا ومقصودنا يف هذا املقام، كما قيل
  ".ىما نو

  في بيان ماهية أجود اآلراءفصل

فمنها : اعلم أن اعتقادات الناس كثرية ال حيصي عددها إالّ اهللا تعاىل، ولكن ال خترج كلها من ثالثة أنواع: وخري االعتقادات فنقول
هذا الفصل ما يصلُح ونريد أن نذكر يف . ما يصلح للخاص دون العام، ومنها ما للعام دون اخلاص، ومنها ما بني اخلاص والعام

    : للخاص والعام مجيعاً أن يعتقدوه، إذ كان القسمان اآلخران كثريي األنواع والفروع اليت يطول شرحها، فنقول

اعلم أن أجود اآلراء وأنفع االعتقادلت، وما يصلُح جلميع الناس من اخلاص والعم أن يعتقدوها، ويقروا ا، هو القول حبدوث 
نوع، وله بارئ حكيم، وصانع قدمي، وخالق رؤوف رحيم؛ وأنه قد أحكم أمر عامله، وأتقن أمر خلقه على أحسن العامل، وأنه مص

فإنه ال جيري يف عالَمه أمر، وال حيدث حدث صغري وال كبري، دقيق وال . النظام والترتيب، ومل يترك فيه خلالً واعوجاجاً البتة
عليه خافية، وال يعزب عنه ِمثقال ذَرة، وإن له مالئكة هم خالص ِعباده، وصفوة بريته، جليل، إالّ هو يعلمه قبل كونه، ال ختفى 

وإن له خواص من بين آدم . نصبهم ِحلفظ عالَمه، ووكلّلهم بتدبري خالئقه، ال يعصونه طرفة عٍني مما اهم عنه، ويفعلون ما يؤمرون
خلقه من اِجلن واإلنس، وسفراء له؛ وإنه أمر ِعباده بأشياء، إذا فعلوها، فهو اصطفاهم وقر م، وجعلهم وساءط بني املالئكة وبني 

وإنه مل يأمرهم شيئاً ال يطيقونه، . واهم عن أشياء، إن مل ينتبهوا عنها، صرفهم عن األنفع، وفام األفضل. خري هلم وأنفع للجميع
جهون إليه منذ يوم خلقهم ينقُلهم حاالً بعد حال، من األنقص إىل األمتّ، وال يفعلون شيئاً مما هو ال يعلمه، وإم قاصدون حنوه، متو

  .ومن األدون إىل األكمل، ومن األدىن إىل األفضل، إىل يوم يلقَونه ويشاهدونه فيوفِّيهم حسابه
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أحدمها االستبصار : ان اثنانمث اعلم أنه ليس إىل معرفة هذا الرأي سبيل، وإىل هذا الذي ذكرنا، وحقيقة ما وصفنا، طريق إالّ شيئ
واملشاهدة بعني البصرية واليقني، بالقلب الصايف من الشوائب للنفس الزكية النقية من الذنب، بعد تأمل شديد للمحسوسات، وِدقّة 

رار باللسان، نظر يف املعقوالت، ودراية بالرياضيات، وحبث عن القياسات، كما فعلت القدماء احلكماء املُوحدون الربانيون؛ وإق
وإميان بالقلب، وتسليم بالقول كإقرار املالئكة ا إهلاماً تأييداً، وكإقرار األنبياء للمالئكة وحياً وإنباء، أو كإقرار املؤمنني لألنبياء 

فهذا .  تعليماً وتلقيناًإمياناً وتسليماً، وكإقرار العامة واألتباع للخواص والعلماء تقليداً وقوالً، أو كإقرار الصبيان لآلباء واملعلمني
وأما الركن اآلخر الذي هو الطاعة فهو االنقياد من املأمورمي . الذي ذكرناه هو أحد أركان الدين وهو االعتقاد الصحيح

  .واملرؤوسني لآلمرين الناهني

والد لآلباء واُألمهات فيما فمن ذلك طتعة األ. مث اعلم أن األوامر والنواهي ختتلف حبسب مراتب اآلمرين واملأمورين يف أحواهلم
فقل هلما قوالً كرمياً، وإن جاهداك على أن تشرك يب ما : "يأمروم به مما فيه صالحهم، وينهوهم عنه مما فيه فسادهم وهالكهم

ُألستاِذين ومنها طاعة التالمذة ل. ومنه طاعة الصبيان للمعلمني يف قَبول التأديب فيما هو صالح هلم". ليس لك به علم فال تطعهما
ومنها طاعة . ومنها طاعة األزواج لبعولِتهن فيما يأمرون من لزوم املرتل والتصون الذي فيه صالحهن. يف قبوهلم تعليم الصنائع هلم

لدين ومنها طاعة اجلهال للعلماء فيما يأمروم بالتمسك بأمر ا. املَرضى لألطباء يف احلمية وشرب األدوية مما فيه صالحهم وبرؤهم
ومنها طاعة الرعية للسلطان العادل فيما يأمرهم به من املعروف وينهاهم عن املنكر، ومنعهم من . واجتناب احملارم مبا هو صالح هلم

 ومنها طاعة السالطني واُألمراء وامللوك خللفاء األنبياء، عليهم السالم، فيما يولُّوم من البلدان. ظُلم بعِضهم بعضاً مما فيه صالحهم

ومنها طاعة . وجباية اخلراج، وحماربة اخلوارج واألعداء، وِحفظ الثغور وحتصني البيضة فيما فيه صالح هلم وصالح الرعية منهم
ومنها طاعة األنبياء، عليهم . اخللفاء لألنبياء، عليهم السالم، فيما رمسوا هلم من حفظ الشريعة على اُألمة وإقامة السنة على أهل امللو

، للمالئكة فيما تلقي إليهم من الوحي واألنبياء فيتدوين الكتب املرتلة، ووضع الشريعة وإيضاح السنة، ومجع مشل اُألمة السالم
ومنها طاعة املالئكة لرب العاملني فيما . وتأليف قلوب اجلماعة، بإبالغ الوصية وبإظهار الدعوة فيما فيه صالح الكلّ ونفع اجلميع

ته وحفظ خليقته، مما فيه صالح للجميع ونفع للعموم، وبقاء للعامل ودوام اخلليقة، قضت من عبادته، ووكِّلت به من تدبريبري
  .والبلوغ ا إىل أقصى مدى غاياا اليت هي السعادة العظمى

    

طاعة رئيسه وال يعصيه فيما يأمره فهذا هو الدين النبوي احلنيفي، واملنهاج السين والسرية املَلَكية، وهو أن يكون كلُّ مرؤوس ينقاد ل
  .به وينهاه عنه فيما فيه صالح للجميع

وإذ قد تبني مما ذكرنا ما الدين احلنيفي، واملذهب الرباينّ، واالعتقاد اجليد، والرأي الصواب، والطريقة املختارة اليت تصلح أن يتدين 
نريد أن نذكر طرفاً من املذاهب املختلفة، واآلراء الذائعة، وما األسباب ا كلُّ الناس، ويعتقدها كل أحد من اخلاص والعام مجيعاً، 

الداعية ألهلها إليها، ومن أين احنرفوا عن الطريقة املستقيمة، وضلوا عن الصواب، ووقعوا يف األباطيل، ونبدأ أوالً بذكر اآلراء 
  .النواميس اإلهلية يف فروعها من السنن واألحكاماِحلكْمية واملذاهب الِبدعية، مث نذكر ِعلل اختالف أهل الديانات و

  بيان اآلراء الِحكمية وهي نوعان

: اعلم أن من هذين تفرعت سائر اآلراء احلكمية ومذاهبها، فلنبدأ أوالً بذكر الدهرية، مث نقول: دهرية أزلية ومحدثة معلّلة فنقول

 قَدر ما، فنظروا إىل املوجودات اجلُزئية املُدركة باحلواس، وتأملوا واعتربوا هلا هؤالء كانوا أقواماً قد كان هلم من الفهم والتمييز
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فلما فكروا يف حدوث العامل . علّة هيوالنية، وعلة صورية، وعلة فاعلية، وعلة متامية: أحواهلا، فوجدوا لكل مصنوع أربع علل
رى من عِمله؟ ومن أي شيء عِمله؟ وكيف عمله؟ وِلم عمله؟ وأيضاً ت: وصنعته، طلبوا هلا هذه األربع العلل، وحبثوا عنها وهي هذه

مىت عمله؟ فلم يبلغ فهمهم إىل ذلك، ومل يتصوره لقصور نفوسهم عن فهم ِدقّة معانيها، ألن الباحث عنها حيتاج إىل نفس زكية 
دقيق، وحبث شديٍد، ليدرك هذه الِعلَلَ ومعانيها فاضلة يف العلم والعمل، وحيتاج إىل ذهن صاف ِخلٍْو عن الِغش أو الدغل، ونظٍر 

وملا نظروا يف هذه املباحث ومل يعرفوها،دعاهم جهلهم وإعجام بآرائهم إىل القول بِقدم . وحقائقها، كما بينا يف رسالة املعارف
  .العامل وأزليته، وأنكروا الِعلّة الفاعلية ملا جِهلوا الثالث الباقية ومل يعرفوها

من عِمل؟ ومىت عمل؟ وكيف عمل؟ وِلم عمل؟ فإمنا :  أن كل ناظر يف مصنوع، متأمٍل له، يطلب بتأمله وفكره أربع عللمث اعلم
يطلب هذه املباحث ألنه يرى ويعاين بأول نظرة يف ذلك املصنوع أشياء ثالثةً ظاهرةً جلية من أثر الصنعة ال ختفى على كل عاقل 

 للعقول، وهي الثالثة املخصوصة، والشكل والنقش والتصاوير واألصباغ وما شاكلها، فلو ال أن سليم العقل من اآلفات العارضة
هؤالء الذين زعموا وقالوا بقدم العامل قد رأوا هذه األشياء بنظرهم إىل هذا العامل، وبتأملهم ِبنيته وشكله وما فيه من أنواع التصاوير 

 حبثوا عنه كيف عمل؟ ومىت عمل، ومن أي شيء عمل؟ وِلم عمل؟ وأيضاً لو أم حني والنقوش واألصباغ، ملا طلبوا الفاعل له وال
مل يعرفوا هذه العلل ومل يفهموا، وجعوا إىل قول من هو أعلم منهم وأعرف مباهياا وحقائقها، وأقروا على أنفسهم بالعجز، ملا 

بأنفسهم واتكاهلم على حبثهم وِدقّة نظرهم، دعاهم إىل القول ِبقدم قالوا هذا القول، وال اعتقدوا هذا االعتقاد، ولكنهم إلعجام 
  .وذلك أم تكلفوا ما مل يطيقوا، وتعاطَوا ما مل يكن من ِصناعتهم، فوقعوا وحتيروا فيه، وأصام ما أصاب الِقرد من النجار. العامل

  . من ليس من أهلهافهذا الباب من اختالف الناس، وأعظَمها بليةً أن يتعاطى الصناعة

    بيان مناقب العقالء واآلفات العارضة للعقول 

اعلم أن هؤالء القوم مل يرتابوا ومل يِضلّوا من قلة العقل، وال رداءة التمييز، وال من ترك النظر، ولكن من اآلفات العارضة : فنقول
 كثريةً تعِرض هلا، وقد ذكرنا طرفاً منها يف رسالة للعقول، وذلك أن العقل، وإن كانت له مناِقب كثرية، فإن له أيضاً آفات

أوالً ما العقل اإلنساين؟ وذلك أن العقل اإلنساين ليس هو شيئاً : األخالق، ولكن ال بد أن نذكر يف هذا الفصل طرفاً منها فنقول
أعين اجلنني يف الرحم، كانت سوى النفس الناطقة، إذا هو كَرب وشاخ بعد أيام الصبا، وذلك أن النفس يوم رِبطت باجلسد، 

ساذجة، ال علم هلا من العلوم، وال خلُق من األخالق، وال رأي وال مذهب، وال تدبري وال سياسة، وال رياضة يف أدب، كما ذكر 
القوة، فعالة وإمنا كانت جوهرةً روحانيةً حيةً بالذات، عالّمة ب" واهللا أخرجكم من بطون أُمهاتكم ال تعلمون شيئاً: "اهللا تعاىل

فإذا حصلت فيها رسوم احملسوسات اليت تسمى أنواعاً وأجناساً مصورةً بعد غيبة احملسوسات عن مشاهدة احلواس هلا، . بالطبع
فميزا وتأملتها ونظرت فيها وعرفت أعياا ومنافعها وضارها، وجربتها واعتربا، سميت عند ذلك عاقلةً عالّمةً بالفعل، كما بينا 

  .يف رسالة احلاس واحملسوس

فأما مناقب العقل وأفعاله فكثرية ال حيصي عددها إالّ اهللا الواحد القهار، وقد ذكرنا طرفاً يف رسالة العقليات وشرحاً، ولكن نريد 
قلية والوضعية، من إن مجيع األفعال البشرية املُحكمة، ومجيع اآلراء واملذاهب املختلفة الع: أن نشري إليها يف هذا الفصل إشارة فنقول

أفعال العقل اإلنساين، لكن له، مع هذه الفضائل واملناقب كلها، آفات عارضة كثرية، فمن تلك اآلفات اهلوى الغالب حنو شيء ما، 
لى والعجب املفرط من املرء برأي نفسه، والِكرب املانع عن قَبول احلق، واحلسد الدائم لألقران وأبناء اجلنس، واِحلرص الشديد ع

طلب الشهوات، والعجلة وقلّة التثبت يف اُألمور، والبغض والعداوة عند احلكومة واخلصومات، وامليل والتعصب ملن يهوى، واحلمية 
اجلاهلية عند االفتخار واألنفة من االنقياد للطاعة وحب الرياسة من غري استحقاق، وما شاكل هذه اآلفات العارضة للعقالء، املُِضلّة 
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نن اهلدى، املانعة عن االنتفاع بفضائل العقل ومنافعههلم عن س.  

مث اعلم أنه ليس من مرتبة يف الدنيا أرفع، وال فضيلة أحسن من الرياسة يف العقالء لذوي السياسات والتدبري، وال نعمٍة ألذُّ وال رتبٍة 
وهذه . صيان العقالء للرئيس الفاضل وعداوم لهأحسن من انقياد العقالء للرئيس وطاعتهم له، وال حمنٍة أعظم وال بلية أشد من ِع

  .اخلصال من إحدى أُمهات اخلالف واملعاصي، وهي ِكرب إبليس وِحرص آدم، عليه السالم، وعجلته حني بادر وحسد قابيل

آلدم والطاعة واالنقياد فأما الكرب فهي اخلَصلة اليت سنها إبليس ِفرعون آدم كفراعنة األنبياء الذين هم جنوده يوم أُِمر بالسجود 
  .ألمره

ةاخلصلة اُألخرى اليت هي أيضاً إحدى أُمهات املعاصي حرص آدم وعجلته حني بادر ما ليس له، تناوله قبل حينه واستحقاقه، فلما 
به فلوال أنه كانت سبق كلمة من ر! ذاقها بدت له عورته، وسقطت مرتبته، واحنطت درجته، وانكسفت عورته، ومشتت به أعداؤه

تفضالً منه عليه ورمحةً منه لكان ِلزاماً له العقوبة وكلّ من عصى من ذُريته، كأن يتعاجل بالعقوبة من ساعته، ولكن أُمهل إىل وقٍت 
  ".ربنا ظلمنا أنفسنا وإن مل تغفر لنا وترمحنا لنكونن من اخلاسرين: "فلما تاب وندم استحق الغفران والعفو. ما

ولكن أُنِظر أيضاً وأُمِهلَ . لسجود واالنقياد للطاعة، واستكرب ومترد، ومل يندم ولك يرجع أَِيس من الرمحةفأما إبليس فإنه أنكر ا
قال رب فأنظرين إىل يوم يبعثون، قال فإنك من املنظرين إىل يوم الوقت املعلوم، : "وأُخرت العقوبة والعذاب إىل يوم الوقت املعلوم

  ".الّ عبادك منهم املخلصنيقال فبعزتك ُألغوينهم أمجعني إ

وهذه سنة الفراعنة وحاهلم يف الدنيا والدين الذين هم جنود إبليس أمجعةن، الذين يأنفون من الدخول حتت أمر األنبياء والطاعة 
يبعثون، كما قال فإذا ماتوا قامت قيامتهم وأُخِسئوا بالعذاب، فال يزال ذلك دأم إىل يوم . هلم، ويؤخرون وميهلون إىل يوم ميوتون

  ".النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب: "تعاىل

    

فقد تبني مبا ذكرنا أن القائلني بِقدم العامل مل يرتابوا ومل يِضلّوا عن الصراط من قلة العقل والبالهة، أو ترك النظر والبحث، ولكن 
، واألخالق الرديئة للنفوس، واألسباب املختلفة، واُألمور املُشكلة، والقُصور عن التمام، وتركهم ما كان أخذُه من اآلفات العارضة

  .عليهم أوجب، وفعلُه م أوىل؛ وتعاطيهم ما مل يكون من ِصناعتهم، وتكلُِّفهم ما مل يكن من قوة نفوسهم

ا أن يعرفوا الِعلة الفاعلة قبل معرفتهم املعلول، وإمنا يعرف الصانع احملتجب وأما اآلخر من اخلطإ الذي يطرأ عليهم وذلك أم أرادو
الغائب عن إدراك احلواس، إذا عرف املصنوع املكشوف الظاهر، وإمنا يعرف املصنوع بالنظر إىل اهليوىل واعتبار أحواهلا، ألن يف 

وقد .  املصنوع معرفة الصانع، ويف معرفة املصنوع معرفة الصانعمعرفة حقيقة اهليوىل، ومعرفة أحواهلا، معرفة املصنوع، ويف معرفة
  .بينا يف رسالة سمع الكيان ماهية اهليوىل وحقيقتها وأحواهلا، ولكن نذكر هاهنا من أمرها ما ال بد منه

 األصباغ، وال األعراض، مث اعلم أن اهليوىل وحقيقتها هو جوهر ساذج، ال كيفية له، وال النقش، وال الصورة، وال األشكال، وال
مثال ذلك اخلسب فإنه متهيٌء لقبول صورة األلواح، والسرير . بل هو متهيٌء لقَبوهلا، وال يقبلها إالّ بقصِد قاصٍد وجعل جاعل
قاصٍد من وهكذا قطعة من حديد فإا ال تقبل الصورة إالّ بعد قصِد . والكرسي والباب وغريها، ولكن بقصد من النجار وعنايٍة منه

وهكذا أيضاً اهليوىل الطبيعية اليت هي األركان األربعة اليت ال . احلداد، وكذلك سائر اهليوليات املوضوعة يف سائر الصنائع البشرية
ية والعلة الفاعلة هلا هي قوة من قُوى النفس الكل. جتمع، وال يكون منها املعِدن والنبات واحليوان إالّ بقَسِر قاسٍر أو صنع صانع

  .الفلكية بإذن اهللا تعاىل

وهكذا اجلسم املطلق الذي هو جوهر طويل عريض عميق حسب، ال يصرب على األشكال كُِريات مدورات بعضها ببعض، 



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  584  

وبعضها كواكب صغار وكبار، زبعضها أركان خمتلفة الطبائع من احلرارة والربودة والرطوبة واليبوسة، وخفيف وثقيل، ولطيف 
متحرك، وبعضها ساكن، وبعضها أسرع حركةً، وبعضها أبطأ حركة، وما شاكل هذه احلاالت اليت هي موجودة وغليظ؛ وبعضها 

  .عليها إالّ بقصد قاصٍد وجعل جاعٍل، وهو اهللا العزيز الغفار الواحد القهار تعاىل وتقدس

 يقتيضي الصانع، وهذه قضية موجبة يف أوائل وكفى ذا دليالً وبياناً وحجة للعقول الغريزية على أن العامل مصنوع، واملصنوع
العقول، بينة ظاهرة جلية ال ختفى على عاقل متأكل، سليم القلب والعقل من اآلفات العارضة، وإن مل يعلم من عِمله، ومىت عِمله، 

  .وكيف عِمله، وِلم عِمله

ر أدق من هذا، وحبٍث أشد، وتأمٍل أجود، ومتييٍز ألطف، كما فأما النظر يف أمر اهليوىل والدليل واحلجة على حدوثه، فيحتاج إىل نظ
  .بينا يف رسالة املبادئ العقلية

وإذ قد تبين مبا ذكرنا بطالن قول القائلني بِقدم العال، نريد أن نذكر طرفاً من أقاويل القائلني حبدوثه وفنون مذاهبهم، واختالف 
  .اذا أصابوا، وفيماذا أخطأواطبقام، واألسباب املؤدية هلم إليها، وفيم

  العلة الداعية إلى القول بحدوث العالم

  عن علة واحدة 

إحدامها تعتقد أن العامل حمدث مصنوع وله علة واحدة مبِدعة خمترعة وهو حي : اعلم أن القائلني حبدوث العامل طائفتان: فنقول
واُألخرى ترى وتعتقد أن . ض القدماء املوحدين واحلكماء منهمقادر حكيم، وهذا رأي األنبياء، عليهم السالم، وأتباعهم، وبع

العامل حمدث مصنوع، ولكن ترى وتعتقد أن له ِعلَّتني اثنتني قدميتني أزليتني، وهذا اخلالف من إحدى أُمهات اآلراء واملذاهب 
اعلم أن السبب يف ذلك هو : عتقاد كيف كان فنقولاملتفرعة ا، وحنتاج أن نذكر االعتبار والقياس الذي أداهم إىل هذا الرأي واال

نظرهم إىل الشرور اليت جتري يف عامل الكون والفساد الذي هو دون فلك القمر، وذلك أم رأوا من القبيح الشنيع أن يكون صانع 
ا كان نظرهم، وإىل هاهنا كان هذ. العامل واحداً، مث يترك عامله مملوءاً من الشرور إفعال، والفعل ال يكون إالّ من فاعل ومنفِعل

  .مبلغهم من العلم، وإىل هذا أداهم اجتهادهم يف البحث والتمييز والقياس

    

وهذه املسألة، أعين طلب علة كون الشرور يف العامل، هو من إحدى أُمهات أسباب اخلالف من العلماء يف اآلراء واملذاهب، وذلك 
تلفون يف علة كون الشرور يف هذا العامل امن هو؟ ومن الفاعل هلا باحلقيقة؟ ومن أين كان أنه منذ كان الناس يف الدنيا، والعلماء خم

  .أصلها؟ وسنذكر بعد هذا الفصل ما قالوه وتكلموا فيه

  العلة الداعية للقائلين باألصلين

حدمها نور وخير، واآلخر ظُلمة إحدامها ترى وتعتقد أن هلما فاِعلَني أ: اعلم، وفقك اهللا، أ، القائلني باألصلني طائفتان: فنقول
والطائفة اُألخرى ترى وتعتقد أن إحدى العلتني فاعل واُألخرى . وهذا رأي زاردشت وماين وأتباعهما، وبعض الفالسفة. ِشرير

 جتري بني وهذا رأي بعض احلكماء اليونانيني، والذي دعاهم إىل هذا الرأي هو نظرهم إىل الشرور اليت. منفعل، يعنون به اهليوىل
كل اثنني متنازعني من الناس واحليوان، من القتل واحلروب واخلصومات والعداوات، وما حيدث بينهما من األسباب واألحوال، 

. فبهذا االعتبار قالوا، وذا القياس حكموا بأن حدوث العامل كان سببه من فاعلني اثنني متنازعني، لكن أحدمها خير واآلخر شرير
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وهلم أيضاً يف كيفية حدوث العامل كالم . اسهم، وإىل هذا املوضع كان مبلغهم من العلم، وإىل ههنا أداهم اجتهادهمفهذا كان قي
  .وأقاويل يطول شرحها، إالّ أا مذكورة يف كتبهم، فلذلك تركناها إذ ال فائدة يف بيان ذلك

ىل هذا الرأي ما رأوا أيلزم القاِئِلني بالفاِعلَِني من الشنعة فأما القائلون بأن أحد األصلني فاعل، واآلخر منفعل، فإمنا دعاهم إ
والقبح، وما يوجب هلما من العجز والنقص من فعاهلما وتناقصهما، وما يقتضي دون ذلك من ِقلّة النظام يف تركيب العامل وخلق 

وذلك أم قد تبينوا ِنظام . ف ما يلزم من هذه احلكومةوقد يوجد األمر خبال. السموات، وما يعِرض من الفساد العام والبوار الكُلي
العامل، وعرفوا إتقان خلق السموات، مع سعتها وكرب أجزائها، وكثرة خالئقها اليت هناك، وليس فيها شيء من الفساد والشرور 

 عامل الكون والفساد اليت حتت فلك البتة، وأا كلها على أحسن النظام، وأجود الترتيب واِهلندام، وأن الشرور ال توجد إالّ يف
القمر، وال توجد الشرور أيضاً يف عامل الكون والفساد إالّ يف النبات واحليوان دون سائر املوجودات، وال يف كل وقت أيضاً، 

ري يف ولكن يف وقت دون وقت، وأسباٍب عارضة ال بالقصد األول من الفاعل، بل من جهة نقص اهليوىل وعجٍز فيه عن قبول اخل
  .كل وقت أو على كل حال

إنا جند ود كل صانع أن : وقياسهم يف ذلك، أعين كون الشرور من ِقبل اهليوىل، واعتبارهم املوجودات يف الشاهد، وذلك أم قالوا
دٍر ما، فهو يفعل فيها تكون مصنوعاته على أتقن ما ميكن، ولكن رمبا ال يتأتى يف ذلك املادة واهليوىل املوضوع يف صناعته إالّ على ق

  .حبسب ما يتأتى فيها، ويعمل عليها ما جييء عنها، وليس العجز منه بل هو من اهليوىل الناقص العِسر القَبول

ومثال ذلك أن احلكيم منا يف الشاهد يف وده أن يعلّم كل علم وكل حكمة ويحسنها ألوالده وتالمذته، وأن جيعلهم حكماء 
سرع ما يكون، ولكنهم ال يقبلون ذلك إالّ على التدريج، ويف ممر األيام واألوقات، شيئاً بعد شيء لنقص فيهم، ال فضالء مثله يف أ

فهذا كان مبلغ علمهم، وإىل . لعجز يف احلكيم، والنقص يف الكمال يسمى شراً، وليس الشر سوى عدم اخلري والتمام والكمال
  .ههنا أدى اجتهادهم

لعلة الواحدة وأا واحدة قدمية، فإم نظروا أدق من نظر أُلئك، وحبثوا أجود من حبثهم، وتأملوا غري تأملهم، فرأوا فأما القائلون با
  .من القبيح الشنيع أن يكون محدثُ العامل قدميني؛ واعتبارهم وقياسهم كان يف ذلك هكذا

ن املعاين، أو مختِلفَني يف مجيع املعاين، أو متفقني يف شيء ال خيلو األصالن القدميان من أن يكونا متفقني يف كل شيء م: قالوا
وإن كانا متفقني . فإن كانا متفقني يف مجيع املعاين فواحد ال اثنان، وإن كانا خمتلفني يف املعاين، فأحدمها عدم. ومختلفني يف شيء

والقائلون بالثالثة أو أكثر ال . ن أصل العامل ثالثةيف شيء وخمتلفني يف شيء، فالشيء الثالث، وقد بطات املَثنوية، فيجب أن يكو
فأما الِعلّة الواحدة فمتفق عليها بأن من يقول باالثنني كمن يقول بالواحد، مث أدعى إىل مادة . زمةٌ هلم هذه احلكومة والشنيعة أيضاً

  .الزيادة

  بيان البحث عن حدوث الهيولى

    

قدماء فإم ملا أرادوا البحث عن ذلك، ابتدأوا أوالً بالنظر يف العلوم الرياضية فأحكموها، أما املقرون حبدوث اهليوىل من احلكماء ال
مث حبثوا عم اُألمور الطبيعية، فعرفوها معرفة صحيحة، مث تفكّروا، عند ذلك، يف اُألمور اإلهلية، وحبثوا عنها حبثاً شديداً بنفوس 

بوا، وتصوروا ما حبثوا عنها عن قوة معرفة صحيحة، وسكنت صدورهم إىل صافية، وأفهام زكية، وعقول وافية، فأدركوا ما طل
  .ذلك
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وقد بينا يف رسائلنا اإلهلية طرفاً من ذلك، ولكن نذكر أيضاً يف هذا الفصل مثالً واحداً ليكون دليالً على صحة ما قلنا، وذلك أم 
ك الصانع الذي صنعه، نظروا أوالً إىل املصنوعات فتأملوها، ملا أرادوا النظر يف حدوث العامل كيف كان بعد أن مل يكن، وما ذل

ومنها مصنوعات طبيعية مكونة من األركان . فمنها مصنوعات بشرية حنو ما يعمله الصناع يف أسواق املدن: فوجدوها أربعة أنواع
ومنها مصنوعات . الكواكب واألركانومنها مصنوعات نفسانية كاألفالك و. األربعة مثل أشخاص احليوانات والنباتات واملعادن

  .إهلية كالعقل الفعال والنفس الكلية واهليوىل اُألوىل والصورة اردة

مث نظروا إىل املصنوعات البشرية فوجدوا كل صانع من البشر حمتاجاً يف صناعته إىل ستة أشياء ليتم ا صنعته، وهي اهليوىل، 
. وكل صانع طبيعي حمتاج إىل أربعة منها، وهي اهليوىل واملكان والزمان واحلركة. ، واآللةواملكان، والزمان، واحلركة، واألدوات

ووجدوا كل صانع نفساين حمتاجاً إىل اثنني منها، وهي اهليوىل واحلركة، فعند ذلك تبين هلم أن الباري تعاىل غري حمتاج إىل شيء 
 وال زمان وال مكان وال أدوات وذلك أن اهللا تعاىل أول شخص اخترعه منها، ألن فعله وصنعته إما هي اختراع وإبداع بال حركة

 يسمى العقل الفعال، مث أبدع، بتوسط هذا اجلوهر، جوهراً آخر دونه يف الشرف يقال - جوهراً شريفاً بسيطاً روحانياً -وأوجده 
  .له النفس الكلية

مث ركّب من .  اُألوىل طوالً وعرضاً وعمقاً، وكان منها اجلسم املُطلقمث ابتدأ النفس الكلية بتوسط العقل الفعال فحركت اهليوىل
مث أدار األفالك حول األركان، واختلكت بعضها ببعض، وكان منها . اجلسم عامل األفالك والكواكب واألركان األربعة مجيعاً

د تبني ذا االعتبار وذا القياس الِعلة الفاعلة، والعلة فق. املولّدات الكائنات من املعادن والنبات واحليوانات، فتبارك اهللا رب العاملني
  .اهليوالنية، والعلة الصورية

وقد بينا طرفاً . فأما الدليل على صحة ما قلنا وحقيقة ما وصفنا فال يتبين إالّ بعد معرفة النفس ذاته فإنه أشرف جوهراً من اجلسم
  .ت مبا فيه كفاية، ولكن نذكر طرفاً يف هذا الفصل طرفاً منها بعون اهللامن ذلك يف رسائلنا الرياضيات والطبيعيات واإلهليا

  .يف أن العقل أشرف من النفس: فصل

  .أوالً إن اجلسم جوهر طويل عريض عميق، إجياب غري حي، وال متحرك وال حساس، سلِّم هذا بإمجاع من العلماء: فنقول

والدليل على ذلك ما قد بان من تأثرياا يف األجسام، . عالّمة بالقوة، فعالة بالطبعفأما النفس فإا ليست جبسم، وهي حية بذاا، 
وذلك أا هي املُحركة للجسم، واملُدبرة املُكِسبة له احلياة والقدرة، وهي املصورة فيه األشكال والنقوش، املتحكمة عليه، املتصرفة 

  .ات واجلزئيات أمجع، وكفى ذا دليالً على زجزد النفس وشرف جوهرهاحبسب ما يتأتى يف شخص واحد من األجسام الكلي

وذلك أن اإلنسان ملا كان أفضل من سائر احليوانات . وأما الدليل على أن العقل أشرف من جوهر النفس فهو بين ظاهر لكل عاقل
 احليوانات هلا نفوس أيضاً، فكفى ذا دليالً اليت حتت فلك القمر، وكان فضله إمنا هو من ِقبل عقله ال من جهة النفس، ألن سائر

  .على أن العقل أشرف من النفس

    

وملا تبين أن العقل أشرف املوجودات وأفضلها، بعد الباري تعاىل، وكان العقل هو املُِقر على نفسه وعلى ما دونه من املوجودات 
ِعلّةٌ هلا، وهو الذي أبدع اهليوىل واخترعها بعد أن مل تكن، فوجب بأن كلها مبدعات محدثات مكونات، وأنه عبد لربه، وأن ربه 

إن الذين قالوا ِبقدم اهليوىل وأزليته، فبقضية العقل حكموا، فِلم ال جيب الرتول : فإن قال قائل! الرجوع إىل حكم العقل وقضيته
 فأما الغريزي فيحصل لإلنسان بعد تأمله إن عقل اإلنسان نوعان غريزي ومكتسب،: على قضيتهم والرضى حبكمهم؟ فنقول
وذا العقل يعلم أن العامل مصنوع مركَّب من هيوىل وصورة، إذا تأمل جزئياته من . للمحسوسات وأصفى نفساً كان أعقل
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ىل اإلقرار به، األفالك واألركان واملولِّدات واملصنوعات، وذلك أن يف كل مصنوع آثار الصنعة باقية فيه، يضطر العقل الغريوي إ
وإن مل يعلم مىت عمل؟ وكيف عمل؟ وِلم عمل؟ ومن عمل؟ وأما حدوث اهليوىل فليس يعلَم ذا العقل الغريزي، ولكن بالعقل 

وذلك أن كل من ". وفوق كل ذي علم عليم"املُكتسب، والعقالء متفاوتو الدرجات يف هذا العقل كتفاوم يف العقل الغريزي 
 وأكثر رياضات للمعقوالت الغريزية املأخوذة أوائلها من احملسوسات، وأصفى نفساً، كان أعقل وأعلى درجة يف كان أكثر تأمالً،

  .املعارف

ةإذا تأملت يا أخي وجدت أكثر اختالف العلماء يف أحكام هذا العقل املكتسب؛ إما من أجل تفاوم يف درجات عقوهلم، وإما 
ومنهم من . وذلك أن منهم من يستعمل يف البحث عن دقائق العلوم القياس اجلديل. ماهلم هلامن أجل اختالف قياسام وفنون استع

يستعمل القياس اخلَطايب أو الربهان اهلندسي أو املنطقي أو العددي، فتختلف نتائجها حبسب اختالفها، وختتلف أحكام العقول 
وقد ذُكر يف كتب املنطق طرف من ذلك بشرح طويل، ولكن نذكر . ربتفاوا اختالفاً كثرياً ال حيصي عدد إالّ اهللا الواحد القها

اعلم أن العقالء إمنا وضعوا القياسات العقلية ليستخرجوا ا اهوالت باملعلومات : ِمثاالً واحداً ليكون دليالً على ما وصفنا فنقول
يستخرجوا ا مقادير األشياء اهولة باألشياء املعلومة ملا فيما اختلفوا فيه بتحرز العقول، كما وضعوا املوازين واملكاييل واألذرع ل

اختلفوا فيه باحلرز والتخمني فيما يتعاملون، كما أن هذه املوازين خمتلفة حبسب بلدام مسنن شرائعهم، كذلك قياسهم العقلي 
  .خيتلف حبسب مراتبهم يف درجات العقول املكتسبة

وذلك أم نظروا يف هذه اهليوىل كنظرهم يف هيوىل . إىل هذا احلكم طريق القياس الذي استعملوهوالذين قالوا بِقدم اهليوىل أداهم 
وما مثَلُهم يف ذلك إالّ ! الصناعة، وهيوىل الطبيعة، وهيوىل الكلّ، فقاسوا ا، ومن هاهنا احنرفوا عن الصواب وأخطأُوا القياس

 رسالة املعارف، وذلك أن هيوىل الصناعة مصنوع الطبيعة، فهي شيء موجود، كمثل أُولئك الصبيان األغبياء الذين ذكرناهم يف
وهيوىل النفس هو مصنوع الباري تعاىل مبدع خمترع ال من شيء آخر، فلو أم سلكوا يف البحث عن حدوث العامل مسلك 

لبحث عن حدوث العامل واهليوىل اُألوىل، ابتدأول أوالً الفالسفة الربانيني ملا اختلفوا، وذلك أن هؤالء احلكماء الربانيني، ملا أرادوا ا
بالفكر يف اُألمور الرياضية فأحكموها، مث حبثوا عن اُألمور الطبيعية فعرفوها معرفة صحيحة، مث تفكروا يف اُألمور اإلهلية وحبثوا عن 

ر هلم، حدوث العامل وحدوث اهليوىل كيف كان، فأدركوا ما طلبوا، وفهموا ما أدركوا، وتصوروا ما حبثوا عنه، وحبثوا عما تصو
  .وحنن بينا طرفاً من ذلك يف رسالة املبادئ العقلية. وسكنت نفوسهم إىل ذلك

    أقاويل العلماء يف ماهية اهليوىل 

حدى أُمهات اعلم أن القائلني يف ماهية اهليوىل وحدوثها خمتلفون يف ماهيتها وكيفية حدوث األجسام منها، وهذا اخلالف هو من إ
وذلك أن منهم من يرى ويعتقد أا أجزاء صغار ال تتجزأ، فإن أُلِّفت ضرباً من التألف كانت منها . اآلراء واملذاهب املفرعة عنها

بية، األجسام املختلفة األشكال، كما ذكرنا يف رسالة اهلندسة احلسية، فإا خمتلفة الكيفيات يعنون أن منها أجزاء نارية، وأجزاء ترا
وأجزاء هوائية، فإذا اختلطت ضروباً من االختالط، كانت منها املولّدات الكائنات من املعادن والنبات واحليوان وسائر األفالك 

والذي أداهم إىل هذا الرأي اعتقادهم لُألمور، وقياسهم هيوىل الصناعة، وذلك أن منهم ملا رأوا هيوىل الصنائع مختلفة . والكواكب
  . فإذا أُلِّفت كانت منها جزئيات من املصنوعات املختلفة كالسرير والباب املؤلَّف من اخلشبالكيفيات،

وهكذا حروف الكتابة، ونغمات األحلان، وأصوات املوسيقار، وعقاقري األطباء، وأصباغ املصورين، وحوائج الطباخني واحلالويني، 
لِّفت وركّبت كانت منها ضروب املصنوعات، كما بينا يف رسالة ِنسب وما شاكلها فإا كلها خمتلفة الكيفيات، إذا اجتمعت وأُ

فبهذا االعتبار والقياس حكموا على تلك األجزاء اليت زعموا أا ال تتجزأ بكيفيات خمتلفة الصور، وإى هذا الوضع كان . املوسيقى
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  .علمهم، وإليه أداهم اجتهادهم

فإذا . ييزاً وحبثاً، فزعموا أن تلك األجزاء كلها متماثلةٌ، فيسد مسد بعض وينوب منابهومنهم من كان أدق نظراً من هؤالء، وأشد مت
أُلِّفت ضروباً من التأليف، وشكِّلت ضروباً من األشكال، واختلطت ضروباً من االختالط، حدثت منها أعراض مث كيفيات وهيئات 

 إىل هذا الرأي واالعتقاد اعتبارهم هيوالت الصنائع فإا متماثلة والذي أداهم. وِصفات وألوان وطعوم وروائح وما شاكلها
مثال قطعتان من . األجزاء، فإذا صورت ضروباً من األشكال اختلفت أمساؤها وأفعاهلا، كما بينا طرفاً يف رسالة اهليوىل والصورة

ف فعل املنشار، واحلديد واحد، ألن الذي وفعل السكني خال. حديد صزرت إحدامها بشكل تسمى سكيناً، واُألخرى منشاراً
  .األجزاء متماثلةٌ واملُؤلَّف املركَّب مختِلف، وإىل هذا املوضع كان علمهم وِدقّة نظرهم. عمل من هذه كان جائزاً أن يعمل من تلك

 من مجيع الكيفيات، قابل هلا إن اهليوىل إمنا هي جوهر بسيط روحاين معرٍى: ومنهم من كان أدق نظراً وأشد حبثاً وألطف، وقالوا
  .على النظام والترتيب، األول فاألول، كما بينا يف رسالة املبادئ العقلية

فقد تبين مبا ذكرنا وشرحنا أن العالَم مصنوع يعلَم ذلك بالعقل الغريزي إذا اعترب هذا االعتبار، ويعلَم، أن اهليوىل مبدع مخترع، 
ِبر هذا االعتبار، ويعلم أن اهليوىل على ما ذكرنابالعقل املُكتسب إذا اعت.  

وملا تبني هلؤالء احلكماء ما العلة الفاعلة، وما العلة اهليوالنية، وما العلة الصورية، حبثوا عن العلة التمامية اليت هي الغرض األقصى 
والذي . يت منها تتفرع سائر اآلراء واملذاهبالذي من أجله يفعل الفاعل فعله، وهذه السألة أيضاً من إحدى أُمهات املباحث ال

أداهم إىل هذا البحث هو نظرهم إىل الصنائع البشرية، وذلك أم وجدوا لكل صانع بشري يف فعله غرضاً، والغرض هو الغاية اليت 
فمنهم من يرى : ومها طائفتان. عليسبق إليها فَهم الفاعل أوالً، وهو من أجله يفعل الفاعل فعله، فإذا فعله وبلغ إليه، قطَع ذلك الف

والذي أداهم إىل الرأي هو نظرهم وحبثهم واعتبارهم . ويعتقد أن الباري تعاىل خلق العامل لعلٍة ما، ةاُألخرى تعتقد وترى أنه ال لعلة
فإن كانت غريه، وجب ال ختلو تلك العلة من أن تكون هي اهللا تعاىل أو غريه، : وهو أم قالوا: على هذا الوجه الذي نقرره حنن

وإن كانت ليس غريه، فهذا الذي قلنا، وإىل هذا كان عملهم، وإىل ههنا . القول باملَثْنوية، وقد قام البرهان على فساد هذا الرأي
  .كان اجتهادهم

    

ومنهم من يرى ويعتقد أا . تهإحدامها ترى ةتعتقد أن تلك العلة هي إرادة الباري تعاىل ومشيئ: والذين قالوا بالعلة التمامية طائفتان
ومنهم من يرى . فمنهم من يرى ويعتقد أا علمه السابق، وأن إرادة اهللا صفة من صفاته: والقائلون باإلرادة طائفتان. علمه السابق

م من يرى أا فمنهم من يرى ويعتقد أا صفة ذاتية، ومنه: والذين قالوا إنه صفة من صفاته طائفتان. ويعتقد أنه فعل من أفعاله
والذين يرون أا صفة عرضية، فمنهم من يرى أا قائمة به، ومنهم من يرى أا قائمة بغريه، ومنهم من يرى أا . صفة عرضية
  .وبني هؤالء منازعات زمناقضات يطول شرحها، مذكورة يف كتب جداهلم وخصومام. قائمة بنفسها

فمنهم من يرى وحيتج بأنه خلق العامل ألنه كان عاملاً بأنه سيخلُق، فلو مل خيلُق : ق طائفتانوالذين قالوا إن تلك العلة هي علمه الساب
ومنهم من يرى أنه سيخلُق ألن خلقه للعامل حكمةٌ، . لكان خمالفاً للعلم، واملخالف للعم جاهل، وهو تعاىل مرتَّه عن أمثال اخللق

فلو مل يخلُق إذاً العامل لكان تاركاً للحكمة، وتارك . كيم احلكمة يكون سفيهاًوفعل احلكمة عند احلكيم واجب، فإذا مل يفعل احل
  .وهذا أرجح األقاويل وأحق الصواب. احلكمة سفيه، تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً

  بيان قول القائل إن الشر عارض للعالم
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  صد فصل في بيان قول القائلين إن أسباب الشرور في العالم بالعرض ال بالق

إحدامها : وأما القائلون بأن الشرور هي عارض يف العامل من ِقبل اهليوىل الذي هو جوهر منفعل، ناقص القَبل للفضائل، فطائفتان
مث إن الباري تعاىل قصد وصور يف . ترى وتعتقد ِقدمها فيما مضى دهراً طويالً وهي عادمة للصورة واألشكال والكيفيات أمجع

 األجسام ذا الثالثة األبعاد، وجعلها على أشكال كُِريات مستديرات، حميطات بعضها ببعض، كما ذُِكر يف كتاب تلك اهليوىل عامل
املَجسطي، وكتاب بانياس احلكيم يف تركيب األفالك وأطباق السموات، وجعلها مسكناً لعبيده، ومأوى جلنوده، وهي النفوس 

منتهى مركز األرض، وهي أجناس املالئكة، وقبائل اجلن، وأحزاب الشياطني، وأرواح السارية يف العامل من أعلى الفلك احمليط إىل 
بين آدم واحليوانات أمجع، وهم سكان مسواته، وقاطنو أرضه، العمرون عالَمه، املُديرون أفالكه، املُسيرون كواكبه، املُعيشون 

ولكن أكثرهم " "وهللا جنود السموات األرض. "لك بإذن اهللا تعاىل وتقدسحيوانات أرضه، املُربون نباا، واملُكونون معادا، كلّ ذ
  ".ال يعلمون

ومن أجلهم خلق السموات، ومن أجلهم بسط األرض، وم تدبري العامل، كل ذلك ليبلِّغهم أقصى درجات غايام اليت هي البعثُ 
عم وإحسان وخريات، واهللا تعاىل خالقها وجاعلها وِعلّتها وقالوا هذا كله حكمة وجود وفضل وِن. واخللود يف النعيم أبد اآلبدين

  .ومبقيها ومتممها

فأما الشرور بطبيعتها لرجعت إىل حالتها اُألوىل، وخلعت الصورة عن ذاا، وبطل ِنظام العامل، واضمحل وجود اخلالئق، وكان 
 يقتضي تركها، ألن تصويره اهليوىل إجياد، وتركيب العامل من ذلك بوار الكل والفساد، وهو الشر احملض، ولكن من حكمة اهللا ال

والعدم بعد الوجود شر، ونقض احلكمة سفَه، واسترجاع الفضل لؤم، . منه حكمة، والنشوُء وجود منه وتفضل عليهم ورمحةٌ هلم
  .وترك الرمحة قساوة، تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً

ى هؤالء من أحوال اهليوىل ووصفوا من أسباب الشرور ونسبوها إىل اهليوىل مبنكَر عند خصمائهم، مث اعلم يا أخي أن ليس مما حك
. ِقدم اهليوىل اُألوىل، أا أقدم من الشيء املوضوع املصنوع منها، فهذا قول صحيح: وإن كانوا أرادوا بقوهلم! غري قوهلم بِقدمها

املنازعة يف هذه احلكومة وقعت، فقد بينا يف رسالة املبادئ حقيقتها وكيف هي مبدعة وإن أرادوا أا ليست مبدعة وال مخترعة، ف
  .ومخترعة

مث اعلم أن كثرياً من أهل العلم ومن تكلم يف حقائق األشياء ال يعرفون الفَرق بني الشيء املخلوق واملصنوع، وبني املُخترع 
  . آرائهم ومذاهبهم يف ِقدم العامل وحدوثهوهذا أحد أسباب اخلالف بني العلماء يف. واملُبدع

وأما اإلبداع . مث اعلم أن اخللق هو تقدير كل شيء من شيء آخر، واملصنوع ليس هو بشيء غري كون الصورة يف اهليوىل
 اِحلكْمية، وتصور هذه احلكومة يبعد عن كثري من املرتاضني بالرياضيات. واالختراع فهو إجياد شيء ال من شيء، وهذه املعرفة

  .فكيف على غريهم

    

مث اعلم أن الذين قالوا بِقدم اهليوىل إمنا دعاهم إىل النظر والرأي نظرهم إىل املوجودات اجلزئيات اليت دون فلك القمر، واعتبارهم 
 من هيوىل ساذَج، ال هذه الكائنات الفاسدات من املعادن والنبات واحليوان، وذلك أم وجدوا كلّ مصنوع بشري وطبيعي مركّباً

شكل فيه قبل تصوير الصانع له بذلك الشكل، وإذا خال ذلك املصنوع زماناً طويالً، اندرس واضمحلّ، واخنلعت الصورة عنها، 
شب وذلك أم رأوا صناعها مجعوا التراب واخل: مثال ذلك الِبنايات املتخذة يف املدن والقرى. ورجعت إىل حالتها اُألوىل تراباً

وبنوها، مث حيفظوا باملرمات لتدوم زماناً، فإذا خلَت زماناً طويالً، دمت واندرست، واضمجلت، وصارت تراباً وحجارة، كما 
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  .وهكذا حكم النبات واحليوان واملعادن اليت هي مصنوعات طبيعية فإا تصري كلها يوماً تراباً وإن طال الزمان. كانت بِدياً

اس واالعتبار حكموا على اهليوىل اُألوىل وصنعة الباري فيها العامل وحفِظه على ما هو عليه اآلن من النقش والتصاوير فعلى هذا القي
واألشكال واهليئات املختصة بفلٍك فلك، وكوكٍب كوكب، وركٍن ركن، وأجناس احليوانات أمجع، والنبات واملعادن واحداً 

  .واحداً

 فهذا كان اعتبارهم، وإىل هذا املوضع - بزعمهم -فيها فليست هي حمتاجة يف وجودها إىل صانع وفاعل وأما اهليوىل اليت ال كيفية 
فأما الذين قالوا حبدوث اهليوىل فإم نظروا أدق نظر من اُلئك، وتأملوا أجود من تأملهم، وحبثوا أشد حبثاً . كان مبلغ اجتهادهم

  .به من هناكمنهم، كما بينا فيما تقدم ِذكر ذلك، فاطل

ومنها ما . فمنها ما ينسب إىل سعود الفلك وحنوسه: أنواع اخلريات والشرور يف هذا العامل اعلم أن اخلري والشر على أربعة أنواع
ن ومنها ما ينسب إىل ما يف ِجبلة احليوانامت. ينسب إىل اُألمور الطبيعية من الكون والفساد وما يلحق احليوانات من اآلالم واألوجاع

ومنها ما ينسب إىل ما يلحق النفوس اليت حتت األمر والنهي . التآلف والتنافر واملودة والتباغض، وما يف طباعها من التنازع والتغالُب
  .يف أحكام النفوس من السعادة واملَنحسة يف الدنيا واآلخرة مجيعاً

 وِعلالً يطول شرحها، وقد ذكرنا طرفاً يف رسالة العلل مث اعلم أن هلذه األنواع من اخلريات والشرور اليت ذكرناها أسباباً
إن اخلريات اليت تنسب إىل سعود الفلك هي بعناية مناهللا تعاىل : واملعلوالت، ولكن نذكر يف هذا الفصل منها ما البد منه فنقول

ل ذلك إشراق الشمس وطلوعها على مثا. وأما الشرور اليت تنسب إىل حنوس الفلك فهو عارض ال بالقصد. وقصٍد منه ال شك فيه
بعض البقاع تارة، وتسخينها املاء مدة، ومغيبها عنها تارة أُخرى كيما تربد تلك البقاع مدةً ما، فهو بعناية من اهللا تعاىل وواجب 

م القيامة من إله غري قل أرأيتم إن جعل اهللا عليكم الليل سرمداً إىل يو: "حكمته، ملا فيه من الصالح والنفع للعموم كما قال تعاىل
وإمنا ". ومن رحنته جعل لكمالليل والنهار لتسكنوا فيه واتبلغوا من فضله ولعلكم تشكرون: "وقال" اهللا يأتيكم بضياء أفال تسمعون

  .ذكر اهللا تعاىل إنعامه على عباده، وإحسانه إليهم وإفضاله عليهم

ملُفرط والربد املُتِلف يف بعض األوقات ويف بعض األحايني ويف بعض فأما اليت تعرض لبعض احليوانات ولبعض النبات من احلر ا
وهكذا أيضاً حكم األمطار فإمنا يرسلها لكيما يحيي ا البالد، ويصلح ا شأن العباد، فإن . البقاع، فليس ذلك بالقصد األول

وعلى هذا القياس حكم .  ذلك بالقصد األولعرض من ذلك أذية لبعض احليوانات أو تلف النبات، أو حتزنت به العجائز، فليس
مجيع ما ينسب إىل حنوس الفلك من اُألمور العارضة للحيوان والنبات واملعادن ومواليد الناس، وما يحكم يف حتاويل من السنني 

  .لوأحكام الِقرانات وما شاكل ذلك، وما ينسب إىل حنوس الفلك من الشرور والفساد مجيعاً عارضاً بالقصد األو

وأما اخلريات اليت تنسب إىل اُألمور الطبيعية فهي كون احليوان والنبات واملعادن، واألسباب املُِعينة هلا على النشوء املُبلغة إىل أمت 
  .حاالا وأكمل اياا، فهي كلها بقصٍد من اهللا تعاىل وعناية من تفضله وإنعامه

    

يلحقها بعد الكون والفساد، واألسباب اليت تعوقها عن البلوغ إىل التمام والكمال، فهي وأما الشرور اليت هي الفساد والِبلى الذي 
عارض ال بالقصد األول ولكن بالقصد الثاين، وذلك أن هذه الكائنات اليت هي دون فلك القمر، ملا مل يكن أن تبقى أشخاصها يف 

الربانية أن يكون بقاؤها بصورها، وإن كانت األشخاص يف الذَّوبان اهليوى دائماً يف هذا العامل، تلطفت احلكمة اإلهلية والعناية 
واملثال يف ذلك صورة اإلنسانية اليت هي خليفة اهللا يف أرضه فإا باقية منذ خلق اهللا تعاىل آدم أبا البشر إىل يوم . والسيالن دائماً

وانات والنبات واملعادن، وأنواعها باقية بصورها، وإن القيامة، وإن كانت األشخاص يف الذهاب وايء، فهكذا حكم سائر احلي
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وإمنا كان ذلك بواجب احلكمة، ألن يف القوة فضائل وخريات بال اية ال ميكن خروجها . كانت األشخاص يف السيالن والذزبان
 شيئاً بعد شيء على التدرج وممر من القوة إىل الفعل، والظهور دفعةً واحدة يف وقت واحد، ألن اهليوىل ال تتسع لقَبوهلا األشياء

واملثال يف ذلك أنه لو خلق اهللا بين آدم كلهم، من مضى منهم ومن هو موجود اآلن، ومن حييا من بعد . األوقات والزمان دائماً أبداً
تاجون إليه يف أيام إىل يوم القيامة يف وقت واحد، مل تكن تسعهم األرض برحبها، فكيف حيوانهم ونبات غذائهم وأمتعتهم، وما حي

فقد تبين مما . حيام؛ فمن أجل هذا خلقهم قرناً بعد قرن، وأُمةً بعد أُمة، ألن األرض ال تسعهم، واهليوىل ال حتملهم دفعةً واحدةً
  .ذكرنا أن النقصان ليس من ِقبل اهللا تعاىل

 أنقص الوجود وأضعف القوى مترقّية إىل أمت وذلك أنه ملا كانت هذه الكائنات يبتدئ كوا من. وعلة أيضاً أسباب الشرور
احلاالت، وأكمل الغايات بأسباب معينة هلا على النشوء والنمو، ومبِلغة إىل أكمل غاياا بعناية من اهللا تعاىل، سميت تلك اُألمهات 

ثال يف ذلك ما تقدم ذكره خريات، وكذلك كل سبب عارض بلوغها عن ذلك يسمى شراً، وهي عارضةً ال بالقصد األول، وامل
  .من أمر الشمس واملطر

  الفرق بني القصد األول والقصد الثاين 

  على قول الحكماء 

أما اخلريات اليت تنسب إىل ِجبلة احليوانات وما يف طباعها وأخالقها وأفعاهلا بقصٍد منها وإرادٍة فهي بالقصد الثاين ال : فنقول
  .بالقصد األول

القصد األول، والقصد الثاين، أن الفرق بينهما هو أن ما كان من ِقبل الباري تعاىل واإلجياد :  احلكماءمث اعلم أن معىن قول
والقصد الثاين هو كل ما كان . واالختراع، والبقاء، والتمام والكمال والبلوغ، وما شاكل ذلك من األوصاف يسمى القصد األول

  .ذا، ومل يقبل إالّ هذا، وما شاكل ذلك من األوصافمن ِقبل نقِص اهليوىل، إنه مل جيئ منها إالّ ه

إن الشرور اليت تنسب إىل ِجبلة : وأما بيان أنواع الشرور، واملنسوب إىل بعض احليوانات، وإىل اجلبلة املركوزة فيها فنقول
ومنها .  العداوة اليت يف جبلتهاومنها. فمنها اآلالم اليت تعرض هلا دون سائر املوجودات: احليوانات وما يف طباعها هي ثالثة أنواع

  .أفعاهلا اليت بقصٍد منها وإرادة

والثاين أمل الضرب والصدم . أحدها أمل اجلوع والعطش عند حاجة أجسادها إىل املادة والِغذاء: فأما آالمها فتكون من ثالثة أوجه
  .املفسدة ِملزاج أجسادها وأخالط أبدااوالثالث أمل األمراض واألسقام . والكسر املُِضر بأجسادها املُتلف هلياكلها

    

وذلك أنه ملا كانت هذه األشخاص كلّ واحد منها . فأما اآلالم اليت تعرض انفوسها عند اجلوع والعطش فإن ذلك بالقصد الثاين
لذوبان مركّب من جسد جسماين، ونفس روحاين، وكانت األجسام مركّبة من األخالط املركّبة املتضادة، وهي دائمة يف ا

والسيالن، وحمتاجة يف بقائها إىل املادة والِغذاء، جعلت آالم عند حاجتها إىل الغذاء واملادة، لتكون تلك اآلالم باعثةً لنفوسها 
فلو مل تكن تعِرض هلا تلك اآلالم، لتهاونت ا وتركتها بال غذاء، وكانت تذوب وتضمحلّ . لتنهض بأجسادها يف طلب الِغذاء

وكانت . وكانت تبقى تلك النفوس إما بأجسادها أو بال أجساد، ناقصةً غري تامة وال كاملة. ل ألقرب وأهون سعيكلها، وتبطُ
أما الشهوة . تعوقُها املآرب اليت هي مقصودة ا، كما بينا يف رسالة البعث القيامة، وجِعل هلا أيضاً عند تناول الِغذاء لذّة وشهوة

. وأما اللذّة فألن تأكل وتشرب ما دامت الطبيعة حمتاجة هلا، وإذا اكتفت زالت اللذة. ا ال يصلُح هلافألن ال تتناول من الغذاء م
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فهذه كلها بقصد من اهللا الواحد القهار، ومن أجل النقص الذي يف اهليوىل كيما تتم النفوس وتكمل، وأما الضرب والكسر 
ملة كل أمر مِضر باجلسد مفسد فإمنا جعل للنفوس أملاً لكيما حتثها تلك والصدم واجلرح واحلر والربد واألمراض واألسقام، وباجل

  .اآلالم على حفظ أجسادها وصيانة هياكلها، إذ كانت األجساد ال حيلة هلا يف جر منفعٍة وال دفع مضرٍة منها

من حالة الغفلة، وكيف تِحس وتشعر ومن الدليل على صحة ما قالوه ما تبني منها أا كيف تنتبه من حال النوم، وكيف تتيقظ 
باألشياء املؤذية املُفسدة من اجلسد، وكيف تدفع تلك األشياء عن جسدها، إما بالفرار واالنقباض عنها، وإما بالقوة واجلَالدة 

فإذا جاءا . الولو مل تفعل ذلك هللكت األجساد يف أقرب مدة وأهون سعي قبل التمام والكم. وااهدة، وإما باحليلة واملداراة
  .املقادير والوقت املعلوم واألسباب الغالبة القاهرة، فانظر كيف تسلِّمها إليها، وكيف تفارقها على غري اختيار منها

فأما ما دام له طمع يف دفع تلك اآلالم الواردة املؤذيات فهي يف العالج واجلهاد، رجاًء للصالح، وِحرصاً على البقاء، وحمبة على 
لى أمت ما ميكن، إذ كان هذا هو اخلري، وكراهيةً منها للفناء على هذا النقص، إذ كان هو الشر، ألن العدم املُطلَق ليس الوجود ع

فقد تبين من . منها للفناء على هذا النقص، إذ كان هو الشر، ألن العدم املُطلَق ليس لألجسام وال للنفوس، ما دام العامل موجوداً
  .صٍد وعناية واقتضاء احلكمةذلك أن اآلالم أيضاً بقَ

  بيان الشرور اليت يف جبلة احليوانات 

  المختلفة الصور واألشكال هي بالقصد الثاني 

أما اخلريات اليت يف جبلة احليوانات وأخالقها اليت هي اإللْف واحملبة، والشرور اليت هي العداوة والغلَبة والقهر فهي أيضاً : فنقول
ا كانت احليوانات خمتلفة الصور واألشكال والطباع والعادات واألخالق واألفعال ألسباب يطول وذلك أنه مل. بالقصد الثاين

جعل بني بعضها وبعٍض أُلفةً وحمبةً ومودة، لكيما يكون ذلك سبباً - - وقد بينا طرفاً يف رسالة العلل واملعلوالت-شرحها 
وجعل أيضاً بني بعضها وبني بعض نفوراً وعداوة، ليكون . لى العمومالجتماعها اتفاقها، لكا يف ذلك من صالح الكل والنفع ع

مثال ذلك إلْف بعض احليوانات لإلنسان وانقيادها . سبباً لتباعدها وتفرقها، ملا يف ذلك أيضاً من صالح الكل والنفع على العموم
 وال حاجة - صالح ونفع للناس معروف مشهور للطاعة، كالبقر والغنم واخليل والبغال واحلمري واجلمل والفرس، ملا يف ذلك من

 وملا هلا أيضاً من النفع يف مراعاة الناس بالعلف والسقْي والِكن من احلر والربد، ومنع السباع عنها، -إىل تفصيل كيفية ذلك 
عته، مثل السباع ومثال نفور بعض احليوانات من اإلنسان وتباعدها عن طا. ومداواا من اآلفات العارضة، وما شاكل ذلك

  .واحليات، ومجلة احليوانات القليلة النفع، الكثرية الضر ملا فيه من صالح الكل والنفع للعموم

وعلى هذا القياس حال سائر احليوانات بعضها مع بعض، فيما بينها من اإللف واحملبة، والبغض والعداوة، ملا فيها من النفع 
  .والصالح

    

نسب إىل بعض أفعال احليوانات بالقصد منها واإلرادة، فمنها أيضاً عارضة من أجل اهليوىل اليت هي مادة وأما الشرور اليت ت
وذلك أن املنافع ملا كانت مشتركةً بني اجلميع، وكان يف ِجبلتها طلب املنافع ودفع املَضار بالقصد األول : ألجسادها وِقوام هلياكلها

  .عت بينها هذه املُنازعة يف طلب تلك املنافع ودفِع تلك املضار بالعرض ال بالقصد وق- كما تقدم ذكره -من اهللا تعاىل 

  .وأما ِعلّة كون احليوانات بعضها آكلة، وبعضها مأكولة، فقد بينا طَرفاً منها يف رسالة احليوان

  أنواع الشرور اليت تنسب إىل األنفس اإلنسانية 
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  من جهة أحكامالناموس 

فمنها ما هي أعمال هلا : لشرور اليت تنسب إىل األنفس اإلنسانية اجلزئية من جهة أحكام الناموس هي نوعاناعلم أن اخلريات وا
  .واكتساب منها، ومنها ما هي جزاٌء ألعماهلا ومكافأةٌ هلا

آراء منها ما هي علوم ومعارف، ومنها ما هي أخالق وسجايا، ومنها ما هي : فأما اليت هي االكتساب فهي مخسة أنواع
وهذه اخلصال اخلمس تسمى خريات وشروراً من . واعتقادات، ومنها ما هي كالم وأقاويل، ومنها ومنها ما هي أعمال وحركات

وكل . والوضعية منها هو كل شيء أمر به الناموس، أو حثّ عليه أو مدحه، فيسمى ذلك خرياً. إما عقلية وإما وضعية: وجهني
  .ك شراًشيء ا عنه أو زجر عنه يسمى ذل

أما العقلية من هذه اخلصال فهي كل شيء إذا فعل منه ما ينبغي على الشرائط الين تنبغي، يف املكان الذي ينبغي، يف الوقت الذي 
ومعرفة هذه الشرائط ليس . ومىت نقص من هذه الشرائط واحد يسمى ذلك األمر شراً. ينبغي، من أجل ما ينبغي، يسمى ذلك خرياً

ومن أجل هذا حيتاج كل إنسان إىل معلم . ن يف أول مرتبته إالّ بعدما تتهذب نفسه وتترقى يف العلوم واآلدابيف وسع كل إنسا
  .ومؤدب أو أُستاذ يف تعليمه وختلُّقه وأقاويله واعتقاده وأعماله وصنائعه

ومعام . لنواميس هم املالئكةومعلّمو أصحاب ا. مث اعلم أن أصحاب الناموس هم املعلمون واملؤدبون واُألستاذون للبشر كلهم
  .واهللا تعاىل معلّم الكل. ومعلمها العقل الفعال. املالئكة هو النفس الكلية

وإمنا طولنا اخلطاب يف الكشف عن اخلريات والشرور، ألن هذه املسألة من إحدى مسائل أُمهات اخلالف بني العلماء، املتشعبة 
 وما الشر، وما - على احلقيقة -قلّة معرفة، من يتكلم، منها، وهو ال يدري ما اخلري منهم اآلراُء واملذاهب الكثرية، كلّ ذلك ل

  .السبب العارض

وإذ قد تبني مما ذكرنا علل اختالف العلماء يف اآلراء واحلكمة، وحدوث العامل وِقدمه، نريد أن نذكر أيضاً طرفاً من ِعبادة األصنام 
  .اليت هي أقدم الديانات وأغلبها من الكل

طباع الناس يف الرغبة يف الدنيا واآلخرة اعلم يا أخي أن الناس، وإن كان أكثرهم مطبوعني على الرغبة يف احلياة الدنيا، واِحلرص 
على طلب شهواا، وامليل إىل التمتع بلذّاا، غافلون عن أمر اآلخرة ونعيمها وسرور أهلها ودوام لذّاا؛ وأنّ مثرياً من الناس أيضاً 

بولون على التدين والورع واخلري، والزهد يف الدنيا وترك شهواا، والرغبة يف اآلخرة وطلب نعيمها، وكثرية التفكُّر يف أمر كلهم جم
املعاد بعد املوت، والرغبة يف معرفته وحقيقة احلال يف املُنقلَب، وهم يف دائم األوقات يسألون اهللا الرمحة واملغفرة، ويطلبون منه 

خري اآلخرة، ويتقربون إليه بالصالة والصوم والتسبيح والقرآن والدعاء وفنون العبادات، كلّ ذلك حبسب ما حسن التوفيق و
  .ميكنهك ويؤدي إليه اجتهادهم، ويحسن يف عقوهلم، ويتحقق يف نفوسهم

    

 نفوسهم من أمر الدين بطلب اآلخرة، مث اعلم أن اللع تعاىل ما بعث الرسل واألنبياء، عليهم السالم، إىل الناس إالّ بالتأكيد ملا يف
إرشاداً هلم إىل ما هو أصلح مما اختاروهبعقوهلم، وأقرب مسلكاً، وأفضل سرية، وأحسن طريقة، فيما أداهم إليه اجتهادهم، وحتقّق 

". دمت عليه آباءكمقل أو لو جئتكم بأهدى مما وج: "والدليل على صحة ما قلنا قوله تعاىل لنبيه، عليه السالم. يف نفوسهم بآرائهم

وذلك أن القوم الذي بعث إليهم النيب، عليه الصالة والسالم والتحية والرضوان، كانوا يتدينون بعبادة األصنام، وكانوا يتقربون إىل 
ألصنام هي وا. اهللا تعاىل بالتعظيم هلا والسجود واالستسالم والبخورات، وكانوا يعتقدون أن ذلك يكون قُربةً هلم إىل اهللا وزلفى

فأرسلهم اهللا ودلّهم على ما هو أهدى وأقْوم وأوىل مما كلنوا ! أجسام خرس ال نطق هلا ول متييز وال حس وال صورة وال حركة
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وذلك أن األنبياء، عليهم السالم، وإن كانوا بشراً فهم أحياء ناطقون مميزون، علماء مشاِكلون للمالئكة بنفوسهم الزكية، : فيه
ون اهللا حق معرفته، والتقرب إىل اهللا تعاىل م أوىل وأهدى وأحق من التوسل باألصنام اخلُرِس اليت ال تسمع وال تبصر، وال يعرف

  .تغين عنك شيئاً

الكواكب مث اعلم أنا نبين هاهنا بدء ِعبادة األصنام، فنقول إنّ بدء عبادة اُألمم لألصنام أوالً كان عبادة الكواكب، وبدُء عبادة 
وذلك أن احلكماء األولني، ملا عرفوا، : كان ِعبادة املالئكة، وسبب عبادة املالئكة كان التوسل م إىل اهللا تعالة وطَلَب القُربة إليه

بذكاء نفوسهم وصفاء أذهام، أن للعامل صانعاً حكيماً، وذلك لتأملهم عجائب مصنوعاته، وتفكِّرهم يف غرائب خملوقاته، 
ارهم تصاريف أحوال خمترعاته، وملا حتققت يف نفوسهم هِويته، أقروا له عند ذلك بالوحدانية، ووصفوه بالربوبية، وملا عرفوا واعتب

أن له مالئكة هم صفوته من خلقه وخالص ِعباده من بريته، طلبوا عند ذلك إىل اهللا القُربة وتوسلوا إليه م، وطلبوا الزلفى لديه 
 هلم، كما يفعل أبناء الدنيا ويطلبون القُربة إىل ملوكهم بالتوسل إليهم بأقرب املختصني م، وكان من الناس من يتوسل بالتعظيم

إىل امللك بأقاربه وندمائه ووزرائه وكتابه وخواصه وقواده ومبن ميكنه حبسب ما يتأتى له، األقرب فاألقرب واألدىن فاألدىن، كلّ 
  .إليه والزلفى لديهذلك طلَباً للقُربة 

كلُّ : فهكذا وعلى هذا املثال فعلت احلكماء وأهل الديانات، ومن عرف اهللا وآمن به وأقر به، فإم طلبوا القُربة إليه والزلفى عنده
  .واحد حبسب ما أمكنه وتأتى له أدى إليه اجتهاده وحتقّق يف نفسه

 حق معرفته وانقرضوا، خلَفهم قوم آخرون مل يكونوا مثلهم يف املعرفة والعلم، فلما مضى أُولئك احلكماء والربانيون العارفون باهللا
ومل يعرفوا مغزاهم يف ديانام، فأرادوا االقتداء م يف سريم، واختذوا أصناماً على مثل صورم، وصوروا متاثيل على مثل ما فعلت 

يح، عليه السالم، ومثل روح القدس، وجربائيل، ومرمي، عليها السالم، النصارى يف ِبيعهم من التماثيل والصور مثل أشباه املس
  .وكذلك أحوال املسيح يف متصرفاته، ليكون ذلك تذكاراً هلم بأحواله كيفما ميموا تلك التصاوير والتماثيل

  من يعرف اهللا ال يتوسل إليه بأحد

 ورسله، وبأئمتهم وأوصيائهم، أو بأولياء اهللا وِعباده الصاحلني، أو فصل مث اعلم يا أخي أن من الناس من يتقرب إىل اهللا بأنبيائه
مبالئكة اهللا املقربني والتعظيم هلم، ومساجدهم مشاِهدهم، واالقتداء م وبأفعاهلم، والعمل بوصاياهم وسننهم على ذلك، حبسب ما 

  .يمكنهم ويتأتى هلم، ويتحقق يف نفوسهم، ويؤدي إليه اجتهادهم

  . يعرف اهللا حق معرفته فهو ال يتوسل إليه بأحد غريه، وهذه مرتبة أهل املعارف الذين هم أولياء اهللافأما من

    

ومن قَصر فهمه ومعرفته م فليس له طريق إىل اهللا . وأما من قَصر فهمه ومعرفته وحقيقته فليس له طريق إىل اهللا تعاىل إالّ بأنبيائه
فإن قَصر فهمه ومعرفته م فليس له طريق إالّ اتباع آثارهم، والعمل .  وأوصيائهم وعباده الصاحلنيتعاىل إالّ باألمثة من خلفائهم

بوصاياهم، والتعلق بسننهم، والذهاب إىل مساجدهم ومشاِهدهم، والدعاء والصالة والصيام واالستغفار وطلب الغفران والرمحة 
، لتذكار آيام، وتعرف أحواهلم من األصنام واألوثان، وما يشاكل ذلك طلباً عند قبورهم، وعند التماثيل املصورة على أشكاهلم

  .للقُربة إىل اهللا والزلفى لديه

مث اعلم أن على كل حال من يعبد شيئاً من األشياء، ويتقرب إىل اهللا تعالة بأحٍد، فهو أصلح حاالً ممن ال يدين شيئاً، وال يتقر إىل 
قوماً قد رزقوا من الفهم والتمييز قَدراً، فخرجوا بذلك من مجلة العامة، ومل حيصلوا يف مجلة اخلاصة، فهم ال وذلك أن . اهللا البتة
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يعرفون اهللا حق معرفته، وال يتحققونه بصفات وحدانيته، وال يعرفون اآلخرة علماً واستبصاراً، وال يرضون الدين تقليداً وإمياناً، 
فاحذر يا أخي أن تكون من جملتهم، فإم جنود إبليس وإخوان الشياطني .  إىل هؤالء، وال إىل هؤالءفهم مذَبذَبون بني ذلك، ال

  .يعيبون الديانات، ويزرون على أهلها، ويهلكون أنفسهم وال يشعرون" يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غروراً"

. بدي األصنام يدينون بشيء، ويتقربون إىل اهللا وخيافونه ويرجونهمث اعلم أم أسوأُ حاالً من عابدي األصنام على كل حال، ألن عا

  .فأما هؤالء فال دين هلم، وال يعتقدون شيئاً، وال يعبدون، وال خيافون، وال يرجون شيئاً

باً عند قوم مث اعلم أن ِعلّة تركهم الدين أصالً من أجل أم ملا تأملوا بعقوهلم اختالف أهل الديانات، وجدوا دين كل قوم معيو
 لوا وال فكّروا بأن كون العقل بال دين أعيبآخرين، ومل جيدوا مذهباً وال ديناً بال عيب، فتركوا الدين مجلةً من أجل هذا، ومل يتأم

  .وأقبح من كل عيب

 ذلك بأن الدين وليس! مث اعلم أن يف ذكر أهل الديانات عيوب بعضهم بعضاً حكمةً جلية قد بيناها يف رسالة العلل واملعلوالت
واألغراض يطول شرحها، وتكون تلك السنن . معيوب، ولكن كانت مفروضات واضعي الشريعة وسننهم خمتلفةً ألغراض شتى

ويكون الدين معيوباً ومنكَراً عند . عند قوم حممودةً صاحلة، لسبب نشوئهم عليها ودربتهم يف طول الزمان، وجريان عادام عليها
  .م نشأوا على غريها، واعتادوا سواها، وأِلفوا خالفها، ال بأن الدين معيوب وسنن الديانات قبيحةقوم آخرين، أل

مث اعلم أن ملا كانت طباع الناس خمتلفةً، وأخالقها متغايرة، وإراداا مفننة، والنفوس يعِرض هلا أمراض خمتلفة حبسب الزمان 
: ان واضعو النواميس هم أطباء النفوس ومنجموها، كقول النيب، صلى اهللا عليه وسلمواألمكنة والطباع واألمِزجة والعادات، وك

فمن . وغرض كلهم اكتساب الصحة وحفظ السالمة عليها من اآلفات العارضة" إن مثل أصحايب كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم"
ئفة طائفٍة، من الناس واُألمم، من املداواة لنفوسهم، أجل هذا اختلفت مفروضام وتغايرت سننهم حسب ما يليق بأُمٍة أُمٍة، وطا

واِحلمية هلا من املُحرمات عليهم، كما يفعل أطباء األجسام يف العالجات املختلفة بالبلدان املختلفة، ألجل األمراض املختلفة يف 
ختالف األزمنة واألمكنة، وال سيما حبسب األزمان املختلفة، من تغيري األشربة، وتبديل األدوية، وتقليل األوزان وتكثريها، حبسب ا

فهكذا أفعال . وذلك أن غرضهم ِحفظُ الصحة احلاصلة واسترداد الصحة املفقودة: اختالف أمِزجة اإلنسان، ومراعاة العادات
به بعينها األطباء من النواميس، واختالف سننهم، وترتيب أوضاعهم وأمرهم، وإجازتهم يف شيء، ويهم وحترميهم عن شيء، وتش

  .أفعال أطباء األجسام ومداوام قَطْعاً

وال خفى عليك، أيها األخ، مداواة املسيح ألقواٍم شىت، وإحياُء املوتى، وإبراء األكمه واألبرص، حىت جنت نفوس قوم ضالِّني من 
د، ومسِهالت احللم واالستغفار، أمراض اجلهالة املزمنة، العِسرة الزوال، بشريات األسرار واِحلكم، ومعاجني التوحيد والتمجي

وكذلك إبراء األكمة باملُداواة الالئقة . وحسن حتمية ترك الشهوات، وبرحلة الشتاء والصيف من غليان نار الغضب وبرد البالدة
  .بالعني، إذ العمى عمى القلب ال عمى العني، كما أن الغىن غىن القلب ال غىن املال

    

كل العجب، إنه أبرأ األكمه باكتحال اجلواهر الروحانية، وبتأليف األسرار الربانية، وبذر وكيف داوى األكمه؟ فيا عجباً 
البذورات املُفردات اهليوالنية، وبسائط األركان الناموسية، واملائعات اليت أُنزلت من السماء، فسالت أوِديةٌ بقَدِرها، فال جرم أنه 

فانتبه يا أخي من نوم الغفلة ورقدة اجلهالة، وال تظن باهللا ! اواة، بإذن اهللا وتوفيق اهللاحيي املوتى، ويربئ األكمه واألبرص ذه املد
  .ظن السوء، واطلب أولياء اهللا الكرام، وجمالسة واضعي النواميس، لتنجو بشفاعتهم، وتنال بربكام سروراً ونعيماً يف دار القرار

  علة االختالفات التي بين أهل الديانات
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  ها في األصول، وبعضها في الفروع النبوية بعض

وذلك ألسباب شىت حنتاج إىل أن نذكرها، ولكن من أجل أن كثرياً ممن ينظر يف اآلراء، ويتكلم يف املذاهب، ال يعرف الفرق بني 
ال تتبين إال ان معىن الدين يف لغة العرب هو الطاعة من مجاعة ارئيس واحد، وملا كانت الطاعة : ذلك، لكنا نذكر ههنا طرفاً فنقول

باألوامر والنواهي، واألمر والنهي ال يعرفان إالّ باألحكام واحلدود والشرائط يف املعلومات، سميت هذه كلها شريعة الدين وسنن 
  .أحكامه

فلما كان اإلنسان هو مجلة مركّبة من جسد جسماين ظاهر جلّي، ومن نفس روحانية باطنة خفية، صارت أحكام الدين واإلسالم 
والظاهر هو أعمال اجلوارح، والباطن هو اعتقادات األسرار يف الضمائر، وهو األصل، . ظاهر وباطن: وحدود الشريعة على وجهني

  .األعمال بالنيات، وملل امرىٍء ما نوى: كما قال، عليه السالم

راً وعالنية، وال يف شيء منه البتة، كما قال مث اعلم أن األنبياء، عليهم السالم، ال خيتلفون فيما يعتقدون فيما يعتقدون من الدين س
وقد بينا أا اثنتا عشرة خصلة يعتقدها األنبياء وأصحاب النواميس اإلهلية أمجعون ال خيتلفون " أقيموا الدين وال تتفرقوا فيه: "تعاىل

  .فيها، كما بينا يف رسالة النواميس

ولكلّ جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً: "نن، فهم فيها خمتلفون كما قال تعاىلوأما الشرائع اليت هي أوامر ونواٍه وأحكام وحدود وس ."

مث اعلم أن اختالف الشرائع ليس بضار، إذ كان الدين واحداً، ألن الدين هو طاعة " لكلّ أُمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه: "وقال
حد، وما يرى أنه يصلُح له ويصلح فيه، ألن أوامر وانقياد للرئيس اآلمر فيما يأمر وينهى املرؤوسني حبسب ما يليق بواحد وا

أصحاب النواميس ونواهيهم مماثلة ألمر الطبيب الرفيق الشفيق، فيما أمر العليل من اِحلمية يف الصيف من تناول األشياء احلارة 
  .بالطبع، وإجاوته شرب املربدات يف البلدان احلارة، وفيما يرى ويأمر له

وكذلك إن اختلفت سنن الدين وقواعد النواميس ألم أطباء النفوس . ت شرائع األنبياء، عليهم السالمفمن أجل هذا اختلف
ومنجموها، وذلك أن يف األدوار والِقرانات واأللوف قد تعِرض للنفوس من أهل كلّ زمان أمراض وأعاللٌ خمتلفة من األخالق 

جلهاالت املتراكمة، كما يعرض لألجساد من األمراض واألعالل من تغريات الومان الرديئة، والعادات اجلائرة، واآلراء الفاسدة من ا
  .واألهوية واألغذية، فبحسب ذلك جيب أن يكون اخِتالف ِعالجات األطباء ومداوام

ة نوح، عليه السالم، يف فهكذا شرائع األنبياء واختالف سننهم حبسب أهل كلّ زمان وما يليق يهم أُمةً أُمةً، وقرناً قرناً، مثل شريع
زمانه، وشريعة ابراهيم، عليه السالم، بعده يف زمان آخر وقوٍم أخرين، وشريعة موسى، عليه السالم، يف زمان آخر وقوم آخرين، 
ر وشريعة املسيح بعده يف زمان آخر وقوم آخرين، وشريعة سيد األنبياء حممد، عليه الصالة والسالم والتحية والرضوان، يف زمان آخ

فهؤالء كلّهم دينهم واحد، وإن كانت " شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا اليك: "وقوم آخرين، كما قال تعاىل
شرائعهم خمتلفة، وإمنا ذكرنا يف هذا الفصل من هذه األشياء، ألن الذين أنكروا نسخ الشرائع من هذا الباب مل يعرفوا الفرق بني 

  .الدين والشريعة

    

ما االختالفات اليت وقعت بني شريعة واحدة، بعضهم مع بعض، كالذي بني طوائف اليهود فيما بينهم، وبني طوائف النصارى، وأ
منها اختالف ألفاظ الترتيل كالذي بني القراء، ومنها اختالف يف املعاين : وكما بني طوائف املسلمني كذلك، فهي مخسة أنواع

الف يف أسرار الدين وحقائق معانيه اخلفية كالذي بني املقلّدين واملُستبِصرين، ومنها اختالف يف كالذي بني املفسرين، ومنها اخت
  .األئمة الذين هم خلفاء األنبياء كالذي بني الشيعة، ومنها اختالف يف أحكام الشريعة وسنن الدين كالذي بني الفقهاء



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  597  

 كما بينا معاين هذه اخلمسة - واملُترادفة واملُتباينة واملُتواِطئة واملشتقّة فِعلّة اختالف القراء هي من أجل األلفاظ املشتركة املعاين
اخلاص :  وإمنا يستعمل صاحب النواميس هذه األلفاظ يف ترتيله وخطَبه ألن كالمه على العموم للناس-األنواع يف رسالة املنِطق 

غبياء، ما بين ذلك إالّ لكي يعِقل ويكمل كلّ إنسان منهم معاين نساء وصبيان، وعلماء وجهال، وعقالء وأ: والعام، ويف املخاطبني
فال خيلو أحد منهم من فائدة إذا مسعوا قراءة الترتيل، وهذا هو من أجلّ املُعجزات يف . ألفاظه حبسب فهمه وذكائه وصفاء جوهره

نزل القرآن على سبعة أحرف كلّها : "ى آله وسلمكتب األنبياء، وخاصة القرآن منها، ومن أجل هذا قال النيب، صلى اهللا عليه وعل
  ".شاٍف كاٍف، كلّ آية هلا ظاهر وباطن

إحدامها احتمال األلفاظ لتلك املعاين، واُألخرى من : أما سبب اختالف املفسرين املُقرئني يف معاين ألفاظ الترتيل فهو من جهتني
هم، فيسنح لكل واحٍد شيء خالف ما يسنح لآلخر، إذا نظر يف جهة مراتبهم يف املعارف، وصفاء جوهر نفوسهم، وذكاء أفهام

يرفع اهللا الذين آمنوا منكم : "معاين كتب األنبياء، عليهم السالم، حبسب اجتهاده وفهمه ودقة نظره ومبلغ علمه، كما قال تعاىل
  ".وفوق كل ذي علم عليم: "وقال" والذين أوتوا العلم درجات

لفقهاء الذين أصلوا اآلراء واملذاهب يف فقه الدين واألحكام واحلدود، فمنها معاٍن أخذوها من وهكذا حكم اختالف العلماء وا
ظاهر ألفاظ الترتيل، ومنها معاٍن أخذوها من أقاويل املفسرين، ومنها قياسات واجتهادات، ومنها أخبار وروايات أخذوها من 

 جوهره، واجتهاده وحبثه، سنح له شيء خالف ما سنح واجتهاد كل واحد منهم حبسب قوة نفسه، وصفاء. طريق السمع
  .لصاحبه، فتعلقوا واجتهدوا واحتجوا على صحتها

ال يكلف اهللا نفساً : "وكما قال. لكل جمتهد نصيب، يعين يف اجتهاده: وهذا الذي كلّف عباده معىن االجتهاد يف الطلب كما قيل
  ".إالّ وسعها

خلفاء األنبياء، عليهم السالم، يف أُممهم بعدهم، فمن أجل أن صاحب الناموس حيتاج يف وأما سب اختالفهم يف األئمة الذين هم 
 فإذا أحكم - كما بينا يف رسالة لنا -وضعه للناموس وتتميمه وتكميله إىل نيف وأربعني خصلةً من الفضائل البشرية وامللكية مجيعاً 

نن الدين وِمنهاجه، وبين املنهاج، وأوضح الطرق، ومضى لسبيله، بقيت اخلصال ِوراثةً يف أصحابه صاحب الناموس أمر الشريعة وس
  .وأنصاره الفضالء من اُمته، ولكن ال تكاد جتتمع كلها أمجع ِوراثةً يف واحد منهم، وال خيلو أحد من شيء منها

أمرها صاحبها وأوصى ا، بقُوا فإذا اجتمعت تلك اُألمة، بعد وفاة نبيها، وتعاونت وتعاضدت وتناصرت مع ائتالف القلوب، كما 
  .هاِدين راِشدين منصورين على أعدائهم، سعداء يف الدنيا واآلخرة مجيعاً

    

مث إذا مضى أُولئك على منهاج الذين تقدموهم، خلَفهم من بعدهم قوم آخرون من ذُريام زتالمذاهم، متمسكني بسننهم يف أي 
فإذا ما ". إن مثل أصحايب كالنجوم بايهم اقتديتم اهتديتم: " راشدين، كما قال، عليه السالمبلد كانوا، وأي منازل نزلوا، هاِدين

تنازعوا وختاصموا وتقاطعوا، تركوا وصية نبيهم، وتفرد كل واحد برأيه، معجباً بنفسه، شتت شملُ أُلفتهم، وتفرقت مجاعتهم، 
 ِمتدينهم، وش م، فأُفسد عليهم أمرع كلّ واحد وضعفت قوقوا يف البلدان النائية، وشرم عدوهم، إذا تفر ادهم، وظِفرم حس

ولكن من . فبهذا السبب تصري اُألمة بعد نبيها ِفرقاً وأعداًء وخوارج. لنفسه مذهباً، واعتقد رأْياً، وتفرد به، ورمبا دعا الناس إليه
صحاب الناموس على أصله، تكون تلك اِمللّة واحدةً بذلك السبب، أجل أن هذه املذاهبإمنا هي فروع على الدين، تفرعها أ

مث أروثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظامل ملفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق : "واملذاهب خمتلفة، وإىل هذا أشار تعاىل
  ".باخلريات بإذن اهللا
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ثرية ختفى على كثري من العقالء، فمن أجل ذلك جتد إىل العقول مث اعلم أن يف اختالف العلماء، يف اآلراء واملذاهب، فوائد ك
وقد ذكرنا يف كتب املنطق طرفاً من ذلك بشرح طويل، ولكن . بتفاوِتها اختالفاٍت كثرية ال حيصي عددها إالّ اهللا الواحد القهار

وضعوا القياسات إىل كل من أحدث مذهباً، اعلم أن العقالء كما : نذكر لذلك ِمثاالً واحداً ليكون دليالً على ما وصفنا، فنقول
واعتقد رأياً من اآلراء، فإن ذلك يصري داعياً إىل طلب احلُجة عند خصمائه، وعذراً عند العقالء، ويكونسبباً لغوص النفوس يف 

رف، ويكون سبباً ليقظة طلب املعاين الدقيقة، والنظر إىل األسرار اخلفية، ووضع القياسات، واستخراج النتائج، واتساعاً يف املعا
  .النفوس من نوم اجلهالة، وانتباهاً هلا من السهو والغفلة

وخصلة أُخرى من الفوائد يف اختالف العلماء، وذلك أنه ملا كان اإلنسان ال خيلو من حماسن وفضائل، وال ينفك عن مساوئ 
 يتزينون مبحاسنهم، ويفتخرون بفضائلهم، ويغفُلون عن ورذائل أيضاً يف أخالقه وِسريته ومذهبه وأفعاله، وكان أكثر الناس جتدهم

رذائلهم، وينسون عيوم ومساوئهم، صار يدعو اختالفهم يف اآلراء واملذاهب إىل كشف عيوب بعضهم لبعض، وِذكر مساوئ 
ك صالح الكل إذا بعضهم لبعض، ويكون ذلك تنبيهاً للجميع على ترك الرذائل، وحثّاً هلم على اكتساب الفضائل، ويكون يف ذل

  .اختالف العلماء رمحة: ومن أجل هذا قيل. فعلوا ما يؤمرون به، وتركوا ما يعابون عليه

وخصلةٌ أُخرى من فوائد العلماء يف االختالف يف أحكام الدين وشرائعه، وفنون املذاهب، وهو أن ال يكون أمر الدين ضيقاً حِرجاً 
فبهذا ". ادرأُوا احلدود بالشبهات: "وقال، عليه السالم." ما جعل عليكم يف الدين حرج: "ىلال رخصة فيه وال تأويل، كما قال تعا

الوجه أيضاً اختالف العلماء رمحةٌ، واختالف أهل الديانات يف أمر الدين وسنن أحكامه ِحكمةٌ حلية ال يعرفها إالّ املُحقِّقون 
  .املُستبِصرون

  الدنيا رحم اآلخرة

اعلم، أيدك اهللا، أن اهللا تعاىل ملا خلق : ه ال ميكن وصول األنفس اجلزئية إىل اآلخرة إال بعد الورود إىل الدنيا فنقولفصل يف بيان أن
اإلنسان، وجعل أقصى غرضه بلوغَه إىل دار اآلخرة، وكان ال ميكن أن يصل إىل هناك إالّ بعد أن يمكُث يف الدنيا زماناً، كما ال 

 على أمتّ احلاالت إالّ بعد أن ميكث يف الرحم زماناً، وملا كان الغرض من املَكث يف الرحم هو تتميم ِبنية يمكن أن ميكث يف الدنيا
اجلسد، وتكميل الصورة، حىت إذا خرج إىل الدنيا من الرحم كامالً تاماً، انتفع يف احلياة الدنيا، والتمتِع بلذاا ونعيمها، فلهذا كان 

ا واملكِث فيها زماناً ما هو تتميم صورة النفس وتكميل فضائلها، ومل تكن تِتم فضائلها إالّ ذا اجلسد الغرض من الكون يف الدني
  .اململوء من آثار حكمة اهللا، كما بينا يف رسالة تركيب اجلسد ورسالة اإلنسان عالَم صغري

لها مع اجلسد ما دامت يف الدنيا، مل تنتفع يف الدار اآلخرة مث اعلم أن النفس إن مل تِتم صورا ما دامت مع اجلسد، ومل تكمل فضائ
  .بعد املوت على التمام والكمال، كما أنه إن مل تِتم ِبنيةُ اجلسد يف الرحم ومل تكمل هناك صورته، مل ينتفع اإلنسان يف احلياة الدنيا

    

وذلك أن الدين له : يف ِقوام الدين صالحاً للدنيا واآلخرة مجيعاًواعلم أن اهللا تعاىل جعل الدين طريقاً من الدنيا إىل اآلخرة، وجعل 
فمن الناس من اليريد بتمسكه بالدين إالّ صالح الدنيا ومنافعها، فيحِرص يف أحكام الدين . ظاهر وباطن، وِقوامه ما مجيعاً

فيكون يف ِحفظه أحكام الدين ِقوملٌ له، كما وشريعته من الصالة والصوم وما شاكلهما، ويرائي الناس وبذلك يطلب منافع الدنيا، 
ومن الناس من يريد الدنيا لطلب اآلخرة وصالح املَعاِد، فهم يزهدون يف الدنيا، "! إن اهللا ينصر هذا الدين بأقواٍم ال خالق هلم: "قيل

 غري ِغش وال دغَل، ويف ذلك صالح أمر ويتركون الشرور، ويؤدون األمانات ِسراً وإعالناً، ويعاملون الناس بالصدق والورع من
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  .الدنيا واآلخرة مجيعاً

 ضثاً من تغيري يف أحكامها وتبديل يف حدودها، وطلب بذلك عرمث اعلم أن كلّ من أحدث يف شريعة أصحاب النواميس حد
 ولكن ذخلت عليه شبهةٌ - البِني ومن فعل شيئاً من ذلك وأراد به صالح ذاِت. الدنيا، فإن صاحب الناموس هو خصمه يوم القيامة
  . فإن ذلك يغفَر له وال يؤاخذ به-من غري ِعناٍد ونفٍي أو طلب يف سبِب عرض الدنيا 

  بيان اختالف العلماء في اإلمامة

جج شتى، اعلم أن مسألة اإلمامة هي أيضاً من إحدى أُمهات مسائل اخلالف بني العلماء، قد تاه فيها اخلائضون إىل ح: فنقول
وأكثروا فيها القيل والقال، وبدت بني اخلائضني فيها العداوة والبغضاء، وجرت بني طالبيها احلروب والقتال، وأُبيحت بسببها 

األموال والدماء، وهي باقية إىل يومنا هذا مل تنفصل، بل كل يوم يزداد اخلائضون املختلفون فيها ِخالفاً على ِخالف، وتتشعب فيها 
آراٌء ومذاهب، حىت ال يكاد حيصي عددها إالّ اهللا، فنحتاج أن نذكر أوالً ما األصل املتفق عليه بني أهلها، مث نذكر أسباب ومنها 

وذلك ألسباب شتى : اعلم أن اُألمة كلها تقول إنه ال بد من إمام يكون خليفة انبيها يف أُمته بعد وفاته: اِخلالف يف فروعها فنقول
حدها هو أن حيفظ اإلمام الشريعة على اُألمة، ويحيي السنة يف اِمللّة، واألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، وتكون أ: وِخصال ِعدق

  .اُألمة تصدر عن رأيه

جلُند وقوم آخرون يكونون خلفاءه يف سائر البلدان للمسلمني بالنيابة عنه يف جباية اخلَراج، وأخذ األعشار واِجلزية، وتفريقها على ا
واحلاشية، ليحفظَ م ثُغور املسلمني، ويحصن م البيضة، ويقهر األعداء، وحيفظ الطرقات من اللصوص والقُطّاع، فيمنع الظامل، 
ويردع القوي عن الضعيف املظلوم، وينصف ويعِدل بني الناس فيما يتعاملون به، وما شاكل هذه اخلصال اليت ال بد للمسلمني من 

 ٍما يف ظاهر أُمور دنياهمقَي.  

وخصلةٌ أُخرى هي أن يرجع فقهاء املسلمني وعلماؤهم عند مشِكالم يف أمر الدين إليه، وعند مسائل اخلالف، فيحكم هو بينهم 
ضاة فيما خيتلفون من احلكومة يف الفقه واألحكام واحلدود والقصاص، والصلوات واجلُمعات وأعياد، واحلَج، والغزو، وتولية القُ

  .والعدول، وفتوى الفقهاء، ويصدرون كلهم عن رأيه وتدبريه، وأمره ويه، فهذا هو األصل املُتفق بينهم يف حاجام إىل اإلمام

وأما من ينبغي أن يكون اإلمام، ومن هو، فهم فيه خمتلفون على رأيني ومذهبني، فمنهم من يرى ويعتقد أنه ال ينبغي إالّ أن يكون 
وهلم يف هذين الرأيني منازعات . هم بعد نبيها، وأقربهم إليه ِنسبة، ويكون قد نص عليه، ومنهم من يرى خبالف ذلكأفضلهم كلّ

وخصومات، يكول شرحها، مذكورةٌ يف كتبهم، ولكن حنتاج إىل أن نذكر ِعلّة اختالفهم من أين كان بدؤها، ومن أين أُشِكل 
  .األمر عليهم فيه

والكالم يف خصال اإلمامة وتعديد شرائطها قبلَ . خالفة النبوة، وخالفة املُلك: إمنا هي خالفة، واخلالفة نوعانواعلم أن اإلمامة 
وكل كالم على . معرفة ِخصال النبوة وحتصيل شرائطها، وقبل معرفة خصال املُلك وشرائطه والفَرق بينهما، كالم على غري أصله

     :  إىل أن نذكر أوالً ِخصالَ النبوة قبل خصال املُلك فنقولوحنتاج! غري أصٍل هذيانٌ ال حتقيق له

إن أول خصال النبوة الوحي، واألنبياء من املالئكة، مث إظهار الدعوة يف األمة، مث تدوين الكتاب املُنزل باأللفاظ الوجريزة، وتبيني 
املركّبة، ومداواة النفوس املريضة من املذاهب الفاسدة، قراءته يف الفصاحة، مث إيضاح تفسري معانيه وبلوغ تأويله، مث وضع السنن 

مث نقلها من تلك العادات وتلك اآلراء، ومحوها عن . واآلراء السخيفة، والعادات الرديئة، واألعمال الشيئة، واألفعال القبيحة
إشفائها بالرأي الرصني، والعادات اجلميلة، ضمائرها بذكر عيوا، ومداواا من أسقام تلك العادات باِحلمية هلا من العود إليها، و
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  .واألعمال الزكية، واألخالق احلميدة، باملدح والترغيب يف جزيل الثَّواب ليوم املَآب

وأيضاً من خصال النبوة معرفة كيفية سياسة النفوس الشريرة عن قصد سبيل الرشاد، وردها عن سلزكها يف وعور البغي بالتمادي، 
ما : سة النفوس الساهية واألرواح الالهية من طول الرقاد، ونسياا ِذكْر املعاد بالتذكار هلا يوم املَعاد، لئال يقولواومعرفة كيفية سيا

ومن خصال النبوة أيضاً إجراء السنة يف الشريعة، وإيضاح املنهاج يف اِمللّة، وتبيني احلالل ! جاءنا من بشري وال نذير وال كتاب
دود واألحكام يف أُمور الدنيا مجيعاً، مث التزهيد يف الدنيا، وذم الراغبني فيها، وتفضيل أحكام اخلاص والعام وما واحلرام، وتفصيل احل

بينهما من سائر طبقات الناس، وما شاكل هذه اخلصال املعروفة بني أهل العلم، املوجود وصعها يف الكتب املُرتلة من التوراة 
  .نبياء عليهم السالمواإلجنيل والقرآن وصحف األ

فأما ِخصال امللك فأوهلا أخذ البيعة على األتباع املستجيبني، وترتيب اخلاص والعام مراتبهم، وجباية اخلراج والعشر واجلزية من 
رؤساء من اُألمور اِمللّة، وتفريق األزراق على اجلند واحلاشية، وِحفظُ الثغور، وحتصني البيضة، وقَبول الصلح واملهادنة من امللوك وال

  .املستحبة، واهلدايا لتأليف القلوب وشمِل اُأللفة، وما شاكل هذه اخلصال املعروفة بني الرؤساء وامللوك

مث اعلم أنه رمبا جتتمع هذه اخلصال يف شخص واحد من البشر يف وقت من الزمان، فيكون هو النيب املبعوث وهو امللك، ورمبا 
  . النيب املبعوث إىل تلك اُألمة واآلخر املسلَّط عليهمأحدمها: تكون يف شخصني اثنني

إن امللك والدين أخوان توأمان ال ِقوام ألحدمها إالّ : واعلم أنه ال ِقوام ألحدهم إالّ باآلخر كما قال ملك الفرس أردشري يف وصيته
 حافظ له ضاءع، وال بد للملك من أُس، وال بد باآلخر، وذلك أن الدين أُس امللك واملُلك حارسه، فما ال أُس له مهدوم، وما ال

  .للدين من حارس

مث اعلم أن اهللا تعاىل قد مجع لنبيه حممد، عليه الصالة والسالم والتحية، خصال امللك والنبوة مجيعاً، كما مجعها لداود وسليمان، 
 صلى اهللا عليه وسلم، أقام مبكة يف أول مبعثه حنواً من وذلك أن النيب،. عليهما السالم، وكذلك مجع ليوسف الصديق، عليه السالم

اثنيت عشرة سنة يدعو الناس ويعلّمهم معامل الدين، حىت استوىف ِخصال النبوة وأحكمها، مث هاجر بعد ذلك إلىاملدينة، وأقام ا 
شر، ومصاحلة األعداء واملُهادنة، وقبول اهلدايا ومحلها، حنواً من عشر سنني يف ترتيب أمر اُألمة، وحتذير األعداء، وجباية اخلراج والع

  .والتزويج منهم وإليهم، حىت أحكم أمر املُلك

مث اعلم أن اهللا تعاىل ملا أضاف إىل نبوته املُلك، مل يِضفها لرغبته يف الدنيا وحرصه عليها، ولكن أراد اهللا تعاىل أن جيمع ُألمته الدين 
أحدها أنه لو كان امللك من غري أُمته، مل يكن أن :  هو الدين، وامللك عارض ألسباب شىتوالدنيا مجيعاً، وكان القصد األول

  .يردمهعن دينهم أو يسومهم سوء العذاب من كان مسلَّطاً عليهم، مثل ما كلن يفعل ِفرعون ببين إسرائيل

    

لتهم ال يرغبون إالّ وخصلة أُخر". أن امللك والدين أخوان توأمان: "واخلصلة اُخرى ما قال أردشريى هي أن الناس يف ِطباعهم وِجب
يف دين امللوك، وال يرهبون إالّ منهم، وذه اخلصال وخصال أُخرى يطول شرحها مجع اهللا املُلك والنبوة لنبيه حممد، عليه الصالة 

ا يف نبوته، ملا رأوا أن امللك والنبوة وملا أُشِكلت هذه السألة على اليهود والنصارى، ارتدوا وشكّو. والسالم والتحية والرضوان
فلما أنزل اهللا، عز وجلّ، قصة داود وسليمان ليحاج ا اليهود والنصارى، إذ كانوا مقرين بنبوما، وقد مجع . حملمد، عليه السالم

لسالم، فإن امللك مل يكن قادحاً يف اهللا هلما من امللك والنبوة، ولك يكن امللك قاِدحاً يف نبوما، فهكذا كان حكم حممد، عليه ا
  .نبوته

واعلم يا أخي أن اهللا تعاىل قد مجع حملمد، عليه السالم، امللك والنبوة، وأيده بروح منه، حىت إنه قام بواجب حقّهما ملا خصه اهللا به 
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كذلك، ألن النبوة تتم بنيف وأربعني وقلّ من يكون ". وإنك لعلى خاُق عظيم: "من اجلبلة القوي، والقوة املتينة، كما قال تعاىل
  .خصلة من فضائل البشرية، واملُلك حيتاج إىل شرائط أُخر غريها

  تضاد أخالق الملوك وخصال النبوة

  فصل فاعلم أن في بعض أخالق الملوك مضادة لخصال النبوة، 

وأكثر امللوك يكونون راغبني يف الدنيا، حريصني . انوذلك أن املُلك أمر دنيوي، والنبوة أمر أُخروي، والدنيا واآلخرة كأما ضد
عليها، تاركني لذكر اآلخرة، ناسني هلا، واألنبياء، عليهم السالم، من ِخصاهلم التزهيد يف الدنيا، والترغيب يف اآلخرة، يأمرون ا 

ياء، عليهم السالم، الذين مجع اهللا هلم وحيثّون عليها، فعلى هذه الدرجة يكون بعض حال امللوك مضاداً حلال النبوة، ولكن األنب
امللوك والنبوة، مل يكونوا شديدي الرغبة يف الدنيا، وال حريصني على شهواا، كما حكى اهللا تعاىل عن يوسف الصديق، عليه 

. واهدين يف الدنيافهذا يدلّ على أنه كان من ال. اآلية" رب قد آتيتين من امللك وعلمتين من تأويل األحاديث: "السالم، حني قال

  .فهكذا كان داود، عليه السالم، وسليمان، عليه السالم

" هذا من فضل ريب ليبلوين أأشكر أم أكفر"ولقد ذكر اهللا تعاىل يف قصة داود، عليه السالم، أنه كان أواباً حليماً، ويف قصة سليمان 

وقد روي يف اخلرب أن جربيل، عليه لسالم، عرض عليه مفاتيح . ةوهكذا كان النيب، عليه السالم، زاهداً يف الدنيا، راغباً يف اآلخر
ال حاجة يل يف شيء من ذلك، حالهلا ِحساب، : "فقال عليه السالم. خذها وال ينقُصك ما عند اهللا شيئاً: خزائن األرض، فقال

يريدون عرض الدنيا اهللا يريد : " تعاىلوإمنا جعل إشفاقاً على أُمته، لءال يرغبوا فيها، وحيتجوا إليها بقول اهللا". وحرامها عذاب
  ".واآلخرة خري لك من اُألوىل: "وقال". بل تؤثرون احلياة الدنيا واآلخرة خري وأبقى: "وقوله". اآلخرة

  فصل في مسألة الجبر

ذلك أنه منذ كان العلماء و: العم أن مسألة اجلرب هي أيضاً من إحدى مسائل اخلالف بني الناس، املُنبثّة منها اآلراء واملذاهب: فنقول
فأما اجلربية فإن الذي أداهم إىل ما . اجلَربية والقَدرية: وأهل اجلَدل هم فيها خمتلفون فيما مضى من األزمان والدهور، وهم طائفتان

لها اليت خترج إىل يعتقدون يف هذه املسألة هو نظرهم واعتبارهم عواقب اُألمور وخواتيمها، وذلك أم ملا تبين هلم أن اُألمور ك
وزعموا عند ذلك وظنوا أم ال . الكون والفساد والوجود والعدم فعلى ما يف مقدور اهللا وسابق علمه، ال يكون خالف ذلك شيٌء

يقِدرون علىشيء من األفعال اليت تظهر على أيديهم، وال يستطيعون االمتناع عن شيء من األفعال اليت تظهر على أيديهم، وال 
  .ن االمتناع عن شيء من ذلك، وال الترك هلا باحلقيقة، ونسبوها كلّها إىل القضاء والقدريستطيعو

    

وأما خصماؤهم وخمالفوهم فكان نظرهم واعتبارهم يف هذه السأله األموامر والنواهي واملدح والذم والوعد والوعيد املتوجه على 
العلة فيها، وليس له أن حيتج على أحد، ال عند اهللا وال عند الناس، بالقضاء ورأوا أنه حمجوج ا، مزاح . اإلنسان العقل املستطيع

والقدر، وعلم اهللا السابق يف الكائنات، ألنه ال يدري أحد يف مبدإ أمره وأول أفعاله قضاء اهللا وقدره وِعلمه السابق، وإمنا تبين له 
نظر أُولئك واعتبارهم، فال حرم أن السألة قائمة حباهلا، واخلالف باٍق، وهذا النظر . ذلك بعد فراغه مما قد فعل أو رك ما أمر اهللا به

واحلكومة مل تنفصل إىل يومنا هذا، بل كلما ازدادوا فيها نظراً واعتباراً وحبثاً وجداالً، ازدادوا خالفاً على خالٍف إىل يوم القيامة 
  ".واهللا يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه خيتلفون"
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  .علم أن ليس أحد من املخلوقني بقادر على شيء من األشياء وال عمل من األعمال إالّ ما أقدره اهللا تعاىل عليه وقواه ويسره لهمث ا

واعلم أن إقدارل اهللا القادرين، وتقويته األقوياء، وتيسري اُألمور ليس مبجرب ألحد منهم على فعٍل من األفعال وال عمٍل من األعمال 
  .وال ترِكه

واعلم أن كل قدرة يف أحد من القادرين، أو قوٍة يف أحد من األقوياء على فعل من األفعال وعمل من األعمال فهو بتلك القُدرة 
مثال ذلك القوة اليت جعلت يف لسان املتكلم على . وتلك القوة بعينها اليت يقِدر ا على الفعل، ويقِدر أيضاً على ترك الفعل بعينه

تلك القوة بعينها يقدر على السكوت، وبالقوة اليت يف الرجلني كذلك، ويف العينني على فتحهما كذلك، فإنه بتركه الكالم، فهو ب
  .ذلك الفعل أيضاً قادر

وعلى هذا القياس حكم سائر القوى اليت يقدر على األفعال ا، ولكن رب فعٍل تركُه أسهل من أخذه، ورب فعٍل أخذُه أسهل من 
مثال ذلك اللص وسرقته بالليل، فإن النوم على الفُرش الوطيئة، . جد ذلك حبسب األسباب الداعية إىل اُألمور املسيرة اويو. تركه

على كل حال، أسهل من الذهاب يف ظلم الليايل إىل املواضع البعيدة الشاقّة، ونقِْب الدور، وتسلُّق احليطان العالية مع اخلوف 
لرغبة، وشدة احلاجة، وطول األمل، وشهوات النفوس، وترك النظر يف العواقب، والغرور باألماين، ولكن اِحلرص وا. الوجل

  .ووساوس الشيطان، وما شاكل هذه من األسباب، تدعوهم إىل فعل ما هو أصعب، وعمل ما هو أشق، وترك ما هو أيسر وأسهل

كلّ ميسر : " يفعلها الفاعلون، فإن تركها من أخذها، ولكن قيلوعلى هذا املثال حكم سائر األعمال الصعبة واألفعال الشاقة اليت
  .فمن الناس من تيسر له أخذُ الفعل، ومنهم من تيسر له وتركه" ملا خِلق له

الذي فال تظن يا أخي أنه قد يقع من أحد فعل، وال ييسر له عمل، وال ترك شيء مما هو مندوب إليه، إالّ ما قد سبق له يف علم الله
يسمى القضاء املُربم والقدر احملتوم اللذين مها موِجبات أحكام النجوم وتأثريات األشكال الفلكية، كما بينا يف رسالة اإلميان، 

  .فليعرف من هناك

  فصل في أحكام النجوم

فمنهم : كمها على ثالثة أقاويلمث اعلم أن أحكام النجوم هي أيضاً من إحدى أُمهات اخلالف بني الناس مذ كانوا، والعلماء يف خ
. من يرى ويعتقد أن األشخاص الفلكية داللةٌ على الكائنات قبل كوا يف هذه األشخاص السفلية، وهلا أيضاً فيها أفعال وتأثريات

 داللة البتة، ومنهم من يرى ويعتقد أنه ال تأثري هلا وال. ومنهم من يرى ويعتقد أن هلا دالالت، ولكن ليس هلا فعل وال تأثريات
وإمنا قالوا هذا وأنكروا داللتها وأفعاهلا، لتركهم النظر يف . ولكن حكمها حكم اجلمادات واألحجار املطروحة يف الرباري والقفار

  .علم أحكام النجوم، وإغفاهلم تعليمها، وإعراضهم عن البحث عنها

 صحته، لطول التجارب، وكثرة االعتبار يف مرور األيام والشهور وأما الذين قالوا بأن هلا دالالٍت فإمنا عرفوا ذلك وتبني هلم
  .والسنني الكثرية، أُمةً بعد أُمة، وقرناً بعد قرن، كما تبين ذلك يف كتب األحكام

    

، فإن ذلك وأما الذين قالوا إن هلا دالالٍت وأفعاالً وتأثريات، وإم أحياٌء ناطقون، وهم مالئكة اهللا، وملوك أفالكه، وسكان مسواته
والعلوم الطبيعية . والعلوم اإلهلية عرفوها بعد النظر يف العلوم الطبيعية وأحكامها. عرفوه بعد النظر يف العلوم اإلهلية وأحكامها

وعلوم وعلوم الرياضة عرفوها بعد التعلم هلا والتدرب بطول الزمان من الدهور . عرفوها بعدالنظر يف علوم الرياضة وأحكامها
  .، فسموااملؤثرات روحانيات الكواكب يف الكائناتواأليام
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مث اعلم أن العلماء ال يشكُّون يف علم وأدب قد تعلموه وفكّروه بقول النكرين له واجلاهلني به، وهكذا العقالء جمبولون على أن ال 
وأخذه عن آبائه وشيوخه وأُستاذيه، من يترك أحدهم ديناً ومذهباً قد نشأ عليه وأنس به، وقد اعتاد التعبد بطول الزمان على سنته، 

 ه، وهكذا ال يرغب أحد منهم يف الدخول يف دين أو مذهب مل تتبني له صحته، ومل تِصحاروغري أن يتبني له بطالنه وينكشف له ع
  .له حقيقته، وال قامت عنده حجته، فال تلُِم الناس على متسكهم بدين آبائهم ومذاهب أسالفهم

فاجنهد يا أخي أن تبني .  يف كل دين موجود، وعلى كل لسان جاٍر، وأن الشبهة دخوهلا على كل إنسان جائز ممكنفاعلم أن احلق
احلق لكل صاحب دين ومذهب مما هو يف يده، أو مما هو متمسك به، وتكشف عنه الشبهة اليت دخلت عليه، إن كنت تحسن 

وال تمِسك مبا أنت عليه من دينك مذهبك، واطلب خرياً منه، فإن . إن كنت ال تحِسنهاهذه الصناعة، وإالّ فال تتعاطَها وال تدِعها 
وال تشتِغلن بذكر عيوب . وجدت فال يسعك الوقوف على األدوِن، ولكن واجب عليك األخذ باألخري األفضل، واالنتقال إليه

  .مذاهب الناس، ولكن انظر هل لك مذهب بال عيب

لعاقل قد ختفى عليه عيوب مذهبه، كما ختفى عليه مساوئ أخالقه وقبائح أفعاله وسيئات أعماله، وتسنح له واعلم أن اإلنسان ا
أحدمها فيه عيوب نفسك، ويف اآلخر عيوب : يا ابن آدم لك حمالّن: "عيوب غريه ومساوئ أخالقه وقبيح أفعاله، كما قيل يف املثل

 وجهك، وال تزال تطِّلع عليها، واليت فيها عيوب نفسك جتعلها خلف ظهرك غريك، وأنت قد جعات اليت فيها عيوب غريك قدام
اإلنسان يعمى ويصم عن عيوب نفسه، ألن نفسه أحب األشياء، وحب الشيء يعمي : "قال خكيم اليونانيني" فال تلتفت إليها

صموي."  

:  حبرز آخر، وأهل كل علم متفاوتو الدرجات فيهامث اعلم أن العلوم أجناس كثرية، ولكل جنس أنواع متفننة، وكل نوع منها

وألهل كل علم ومذهب أِدلّة قد نصبها هلم الباري تعاىل، فهم يصيبون . مبتدئ متعلم، وعامل راسخ، وما بينهما من الطبقات
وال يظن . ظرهم فيهاكل ذلك حبسب قوى نفوسهم، وطول دربتهم، ودقة ن. وخيطئون يف أحكامهم واالستدالل ا، فمِقلٌّ ومكِثر

فعلم النجوم وأدلتها صحيحة وحق، . أن الصناعة تبطُل، أو تكون األدلّة غري صحيحة من أجل خطاياهم وزلتهم يف االستدالالت
وإن كان املنجمون خيطئون يف بعض استدالالم أو يف أكثرها، . وهي األشخاص الفلكية اليت نصبها الباري تعاىل، وأجراها جماريها

وله قصة يطول . تبطُل ِصناعة علم النجوم من أجل ذلك، وهو علم جعله اهللا تعاىل معِجزة إلدريس النيب، آمن به مِلك زمانهفال 
كذلك الطِّب ِصناعةٌ، فإن داللته صحيحة، وقد يصيب األطباء وخيطئون يف قضاياهم باستدالالم اليت نصبوها يف . شرحها

 من أجل ذلك، واألِدلّة اليت نصبها الباري سبحانه وتعاىل هي اختالف حركات النبض وأصباغ أكثرها، فال تبطل صناعة الطب
وهكذا أيضاً الفقهاء واحلكام واملُفتون يف أحكام الدين من احلالل واحلرام قد يصيبون وخيطئون . البول، وتغير أحوال املريض للِعلَل

الباري من آيات كتبه املرتلة، وسنن أحكام الشريعة، ومفروضات النواميس املنصوبة، يف قضاياهم واستدالالم اليت نصبها هلم 
  .ولكن التقصري والعجز موكوالن باإلنسان لنقصه عن التمام

    

مث اعلم أن مسألة الوعيد هي أيضاً إحدى أُمهات مسائل اخلالف بني العلماء، وذلك أن منهم من يرى ويعتقد أنه واجب يف حكم 
ومنهم من يرى ويعتقد أنه ال . عدله أن يفي بوعيده كما وىف بوعده، ألنه إن مل يفعل كا كاذباً، تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياًاهللا و

سأفعل مث مل يفعل، : فأما إذا قال. ما فعلت وقد كان فعل: يكون كاذباً، ألن الكذب هو اخلرب بأنه قد فعل ومل يكن فعل، أو يقول
فأما يف الوعيد فرمبا اخلالف عفواً وصفحاً ورمحةً وحتنناً وإشفاقاً وكرماً . واملخالف يف الوعيد يكون مذموماً غري ويفّفيكون خمالفاً، 

  : ومنه قول بعض العرب. ومساحة وإنعاماً، وكذلك هذه اخلصال ممدوحة تليق بفضل اهللا ورمحته وكرمه وإحسانه
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  ي ومنِجز موِعديلمخِلفُ إيعاد  إذا أوعدتُه أو وعدتُه، وإني

فإن إخالف الوعيد مكرمة افتخر ا، وذلك أن وعيد اهللا تعاىل لعبيده مماثل لوعيد األب الشفيق الطيب العامل للولد اجلاهل العليل، 
. ال تأكل وال تشرب كَيت وكَيت، وافعل كَيت وكَيت، فإنك إن مل تفعل ومل تقبل نصيخيت، ضربتك وحبستك وعاقبتك: يقول

إن مل يفعل الولد، ومل يقبل نصيحة والده، ومل يأمتر له، ومل ينته عما اه عنه، وأكل وشرب ما اه عنه، وترك ما كان مأموراً به، ف
بقي عليالً سقيماً وفاتته الصحة واألنفع واألصلح، وبقي متأملاً ومجيعاً، فإن األب الشفيق يشفق عليه أن يفي بوعيده فيضربه ويزيده 

  .فهكذا حكم عذاب اهللا ووعيده لعباده، وهذا أليق به وبرمحته وجوده وكرمه وإحسانه. وعذاباًأملاً 

وأما وقت وفاء الوعد لثواب احملسنني مىت يكون وكيف يكون؟ فإن هذه املسائل هي من غوامض العلوم ودقائق األسرار، وقد 
. اس أُويل األلباب، فمنهم من يرى ويعتقد أا يف الدنيا قبل املماتأكثر العلماء فيها القال ةالقيل، وحتريت فيها عقول كثري من الن

وأما املقرون . وأما كثري من الناس فينكرون أمر اآلخرة فال يعرفوا وال يقرون ا. ومنهم من يرى أا تكون يف اآلخرة بعد املمات
فمنهم من يرى ويعتقد أن اآلخرة ودار اجلزاء إمنا تكون : ب شىتا فمختلفون أيضاً فيها ويف ماهيتها وكيفيتها وأبنيتها على مذاه

بعد خراب السماء وفناء اخللق أمجعني، مث إن اهللا تعاىل يعيدهم مرةً ثانية خلقاً جديداً، فيثيبهم ويجازيهم ما كانوا يعملون يف الدنيا 
من اُألمور شيئاً ويرضى الدين تقليداً وإميانا، وأما اخلاص ومن من خٍري أو شر، أو عرٍف أو نكٍر، وهذا جيد للعامة وملن ال يعرف 

وذلك أن كثرياً من العقالء احلكماء ينِكرون خراب . قد نظر يف بعض العلوم الرياضية والطبيعية، فإن هذا الرأي ال يصلُح هلم
 هلا وجوداً متأخراً عن الكون يف الدنيا، كما كان يف السموات، ويأبون ذلك إباًء شديداً، واجليد هلم إذن أن يعتقدوا أمر اآلخرة أن

الدنيا موجوداً متأخراً عن الكون الرِحم، وكما كانت أيام الشيخوخة متأخرة عن أيام الشباب، وأيام العقل والتميز واحلكمة 
تبهت من نوم غفلتها يف والكنال كانت متأخرة عن أحوال اجلهل، وهي أحوال تطرأ علىالنفس بعد مفارقتها اجلسد إذا هي ان

الدنيا، واستيقظت من رقدة جهالتها قبل املمات، ونظرت إىل الدنيا واعتربت أحواهلا وتصاريف أُمورها، ليكون ذلك داللةً على 
اآلالم وقد بينا يف رسالة . فإذا مل تفعل وماتت ِميتةً جاهلية بعمائها، فتكون بعد بأمر اآلخرة أعمى وأضلّ سبيالً. معرفة اآلخرة

واللذات طرفاً من كيفية ثواب املُحسنني وجزاء املسيئني بعد املمات، وطَرفاً آخر منها بيناه يف رسالة البعث والقيامة، ونريد أ، 
  .نذكر هاهنا طرفاً آخر

  فصل في جزاء المحسنين

ادهم يف األعمال الصاحلة، والناس اعلم يا أخي أن جزاء احملسنني يتفاضل يف اآلخرة حبسب درجام يف املعارف واجته: فنقول
متفاوتو الدرجات يف أعماهلم، كلٌّ على شاكلته، وأجود أحوال العامة واجلهال كَثرةُ الصوم والصدقة والصالة والقراءة والتسبيح، 

م كيال يقعوا يف وما شاكل ذلك من العبادات املفروضة واملسنونة يف الشرائع، املُشِغلة هلم عن فُضول وبطالة، وما ال ينبغي هل
  .اآلفات

أفضل أعمال : وقد قيل. وأفضل أعمال اخلواص التفكّر واالعتبار بتصاريف أُمور احملسوسات واملعقوالت، وخباصة ما يتعلق بالدين
  ".قل إمنا أعظكم بواحدة أن تقوموا هللا مثىن وفرادى مث تتفكروا: "قال اهللا تعاىل. اخلري خصلةٌ واحدة وهي التفكر

    

 اعلم أن اإلنسان، إذا عقل اُألمور احملسوسة وعرفها، وتفكر يف اُألمور العقلية وحبث عنها وعن عللها، استقبلته عند ذلك مث
وذلك أن أُمور . إحدامها، ذات اليمني، تؤديه إىل اهلداية والرشاد، واُألخرى، ذات الشمال، تؤديه إىل الغي والضالل: طريقتان
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فإذا أخذ اإلنسان يفكر يف كلياا، ويعترب أحواهلا وتصاريفها، ويبحث عن احلكمة فيها . ت وجزئيات ال غريكليا: العامل نوعان
بانت له، وأمكنه أن يعرفها حبقائقها وأُرِشد إليها، فكلما تقدم فيه زاد ِهداية ويقيناً ونوراً واستبصاراً وحتقُّقاً، وازداد من اهللا قرباً 

 يف جزئياا، والبحث عنها وعن عللها، خفيت وانغلقت مناحيها، وكلما ازداد حترياً وشكوكاً من اهللا وإذا أخذ يتفكّر. وكرامة
  .بعداً، وكان قلبه من أجل ذلك يف عذاب أليم

مثال ذلك أنه إذا ابتدأ اإلنسان أوالً وتفكر يف نفسه، ونظر إىل بنية هيكله ونفسه، وكيفية تركيب جسده، وكيف كان أوالً يف 
 أبيه ماء مهيناً، مث كيف صار نطفةً يف قرار مكني، مث كيف صار مضغة، مث كيف كسا العظام حلماً، مث كيف صار جنيناً بعد صلب

أطوار متعاقبة، مث كيف قَِبلت فتيلة جسده شعاع فيض روح القدس اإلهلي، مث كيف أُخرج من الرحم الذي هو عامل كَونه إىل 
، مث كيف صار طفالً حساساً، مث كيف ترىب وهو طفل صيب جاهل، مث كيف نشأ وصار شاباً عاملاً أو الدنيا اليت هي عامل آِخرته

جاهالً، مث كيف صار رجالً عاملاً فيلسوفاً حكيماً مدبراً متملكاً على ما ملك، مث صار زاهداً عابداً، مث، إن طال عمره، كيف يرجع 
اهللا الذي خلقكم من ضعف مث جعل من "ف ظهر بعد الشبابة والقوة والضعف والشبيبة كما كان بدياً ضعيفاً ذاِهب القوة، مث كي

فإذا فكّر اإلنسان يف هذه احلاالات اليت ينقل فيها من أدا إىل ". بعد ضعف قوة مث جعل من بعد قوٍة ضعفاً وشيبة خيلق ما يشاء
فإذا حتقق عنده ما .  عقله صانعاً حكيماً هو الذي اخترعه وأنشأه وأمناهأمتّها، ومن أفضلها إىل أكملها، فيعلم بالضرورة ويشهد له

وكلما ازداد تفكراً يف هذا الباب، ازداد بربه يقيناً . وصفنا من هذه احلاالت، جعل نفسه عند ذلك مقياساً على سائر احليوانات
  .وبأوصافه معرفة

ولو نظر يف التشريح، أو يف كتاب منافع األعضاء، أو .  مشفق رحيمواعلم أن اهللا تعاىل حي عامل قادر عليم حكيم محسن كرمي
كتاب احليوان، أو كتاب النبات، أو كتاب املعادن، أو كتاب اآلثار العلوية، أو كتاب تركيب األفالك، وما شاكلها منالكتب 

اد باهللا علماً، وبأوصافه االئقة به معرفةً والعلوم واملعارف من وصف مصنوعاته وعجائب خمترعاته، فإنه كلما ازداد فيها نظراً ازد
  .واستبصاراً، وإليه قُربةً، وإىل لقاءاهللا اشتياقاً، فهذا هو الطريق، ذات اليمني، املؤدي سالكه إلىاهللا تعاىل وإىل نعيم ِجنانه

    

نسان، قبل النظر يف العلوم وأما الطرق اآلخر، ذات الشمال، املؤدي إىل الشكوك واحلرية والضاللة والعمى فهو أن يبتدئ اإل
واآلداب والرياضيات، وقبل أن يحسن أخالقه ويهذِّب نفسه، بالكشف عن اُألمور اجلزئية اخلفية املُشِكلة على احلُذَّاق من العلماء 

 األشرار، وِلم والفالسفة فضالً عن غريهم حنو معرفة أمل األطفال، وطلب معرفة مصائب األخيار، والبحث عن األنباء وتيسري أُمور
زيد احلازم فقري، وعمرو العجز غين؟ وِلم جعفر الغيب أمري؟ وعبد اهللا احلكيم حقري؟ وِلم هذا الرجل ضعيف، واآلخر قوي صحيح؟ 

حان؟ وِلم هذه الدودة صغرية، اجلمل كبري؟ وِلم الفيل، مع ِكبر جثته، له أربع قوائم، والبق، مع ِصغر جثته، له ست أرجل جنا
وملاذا يصلُح البق والذُّباب والِقردان والرباغيث؟ وأي فائدٍة يف خلق اخلنازير والوزغ؟ وأي حكمة يف خلق العقارب واحليات؟ وما 

فأما اإلنسان فإنه ال يعرف احلكمة يف عللها إالّ بعد . شاكل ذلك من املسائل اليت ال حيصي عددها إالّ اهللا وال يعلم سواه عللها
 يف العلوم اإلهلية، وهو اليعرف إالّ بعد النظر والتفكُّر يف اُألمور الطبيعية، وهو ال يعرف إالّ بعد النظر يف اُألمور املعقولة، وهو النظر

ال فمن مل يكن مرتاضاً ذه العلوم واملعارف، وال متأدباً ا، وال صايف النفس، و. اليعرف إالّ بعد النظر والتفكُّر يف اُألموراحملسوسة
صاحل األخالق، فيبتدئ أوالً بطلب اُألمور املُشكلة اليت تقدم ذكرها فال يدركها وال يعقلها، فريجع عند ذلك خاسراً متفكّراً 

متحيراً غافالً بنفسه، وسواساً يف قلبه، فينظر عند ذلك إىل أمر العامل مهمالً، والكائنات باتفاق ال بعناية حكيم، وال صنع صانع 
ظر إىل أن رب العاملني غافلٌ من أمر عامله، حىت يجري فيه ما ال يليق باحلكمة، أو يظن أنه ال يعلم ما جيري فيه، أو أنه عليم، أو ن
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ال يفكر يف هذه اُألمور اجلزئية وال يهمه، أو يظن أنه قاٍس قليل الرمحة والنظر لضعفاء اخللق؛ أو أنه جائر يف قضائه وأحكامه، 
يف تقديره، غري عدٍل وال حكيم يف كثري من أفعاله، ال يرحم الضعيف، وما شاكل هذه من الظنون والشكوك متعب خللقه، مفِرط 

واحلرية والضالل الذي قد تاهت يف طلب معرفته عقول كثري من العقالء املتقدمني املُرتاضني بالعلوم اِحلكْمية، فكيف غريهم ممن 
وقيل إن حكيم الفرس بزرجِمهر ملا تفكّر يف هذه اُألمور املُشكلة ومل يعرف . املعروفةليست له رياضة وال معرفة حبقائق األسرار 

إقراراً على نفسه " إن مصائب العباد إذاً لعلٍل ال يعرفها: "عللها، قال عند ذلك احتجاجاً لنفسه، إذ قد تبني له بأن اهللا حكيم عدل
  .بالعجز عن معرفة هذه اُألمور املُشِكلة

إن نبياً اجتاز مرة عيناً من املاء يف سفح جبل فتوضأ منها، مث ارتقى إىل اجلبل ليصلي، فبينما هو كذلك إذ نظر إىل فارس قد ويقال 
مث جاء من بعده راعي غنم . أقبل على تلك العني فشرب من املاء وسقى فرسه، مث ركب فمضى، ونسي عند العني صرةً فيها دراهم

 جاء بعده شيخ حطّاب عليه أثر البؤس واملَسكنة، على ظهره حزمة من احلطب ثقيلة حملها، فحطّ مث. ورأى الكيس فأخذه ومضى
لو أن هذا الكيس : ففكر النيب وقال يف نفسه. هناك حزمته، واستلقى يستريح مما به من شدة الضعف والتعب والريق واالنبهار

فما كان إالّ قليالً حىت إن الفارس قد رجع إىل . عي الشاب الغين القويمكانه، لكان هذا الشيخ الضعيف أوىل بأخذه من ذلك الرا
ما عندي خرب هذا، فضربه وعذّبه حىت قتله : مكانه الذي شرب املاء منه، وطلب الكيس فلم جيده، فطالب الشيخ، فأىب الشيخ وقال

العدل؟ فأوحى اهللا تعاىل إليه أن أبا الشيخ يا رب ما وجه احلكمة يف هذه القضية وأين هذا من : فقال عند ذلك. ومضى الفارس
قتل يف الزمان أبا الفارس، وكان على أيب الفارس دين أليب الراعي مبقدار ما يف الكيس، فأخذت القَود، ورددت الدين، وأنا حكيم 

  .عادل

    

راً فيه صبيان يلعبون، وبينهم صيب اً من أنبياء اهللا تعاىل اجتازصونه يف املاء، ويولَعون به، وكذلك حيكى أن نبيمكفوف، وهم يغو 
ففكر النيب يف أمر ودعا ربه أن يرد بصره ويساوي بينه وبني الصبيان، فلما رد اهللا بصره، فتح عينيه، . وهو يطلبهم وال يظفر م

فدعا النيب .  كذلك وهرب الباقونفقرب إىل واحد من أُولئك الصبيان، فتعلق به وغوصه يف املاء ومل يفارقه حىت قتله، وطلب آخر
. إين قد فعلت، ولكن مل ترض حبكمي، وتعرضت يف تدبريي خللقي: حني ذلك ربه أن يكفيهم شره، فأوحى اهللا تعاىل إليه وقال

  .فتبني للنيب أن كل ما جيري يف العامل من أمثال هذه اُألمور فلله تعاىل فيه سر وتدبري وحكمة ال يعلمها إالّ هو

خرب اهللا تعاىل يف القرآن من حديث نبيني وما جرى بينهما من اخلطاب يف هذا املعىن، أحدمها موسى، عليه السالم، وقد أ
وهوصاحب شؤيعة وامر وي وحدود ورسوم وأحكام، واآلخر اخلضر، عليه السالم، وهو صاحب سر غَيب وكتمان، وكيف 

وإمنا ذكرنا هذه احلكايات .  وكيف اعتذاره إليه ملا مل يستطع مهع صرباًتعرض له موسى، عليه السالم، فيما يفعله بواجب حكمة،
يف هذا الفصل ألن أكثر اآلراء واملذاهب تتشعب يف هذه اُألمور املشِكلة اليت فكّر فيها العلماء، وطلبوا ِعللها، فلما مل تبلُغ أفهامهم 

وال حييطون بشيء من : "كما قال.  عصمه اهللا وهدى قلبه وعرفهكيفية معرفتها، تفرقت م اآلراء واملذاهب عند ذلك، إالّ من
  ".ربنا وسعت كل شيء رمحة وعلماً: "وقوله" ال علم لنا إالّ ما علمتنا: "وقالت املالئكة" عمله إالّ مبا شاء

  فصل اُألمور المشكلة ثالثة أنواع

فمنها ما هي أُمور جسمانية : ولكن جيمعها كلها ثالثة أنواعمث اعلم أن اُألمور املشكلة كثرية ال حيصي عددها إالّ اهللا تعاىل، 
طبيعية حمسوسة، ومنها ما هي أُمور روحانية معقولة، ومنها ما هي أُمور رياضية متوسطة بني اجلسمانية والروحانية فأما اُألمور 
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ما هي بني ذلك، وقد ذكرنا طرفاً من هذه مكنها ما هي ظاهرة جلية، ومنها ما هي لطيفة دقيقة، ومنها : اجلسمانية فثالثة أنواع
  .اُألمور يف رسائلنا الطبيعية وتكلمنا عليها يف كل رسالة حسب ما يليق به ويقتصر غرضها

فمنها ما هي قريبة من األوهام، ومنها ما هي بعيدة ال ميكن األفكار وتصورها : وأما اُألمور الروحانية فهي تنقسم ثالثة أنواع
وقد ذكرنا طرفاً من اُألمور الرياضية واإلهلية يف رسائلنا العقليات. لها، ومنها ما بني ذلكواألوهام ختي.  

فمنها ما هي قريبة من األوهام يكفي أدىن تأمل فيها، ومنها ما هي بعيدة جداً : وهكذا حكم اُألمور الرياضية فإا ثالثة أنواع
  .وقد ذكرنا طرفاً منها يف رسائلنا الرياضيات. نها ما هي بني ذلكحتتاج إىل تأمل شديد وحبث دقيق يف تصورها، وم

فأما فروعها فكثرية ال حيصي عددها إالّ اهللا . فهذه تسعة أنواع ال خيرج عنها شيء من اُألمور املُشكلة املختلفة فيما بني العلماء
  .تعاىل

ن الناس، وجعل يف ِجبلة نفوسهم حمبة معرفتها، ومكّنهم من مث اعلم أن اهللا تعاىل خلق لكل نوع من هذه العلوم واآلداب أُمةً م
طلبها وتعلّمها والبحث عنها، والنظر فيها، لتكون العلوم واآلداب حمفوظة عليهم ال تنقرض، كما خلق لكل صناعة وجتارة أُمةً من 

  .سان إليها يف الدين والدنيا مجيعاًالناس وجعلها سبب معاشهم طول حيام يف دنياهم، لتكون كلها حمفوظةً باقية حلاجة اإلن

وأفضل كل أهل علم . مث اعلم أن العلوم اآلداب تتفاضل كما أن الصنائع والتجارات واألعمال تتفاضل، وأن أهلها يتفاضلون فيها
  .هم الراسخون يف العلم، العارفون بأُصوله وفروعه، كما أن أهل الصناعة والتجارة هم احلذّاق ا اُألستاذون فيها

 ،هلهمث اعلم أن ليس كل علم وأدب يليق بكل إنسان أن يتعلمه ويتعاطاه، ولكن أوىل العلوم بكل إنسان أن يتعلمه ما ال يسعه ج
فانظر يا أخي أوالً بعقلك، وميز ببصرك، واختر من العلوم واآلداب ما ال بد لك منه، كما ختتار من األعمال . وواجب عليه طلبه
  .ات ما ال بد لك منهاوالصنائع والتجار

    

مث اعلم أن الناس على طبقات كثرية يف أحواهلم من الصنائع واألعمال واألخالق واآلراء واملذاهب والعلوم واملعارف، ال يحصى 
فمنهم العامة من النساء والصبيان واجلهال، ومنهم اخلاصة من العلماء واحلكماء : عددها، ولكن يحصرهم كلّهم ثالثُ طبقات

فاليت تصلُح للخاصة ال تصلح : ولكل طائفة من هؤالء ِعلم هو أوىل م وأليق. لبالغني فيها الراسخني، ومنهم متوسطون بني ذلكا
للعامة، واليت تصلح للعامة ال تصلح للخاصة، ولكن الذي يصلح للخاص والعام وما بينهما من سائر الطبقات مجيعاً من العلوم 

  .الدين وما يتعلق به من األعمالواملعارف واآلداب هو علم 

فمنها ظاهر جلي، ومنها ما : فصل يف علوم الدين وآدابه وهي نوعان مث اعلم، أيدك اهللا، أن علم الدين وآدابه وما يتعلق به نوعان
فاً، مثل علم وأوىل ما يصلُح للعامة من حكم الدين وآدابه ما كان ظاهراً جلياً مكشو. هو باطن خفي، ومنها ما هو بني ذلك

الصالة والصوم والزكاة والصدقات والقراءة والتسبيح والتهليل وعلم الِعبادات؛ ومثل علم األخبار والروايات والِقصص، وما 
وأوىل علوم الدين باملتوسطني بني اخلاصة والعامة هو التفقُّه يف أحكامها، والبحث عن السرية . شاكلها تعليماً وتسليماً وإمياناً

ادلة، والنظر يف معاين األلفاظ، مثل التفسري والترتيل والتأويل، والنظر يف املُحكمات واملتشاات، وطلب احلُجة والربهان، وأن ال الع
  .يرضى من الدين تقليداً، إذا كان ميكنه االجنهاد ودقة النظر

 يطلبوه، ويليق م، أن ينظروا فيه ويبحثوا عنه، والذي يصلُح للخواص البالغني يف احلكمة، الراسخني يف العلوم من علم الدين أن
هو النظر يف أسرار الدين وبواطن اُألمور اخلفية، وأسراراها املكنونة اليت ال يمسها إالّ املطهرون من أدناس الشهوات، وأرجاس 

أخوذة معانيها عن املالئكة، وما تأويلُها الِكبر والرياء، وهي البحث عن مرامي أصحاب النواميس يف رموزهم وإشارام اللطيفة، امل
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وحقيقة معانيها املوجودة يف التوراة واإلجنيل والزبور والفُرقان وصحف األنبياء، عليهم السالم، من االخبار عن بدء كون العامل 
اق عليه وعلى ذُريته، وِعتاِب وخلق السموات واألرض يف ستة أيام، مث استوى على العرش وخلق آدم األوال الترايب، وأخذ امليث

املالئكة لرا، ومراجعتها إياه يف اخلطاب، وسجودهم آلدم، عليه السالم، وِعصياِن إبليس واستكباره عن السجود، وما شجرة 
 ينتظر يف اخلُلِْد واملُلك الذي ال يبلى، وما شاكل هذه اإلشارات واملرامي عن أُمور قد مضت مع الزمان وانقضت مع األيام، وما

واحلَشر والنشر وامليزان والوقوف على األعراف، واجلَواِز على الصراط ودخول . املستقبل كاملكث يف البرزخ، والبعث والقيامة
اجلنة، وما نعيمها وكيفية لذاا، وماهية دركات النريان وعذاب أهلها، وما شاكل هذه اُألمور املذكورة يف كتب األنبياء، عليهم 

  .وأما حقائق معانيها فقذ بينا طرفاً من هذه العلوم واملعارف يف رسائلنا الناموسية اإلهلية. المالس

مث اعلم أن رجال هذه الطبقات الثالث، املقدم ذكرها، متفاوتو الدرجات يف علومهم ومعارفهم، فإن استوى أن تكون يف أعلى 
جتهد يف الطلب، فإن الذين هم فوقك قد كانوا وليست هذه مراتبهم، مث املراتب وأعلى الدرجات، فال ترض لنفسك بالدون، وا

  ".والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا: "اجتهدوا فيالطلب وبلّغهم اهللا كما وعد قال

  معرفة اهللا

هية ذاته، وأكثروا القيل فصل مث اعلم أن أشرف العلوم وأجلّ املعارف هي معرفة اهللا وِصفاِته االئقة به، وأن العلماء قد تكلموا يف ما
والقال يف حقيقته وِصفاته، وتاه أكثرهم يف العجاج عن املنهاج والفَلَح، والِعلّة يف ذلك هو من أجل أن هذا املطلب من أبعد املرامي 

  .اآلية." اءكسراب بقاع حيسبه الظمآن م: "إشارةً، وهو أقرب املذاهب وجداناً كما قال تعاىل، وضرب هلذه املعاين مثالً فقال

    

مث اعلم أنه مل يفُت من فاته وجدانه من أجل خفاء ذاته ودقة صفاته، وِكتماا، ولكن من شدة ظهوره وجاللة نوره، وإمنا ذهب 
على من ذهب معرفة ذاته وحقيقة صفاته، من أجل أم طلبوه كطلبهم سائر األشياء اجلزئية احملسوسة، وحبثوا عنه كبحثهم عن 

ودات الكليات املبدعات املخترعات املصنوعات الكائنات، من اجلواهر واألعراض والصفات املوصوفات، احملتوية عليها سائر املوج
وذلك أن كل واحد من هذه املوجودات يطلب فيه ويبحث عنه . األماكن واألزمان واألكوان واألشخاص واألنواع واألجناس

وكيف هو؟ وأي هو؟ وأين هو؟ ومىت هو؟ وِلم هو؟ ومن هو؟ مث اعلم أن مبدع هل هو؟ وما هو؟ وكم هو؟ : بتسعة مباحث وهي
ما : اهلُِويات، وممهي املاهيات، وموجد الكميات، ومكيف الكيفيات، ومميز األينيات، ومرتب األنينات، وعلّة اللِّميات ال يقال له

هو؟ وِلم كان؟ وإمنا جيوز ويسوغ فيه وعنه، من هذه املباحث هو؟ وال يسأل عنه كيف هو؟ وكم هو؟ وأي هو؟ ومىت 
ومن . هو الذي فعل كَيت كَيت، وهو الذي وضع كَيت وكيت: ها هو؟ ومن هو؟ كما يقال: والسؤاالت، اثنان حسب ومها

 أجاب عن جواب من فلم جييبه موسى عن جواب ما بل" ما رب العاملني؟: "أجل هذا أجاب موسى عليه السالم ِفرعون، إذ سأله
فلم يرض ِفرعون اجلواب، فقال ملن حوله من الناس ." رب السموات واألرض وما بينهما: "الذي يليق به وبربوبيته، فقال

أسأله ما هو؟ وجييبين من هو؟ زكذا سأل مشركو قريش ومجادلوهم النيب، عليه السالم، فقالوا نعبد " أال تستمعون؟: "املتكلمني
" قل هو اهللا أحد: "آهلتنا، وحنن نراها ونشاِهدها ونعرفها، فأخربنا عن إهلك الذي تعبده ما هو؟ فأنزل اهللا تعاىل قولهأصنامنا و

يريدون ماهية ذاته، أجوهر هو أم عرض؟ أنور هو أم ظلمة؟ أجسم هو أم روح؟ أداخل هو أم ! ال يفهم وال يعرف: فقالول
 أم مشغول؟ وما شاكل هذه املباحث واملطالب اليت ال تليق بربوبيته، تعاىل اهللا عما يقول خارج؟ أقائم هو أم قاعد؟ أفارغ هو

  .الظاملون علواً كبرياً
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  مسألة الخالف للذات والصفات

فصل مث اعلم أن مسألة اخلالف للذات والصفات هي أيضاً من إحدى املسائل اخلالفية بني العلماء يف اآلراء واملذاهب، وذلك أن 
ة الظنون والتخيالت العارضة لألفهام، إذا تفكرت النفوس يف ماهية اهللا، وكيفية صفاته االئقة، فال تدي الظنون وال تقر كثر

األفهام عن اجلوالن، وال تسكُن النفوس إليه وال تطمئن القلوب له حىت يعتقد اإلنسان رأياً من اآلراء، وتسكُن نفسه إليه، ويطمئن 
  .قلبه به

اس من يرى ويعتقد أن اهللا تعاىل شخص من األشخاص الفاضلة، ذو صفات كثرية ممدوحة وأفعال كثرية متغايرة، ال يشبه فمن الن
وهذا رأي اجلمهور من العامة وكثري . أحداً من خلقه، وال مياثله سواه من بريته، وهو منفرد من مجيع خلقه يف مكان دون مكان

من اخلواص.  

ومنهم من يرى أنه فوق العرش يف السموات، وهو مطَِّلع على . أنه يف السماء فوق رؤوس اخلالئق مجيعاًومنهم من يرى ويعتقد 
  .أهل السموات واألرض، وينظر إليهم، ويسمع كالمهم، ويعلم ما يف ضمائرهم ال خيفى عليه خافية من أمرهم

د للعامة من النساءوالصبيان واجلهال، ومن ال يعلم شيئاً من العلوم الرياضية والطبيعية والعقلية واعلم أن هذا الرأي واالعتقاد جي
واإلهلية، ألم إذا اعتقدوا فيه هذا الرأي تيقنوا عند ذلك وجوده، وحتققوا وعلموا وصاياه اليت جاءت ا األنبياء، عليهم السالم، 

عيد، وجتنبوا الزور والشرور، وعلموا اخلري واملعروف، من األوامر والنواهي، وعلموا ِعلمها وعملوا ا خوفاً ورجاء من الوعد والو
  .وكان يف ذلك صالح هلم وملن يعاملهم ويعاشرهم من اخلاص والعام، وليس يضر اهللا شيئاً مما اعتقدوه

 أنه شخص ومن الناس طائفةٌ أُخرى فوق هؤالء يف العلوم واملعارف ترى بأن هذا الرأي باطل، وال ينبغي أن يعتقدوا يف اهللا تعاىل
حيويه مكان، بل هو صورة روحانية سارية يف مجيع املوجودات، حيث ما كان ال حيويه مكان وال زمان، وال يناله حس وال تغيري 

وال حدثان، وهو ال خيفي عليه من أمر خلقه ذَرة يف األرِضني والسموات، يعلمها ويراها ويشاهدها يف حال وجودها، وكان 
  .بعد فنائهايعلمها قبل كوا و

    

ومن الناس طائفةٌ أُخرى فوق هؤالء يف العلوم واملعارف والعقل ترى وتعتقد أنه ليس بذي صورة، ألن الصورة ال تقوم إالّ يف 
  ".ال تدركه األبصار وهو يدرك األبصار"اهليوىل، بل ترى أنه نور بسيط من األنوار الروحانية 

ارف والنظر واملَشاهد يرى ويعتقد أنه ليس بشخص وال بصورة بل هوية وحدانية، ذو ومن الناس ممن فوق هؤالء يف العلوم واملع
قوة واحدة وأفعاٍل كثرية وصنائع عجيبة، ال يعلم أحد من خلقه ما هو، وأين هو، وكيف هو، وهو الفائض منه وجود املوجودات، 

كن فكان، وهو موجود يف كل شيء : ال زمان وال مكان، بل قالوهو املُظِهر صور الكائنات يف اهليوىل، واملُبِدع مجيع الكيفيات ب
  .كما وصفنا يف رسالة البادئ. من غري املخالطة، ومع كل شيء من غري املمازجة، كوجود الواحد يف كل عدد

تلك املعرفة مث اعلم أن اللع تعاىل جعل بواجب حكمته، يف جبلة النفوس، معرفة هويته طبعاً من غري تعلم وال اكتساب، لتكون 
داعية هلا ومؤدية إىل طلب ماهيته ومعرفة آنيته، ولتكون طَِلبتها يف هذه املعارف داعيةً هلا ومؤدية إىل أحكام مجيع العلوم واملعارف 

إليه اإلهلية والطبيعية والرياضية والعقلية واِحلسية، حىت إذا أحكمت هذه العلوم واملعارف، عرفته عند ذلك حق معرفته، وسكنت 
  .واطمأنت وثبتت معه، ونالت السعادة القصوى اليت هي سعادة اآلخرة

دنيوية، وأُخروية، والسعادة الدنيوية هي أن يبقى كل شخص يف هذا العامل أطولَ ما ميكن على أحسن : مث اعلم أن السعادة نوعان
  .د إىل أبد اآلبدين على أمتّ حاالا وأكمل غايااوالسعادة اُألخروية أن تبقى كل نفس بعد مفارقتها اجلس. حاالته وأكمل غاياته
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مث اعلم أن أحسن حاالت النفوس أن تكون عاملة باُألمور اإلهلية، عارفة باملعارف الربانية، ملتذّة ا، مسرورة فرحانة، منعمة أبد 
فيها : "وقال، عليه السالم" أنتم فيها خالدونفيها ما تشتهيه األنفس وتلتذ األعني و: "اآلبدين، خالدة سرمدية، كما قال اهللا تعاىل

  ".ما ال عني رأت، وال أُذُنٌ مسعت، وال خطر على قلب بشر

  مسألة خلق القرآن

فمن : فصل مث اعلم أن مسألة الصفات هي أيضاً من إحدى اخلالف بني العلماء، ولكن من املسائل ما هي فروع مبنية على أصل
، فإن هذا احلكم مبين على أن الكالم إمنا هو حروف وأصوات يحدثها املتكلم يف اهلواء، فعلى هذا ذلك قول القائلني خبلق القرآن

وأما على أصل من يرى أن احلروف واألصوات إمنا هي ِسمات وآالت، والكالم إمنا هو تلك . األصل جيب أن يكون القرآن خملوقاً
 أن ال يكون القرآن خملوقاً، ألن اهللا تعاىل مل يزل عاملاً بتلك املعاين اليت هي يف املعاين اليت يف أفكار النفوس، فعلى هذا األصل جيب

ومنهم من يرى أن كالم كل متكلم فهو إفهامه غريه معىن من املعاين بأي لغٍة وأي عبارٍة . علمه، وتلك املعاين مل تزل معلومة له
إفهامه تلك املعاين، وكذلك جربيل، عليه السالم، حملمد، وكذلك حممد وأي إشارة كانت، فكالم اهللا جلربيل، عليه السالم، هو 

  .ألمته، وأُمته بعضهم لبعض، وكلّها خملوقة

فأما إفهام اهللا جلربيل، عليه السالم، فليس خملوقاً، ألن إفهام اهللا إبداع منه، واإلبداع غري املُبدع، كما أن العلم غري العاِلم وغري 
  .الء املُجادلة ال يعرفون الفرق بني املخلوق وبني املُبدع وال بني اخللق واإلبداعوكثري من هؤ. املعلّم

وأما اإلبداع فهو إجياد الشيء من الشيء، " خلقكم من تراب: "مث اعلم أن اخللق هو إجياد الشيء من شيء آخر كما قال اهللا تعاىل
واملكونات ". كن فيكون:  أن نقول له- أي أبدعناه -ا لشيء إذ أردناه إمنا قولن: "وكالم اهللا هو إبداع أبدع به املُبدعات كما قال

  .فكُن بأي شيء يتكون إن كان خملوقاً على زعم هؤالء املخالفني. كن: إمنا تتكون بقوله

يعتقد أن وذلك أن منهم من يرى و. مث اعلم أن اختالف العلماء يف معلومات اهللا مل يزل أيضاً من إحدى أُمهات املسائل للخالف
معلومات اهللا مل تزل هي أشياء يف الِقدم جواهر أو أعراض، ألن الشيء عندهم هو الذي يخبر عنه ويعلم، فقد علم اهللا األشياء قبل 

  .وهذا رأي بعض القدماء وبعض متكلمي أهل هذا الزمان. أن أخرجها من العدم إىل الوجود واختراعها

عاملاً بأنه ال شيء سواه، وكان عاملاً بأنه سيخلق األشياء وجيعلها جواهر أو أعراضاً، ويؤلفها ومن العلماء من يرى أن اهللا مل يزل 
  .على ما هي عليه اآلن مث فعل كما علم

    

وذلك أن منهم من يرى أن يف علم اهللا تعاىل : وأما مسألة املشيئة واإلرادة فهي أيضاً من إحدى مسائل اخلالف وأُمهاا بني العلماء
  .ء ال يريدها هو وال يشاؤها النتة، وهي الشرور والعصيان واملُنكرأشيا

ومنهم من يرى ويعتقد بأنه ال جيوز أن يكون يف علم الباري أشياء ال يريدها هو مع قُدرته على تغيريها، وعلمه بكوا شراً كان أو 
  .خرياً

 سبيل ااز، وإمنا يوصف الباري تعاىل بالعلم، وما علمه بأنه ومنهم من يرى أن اهللا تعاىل ال يصف باإلرادة واملشيئة إالّ على
فاإلرادة ال حيتاج إليها وال معىن . وما علم بأنه ال يكون، فال يكونه هو وعباده. سيكون فال بد من كونه، كونه هو، أو كونه غريه

  .ن يكون، وإن مل خيتر فال يريد أن يكونهلا، ألن اإلرادة يوصف ا من ال يدري هل يكون الشيء أم ال، فإن اختار أراد أ

  .فعلى هذا األصل ِكلتا الطائفتني اخلائضتني يف إرادة اهللا ومشيئته على غري حتقيق، بل على سبيل ااز
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 فاألمر إذا كان ال يقع من العباد ما أُمروا به ونهوا عنه إالّ مبا سبق العلم به أن يكون أو ال يكون،: وأما احتجاج من يزعم ويقول
والنهي والوعد والوعيد واملدح والذم ملاذا؟ وما وجه احلكمة فيها؟ فليعلم قائل هذا القول بأن اللوم والذم ليس يلزم العبد من أجل 

فإذا اجتهد العبد ووقع املعلوم منه فهو ممدوح مستوِجب . وقوع املعلوم منه، بل من أجل تركه االجتهاد مبا أمر به أو نهي عنه
  . والثناء عليه، وإذا اجتهد العبد ومل يقع املأمور به، أو وقع املَنهي عنه، فهو معذور يستحق العفو والغفران من أجل اجتهادهللوعد

والتوبة . ويستحق العبد الثواب واجلزاء. مث علم أن اهللا تعاىل أمر أيضاً بالتوبة والندامة واالستغفار، وهي أيضاً طاعة اهللا والدين
  .ستغفار ال يكون إالّ بعد الذنبوالندم واال

  ".لوال أن بين آدم إذا أذنبوا تابوا، فيغفر هلم اهللا تعاىل خلقاً جديداً أذنبوا وتابوا فيغفر هلم: "وقد روي عنه، عليه السالم، أنه قال

 بالِعصمة والتوفيق واللُّطف يف الطاعة، مث اعلم أن اهللا تعاىل إمنا يمن ويتقضل على عبيده بالعفو واملغفرة إذا أذنبوا، كما من عليهم
ومن : "وقال" إنه ال ييأس من روح اهللا: "وقال" قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ال تقنطوا من رمحة اهللا: "كما قال تعاىل

  ".يقنط من رمحة ربه إالّ الضالون

ويدعوهم إىل اهللا، ويهديهم إليه، ويزهدهم يف الدنيا، ويرغّبهم مث اعلم أن من أفقه الفقهاء احلكماء من كان يحِسن أن يعظ الناس، 
يف اآلخرة، وخيوفهم سخط اهللا، فال يؤيسهم من روحه، ويحذِّرهم اهللا وال يقنطهم من رمحة اهللا، ويحسن أن يصف هلم فضل اهللا 

تجراء على اهللا ال اتكاالً على رمحته، بل يقيمهم بني وإحسانه ورمحته، وال يرخص هلم معصيته وال ترك طاعته، ألن ذلك يكون اس
الرجاء واخلوف وبني الرغبة والرهبة إىل يوم يلقَونه، فيفعل م ما يشاء، وحيكم فيهم ما يرد، ال راد حلُكمه، وال معقِّب لقضائه، 

  .فعال ملا يريد

ذاهب واالعتقادات ما هي مؤلفة لنفوس معتقديها، معذِّبة لقلوم، وهي واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروٍح منه، أن من اآلراء وامل
  .اآلراء الفاسدة االعتقادات الرديئة، ومنها ما هي ملذّة لنفوس معتقديها، مفرحة لقلوم، وهي اآلراء الصاحلة واالعتقادات اجليدة

    

فمن ذلك . ا طرفاً ليعرف القياس ا ويحذر منها ومن أمثاهلامث اعلم أن اآلراء الفاسدة كثرية ال يحصى عددها، ولكن نذكر منه
رأي من رأى واعتقد أن العامل قدمي ال صانع وال مدبر له، وإن هذا الرأي مؤمل لنفوس معتقديه، معذّب لقلوم، وذلك أنه الخيلو 

فإنه ال يدري من أين له هذا، وما هو من أن يكون صاحب هذا الرأي سعيد أهل الدنيا أو من أشقيائهم، فإن كان من سعدائهم 
وقد علم . فيه، وال يدري من أعطاه ذلك ليشكر له، ويطلب منه املزيد، ويرجو منه خرياً مما أعطى، إما من الدنيا وإما يف اآلخرة

 هو فيه من النعمة ورغد يقيناً أن الذي فيه من النعمة ورغد العيش ال يدوم له، وأنه مفارقه على رغمه، مع شدة حمبته للبقاء فيما
العيش، ومع شدة شهواته لدوام تلك النعمة عليه، كلما ذكر املوت والفناء نغص عليه شهواته، ومير املوت عليه لذاته، فيعيش طول 

، وال يؤمل عمره خائفاً من املوت، وِجالً من الفناء، مشفقاً من اهلالك، مث ميوت على رغٍم وحسرة وندامة ال يرجو بعد املوت خرياً
فهذه حاله يف الدنيا، فأما يف اآلخرة فاحلسرة والندامة والويل الطويل واخلُسران . بعد الفراق معاداً وال ثواب عمل وال جزاء إحسان
  .املُبني ومتني الرجعة وقد حيل بينه وبني ما يشتهي

ه، وذلك أنه يفين عمره كله جبهل وعناء وشقاء يف طلب ما مل وإن كان من أشقيائها فهو أسوأ حاالً وأمر عيشاً وأشر سريةً من غري
فيطلب منه ! يقدر له، وهو ال يدري أن طلبه ال يزيد يف رزقه شيئاً، أو ال يدري أن الذي أعطاه ما أعطاه، ومنعه ما منعه، من هو

يش طول عمره مغتماً حزيناً ضِجراً ملا رأى أنه فهو، جبهله بربه، يع! فيسأله ويرجوه ويؤمل منه خرياً عوضاً عما فاته يف وقت آخر
خسر "فاته ما وجد غريه، مث ميوت حبسرة وغصة وندامة ال يرجو بعد املوت خرياً، وال بعد الفراق ثواب عمل وال جزاء إحسان 
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  ".الدنيا واآلخرة ذلك هو اخلسران املبني

أحدمها خير : قديها املُعذّبة هلم رأي من رأى واعتقد أن للعامل صانعنيومن اآلراء الفاسدة واالعتقادات الرديئة املؤملة لنفوس معت
فاضل، واآلخر شرير رذل، ومها متجاوران خمتلطان، أو متباينان متنازعان، كلّ واحد خماِلف لآلخر يف شيء أو أشياء، طول الدهر 

 يعتقد مثل هذا الرأي فهو ال يدري أين ذلك اخلير فمن. كلّ واحد يف جهد وعناء وبالء من صاحبه، يريد غَلبته واخلالص منه
فهو . الفاضل فيطلبه ويأوي إليه ويصيره يف خريه، وأين ذلك الشرير فيعرفه ويهرب من عذابه ويتخلص من شره وينجو من جوره

خلالص مما هو فيه، وال كيف وجه يعيش طول عمره حريانَ متبلبالً، مؤتِلمةً نفسه، معذباً قلبه، وجالً خائفاً، ال يدري كيف وجه ا
  .النجاة من املُنقَلَب

ومن اآلراء الفاسدة الرديئة املؤملة لنفوس معتقديها رأْي من يرى ويعتقد أن العامل محدث مصنوع وله صانع واحد حكيم، ولكن ال 
جو الوصول إىل اآلخرة، وال يؤمل فمن يعتقد هذا الشأن فهو ير! يرى البعث والنشور والقيامة وال احلشر واحلساب وال لقاء ربه

ثواب العمل وال جزاء اإلحسان، فيكون حال من يعتقد هذا الرأي وحكم نفسه يف آالمها وعذاا وعذاب قلبه كحكم من يعتقد 
  .داً عليهم قوهلمرا" إن هي إالّ حياتنا الدنيا منوت حنيا: "بأن العامل قدمي وال صانع له، كما تقدم ذكره، وإليه أشار بقوله تعاىل

مث اعلم أن أسوأ الناس حاالً ورأياً، وأشر هم اعتقاداً من اليؤمن بيوم احلساب، وال يرجو اآلخرة، وال خياف العاقبة، وذلك أنه يفين 
ة عنه، أو نيل شهوة، أو الوصول إىل لذة متمنضرمنفعة إىل جسده، أو م ياً عمره كله يف طلب الدنيا وإصالح أمر املعاش جلر

للخلود يف الدنيا، مع علمه ويقينه أنه ال يدرك فيها وال يبقى هو له، وأنه ال بد من املوت، مث ال يرجع وال يرجو بعد املوت ثواب 
  .عمل، وال جزاء إحسان، بل ميوت حبسرة وندامة آِيساً مما يرجوه املؤمنون، قَنوطاً مما يؤمله العارفون من اخلريات والنعيم واللذات

    

 اعلم أن اهللا تعاىل، بواجب حكمته، جعل يف طبع النفوس حمبة الوجود والبقاء أبداً سرمداً، وجعل يف جبلتها كراهية العدم مث
وبغض الفناء، مث منعها يف ذلك الدنيا لكي تركُن إليها وتسكن فيها وتطمئن ا، ال لكون النفوس يف هذه الدنيا حال نقٍص دون 

رة حال متاٍم وكمال، والبقاء على حال التمام والكمال أفضل وألذّ وأشرف، كما أن حال األجساد يف التمام، وكوا يف اآلخ
  .األرحام حال نقص من التمام، وحاهلا بعد الوالدة حال متام وكمال، ال خيفى هذا على العقالء

ل النقص يف الرحم واجلواز عليه، فهكذا حال مث اعلم أنه ال يمكن الوصول إىل حال التمام والكمال يف الدنيا، إالّ بعد تقدم حا
النفوس يف الدنيا بشبه حال األجساد يف األرحام، وحال النفوس بعد مفارقتها األجساد يشبه حال األجساد بعد مفارقتها األرحام، 

م، كما بينا يف رسالة ِحكمة ألن املوت ليس شيئاً سوى مفارقة النفس اجلسد، كما أن الوالدة ليس شيئاً سوى مفارقة اجلسد الرِح
  .املوت

  معرفة حقيقة أمر المعاد

فصل مث اعلم أن العلماء إذا قالت قوالً على حكومٍة ما، فهي مقدمة هلا نتيجة، فقوهلم إن الطبيعة مل تفعل شيئاً باطالً، يعنون ذا 
أو مل تعرف، فشهوة النفوس البقاء أبداً، وكراِهيتها الفناء القول أنه ليس شيء من األشياء املوجودة يف العامل إالّ حبكمٍة ما عِرفت 

فلو مل يكن للنفوس بقاء بعد مفارقة األجساد، لكان وجود هذه الشهوة يف جبلتها زكراهية الفناء يف طباعها . ليست إالّ حبكمٍة ما
فإذاً البقاء بعد الفناء-ة باطالً، ألن البقاء يف الدنيا أبداً ليس مبوجود لشخص من األشخاص احليوانية البت .  

مث اعلم أن ِذكرنا هذه احلكومة يف هذا الفصل هو من أجل أنه ليس من علٍم بعد معرفة الباري تعاىل أشرف وأجلّ وأنفع للنفوس 
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فليس للنفوس من معرفة حقيقة أمر املَعاد والنشأة اآلِخرة، فليس للنفوس طريق أفضل وأجود إىل معرفة أمر املَعاد والنشأة اآلِخرة، 
طريق أفضل وأجود إىل معرفة أمر املعاد من معرفتها ذاا وعلمها جبوهرها وصفاا االئقة ا؛ وهو أن تعلم كل نفس بأا جوهرة 

خاسرةً، روحانية، حية بذاا، عالّمة بالقوة، فعالة بالطبع، وأا باقية بعد مفارقة اجلسد، إما ملتذّةً مسرورةً فرحانةً، وإما مغتمةً 
  .كما بينا يف رسائلنا وكما ذكر اهللا تعاىل يف حنو من تسع مائة آية يف القرآن

  عقائد مؤلمة

فصل وأيضاً من اآلراء الفاسدة، واالعتقادات املؤملة لنفوس معتقديها، رأي من يرى أن بارئه وإهله روح القدس الذي قتله اليهود 
  .بناسوته من العذاب، فتركه خمذوالًوصلبت ناسوته، وذهب الهوته ملا رأى ما نزل 

مث اعلم أن هذا الرأي واالعتقاد يكسب صاحبه غيظاً على القاتل وحنقاً، وعلى املقتول حزناً وغماً، مث يبقى، كول عمره، متأملةً 
كم من يرى ويعتقد أن وهكذا أيضاً ح. نفسه، معذّباً قلبه، مشتهياً لالنتقام من عدوه، مث ال يظفر بشهوته، وميوت حبسرته وغصته

  .اإلمام الفاضل املنتظر اهلادي مختٍف ال يظهر من خوف املخالفني

واعلم أن صاحب هذا الرأي يبقى، طول عمره، منتظراً خلروج إمامه، متمنياً يئه، مستعجالً لظهوره، مث يفىن عمره وميوت حبسرة 
  : شاعروغُصة ال يرى أمامه، وال يعرف شخصه من هو، كما ذكر ال

  أروح وأغدو داِئم الحسرات؟  تَر أنّي، مذ ثالثين ِحجةً ألم

مث اعلم أن أمثال هذه اآلراء الفاسدة، واملذاهب واالعتقادات، كثريةٌ ال حيصي عددها إالّ اهللا، وإمنا ذكرنا منها طرفاً ليعلم أا كلها 
". نسوا اهللا فأنساهم أنفسهم: " بغري اهللا وتركهم لذمر اهللا، كما قال اهللامؤملة لنفوس معتقديها، وهو جزاٌء هلم وعقوبة الشتغاهلم

يعين تركوا ِذكر اهللا واركوا طاعته واشتغلوا بذكر غريه، وطاعة من سواه، فتركهم معهم معذّبةً قلوم، ومؤتِلمةً نفوسهم، كما 
  ".ينومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض له شيطاناً فهو له قر: "ذكر اهللا تعاىل

مث اعلم أن هذه اآلراء الفاسدة واالعتقادات الرديئة يف اهللا تعاىل وصفاته وأحكامه وآدابه، نريانٌ ملتهبة يف نفوس معتقديها، 
نار اهللا املوقدة اليت تطَّلع على : "وحرقات مشتعلة يف قلوم، مؤملة هلا إىل وقت معلوم، ومعذِّبة هلا إىل أجل معدود، كما قال

  ".األفئدة

    

مث اعلم أنه ال يصل إىل معرفة اهللا تعاىل أحد من الناس إالّ بعد جوازه على اآلراء الفاسدة، إما يف أيام صباه، أو بعد ذلك، مث اهللا 
  ".وإن منكم إالّ واردها: "يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم من نفي الشرك، وينجيه منها كماوعد فقال

فشياطني اإلنس هم أهل اآلراء الفاسدة الظاهرة . إحدامها شياطني اإلنس: قادات الديئة طائفتانواعلم أن أهل اآلراء الفاسدة واالع
وشيتطني اجلن هم أهل اآلراء الفاسدة الباطنة اليت أسروها واستحنوا ا، وإخوام وأتباعهم وتالمذم . اليت ألفوها وأنسوا ا

  .وشيعتهم الذين يقتفون آراءهم، ويسلكون مناهجهم

اعلم أنه كلما مضت طائفة منها وانقرضت وبليت أجسادها، وأُحلقت نفوسها بنفوس من مضى قبلها مو رؤسائها ومعلميها و
حىت إذا : "وهكذا دأم إىل يوم القيامة كما قال تعاىل. وأستاذيهم من القرون املاضية، مث خلفتها أُخرى على سنِنها ومنهاجها

قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم "يسأهلم ملك املوت وأعوانه " ن ما كنتم تدعون من دون اهللاجاءم رسلنا يتوفوم قالوا أي
فعند . وعلموا أم كانوا ظاملني! واخسأوا بالعذاب" أم كانوا كافرين قال ادخلوا يف أمم قد خلت من قبلكم من اجلن واإلنس
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ربنا هؤالء أضلونا فآم : "تأخرين، ألوالدهم يعين لرؤسائهم املتقدمنيذلك قالت أخراهم ألوالدهم، يعين أتباعهم وتالمذم امل
  .وآيات كثرية يف حق هوالء، وخطاب بعضهم بعضاً كيف يكون يف جهنم، وهي طبقات النريان ودركام." عذاباً ضعفاً من النار

 وخصاالً عدة، فمنها أن تكون تلك اآلالم مث اعلم أن يف آالم النفوس، ملعتقدي اآلراء الفاسدة وعذاب قلوم، حكمةً جليلة
والعذاب كفارةً لذنوم، ومتحيصاً لسيئام، وأُخرى أن تكون رياضةً لنفوسهم، وترقيةً هلا من احلاالت أدون إىل األمت واألكمل، 

سانه، إذ جناهم منها، ألن الدنيا دار رياضة وبلوى وحمنة وجتربة واعتبار، واألخرى أن يتبني هلم فضل اهللا ونعمته ورمحته وإح
اهدنا الصراط : "وهذاهم إىل صراط مستقيم، كما فرض على أهل الدين دين اإلسالم يف كل يوم وليلة سبع عشرة مرة أن يقولوت

  ".احلمد هللا الذي هدانا وما كنا لنهتدي لوال أن هدانا اهللا: "إىل آخره، وكما حكيعنهم قوهلم ملا اهتدوا" املستقيم

  . نسبوا هم اهلداية إليه، ونسب هو اخلري والثواب واجلزاء إىل أعماهلمانظر وتأمل كيف

  غريزة الرهبة والرغبة

  .فصل واعلم أن اهللا جعل يف جبلة اإلنسان وطبيعته أالّ يأمتر أخد من العقالء لغريه، وال يطيعه إالّ رغبةً أو رهبة

عجل احلاضر هو ما تشاهده احلواس، واآلجل الغائب هو وال. عاجل حاضر، وآجل غائب: واعلم أن املرغوب واملرهوب نوعان
واعلم أنالغائب اآلجل ال تقع الرغبة والرهبة إليه ومنه إالّ . الذي ال تشاهده احلواس، ولكن قد تصوره األوهام بالوصف والنعت

! اً، كانت الرغبة إليه أوكد وأشدبالوعد والوعيد الصادق من العامل القادر، وكلما كان املرغوب أشد عند الراغب وأقرب حتقيق

وقد رغب اهللا تعاىل خلقه من اجلن واإلنس يف نعيم اجلنان وجعل الوعد للمؤمنني، ورهبهم أيضاً من . وهكذا حكم املرهوب منه
 اآلخرة بعد عذاب النريان، وجعل الوعيد أيضاً للكافرين واألشرار، وجعل ميعادهم يوم يلقونه، إما يف الدنيا قبل املمات، وإما يف

املمات والفراق، وبعث إليهم الرسل والشهداء واألنبياء الصادقني، وأنزل نعهم الكتاب وامليزان ليقوم الناس بالقسط، وذكر فيه 
وعد اهللا املؤمنني واملؤمنات : "وقال" بعث اله النبيني مبشرين ومنذرين: "الوعد والوعيد، وضمن وأقسم وحلف كما قال اهللا تعاىل

وما : "مث قرب فقال" فورب السماء واألرض إنه حلق مثل ما أنكم تنطقون: " مث أقسم تعاىل وحلف على حتقيق وعده فقال"جنات
  ".أمر الساعة إالّ كلمح البصر أو هو أقرب

وقته، ولكن من أجل أن موعده غائب عن إدراك احلواس، صار أكثر الناس له منكرين، وفيه شاكّني، ويف ماهيته وآنيته، مىت 
  ".لقد وعدنا حنن وآباءنا من قبل::هيهات هيهات ملا توعدون: "متحريين، كما أخرب عنهم بقوله

وأما املؤمنون فهم مقرن مبواعيده، منتظرون هلا، ولكن من اآلراء الفاسدة واالعتقادات الرديئة، رمبا ترد على قلوب املقرين شكوك 
     ! وحرية وإنكار

م واآلداب إحدى ومخسني رسالة، كل واحدة منها يف فن من العلوم ونوع من اآلداب، فاطلبها واقرأها، وقد عملنا يف هذه العلو
  .والصالة والسالم على النيب حممد وآله أمجعني. جتدها سهلة من غري تعب وكد

  الرسالة الثانية يف ماهية الطريق إىل اهللا عز وجل //\\

خوان الصفاء إرسائل وهي الرسالة الثالثة واألربعون من   

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
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  .احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى، آاهللا خري أما يشركون

اعلموا أيها اإلخوان، أيدكم اهللا وإيانا بروح منه، أن اهللا، تبارك وتعاىل، خلق اخللق وسواه، ودبر األمور وأجراها، مث استوى على 
 جوده ومتام إحسانه، أن اختار طائفة من عباده وأصفاهم وقرم وناجاهم، وكشف العرش وعاله، فكان، من فضل رمحته وكما

هلم عن مكنون علمه وأسرار غيبه، مث بعثهم إىل عباده ليدعوهم إليه وإىل جواره، وخيربوهم عن مكنون أسراره، لكيما ينتهوا عن 
ا عيش السعداء، ويبلغوا إىل كمال الوجود يف دار اخللود، كما نوم اجلهالة، ويستيقظوا من رقدة الغفلة، وحييوا حياة العلماء، ويعيشو

:" مث قال" إن اهللا اصطفى آدم ونوحاً وآل عمران على العاملني:" ذكر يف كتبه ووصف على ألسنة أنبيائه، صلوات اهللا عليهم فقال

  ".لسالم ويهدي من يشاء إىل صراط مستقيمواهللا يدعو إىل دار ا:" مث قال" بعث اهللا النبيني مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب

إحدامها صفاء النفس، واألخرى : واعلموا أيها اإلخوان، أيدكم اهللا وإيانا بروح منه، أنه ال ميكن الوصول إىل هناك إال خبلتني
  .استقامة الطريقة

دن، فأما البدن فهو هذا اجلسد املرئي فأما صفاء النفس فألا لب جوهر اإلنسان، فإن اسم اإلنسان إمنا هو واقع على النفس والب
املؤلف من اللحم والدم والعظام والعروق والعصب واجللد وما شاكله، وهذه كلها أجسام أرضية مظلمة ثقيلة متغرية فاسدة، وأما 

يف إدراكها النفس فإا جوهرة مساوية روحانية حية نورانية خفيفة متحركة غري فاسدة عالمة دراكة لصور األشياء، وإن مثلها 
صور املوجودات من احملسوسات واملعقوالت كمثل املرآة، فإن املرآة إذا كانت مستوية الشكل جملوة الوجه، تتراءى فيها صور 

  .األشياء اجلسمانية على غري حقيقتها، وأيضاً إن كانت املرآة صدئة الوجه، فإنه ال يتراءى فيها شيء البتة

كانت عاملة ومل تتراكم عليها اجلهاالت، طاهرة اجلوهر مل تتدنس باألعمال السيئة صافية الذات فهكذا أيضاً حال انفس، فإا إذا 
مل تتصدأ باألخالق الرديئة وكانت صحيحة اهلمة لتم تعوج باآلراء الفاسدة، فإا تتراءى يف ذاا صور األشياء الروحانية اليت يف 

الغائبة عن حواسها بعقلها وصفاء جوهرها، كما تشاهد األشياء اجلسمانية عاملها، فتدركها النفس حبقائقها، وتشاهد األمور 
حبواسها، إذا كانت حواسها صحيحة سليمة، وأما إذا كانت النفس جاهلة غري صافية اجلوهر، وقد تدنست باألعمال السيئة أو 

وبة عن إدراك حقائق األشياء صدئت باألخالق الرديئة أو اعوجت باآلراء الفاسدة واستمرت على تلك احلال، بقيت حمج
  ".كال إم عن رم يومئذ حملجوبون:" الروحانية، وعاجزة عن الوصول إىل اهللا تعاىل، ويفوا نعيم اآلخرة كما قال اهللا تعاىل

عادها، وأن واعلموا أيها اإلخوان، أيدكم اهللا وإيانا بروح منه، أن حجاا عن را إمنا هو جهالتها جبوهرها وعاملها ومبدئها وم
كال بل ران على قلوم :" جهالتها إمنا هي من الصدأ الذي تركب على ذاا من سوء أعماله وقبح أفعاله، كما قال تبارك وتعاىل

فلما زاغوا أزاغ اهللا :" وأما اعوجاجها فهو من أجل آرائها الفاسدة وأخالقها الرديئة كما قال اهللا تعاىل". ما كانوا يكسبون
  ".قلوم

علموا أيها اإلخوان، أيدكم اهللا بروح منه، أن النفس ما دامت على هذه الصفات فإا ال تبصر ذاا، وال يتراءى يف ذاا تلك وا
فيها ما تشتهيه األنفس وتلذ األعني وأنتم فيها :" األشياء احلسنة الشريفة اللذيذة الشهية اليت يف عاملها، كما وصف اهللا فقال

  ".علم نفس ما أخفي هلم من قرة أعني جزاء مبا كانوا يعملونال ت:" وقال" خالدون

واعملوا أيها اإلخوان، أيدكم اهللا بروح منه، أن النفوس ما مل تشاهد تلك األشياء ال ترغب فيها وال تطلبها وال تشتاق إليها وتبقى 
  ". يف الصدورفإا ال تعمى األبصار ولكن تعمى القلوب اليت:" كأا عمياء، كما قال اهللا تعاىل

    

واعلموا أيها إلخوان، أيدكم اهللا بروح منه، أن النفس إذا عميت عن أمر عاملها، وتومهت أنه ال وجود هلا إال على هذه احلال اليت 



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  616  

هي عليها اآلن يف دار الدنيا، فتحرص عند ذلك على البقاء يف الدنيا، وتتمىن اخللود فيها، وترضى ا وتطمئن إليها، وتيأس من 
يئسوا من اآلخرة كما يئس الكفار من :" وقال" ورضوا باحلياة الدنيا واطمأنوا ا:" آلخرة وتنسى أمر املعاد، كما ذكر اهللا تعاىلا

  ".أصحاب القبور

وإذا ذكروا ال :" مث إا إذا ذكرت بوصية اهللا اليت جاءت على ألسنة أنبيائه، عليهم السالم، ال تذكر شيئاً كما قال اهللا تعاىل
مث إا تبقى يف عمايتها وجهالتها وطغياا إىل املمات، مصرة مستكربة كأن مل تسمعها، فإذا جاءت سكرة املوت اليت " يذكرون

هي مفارقة النفس اجلسد وترك استعمال اجلسم، وفارقته على كره منها وبقيت عند ذلك فارغة من استعمال البدن وإدراك 
 فال ميكنها النهوض من ثقل أوزارها، ومن أعماهلا السيئة وعادا الرديئة، كما قال اهللا احملسوسات، تراجعت إىل ذاا لتنهض

فعند ذلك يتبني هلا أا قد فاتتها اللذات احملسوسات اليت كانت هلا بتوسط البدن، ومل " حيملون أوزارهم على ظهورهم:" تعاىل
 هلا أا قد خسرت الدنيا واآلخرة، وذلك هو اخلسران املبني وقد حتصل هلا اللذات املعقوالت اليت يف عاملها، فعند ذلك تبني

  .انقضى

  الفصل األول في 

  الحث على تهذيب النفس وإصالح األخالق

وأما اخللة األخرى اليت هي استقامة الطريق، فإن كل قاصد حنو مطلوب من أمور الدنيا فإنه يتحرى، يف مقصده حنو مطلوبه، أقرب 
كاً، ألنه قد علم أنه إن مل يكن له طريق قريب، فإنه يبطئ يف وصوله إىل مطلوبه، وأيضاً فإنه إن مل يكن الطرقات وأسهلها مسل

الطريق سهل املسلك فرمبا يعوق البلوغ إليه أو يتعب يف سلوكه، وإن أقرب الطرقات ما كان على خط مستقيم، وأسهلها مسلكاً 
ين إىل اهللا تعاىل بعد تصفية نفوسهم، والراغبني يف نعيم اآلخرة يف دار السالم، هو الذي ال عوائق يه، فهكذا ينبغي أيضاً للقاصد

والذين يريدون الصعود إىل ملكوت السماء والدخول يف مجلة املالئكة، أن يتحروا يف مقاصدهم أقرب الطرقات إليه، كما قال اهللا 
 فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيه ذلكم وصاكم إن هذا صراطي مستقيماً:" وقال سبحانه،" أولئك حتروا رشداً:" تعاىل

وحنن نريد أن نبني ما الطريق املستقيم الذي وصانا به وأمرنا " قل أو لو جئتكم بأهدى مما وجدمت عليه آباءكم:" وقال تعاىل" به
 إىل ما وعدنا ربنا، كما قال اهللا باتباعه على ألسنة أنبيائه، صلوات اهللا عليهم، ونصف أيضاً كيف ينبغي أن نسلكه حىت نصل

ولكن ال ميكنا بيان ذلك باحلقيقة إال بكالم " إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدمت ما وعد ربكم حقاً قالوا نعم:" تعاىل
لسائر آيات اهللا موزون، وقياس صحيح، ودالئل واضحة، على مثل بيان اهللا تعاىل وسنة أنبيائه، صلوات اهللا عليهم، بالوصف البليغ 

وإذا " ويف األرض آيات للموقنني ويف أنفسكم أفال تبصرون:" يف اآلفاق ويف أنفسنا، حىت يتبني هلم أنه احلق، كما قال اهللا تعاىل
  .فعلنا ذلك تفتحت أبواب العلوم املخزونة واألسرار املكنونة اليت ال ميسها إال املطهرون

    

تعاىل وإيانا بروح منه، أنه ال ينبغي أن يتكلم أحد يف ذات الباري تعاىل، وال يف صفاته احلزر واعلموا أيها اإلخوان، أيدكم اهللا 
:" والتخمني، بل ينبغي له أال جيادل فيه إال بعد تصفية النفس، فإن ذلك يؤدي إىل الشكوك واحلرية والضالل، كما قال اهللا تعاىل

وحنن نبتدئ أوالً قبل كل شيء فنبني كيف ينبغي أن نصفي " كتاب منريومن الناس من جيادل يف اهللا بغري علم وال هدى وال 
النفس من األخالق الرديئة اليت اعتدناها من الصبا، وجنعل لوصفنا ذلك يف رسائلنا الرياضية أبواباً شىت، ونذكر يف كل باب ضروباً 

 ذلك نصف يف هذه الرسائل أبواباً أخر يتبني فيها ما من األمثال، لكيما يكون أوضح للبيان وأقرب للفهم وأبلغ يف املوعظة، مث بعد
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الطريق املستقيم إىل اهللا عز وجل، وكيف ينبغي أن تتبع بكالم موزون ودالئل واضحة، ليكون منهاجاً للقاصدين، وإرشاداً 
فناه بإهلام اهللا تعاىل، أو مما قد للمريدين، مث نبتدئ بعد هاتني اجلهتني بالكشف عن األمور اإلهلية احلية واألسرار املخزونة مما قد عر

استنبطنا من تفاسري كتب أوليائه وترتيالت أنبيائه، عليهم السالم، ومما قد جرى على ألسنة احلكماء يف إشارام ورموزام، ومن 
هم سبب بدء كون العامل بعد أن مل يكن، ووقوع النفس وغرورها وخلق آدم األول وسبب عصيانه، وحديث املالئكة وسجود

آلدم، وقصة إبليس واجلان واستكباره عن السجود، وشجرة اخللد وامللك الذي ال يبلى، وسبب أخذ امليثاق إىل ذرية آدم وأخبار 
القيامة النفخ يف الصور البعث والنشور واحلساب، وفصل القضاء، واجلواز على الصراط، والنجاة من النار والدخول إىل اجلنة، 

، وما شاكل هذا من األخبار املذكورة يف كتب األنبياء، صلوات اهللا عليهم، وما حقائق معانيها، ألن يف وزيارة الرب تبارك وتعاىل
الناس أقواماً عقالء مميزين متفلسفني إذا فكروا يف هذه األشياء وقاسوها بعقوهلم ال تتصور هلم معانيها احلقيقة، وإذا محلوها على ما 

قبله عقوهلم، فيقعون عند ذلك يف الشكوك واحلرية، وإذا طالت تلك احلرية م أنكروها بقلوم، يدل عليه ظاهر ألفاظ الترتيل، ال ت
  .وإن كانوا ال يظهرون ذلك باللسان خمافة السيف

ناس ويف الناس أقوام، دوم يف العلم والتمييز، يؤمنون ويعلمون أا احلق، وأقوام آخرون يأخذوا تقليداً وال يتفكرون فيها، ويف ال
طائفة إذا مسعوا مثل هذه املسائل نفرت نفوسهم منها وامشأزوا عن ذكرها، وينسبون املتكلم أو السائل عنها إىل الكفر والزندقة 

  .والتكلف ملا ال ينبغي

قدر عليه فأولئك أقوام قد استغرقت نفوسهم يف نوم اجلهالة، فينبغي للمذكر هلم أن يكون طبيباً رفيقاً حسن أن يداويهم بأرفق ما ي
من التذكار له بآيات الكتب اإلهلية وما يف أيديهم من أخبار أنبيائهم، وما يف أحكام شرائعهم من احلدود والرسوم واألمثلة، فإن 

ذلك كله إشارات للنفس بتذكريها ما قد غفلت عنه من أمر معادها ومبدئها مثل مقادير الفروض على أعداد خمصوصة، ومثل 
رائط معلومة، ومثل تأديتها يف أوقات معروفة، ومثل التوجه إىل جهات خمتلفة، ومثل التعبد على فنون متباينة أحكام النبيني على ش

إن كان هؤالء من أهل التوراة، أو من أهل اإلجنيل، أو من أهل القرآن، فإن تعلقهم بظاهر أحكام شرائعهم، وحرصهم وعنايتهم 
ها من األحكام للدين والدينا، حجة للمذكرين هلم بعد ما جهلوه من أمر عاملهم، وما بقراءة كتب أنبيائهم، وإقرارهم بصواب ما في

قد نسوه من أمر مادهم ومبدئهم، وشاهد عليهم مبا قد جحدوه من معاين هذه املسائل اليت ذكرناها، وإن كان هؤالء القوم 
 والكواكب وما شاكلها، فإن يف كتب نواميسهم وصور املنكرون ملعاين هذه املسائل من عبدة األوثان واألصنام والنريان والشمس

هياكلهم وأحكام سننهم أمثلة أيضاً لذلك وإشارات إليها مثل ما يف الشرائع واألديان النبوية، لكن حيتاج أن يكون املذكرون هلم 
  .عارفني ا

    

رغبت يف معرفة معانيها، فإذا مسعوا اجلواب عنها وإن يف الناس طائفة إذا مسعوا مثل هذه املسائل تطلعت مهم نفوسهم إىل أجوبتها و
قبلتها بال حجة وال برهان، ولكن على التقليد، وأولئك قوم نفوسهم سليمة بعد مل تتعوج باآلراء الفاسدة ومل تستغرق بعد يف نوم 

وليني اللتني وضعناهم للمعلمني اجلهالة، فيحتاج املذكر إىل أن يسلك م طريقة التعليم إىل التدريج كما وصفنا يف الرسالتني األ
واملريدين، فإذا ذبت نفوسهم وصفت أذهام وقويت أفكارهم، أطلقت هلم أجوبة من هذه املسائل برباهينها، كما بينا يف السائل 

  .اخلمس اليت صورناها على صورة اإلنسان، وأوضحنا دالئلها باملثاالت اليت يف صورة اإلنسان

العلم قد نظروا يف بعض العلوم وأقروا بعض كتب احلكماء، أو مسعوا من املتكلمني يف مناظرم، ومن ويف الناس طائفة من أهل 
املتفلسفني والشرعيني مجيعاً، قد تكلموا يف مثل هذه املسائل وأجابوا عنها جبوابات خمتلفة، ومل يتفقوا على شيء واحد وال صح هلم 
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ت ومناقضات، كل ذلك ألم مل يكن هلم أصل واحد صحيح وال قياس واحد فيها رأي واجد، بل وقعت بينهم يف ذلك منازعا
مستو ميكن أن جياب به عن هذه املسائل كلها من ذلك أو على ذلك القياس، ولكن كانت أصوهلم خمتلفة وقياسام متفاوتة غي 

  .مستوية

لفة، واحلكم بقياسات متفاوتة، تكون متناقضة غري واعلموا أيها اإلخوان، أيدكم اهللا وإيانا بروح منه، أن اجلواب على أصول خمت
صحيحة، وحنن قد أجبنا عن هذه املسائل كلها وأكثر منها مما يشاكلها من املسائل على أصل واحد وقياس واحد، وهو صورة 

ي الكتاب الذي اإلنسان، ألن صورة اإلنسان أكرب حجة هللا على خلقه، وألا أقرا إليهم، ودالئلها أوضح وبراهينها أصح، وه
كبته بيده، وهي اهليكل الذي بناه حبكمته، وهي امليزان الذي وضعه بني خلقه، وهي املكيال الذي يكيل هلم به يوم الدين ما 

يستحقونه من الثواب واجلزاء، وهي اموع فيها صور العاملني مجيعاً، وهي املختصر من العلوم اليت يف اللوح احملفوظ، وهي الشاهد 
  . جاحد، وهي الطريق إىل كل خري، وهي الصراط املمدود بني اجلنة والنارعلى كل

وينبغي ملن يدعي الرياسة يف العلوم احلقيقية، ويقول إنه حيسن أن جييب عن هذه املسائل اليت تقدم ذكرها، أن يطلب منه اجلواب 
 بني صور مجيع املوجودات من األفالك على أصل واحد وقياس واحد، فإنه ال ميكنه إال أن جيعل أصله صورة اإلنسان من

والكواكب واألركان واحليوان والنبات وغري ذلك، وإن جعل أصله أشياء غري صورة اإلنسان، فال ميكنه أن يقيس ا سائر 
واحد املوجودات،وجييب عن هذه املسائل إال مبثل ما قسنا عليه حنن وأجبنا عنه، وإذا فعل ذلك اتفق اجلميع على رأي واحد ودين 

  .ومذهب واحد، وارتفع اخلالف واتضح احلق للجميع، ويكون ذلك سبباً لنجاة الكل

وحنن ال نرخص ألحد بالنظر يف مثل هذه األشياء وال السؤال عنها إال بعد ذيب نفسه مبصل ما قلناه ووصفناه يف هذين الكتابني، 
وذلك أن موسى، عليه السامل، قام " ى ثالثني ليلة وامتمناها بعشروواعدنا موس:" اقتداء بسنة اهللا، تبارك وتعاىل، كما أخرب وقال

  .لياليها، وصام ارها، حىت صفت نفسه، فناجاه اهللا تعاىل عند ذلك وكلمه

من أخلص العبادة هللا أربعني يوماً، فتح اهللا قلبه وشرح صدره وأطلق :" ويروى عن النيب، صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم، أنه قال
فمن أجل هذه وجب على احلكماء، إذا أرادوا فتح باب احلكمة للمعلمني، وكشف " احلكمة، ولو كان أعجمياً غلفاًلسانه ب

األسرار للمريدين، أن يروضوهم أوالً، ويهذبوا نفوسهم بالتأديب، كيما تصفوا نفوسهم، وتطهر أخالقهم، ألن احلكمة كالعروس 
رة، وإن احلكمي إذا مل يفعل ما هو واجب يف احلكمة من رياضة املتعلمني قبل أن يكشف تريد هلا جملساً خالياً فإا من كنوز اآلخ

هلم أسرار احلكمة، فيكون مثله يف ذلك كمثل حاجب ملك أذن لقوم بله بالدخول على امللك من غري تأديب وال ترتيب، فإنه 
مل يفعلوا هم وال قبلوا منه، فقد برئ احلكيم من اللوم، يستحق العقوبة عليه إن فعل ذلك، فإذا هو فعل ما قد جيب من تأديبهم مث 

" ولزمهم الذنب، ألنك إذا قدمت الطعام والشراب إىل اجلائع فقد أشبعته، فإذا هو مل يأكل حىت مات جوعاً، فهو املأخوذ بدمه 

  ".ومن قتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب اهللا عليه

    

البار الرحيم، وإيانا للرشاد، وسددك وإيانا ومجيع إخواننا حيث كانوا يف البالد، إنه رؤوف بالعباد متت رسالة وفق اهللا، أيها األخ 
  .ماهية الطريق إىل اهللا، عز وجل، وكيفية الوصول إليه، ويليها رسالة يف بيان اعتقاد إخوان الصفاء

  الثالثة في بيان اعتقاد إخوان الصفاءالرسالة

   ومذهب الربانيين
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إخوان الصفاء رسائل وهي الرسالة الرابعة واألربعون من   

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى، آاهللا خري أما يشركون

  فصل بيان اعتقاد إخوان الصفاء

اىل، وكيفية الوصول إىل معرفته وهي الغاية اعلم أيها األخ، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أنه قد فرغنا من بيان ماهية الطريق إىل اهللا تع
القصوى، فنريد اآلن أن نذكر يف هذه الرسالة بيان اعتقاد إخوان الصفاء ومذهب الربانيني، وبيان أن النفس تبقى بعد مفارقتها 

روا أنه كان رجل ن اعمل أنه يف الزمان السالف ذك: اجلسد اليت عرب عنها باملوت الطبيعي بطريق مقنع ال بطريق الربهان فنقول
احلكماء رفيقاً بالطب، دخل إىل مدينة من املدن، فرأى عامة أهلها م مرض خفي ال يشعرون بعلتهم، وال حيسون بدائهم الذي 
م، ففكر ذلك احلكيم يف أمرهم كيف يداويهم ليربئهم من دائهم ويشفيهم ن علتهم اليت استمرت م، وعلم أنه إن أخربهم مبا 

 يستمعون قوله وال يقبلون نصيحته، بل رمبا ناصبوه بالعداوة، واستعجزوا رأيه، واستنقصوا آدابه، واسترذلوا علمه، هم فيه ال
فاحتال يف ذلك لشدة شفقته على أبناء جنسه، ورمحته هلم وحتننه عليهم، وحرصح على مداوام طلباً ملرضاة اهللا، عز وجل، بأن 

ضالئهم الذين كان م ذلك املرض، فأعطاه شربة من شربات كانت معه قد أعدها طلب من أهل تلك املدينة رجالً من ف
ملداوام، وسعطه بدخنه كانت معه ملعاجلتهم، فعطس ذلك الرجل من ساعته، ووجد خفة يف بدنه، وراحة ي حواسه، وصحة يف 

أة ملا اصطنعت إىل من اإلحسان يف هل لك من حاجة أقضيها لك مكاف: جسمه وقوة يف نفسه، فشكر له وجزاه خرياً وقال له
مسعاً وطاعة لك، فتوافقا على ذلك، ودخال على رجل آخر ممن : نعم، تعينين على مداواة أخ من إخوانك، قال: مداواتك يل، فقال

 وبارك فيهما رأيا أنه أقرب إىل الصالح، فخلوا به من رفقائه وداوياه بذلك الدواء، فربأ من ساعته، فما أفاق من دائه جزامها خرياً
تعيننا على مداواة أخ من إخوانك، : هل لكما حاجة أقضيها لكما مكافأة ملا صنعتما إىل من اإلحسان واملعروف، فقاال: وقال هلما

مسعاً وطاعة لكما، فوافقوا على ذلك، ولقوا رجالً آخر، فعاجلوه وداووه مثل األول فربئ وقال مل مثل قول األولني، وقالوا : فقال
  .ثل ما قال األولله م

مث تفرقوا يف املدينة يداوون الناس واحداً بعد آخر يف السر، حىت أبرؤوا أناساً كثرياً، وكثر أنصارهم وإخوام ومعارفهم، مث ظهروا 
اعة للناس وكاشفوهم باملعاجلة، وكابروهم باملداواة قهراً، وكانوا يلقون واحداً واحداً من الناس، فيأخذ منهم مجاعة بيديه ومج

  .برجليه، ويسعطه اآلخرون كرهاً، ويسقونه جرباً حىت أبرؤوا أهل املدينة كلها

  فصل مثل األنبياءفي بدء دعوتهم

واعلم أيها األخ البار الرحيم، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن هذا مثل األنبياء، صلوات اهللا عليهم، يف بدء دعوم الناس من 
خرة واملعاد، وتنبيههم من نوم اجلهالة ورقدة الغفلة اليت هي مرض النفوس، وذلك أن النيب، صلى إذكارهم ما قد نسوه من أمر اآل

اهللا عليه وعلى آهل وسلم، يف أول مبعثه ودعوته ابتدأ أوالً بزوجته خدجية، عليها السالم، مث بابن عمه علي، عليه السالم، مث 
  .ان وجبري وبشار وغريهم حىت التأموا تسعة وثالثني رجاالً وامرأةبصديقه أيب بكر، مث مالك، وأيب ذر وصحيب وبالل وسلم

إما بأيب جهل أو بعمر بن اخلطاب، : مث دعا رسول اهللا، صلى اهللا عليه وآله وسلم، أن يعز اهللا، عز وجل، اإلسالم بأحد رجلني
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  .يلة معروف كيف كانتفاستيجيبت دعوته يف عمر وأسلم، والتأموا أربعني رجالً، وأظهروا الدعوة، والقصة طو

وهكذا فعل موسى، عليه السامل، ملا دخل يف أول مبعثه مصر فابتدأ أوالً بأخيه هارون وغريه ومن علماء بين إسرائيل أوالد يعقوب، 
 وقد بينا بعضها يف رسائلنا، وكذلك فعل - وقصته تطول-حىت التأموا معه، سبعون رجالً سراً، مث ظهروا وقصدوا دعوة فرعون 

  .سيح، عليه السالم، يف بني املقدس يف أول مبعثهامل

    

علم األبدان، وعلم األديان فاألنبياء، عليهم السالم، أطباء النفوس وأولياؤهم وخلفاؤهم، فهذا : واعلم يا أخي أن العلم علمان
  .نك، ومساعداً هلم توفق إن شاء اهللامذهب إخواننا الكرام، وإليه ندعو إخواننا الباقني، فكن أيها األخ البار الرحيم، معيناً إلخوا

واعلم أن أكثر الناس املقرين باملعاد شاكون فيه، متحريون ال يدرون حقيقته وال يعرفون طريقته، ولكن تقليداً يروي اآلخر عن 
قطار األول، وحيكي التابع عن املتبوع، وما مثلهم يف ذلك إال كجماعة عميان يضع أحدهم يده على كتف اآلخر، ويصريون ك

اجلمال وميشون، فإن مل يكن هلم قائد بصري تاهوا كلهم، وأعيذك أيها األخ أن تكون منهم، بل لتكن قائداً بصرياً دي الضالل، 
طبيباً رفيقاً تربئ األكمه واألبرص، وال تكن عليالً سقيماً حمتاجاً إىل مداو، واعلم أن األطباء إذا اجتمع رأيهم على مداواة عليل، 

لمتهم على دواء واحد، وكانوا مستبصرين بتلك العلة، وتعاونوا على عالجه مشفقني ناصحني غري متنازعني، أبرأ اهللا واتفقت ك
ذلك العليل على أيديهم يف أقرب مدة، وشفاه بأسهل سعي، فأما إذا اختلفوا وتنازعوا وناقض بعضهم بعضاً، خذل العليل من 

  .فعون هم بعلمهمبينهم وهلك، وال يشفيه اهللا هلم، وال ينت

ابعثوا حكماً من :"فكن أيها األخ مساعداً إلخوانك وموافقاً ومناصحاً، ينفع اهللا بك العباد، ويصلح بك شأم، كما وعد اهللا فقال
وقد مسعت يف اخلرب أن احلكمني يوم صفني مل يريدا إصالحاً، بل خدع " أهله وحكما صمن أهلها إن يريدا إصالحاً يوفق اهللا بينهما

  .كل واحد صاحبه، ومكر، أضمر احليلة والغل فيم يوفقوا يف الصلح إىل طريق الرشاد، فرجع أمري املؤمنني غري راض بذلك احلكم

  فصل سفينة إخوان الصفاء

 كهف اعلم أيها األخ البار الرحيم، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أنا حنن، مجاعة إخوان الصفاء، أصفياء وأصدقاء كرام، كنا نياماً يف
أبينا آدم مدة من الزمان تتقلب بنا تصاريف الزمان ونوائب احلدثان، حىت جاء وقت امليعاد بعد تفرق يف البالد يف مملكة صاحب 

الناموس األكرب، وشاهدنا مدينتنا الروحانية املرتفعة يف اهلواء اليت ذكرناها يف الرسالة الثانية، وهي اليت أخرج منها أوبنا آدم وزوجته 
واغترا بقول ومحلهما احلرص " هل أدلكما على شجرة اخللد وملك ال يبلى:" يتهما ملا خدعهم عدومها اللعني وهو إبليس وقالوذر

والعجلة، فبادرا وطلبا ما ليس هلما أن يتناواله قبل استحقاقه يف أوانه، فسقطت مرتبتهما واحنطت درجتهما، وانكشفت عورم، 
اهبطوا منها ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني، فيها حتيون : عضهم لبعض عدو، وقيل هلموأخرج مها وذريتهما مجيعاً، ب

وفيها متوتون، ومنها خترجون يوم البعث، إذا انتبهتم من نوم اجلهالة، واستيقظتم من رقدة الغفلة، إذا نفخ فيكم بالصور، فتنشق 
وفضون فهل لك يا أخي أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن تبادر عنكم القبور، وخترجون من األجداث سراعاً كأم إىل نصب ي

وتركب معنا يف سفينة النجاة اليت بناها أبونا نوح، عليه السالم، فتنجو من طوفان الطبيعة قبل أن تأيت السماء بدخان مبني، وتسم 
  .من أمواج حبر اهليوىل وال تكون من املغرقني

 ملكوت السموات اليت رآها أبونا إبراهيم ملا جن عليه الليل حىت تكون من املوقنني؟ أول أو هل لك يا أخي أن تنظر معنا حىت ترى
يا موسى، فيقضى إليك األمر فتكون من : هل لك يا أخي أن تتمم امليعاد، وجتيء إىل امليقات عند اجلانب األمين حيث قيل
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  .الشاهدين

الروح فيذهب عنك اللوم، حىت ترى األيسوع عن ميمنة عرش الرب أو هل لك يا أخي أن تصنع ما علم فيه القوم كي ينفخ فيك 
قد قرب مثواه كما يقرب ابن األب، أو ترى من حوله من الناظرين، أو هل لك أن خترج من ظلمة أهر من حىت ترى اليزدان ق 

  .أشرق منه النور يف فسحة أفرحيون

يكها أفالطون، وإمنا هي أفالك روحانية ال ما يشري إليه أو هل لك أن تدخل إىل هيكل عادميون، حىت ترى األفالك اليت حي
املنجمون، وذلك أن علم اهللا تعاىل حميط مبا حيوي العقل من املعقوالت، والعقل حميط مبا حتوي النفس من الصور، والنفس حميطة مبا 

  .فالك روحانية حميطات بعضها لبعضحتوي الطبيعة من الكائنات، والطبيعة حميطة مبا حتوي اهليوىل من املصنوعات، فإذا هي أ

    

أو هل لك ؟أن ال ترقد من أول ليلة القدر، حىت ترى املعراج يف حني طلوع الفجر، حيث أمحد املبعوث يف مقامه احملمود، فتسأل 
فهم هذه اإلشارات حاجتك املقضية ال ممنوعاً وال مفقوداً وتكن من املقربني، وفقك اهللا، أيها األخ البار الرحيم، ومجيع إخواننا ل

والرموز، وفتح قلبك وشرح صدرك، وطهر نفسك، ونور عقلك، ولتشاهد بعني البصرية حقائق هذه األسرار، فال تفزع من موت 
يا أيها الذين هادوا إن :" اجلسد إذا فارقته وفيه حياة النفس، فتكون من أولياء اهللا الذين متنوا املوت، ال من توهم أنه منهم فقال

واعلم أيها األخ أنه ال يصدقنك يف املودة، وال خيلص لك " نكم أولياء هللا من دون الناس فتمنوا املوت إن كنتم صادقنيزعمتم أ
النصيحة من ال يرى أنه جيازى على مودتك ويكافأ على حمبتك بعد مفارقة اجلسد، فال تغتر مبن ال يريد يف معاونته لك إال جر 

  .املنفعة جلسده أو دفع املضرة عنه

واعلم أن كل متعاونني يف طلب منفعة مما يكون فيه خوف التلف على جسد أحدمها وسالمة اآلخر، فإنه يود كل واحد منهما أن 
  .يسلم جسده وإن تلف جسم صاحبه، ليفوز هو بتلك املنفعة، ويكون هو املغبوط وصاحبه املغبون اهلالك

    

دهم يف معاونة بعضهم بعضاً، يف طلب صالح الدين والدنيا، بل بالعكس من واعلم يا أخي أنه ليس هكذا رأي إخواننا وال اعتقا
 على ما -وذلك أن من كرم أخالقهم وحسن اعتقادهم ما يروى عن الرجل احلكيم الذي كان وزير خيشوان ملك اهلياطلة: ذلك

لم أنه ال يطيق مقاومته، مجع وزراءه  أنه ملا قصده فريوز ملك الفرس لقتاله جبموعه، وبلغه اخلرب وع-حيكى عنه يف التواريخ 
واستشارهم يف ذلك، فمنهم من أشار عيه بالقتال، ومنهم من أشار عليه باهلرب، ومنهم من أشار عليه باحليلة، فقال واحد ممن 

ك، أيها امللك عندي حيلة لطيفة إن قبلتها وعملت عليها، جنوت أنت وجيشك ورعيت: أشار عيه باحليلة، وكان رجالً حكيماً
الرأي : أخل يل الس، ففعل، فقال: هلم أشر علي برأيك وحكمتك، فقال احلكيم: وسلمت بالدك وهلك عدوك، فقال امللك

عندي أن جتمع خزائنك وتتوجه إىل موضع كذا فإنه موضع حريز، وتقوم أنت وجيشك، ومتر إىل موضع كذا وتتركين يف مكاين 
 وتظهر الغضب عليه، وتقول ملن حولك وملن ببابك، قد ظهرت مين عليك خيانة هذا بعد أن تقطع يدي ورجلي، وتسمل عيين،

وقلة نصيحة، وهذا عقوبة ذلك، مث ترحل إذا علمت أنه قرب منك ملك الفرس، وتتركين مبكاين، وتنتظر إىل أن تتم حيليت، فقال 
قد مسح قبلي مبثل ذلك الرجل : ل احلكيمتاهللا ما رأيت وال ظننت أن أحدا صمن الناس يسمح مبا مسحت به نفسك، قا: امللك

ذكروا أنه كان قوم من الغواصني ذهبوا إىل جزيرة يستخرجون : حدثين كيف كان حديثه، قال احلكيم: اخلب العاقل، قال امللك
رجل اللؤلؤ، فصحبهم رجل خب ليحتال عليهم فيفوز ببعض ما يستخرجون، فلما بلغوا ما أرادوا وانصرفوا راجعني، مل يظفر ال

بشيء مما أراد غري ما وهبوا له من صغار اللؤلؤ خلدمته هلم، مث أنه خرج عليهم القطاع يف طريقهم، فلما رآهم الغواصون بلغ كل 
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واحد منهم ما كان معه من ذلك اجلوهر الثمني شفق من أخذه، ومل يكن مع اخلب شيء يشفق من أخذه، فلم يبلغ هو شيئاً، فلما 
بل : مل جند غري هذا، فقالوا: أين خبأمت الكبار، فقالوا: لم جيدوا معهم شيئاً غري صغار اللؤلؤ فقالوا هلمأخذهم القطاع فتشوهم ف

بلعتموها، فلنشقن أجوافكم، فحبسوهم تلك الليلة، وعزموا على شق أجوافهم، فجعل الغواصون يفكرون طول الليلة، ففكر الرج 
إين أخربكم بأين ما صحبتكم إال بكذا وكذا، فلم أظفر بشيء مما : وقال هلم فخال م - وكان رجالً عاقالً -اخلب يف نفسه

أردت، وقد علمت بأنه ما من أحد منكم إال وقد بلغ شيئاً غريي، ولئن شق جوف واحد فوجد فيه شيء لينهلكن بأمجعنا، وقد 
فشقوا جوف واحد، فإن وجدمت شيئاً، إن كان والبد، : رأيت من الرأي أن أفديكم بنفسي، فلعلكم تسلمون، وهو أن أقول هلم

فرأيكم بالباقني، وإن مل جتدوا شيئاً، فاعلموا أنا صادقون، ولكن أمهلنا لنقترع بيننا، فمن خرجت قرعته، فدونكم ما تريدون، فإن 
ا معكم إذا أجابوا إىل ذلك احتلت أنا حىت خترج قرعيت، وإن تلفت نفسي وسلمتم، ألسألكم أن حتسنوا إىل ذرييت وتواسوهم مم

سلمتم إن شاء اهللا تعاىل، ففعل به ذلك فلم يوجد يف جوفه شيء وسلم القوم، فأنا، أيها امللك، أعلم أنه إن ظفر بنا عدونا فأنا 
  .هالك ال حمالة، وأنا أرجو إن متت حيليت، أن يسلم امللك وحاشيته ورعيته ومن معهم، ويهلك عدونا وإن تلف جسدي

جل كان أمسح مين ألنه كان رجالً شاباً يرجو احلياة، وأنا رجل شيخ قد سئمت احلياة، ومع هذا أعلم ومع هذا أرى أن ذلك الر
أن امللك إذا مسل حيسن إىل ذرييت أكثر مما كان يأمل ذلك الرجل منهم، ويكون من حسن األحدوثة بعدي مثل ما لذلك الرجل، 

  .ومع هذا أفديهم بنفسي أكثر عدداً من الذين فداهم هو

    

مث إن مللك أمر فصنع به ما أشار ملا قرب فريوز ملك الفرس منه، ورح، وترك مكانه، فلما رآه أصحاب فريوز على تلك احلال 
سألوه عن خربه ومن فعل به ما هو فيه، فزعم أنه كان أحد وزراء خيشوان ملك اهلياطلة، وأنه ملا ساتشاهر يف مقاتلة فريوز، أشار 

ج، فكره ذلك منه وفعل به ما ترون، فرفع خربه إىل فريوز وأحضر وسئل ألجاب مبثل ذلك، فصدقه فريوز عليه بالصلح وأداء اخلرا
يا أيها امللك، فلتدركين رأفتك، وحتملين معك ال يفترسين السباع، فإين أدلك على طريق هو : وقال، أصبت مبا أشرت عليه، فقال

تودوا ليومني، وسلك م مفازة بعيدة، فما ساروا يومني فين الزاد فقالوا، : أقرب من هذا الذي تسلكه وأخفى، فقبل نصيحته وقال
ال ادري، إين سلكت هذا الطريق وأن بصري، واآلن ترون حال، اطلبوا ألنفسكم النجاة، فتفرقوا يف تلك الربية : كم بقي، قال

ن، ورجع إىل بالده ساملاً هو وحاشيته، وهلك أكثرهم، وجنا فريوز مع نفر يسري من خاصته، ورجع إىل بالده، وصاحل خيشوا
  .وصارت ذرية ذلك الشيخ من أعز من يف اململكة وأغناهم، وبقي حسن األحدوثة عن الشيخ يف إخوانه وأصدقائه وأبناء جنسه

الحاً فهكذا رأي إخواننا الفضالء الكرام يف معاونة بعضهم بعضاً لنصرة الدين وطلب املعاش، إذا علموا أن يف تلف أجسادهم ص
إلخوام يف أمر الدين والدنيا، مسحت أنفسهم بتلف أجسادهم، ألم يؤملون مثل ما أمل ذلك الشيخ احلكيم وذلك الشاب 

الفاضل العاقل، وزيادة عليهما، وذلك أم يرون ويعتقدون أن من يفعل ذلك ابتغاء مرضاة اهللا ونصرة الدين وصالح اإلخوان، فإن 
 تصعد إىل ملكوت السماء، وتدخل يف زمرة املالئكة وحتيا بروح القدس، وتسبح يف فضاء األفالك، -بعد مفارقة جسدها-نفسه 

وال حتسنب الذين قتلوا يف سبل اهللا :" يف فسحة السموات، فرحة مسرورة منعمة ملتذة مكرمة مغتبطة، وذلك قول اهللا، عز وجل
  .إىل آخر اآلية" ن فضلهأمواتاً بل أحياء عند رم يرزقون فرحني مبا آتاهم اهللا م

وقد علم كل عامل أن تلك األجساد قد بليت يف التراب ومتزقت، وأن هذه الكرامة إمنا هي لتلك النفوس اليت مسحت بتلف 
أجسادها يف نصرة الدين وصالح اإلخوان، وذلك أن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم، ملا هاجر من مكة إىل املدينة 

منني كتاباً أمرهم فيه باهلجرة إليه، فمنهم من بادر باهلجرة، ومنهم من توقف يؤدي يف ذلك األسباب املانعة له إما كتب إىل املؤ



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  623  

شفقة على تضييع أوالد له صغار، أو والد كبري، أو أخ له، أو صديق، أو زوجة موافقة، أو مسكن مألوف، أو ما جمموع خياف 
هللا تعاىل هذه اآلية على نبيه، صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم، وبعث ا رسول اهللا، صلى تضييعه، أو جتارة خيشى كسادها، فأنزل ا

قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشريتكم وأموال اقترفتموها وجتارة ختشون كسادها :" اهللا عليه وسلم
  ". يأيت اهللا بأمره واهللا ال يهدي القوم الفاسقنيومساكن ترضوا أحب إليكم من اهللا ورسوله وجهاد يف سبيله فتربصوا حىت

    

فلما قرأوها بادروا باهلجرة إىل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، وبقي قوم ضعفاء مل ميكنهم اخلروج لقلة الزاد وبعد الطريق، فبقوا 
، فشكوا إىل اهللا، عز وجل، ودعوه أن كاخلاسرين، وجعل املشركون من أهل مكة يتعرضون هلم باألذية شتماً وحبساً وضرباً وقتالً

يكشف ما م، وكتبوا إىل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، خيربونه مبا يلقون من أذية املشركني، فأنزل اهللا تعاىل هذه اآلية، وأذن 
وما لكم ال :" فقاللرسول اهللا، صلى اهللا عليه وعلى آهل وسلم، يف قتال املشركني من أهل مكة ليخلص املؤمنني من أيديهم، 

تقاتلون يف سبيل اهللا واملستضعفني من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظامل أهلها واجعل لنا 
فخرج رسول اهللا، صلى اهللا عليه وعلى آهل وسلم، إىل غزو بدر لقتال املشركني من " من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصرياً

ابعث لنا أكفاءنا يا حممد، فقال رسول اهللا صلى : هل مكة، فلما التقى اجلمعان وبادروا إىل الرباز بادر األنصار، فنادى املشركونأ
فقام محزة عمه وعلي وأبو عبيدة وبارزوا، واشتبكت احلرب، " قد وجبت عليكم، يا بين هاشم، نصرة نبيكم:" اهللا عليه وسلم

ني، وكان مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حنو سبعني رجالً من املهاجرين، ومل يكن منهم رجل إال وكانت الدائرة على املشرك
وكان له يف عسكر املشركني ابن أو أب و أخ أو صديق أو قرابة أو عشرية، فلم جياوبوهم وحاربوهم بالسيف، ومل يشفقوا عليهم 

نصرة للدين، وصالحاً إلخوام املؤمنني، وطاعة لرسول اهللا، صلى اهللا وال على أنفسهم من التلف، ألم قد علموا أن يف ذلك 
  .عليه وسلم، ورضواناً للرب، عز وجل

من : وهكذا يوم أحد ملا اشتد األمر وازم الناس، وبقي، صلى اهللا عليه وسلم، يف نفر يسري معه فقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم
نة، فقام إله ثالثة نفر من األنصار، فقاموا يف وجه كل واحد من رماة باملشركني، فحجزوا ينصرين يف اليوم ويفديين بنفسه فله اجل

عنه بأجسادهم وجعلوها وقاية لسالمة رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، حىت استشهدوا جيمعاً، ألم قد علموا أن يف بقائه نصرة 
سلم، مل يستفدهم خمافة من املوت، وال حرصاً على احلياة يف الدنيا، للدين وصالحاً إلخوام، وأن رسول اهللا، صلى اهللا عليه و

" واليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت:" ولكن من أجل أن الدين بعد مل يتم، والشريعة مل تكمل، فلما نزلت هذه اآلية

تح ورأيت الناس يدخلون يف دين اهللا أفواجاً فسبح إذا جاء نصر اهللا والف:" متىن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وآله وسلم، املوت ونزلت
يا رسول اهللا، لو : نعيت إيل نفسي، فقال: ، فقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم"حبمد ربك واستغفره إنه كان تواباً

 اهللا أن جيعل ألوليائه اخللود يف ، أىب"إنا هللا وإنا إله راجعون:" سألت اهللا أن يبقيك يف أمتك إىل يوم القيامة ينتفعون بك، فقال
مث ما مكث إال قليالً حىت تويف ومضى إىل اهللا، عز وجل، وأكرم مثواه، صلى اهللا عليه " واشوقاه إىل إخواين األنبياء:" الدنيا، مث قال

  .وآله وسلم، وعلى سائر األنبياء

  فصل بناء أمرهم على التهاون بأمر األجساد

 وخلفائهم، ومن يرى مثل رأيهم من الفالسفة احلكماء، بتهاونون بأمر األجساد إذ تبعث األنفس، ألم واعلم أن األنبياء وأتباعهم
  .يرون أن هذه األجساد حبس للنفوس، أو حجاب هلا، أو صراط، أو برزخ، أو أعراف
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ت عليها مفارقة اجلسد، ومما يدل وقد فسرنا هذه املعاين يف رسائلنا، وإمنا تشفق النفس على اجلسد ما مل تنبعث، فإذا انبعثت هان
على صحة ما قلنا إحراق الربامهة أجسادهم وهم حكماء اهلند، وأما من يفعلون ذلك من جهالتهم وشطارم فليس كالمنا، وإمنا 

لفرخ أو نريد أن نذكر املستبصرين منهم احلكماء، وذلك أم يرون ويعتقدون أن هذه األجساد هلذه النفوس اجلزئية مبرتلة البيض ل
املشيمة للجنني، وأن الطبيعة حضنتها وهو تشفق عليها ما مل تستتم اخللقة أو تستكمل الصورة، فإذا متت اخللقة وكملت الصورة، 

  .اونت وال تبايل إن انشقت البيضة أو اخنرقت املشيمة، إذا سلم الفرخ أو الطفل

    

وحتن عليه ما مل تعلم بأن هلا وجوداً حلواً من اجلسد، وأن ذلك وهكذا حال النفس مع اجلسد إمنا تشفق على اجلسد وتصونه 
الوجود خري وأبقى، وألذ وأحسن من هذا الوجود والبقاء الذي مع اجلسد، فإذا استتمت األنفس اجلزئية وكملت صورا 

 قعر األجسام، مبتالة خبدمة ومعارفها، وأحست بغربتها ي هذا العامل اجلسماين، وأا يف أسر الطبيعة يف حبر اهليوىل تائهة يف
األجساد، مغرورة بزينة احملسوسات، وبان هلا حقيقة ذاا، وعرفت فضيلة جوهرها، ونظرت إىل عاملها، وشاهدت تلك الصورة 

الروحانية املفارقة للهيوىل، وأبصرت تلك األلوان واألصباغ واملالذ العقلية، وعاينت تلك األنوار والبهجة والسرور والروح 
لرحيان، هانت عليها مفارقة اجلسد، ومسحت بإتالفه يف رضى اهللا، عز وجل، ونصرة الدين وصالح اإلخوان، ومما يدل على ذلك وا

أن األنبياء، صلوات اهللا عليهم، يرون ويعقدون بقاء النفوس وصالح حاهلا بعد تلف األجساد، ما فعل موسى وعيسى وغريمها من 
  .األنبياء، عليهم السالم

  ".توبوا إىل بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خري لكم عند بارئكم:" ن موسى، عليه السالم، قال ألصحابه وإلخوانهوذلك أ

يعين هذه األجساد بالسيف، ألن جوهر النفس ال يناله احلديد، وذلك أن القوم افتتنوا بعبادة العجل يف غيبة موسى إىل اجلبل، فلما 
ندموا وتابوا، وملا عرف موسى أن الذين ترتهوا عن عبادة العجل من الذين ثبتوا على سنته بعد رجع إليهم وبان هلم أم قد ضلوا، 

مبعثه، والذين عبدوا العجل الذين نشأوا على سنة اجلاهلية قبل مبعثه، وعلم أم إن بقوا بعد موته مل يأمن أن حيدثوا يف دينه وسنته 
ن حملة بىن إسرائيل، وأذن اهللا تعاىل له يف ذلك ملا فيه من الصالح للجمهور وشريعته شيئاً آخر، رأى من الصواب أن ينفيهم م

إن أردمت أن يقبل اهللا تعاىل توبتكم، فردوا املظامل، واكتبوا الوصايا، والبسوا االكفان، واخرجوا إىل : والنفع للعام، مث قال هلم موسى
ي فيكم حكمه، ففعلوا ذلك طوعاً وكرهاً، فأما الطائع فهو الذي علم املصلى، وادعوا اهللا لعله أن يرمحكم أو يتوب عليكم، أو ميض

  .أن يف تلف جسده صالحاً لنفسه وخريه هلا، وأم الكاره فهو الذي جهل ذلك وعميت عليه األنباء

نهم أحداً، مث إن موسى أمر أولئك الذين جتنبوا عبادة العجل أن يأخذوا لسيوف ويضربوا أعناق أولئك عبدة العجل، وال يرمحوا م
وال تأخذهم يف أحد منهم رأفة يف دين اهللا، ففعل القوم ما أمروا وصربوا إذ علموا أن يف ذلك حياة لنفوسهم، وما كان منهم من 

أحد إال كان له يف أولئك القتلى أخ أو ابن، أو قرابة، أو صديق، فلم مينعهم ذلك عن قتلهم، إذ علموا بأن يف تلف أجسادهم 
  .، ونصرة للدين، وصالحاً إلخوام الباقني، وطاعة ملوسى، ورضى للربصالحاً لنفوسهم

لن :" قالوا" أمنتم له قبل أن آذن لكم:" وكذلك رضني نفوس تلك السحرة بتلف أجسادهم قتالً أو صلباً، إذا قال هلم فرعون
الدنيا، إنا آنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إمنا تقضي هذه احلياة 

فصلبهم كلهم، ومل يهابوه، ومسحت نفوسهم بتلف أجسادهم، ملا علمت أن يف ذلك حياة هلا وفوزاً " أكرهتنا عليه من السحر
  .وجناة، ونصرة للدين، وصالح اإلخوان، وطاعة ملوسى، ورضا للرب
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امحلين معك فإين لست آمن أن حيدث بنوا : مير إىل اجلبل ملناجاة ربه، فقال له هارونمث إن موسى، بعد قتل عبدة العجل، أراد أن 
إسرائيل بعدك حدثاً آخر، فتغضب علي مرة أخرى، فحمله معه، فلما كانا يف بعض الطريق إذا مها برجلني حيفران قرباً فوقفا 

حبق إهلك إال نزلت وأبصرت هل : ، وأشارا إىل هارون، مث قاال لهألشبه الناس ذا الرجل: ملن حتفران هذا القرب؟ قاال: عليهما وقاال
هو واسع؟ فرتع هارون ثيابه ودفعها إىل موسى، ونزل ونام فيه، وقبض ملك املوت روحه من ساعته، وانضم القرب، وانصرف 

دته فقتلته، فربأه اهللا مما قالوا، حس: موسى باكياً حزيناً على مفارقته، ورجع إىل بين إسرائيل ومعه ثياب هارون، فاموه وقالوا
وكان عند اهللا وجيهاً، وبقي موسى بعد وفاة هارون قليالً حىت كتب هلم التوراة، ووصاهم مبا احتاجوا إليه، وسلم إىل يوشع، 

وامها، وودعه، وصعد إىل اجلبل، والناس يبكون حىت غاب عن أعينهم وسلم نفسه إىل ربه، مث تويف، ومضيا إىل رما، فأكرم مث
صلوات اهللا عليهما، وبقي بنو إسرائيل، بعد وفاة موسى، أربعني سنة تائهني عن اهلدى، حىت بعث فيهم يوشع بن نون ولد نون 

ادخلوا األرض املقدسة اليت : ولد يوسف النيب، عليه السالم، وهو أحد الرجلني اللذين أنعم اهللا عليهما حني قال موسى لبين إسرائيل
  .كتب اهللا لكم

التأسي بالسيد املسيح يف ذلك ومما يدل على أن األنبياء، عليهم السالم، يرون ويعتقدون بقاء النفس وصالحها بعد مفارقة اجلسد، 
  .فعل املسيح، عليه السالم، بناسوته، ووصيته للحواريني مبثل ذلك

شريعته، يقرأون التوراة وكتب األنبياء، غري ذلك أن املسيح ملا بعث يف بين إسرائيل فرآهم منتحلني دين موسى، مستمسكني بظاهر 
قائمني بواجبها، وال عارفني حقائقها، فال يعرفون أسرارها، بل يستعملوا على العادة وجيروا على التقليد، وال يعرفون اآلخرة، 

درون مما يستعملون من أمر وال يرغبون فيها، وال يفهمون أمر املعاد، وال يدرون ما فيها غري الدنيا وغرورها وأمانيها، وال ي
الشريعة وسنة الدين إال طلب الدنيا، وليس غرض األنبياء يف دعوم األمم، ووضع الشرائع والسنن، إصالح الدنيا فحسب، بل 

 غرضهم من ذلك كله جناة النفوس الغريقة من حبر اهليوىل والعتق هلا من أسر الطبيعة، وإخراجها من ظلمات األجسام إىل أنوار عامل

األرواح، والتنبيه هلا من نوم اجلهالة، والتيقظ هلا من رقدة الغفلة، وختليصها من أمل نريان الشهوات اجلسمانية احملرقة لألفئدة، 
والتبصري هلا من الغرور بالذات اجلرمانية املهولة، وشفاؤها من األمراض النفسانية ومن عذاب احلر والربد، واجلوع والعطش، وأمل 

سقام، وخوف الفقر والتلف، واألحزان واألسف، وأحداث الزمان، وغيظ األعداء، والغم على األصدقاء، وحرقة األمراض واأل
اإلشفاق على األحباء واألقرباء، ومعادة األضداد، ومكايدة األقران، وحسد اجلريان، ووساوس الشيطان، ونوائب احلدثان حالً بعد 

  .حال

    

 ال فرق بينهم وبني من ال يقر باملعاد، وال يعرف الدين والنبوة، وال الكتاب وال السنة، وال فلما رآهم املسيح على تلك احلالة،
املنهاج وال الشريعة، وال الزهد يف الدنيا، وال الرغبة يف اآلخرة، غمه ذلك منهم ورق هلم وحنن على أبناء جنسه، وتفكر يف أمرهم 

ن وخبهم بالتعنيف والوعيد والزجر والتهديد ال ينفعهم ذلك، ألن هذه كلها كيف يداويهم من دائهم الذي استقر م، وعلم أنه إ
موجودة يف التوراة، وما يف أيديهم من كتب األنبياء، عليهم السالم، فرأى أن يظهر هلم بزي الطبيب املداوي، وجعل يطوف يف 

لة، ويزهده يف الدنيا، ويرغبه يف اآلخرة ونعيمها، حمال بين إسرائيل يلقى واحداً يعظه ويذكره ويضرب له األمثال، ويبهه من اجلها
أرأيتم هذه الثياب إذا غسلتموها ونظفتموها وبيضتموها، هل : حىت مر بقوم من القصارين خارج املدينة، فوقف عليهم فقال هلم

: ل ذلك كان سفيهاً، قالال، ومن فع: جتوزون أن يلبسها أصحاا وأجسادهم ملوثة بالدم والبول والغائط ولون القاذورات؟ قالوا

ألنكم نظفتم أجسادكم وبيضتم ثيابكم ولبستموها، ونفوسكم ملوثة باجليف، مملوءة قاذورات : كيف؟ قال: فعلتموها أنتم، قالوا
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من اجلهالة، والعماء والبكم وسوء األخالق، واحلسد والبغضاء واملكر والغش واحلرص والبخل والقبح وسوء الظن، وطلب 
كيف نعمل، هل لنا بد من طلب املعاش؟ : يئة، وأنتم يف ذل العبودية أشقياء، ال راحة لكم إال املوت والقرب، فقالواالشهوات الرد

فهل لكم أن ترغبوا يف ملكوت السماء حيث ال موت، وال هرم، وال وجع، وال سقم، وال جوع، وال عطش، وال خوف، : قال
 وال غم، وال حسد بني أهلها، وال بغض، وال تفاخر وال خيالء، بل إخوان على وال حزن، وال فقر وال حاجة، وال تعب وال عناء،

سرر مقابلني فرحني مسرورين، يف روح الرحيان، ونعمة ورضوان، وجة ونزهة، ويسيحون يف فضاء األفالك وسعة السموات، 
غمات وأحلان مل يسمع مبثلها إنس وال ويشاهدون ملكوت رب العاملني، ويرون املالئكة حول عرشه صافني يسبحون حبمد رم بن

جان، وتكونون أنتم معهم خالدون ال رمون وال متوتون،وال جتوعون وال تعطشون، وال مترضون وال ختافون وال حتزنون، واكثر 
ونور النصح فيهم، وعمل كالمه يف نفوسهم، وأراد اهللا، عز وجل، م خرياً، فأمسعهم وهداهم، وشرح صدورهم، وفتح قلوم، 

أبصارهم، فشاهدوا ما وصف املسيح، عليه السالم، مما يشاهده هو بعني البصرية، ونور اليقني، وصدق اإلميان، فرغبوا فيها وزهدوا 
يف الدنيا وغرورها وأمانيها، وخرجوا مما كانوا فيه من عبودية طلب شهوات الدنيا، ولبسوا املرقعات، وساحوا مع املسيح حيث مر 

  .من البالد

    

وكان من سنة املسيح التنقل كل يوم من قرية إىل قرية من قرى فلسطني، ومن مدينة إىل مدينة من ديار بين إسرائيل، يداوي الناس، 
ويعظهم ويذكرهم ويدعوهم إىل ملكوت السماء، ويرغبهم فيها، ويزهدهم يف الدنيا، ويبني هلم غرورها وأمانيها، وهو مطلوب من 

م، وبينا هو يف حمفل من الناس، هجم عليه ليؤخذ، فتجنب من بني الناس، فال يقدر عليه وال يعرف له ملك بين إسرائيل وغوغائه
خرب، حىت يسمع خبربه من قرية اخرى، فيطلب هناك، وذلك دأبه ودأم ثالثني شهراً، فلما أراد اهللا تعاىل أن يتوفاه ويرفعه إليه، 

إين ذاهب إىل أيب وأبيكم، وأنا أوصيكم بوصية قبل مفارقة : دة مع أصحابه وقالاجتمع معه حواريوه يف بيت املقدس يف غرفة واج
ناسويت، وآخذ عليكم عهداً وميثاقاً، فمن قبل وصييت وأوىف بعهدي، كان معي غداً ومن مل يقبل وصييت، فلست منه يف شيء، وال 

هم مين ما ألقيت إليكم، وادعوهم إىل ما دعوتكم إليه اذهبوا إىل ملوك األطراف وبلغو: ما هي؟ قال: هو من ي يف شيء، فقالوا له
وال ختافوهم وال ابوهم، فإين إذا فارقت ناسويت، فإين واقف يف اهلواء عن مينة عش أيب وأبيكم، وأنا معكم حيث ما ذهبتم، 

 واوا عن املنكر، ما مل تقتلوا أو ومؤيدكم بالنصر والتأييد بإذن أيب، اذهبوا إليهم، و ادعوهم بالرفق، وداووهم، و أمروا باملعروف،
أنا أول من يفعل ذلك، وخرج من الغد وظهر للناس، وجعل : ما تصديق ما تأمرنا؟ قال: تصلبوا أو تنفوا من األرض، فقالوا

يدعوهم ويعظهم، حىت اخذ ومحل إىل ملك بين إسرائيل، فأمر بصلبه، فصلب ناسونه، ومسرت يداه على خشبيت الصليب وبقي 
باً من ضحوة النهار إىل العصر، وطلب املاء فسقي اخلل، وطعن باحلربة، مث دفن مكان اخلشبة، ووكل بالقرب أربعون نفراً، مصلو

وهذا كله حبضرة أصحابه وحوارييه، فلما رأوا ذلك منه أيقنوا وعلموا أنه مل يأمرهم بشيء خيالفهم فيه، مث اجتمعوا بعد ذلك بثالثة 
دهم أنه يتراءى هلم فيه، فرأوا تلك العالمة اليت كانت بينه وبينهم، وفشا اخلرب يف بين إسرائيل أن املسيح مل أيام يف املوضع الذي وع

  .يقتل، فنبش القرب فلم يوجد الناسوت، فاختلف األحزاب من بينهم، وكثر القيل والقال وقصته تطول

فواحد ذهب إىل بالد املغرب، : ب كل واحد منهم حيث وجهمث إن أولئك احلواريني الذين قبلوا وصيته، تفرقوا يف البالد، وذه
وآخر إىل بالد احلبشة، واثنان إىل بالد رومية، واثنان إىل ملك إنطاكية، واثنان أقاما يف دير بين إسرائيل يدعون إىل رأي املسيح، 

م بأمر أجسادهم يدل على أم حىت قتل أكثرهم وظهرت دعوة املسيح يف شرق األرض وغرا بأفعال احلواريني بعدهم، فتهاو
  .كانوا يرون يعتقدون بقاء النفس وصالح حاهلا بعد تلف األجساد
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ومن ذلك أفعال الرهبان، والذين هم خيار أصحابه وأتباعه، إن أحدهم حيبس جسده يف صومعته سنني كثرية، وميتنع عن الطعام 
  .، كل ذلك لشدة يقينهم ببقاء النفس وصالح حاهلا بعد تلف األجسادوالشراب، واللذات، واللباس الناعم، ومالذ الدنيا وشهواا

الذي خلقين فهو :" التأسي بإبراهيم ويوسف عليهما السالم ومما يدل على أن إبراهيم خليل الرمحن كان يرى هذا الرأي قوله
أن يغفر يل خطيئيت يوم الدين، رب يهدين والذي هو يطعمين ويسقني وإذا مرضت فهو يشفني والذي مييتين مث حييني والذي أطمع 

  ".هب يل حكماً وأحلقين بالصاحلني

رب قد آتيتين من امللك وعلمتين من تأويل األحاديث فاطر السموات واألرض أنت وليي يف الدنيا :" وهكذا قول يوسف الصديق
  ".واآلخرة توفين مسلماً وأحلقين بالصاحلني

ما أو نفسيهما؟ وهل أحلق جسدامها إال بتراب األرض اليت منها خلقا، وإمنا أرادا أترى أما أرادا اللحوق بالصاحلني جبسديه
نفسيهما الزكيتني الشريفتني الروحانيتني والسماويتني النورانيتني، ال جسديهما املؤلفني من اللحم والدم والعظم والعروق والعصب، 

  .وما شاكلها من األخالط األربعة

     السالموم ما يدل على أن أهل بيت نبينا، عليهم السالم، كانوا يرون هذا الرأي التأسي بأهل بيت نبينا عليهم

تسليمهم أجسادهم إىل القتل يوم كربالء، ومل يرضوا أن يتولوا على حكم يزيد وزياد، وصربوا على العطش، والطعن والضرب، 
رين حممداً وعلياً واملهاجرين واألنصار الذين حىت فارقت نفوسهم أجسادهم، ورفعت إىل ملكوت السماء، ولقوا آباءهم الطاه

اتبعوهم يف ساعة العسرة، الذي رضي اهللا عنهم ورضوا عنه، ولو مل يكن القوم مستيقنني ببقاء نفوسهم بعد مفارقة أجسادهم، ملا 
لموا وتيقنوا ما دعوا تعجلوا اهلالك أجسادهم، وتسليمها إىل القتل والضرب والطعن، وفراق لذيذ عيش الدنيا، ولكن القوم قد ع

إليه من احلياة اآلخرة، والنعيم واخللود فيها، والفوز والنجاة من غرور الدنيا وبالئها، فبادر القوم إىل ما تصوروا وحتققوا، وتسارعوا 
  .يف اخلريات، وكانوا يدعون رم رغباً ورهباً، وكانوا من خشيته مشفقني

ه، أن تقتدي م وبسنتهم، وتسلك مسلكهم، وتقصد مقصدهم، وتبادر قبل القوات يف فهل لك يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروح من
فكاك نفسك من أسر الطبيعة، وتنجيها من حبر اهليوىل، وخترجها من قعر األجسام، وخترجها من قعر األجسام، وظلمة األجساد، 

عمل كما يعمل الناس النجباء بأن تصحب إخواناً لك ونريان الشهوات احملرقة، والغرور باللذات اجلرمانية يف جوار الشيطان، وت
نصحاء، وأصدقاء كرماء، حمبني لك وادين، ومواظبني على جناتك وجناة نفوسهم، وأن ترغب يف صحبتهم، وتسمع أقاويلهم، 

ريم وتفهم كالمهم حبضورك يف جمالسهم، وتنظر يف كتبهم لعرف اعتقادهم، وتتخلق بأخالقهم، وتتعلم علومهم، وتسري بس
العادلة، وتعمل بسنتهم الزكية، وتتفقه يف شريعتهم العقلية، لتحيا كحيام امللكية، وتعيش عيش السعداء خملداً أبداً، وتتجنب 

صحبة إخوان الشياطني الذين ال يريدونك إال لصالح أمور ديناهم، وحياة أجسادهم، ودفع املضرة عنها، وهم يهلكون نفوسهم 
  .وهم ال يشعرون

ريق سقراط حكيم اليونان ومما يدل على أن الفالسفة احلكماء املتأهلني كانوا يرون هذا الرأي ويعتقدونه تسليم سقراط وهو ط
وذلك أن هذا الرجل كان حكيماً من حكماء بالد يونان وفالسفتها، وكان قد : جسده للتلف، وتناوله شربة السم اختياراً منه

ا، ودعا الناس إليها ورغبهم فيها، وزهدهم أظهر الزهد يف الدنيا ونعيمها ولذاا، ورغب يف سرور عامل األرواح وروحها ورحيا
يف املقام يف علم الكون الفساد، فأجابه إىل ذلك مجاعة من أوالد امللوك وكبار الناس، واجتمع حوله األحداث وأوالد النعم 

ن يريد الدنيا وزينتها، واموه مبحبة الصبيان، وقالوا أ،ه ويسمعون حكمته وغرائب نوادر كالمه، فحسده مجاعة من خمالفيه وم
يتهاون بعبادة األصنام ويأمرهم به، وسعوا به إىل امللك، وشهد عليه بالزور أحد عشر رجالً بأنه واجب قتله، فحبس أشهراً يرون 
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 رأيه وما يعتقدونه يف أمر النفس وبقائها بعد يف قتله، فاجتمع عنده يف احلبس حنو من سبعني فيلسوفاً، خمالفاً وموافقاً، يناظرون يف
مفارقة اجلسد، وصالح حاهلا، فحاجهم كلهم وصحح رأيه يف بقاء النفس وصالح حاهلا بعد فراق اجلسد، وهلذا قصة يطول 

ول يل أخاف أن يق: إن كنت مظلوماً، فهل لك أن ختلص من القتل بفدية من مال أو رب؟ فقال: شرحها يف كتاب، فمما قيل له
  .ألين كنت مظلوماً: تقول: مل فررت من حكمي يا سقراط؟ فقالوا له: الناموس غداً

أرأيت إن ظلمك بالقضاة والعدول األحد عشر الذين شهدوا عليك بالزور، فكان من الواجب : أرأيتم إن قال يل الناموس: فقال
  .أن تظلمين أنت وتفر من حكمي، فما أقول؟ فحاجهم ذا

م كان يف حكم شريعتهم، إذا شهد العدول على واحد من الناس حبكم ما، كان واجباً عليه أن ينقاد وإن كان وذلك أن القو
  .مظلوماً، فمن مل ينقد كان ظاملاً حلكم الناموس، يعين الشريعة

، بكى من حوله من اون بالناموس قتله الناموس، وملا تناول شربة السم ليشرا: وانقاد سقراط للقتل من اجل هذا، مث قال
ال تبكوا، فإين وإن كنت مفارقاً لكم إخواناً حكماء فضالء فإين أذهب إىل إخوان لنا : احلكماء والفالسفة حزناً عليه، فقال هلم

إمنا نبكي على : حكماء فضالء كرماء، وقد تقدمنا فالن وفالن، وعد مجاعة من الفالسفة احلكماء الذين كانوا قد ماتوا قبله، فقالوا
  .فسنا حني نفقد أباً حكيماً مثلكأن

وأفالطون ومما يدل على أن أفالطون حكيم اليونانيني كان يرى هذا الرأي ويعتقده، يعين بقاء النفوس وصالح حاهلا بعد مفارقة 
    اجلسد، 

اهنا غرباء يف أسر حنن ه: لو مل يكن لنا معاد نرجو فيه اخلري، لكانت الدنيا فرصة األشرار، وقال أيضاً: قوله يف بعض حكمته
  .الطبيعة وجوار الشيطاطني، أخرجنا من عاملنا جبناية كانت من أبينا آدم، وكالم حنو هذا

ومما يدل على أن أرسطاطاليس صاحب املنطق يرى هذا الرأي ويعتقده، كالمه يف الرسالة املعروفة بالتفاحة، وما تكلم به حني 
  . وألن الفيلسوف جيازى بفلسفته بعد مفارقة النفس اجلسدحضرته الوفاة، وما احتج به من فضل الفلسفة،

ومما يدل على أن فيثاغورث صاحب العدد، وهو من الفضالء احلكماء، كان يرى هذا الرأي ويعتقده، كالمه يف الرسالة الذهبية، 
و، تكون حينئذ سائحاً ساملاً فإنك، عند ذلك، إذا فارقت هذا البدن، حىت تصري خبالء يف اجل: ووصيته لديوجانس، وقوله يف أخرها

  .ساكناً غري عائد إىل اإلنسية وال قابل للموت

سبب استشهادنا بأقوال الفالسفة ووصايا األنبياء وإمنا استشهدنا على هذا الرأي بأقاويل الفالسفة ووصاياهم، وأفعال األنبياء 
 إال امسها، وأقواماً من الشرعيني ال يعرفون من أسرار وسنن شرائعهم، ألن يف الناموس أقواماً مفلسفني ال يعرفون من الفلسفة

الشريفة إال رسومها، وتصدرون ويتكلمون فيها مبا ال حيسنون، ويتناظرون فيما ال يدورن، فيناقضون تارة الفلسفة بالشريعة، وتارة 
  .الشريعة بالفلسفة، فيقعون يف احلرية والشكوك، فيضلون ويضلون

 بعد مفارقتها أجسادها، أن كل عاقل يتفكر يف بكاء الناس وأحزام على موتاهم، وقت مفارقة ومما يدل على بقاء النفوس،
نفوسهم أجسادها، فلو كان بكاؤهم على أجسامهم، فما هلم والبكاء، واألجساد حبضرم وبرمتها، وهم يشاهدوا مل ينقص منها 

اناً طويالً، كان ميكنهم ذلك، بل يستوحشون منها ويدفنوا كراهة شيء، ولو أرادوا أن حبفظوها بأدوية تطلى عليها ال تتغري زم
ملنظرها، وعاراً من فضيحتها، إذا فراقتها نفوسها، وإن كان بكاؤهم إمنا هو حزن على فقدان ما كان نظهر من تلك األجساد من 

ا كلها تعدم إال النبض والتنفس، أال ترى، احلركات واألفعال واحلكم الفضائل، فما هلم ال يبكون على فقداا يف وقت منامهم، فإ
يا أخي، أن هذه األلفة واألنس واحملبة والتودد، إمنا هي لتلك النفوس الشريفة واجلواهر النفيسة؟ فإن هذا البكاء واألحزان والتأسف 
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  .فضائل والصنائع واحلكمواالستيحاش على فقدان تلك النفوس اليت كانت تظهر من أجسادها تلك احلركات والكالم واألفعال وال

ومما يدل على بقاء النفس وصالح حاهلا، وبعد مفارقتها أجسادها، ذهاب الناس إىل قبور الصاحلني واألولياء واألخيار، ولطلب 
الغفران واستجابة الدعاء، والتوسل م إىل اهللا عز وجل، وما يرجون من شفاعتهم عند رم، وما يطلبون أيضاً من قضاء 

من أمور الدنيا بالدعاء عند قبورهم، أفترى أن أهل الديانات كلها اتفقوا على شيء ال حقيقة له؟ كال، بل هذا علم حوائجهم 
ويوم :" غامض وأسرار خفية ال يعقلها إال العاملون، كما ذكرهم اهللا عز وجل، ومدحهم مبا علموا مما خفي على غريهم حيث يقول

غري ساعة كذلك كانوا يؤفكون، وقال الذين أوتوا العلم واإلميان لقد لبثتم يف كتاب اهللا إىل تقوم الساعة يقسم ارمون ما لبثوا 
  ".يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم ال تعلمون

  فصل كيف يكون تواصل إخوان الصفاء

نيا، وماذا يكون حال ينبغي أن نبني كيف يكون تواصل إخوان الصفاء، وكيف تكون معاونة بعضهم بعضاً يف طلب معيشة الد
  .سبقته املنية قبل صاحبه، وكيف يكون عيش الباقي منهم بعد صاحبه

ذكر أن مدينة، كانت على رأس جبل يف جزيرة من جزائر البحر، خمصبة كثرية النعم، رخية البال، طيبة اهلواء، عذبة املياه، حسنة 
 وكان - على حسب ما تقتضيه تربة تلك اجلزيرة وأهويتها ومياهها-ت التربة، كثرية األشجار، لذيذة الثمار، كثرية أجناس احليوانا

أهلها إخوة وبين عم، بعضهم لبعض من نسل رجل واحد، وكان عيشهم أهنأ عيش يكون بتودد ما كان بينهم من احملبة والرمحة 
دن اجلائرة املتضادة الطباع، املتنافرة والشفقة والرفق، بال تنغيص من احلسد والبغي والعداوة وأنواع الشر، كما يكون بني أهل امل

  .القوى، املتشتتة اآلراء، القبيحة األعمال، السيئة األخالق

    

مث إن طائفة من أهل تلك املدينة الفاضلة ركبوا البحر فكسر م املركب، ورمى م املوج إىل جزيرة أخرى فيها جبل وعر، فيه 
ائرة ومياهها كدرة، وفيها مغارات مظلمة، وفيها سباع ضارية، وإذا عامة أهل تلك أشجار عالية، وعليها مثار نزرة، فيها عيون غ

اجلزيرة قردة، وكان يف بعض جزائر البحر طري عظيم اخللفة، شديد القوة، وقد سلط عليها يف كل يوم وليلة يكر عليهم وخيتطف 
اجلزيرة ويف أودية ذلك اجلبل يطلبون ما يتقوتون به من من تلك القردة عدة، مث إن هؤالء النفر الذين جنوا من الغرق تفرقوا يف 

مثارها، ملا حلقهم من اجلوع، ويشربون من تلك العيون، ويستترون بأوراق تلك األشجار، ويأوون بالليث إىل تلك املغارات 
 لصورة الناس، فولعت م ويعتصمون ا من احلر والربد، فأنست م تلك القرود وأنسوا ا، إذ كانت أقرب أجناس السباع شبهاً

إناث القردة وولع ا من كان به شبق، فحبلت من هم وتوالدت وتناسلوا وكثروا، ومتادى م الزمان، فاستوطنوا تلك اجلزيرة، 
  .واعتصموا بذلك اجلبل، وألفوا تلك احلال، ونسوا بلدهم ونعيمهم وأهاليهم الذين كانوا معهم بدياً

لك اجلبل بنياناً، ويتخذون منها منازل، وحيرصون يف مجع تلك الثمار ويدخرها من كان منهم شرهاً، مث جعلوا يبنون من حجارة ذ
وصاروا يتنافسون على إناث تلك القرود، ويغبطون من كان منهم أكثر حظاً من تلك احلاالت، ومتنوا اخللود هنا، وانتشبت بينهم 

 منهم رأى، فيما يرى النائم، كأنه قد رجع إىل بلده الذي خرج منه، وأن العداوة والبغضاء، وتوقدت نريان احلرب، مث إن رجالً
أهل تلك املدينة ملا مسعوا مبجيئه استبشروا، واستقبله خارج تلك املدينة أقرباؤه، فرأوه قد غريه السفر والغربة، فكرهوا أن يدخل 

لقوا شعره وقصوا أظافره، وألبسوه اجلدد، وخبروه وزينوه، املدينة على تلك احلال، وكان على باب املدينة عني من املاء، فغسلوه وح
ومحلوه على دابة، وأدخلوه املدينة، فلما رآه أهل تلك املدينة استبشروا به، وجعلوا يسألونه عن أصحابه وسفرهم وما فعل الدهر 
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أس منه، وهو فرحان م ومبا جناه اهللا، م، وأجلسوه يف صدر الس يف املدينة، واجتمعوا حواليه يتعجبون منه ومن رجوعه بعد الي
  .عز وجل، من تلك الغربة وذلك الغرق،ومن صحبته تلك القرود، وتلك العيشة النكدة، وهو يظن أن ذلك كله يراه يف اليقظة

اً راغباً يف فلما انتبه إذا هو يف ذلك املكان بني تلك القرود، فأصبح حزيناً منكسر البال، زاهداً يف ذلك املكان، مغتماً متفكر
الرجوع إىل بلده، فقص رؤياه على أخ له، فتذكر ذلك األخر ما أنساه الدهر من حال بلدمها وأقارما وأهاليهما والنعيم الذي 

كيف السبيل إىل الرجوع وكيف النجاة من هنا؟ فوقع يف فكرمها وجه احليلة : كانوا فيه، فتشاوروا فيما بينهم وأجالوا الرأي وقالوا
 يتعاونان وجيمعان من خشب تلك اجلريرة ويبنيان مركباً يف البحر، ويرجعان إىل بلدمها، فتعاقدا على ذلك بينهما عهداً بأما

وميثاقاً أن ال يتخاذال وال يتكاسال، بل جيتهدا اجتهاد رجل واحد فيما عزما عليه، مث فكرا أنه لو كان رجل آخر معهما، لكان 
عددهم يكون أبلغ يف الوصول إىل مطلبهم ومقصدهم، فجعلوا يذكرون إخوام أمر بدهلم، أعون هلما على ذلك،وكلما زاد 

ويرغبوم يف الرجوع، ويزهدوم يف الكون هناك، حىت التأم مجاعة من أولئك القوم على أن يبنوا سفينة يركبون فيها ويرجعون 
بناء تلك السفينة، إذ جاء ذلك الطري الذي كان خيتطف إىل بلدهم، فبينا هم يف ذلك دائبون يف قطع األشجار ونشر اخلشب ل

القرود فاختطف منهم رجالً وطار به يف اهلواء ليأكله، فلما أمعن يف طريانه تأمله، فإذا هو ليس من القرود اليت اعتاد أكلها، فمر به 
أمل ذلك الرجل إذا هو يف بلده ومرتله طائراً، حىت مر به على رأس مدينته اليت خرج منها، فألقاه على سطح بيته وخاله، فلما ت

وأهله وأقربائه، فجعل يتمىن لو أن ذلك الطري مير يف كل يوم وخيتطف منهم واحداً ويلقيه إىل بلده كما فعل به، وأما أولئك القوم 
أم علموا حباله وما فبعدما اختطفه الطري من بينهم جعلوا يبكون عيه حمزونني على فراقه، ألم ال يدرون ما فعل اطري به، ولو 

  .صار إليه لتمنوا ما متىن هلم أخوهم

    

فهكذا ينبغي أن يكون اعتقاد إخوان الصفاء فيمنن قد سبقته املنية قبل صاحبه، ألن الدنيا تشبه تلك اجلزيرة، وأهلها يشبهون تلك 
املركب، ومثل دار اآلخرة كمثل تلك املدينة القردة، ومثل املوت كمثل ذلك الطري، ومثل أولياء اهللا كمثل القوم الذين كسر م 

  .فهذا اعتقاد إخواننا الكرام يف معاونتهم يف الدنيا، وما يعتقدون فيمن سبقته املنية قبل إخوانه. اليت خرجوا منها

ن والبالء، وفقك اهللا فانتبه أيها األخ من نوم الغفلة ورقدة اجلهالة، فإن الدنيا دار غرور وحمن، وال يرغب العاقل اخللود يف دار احلز
  .واإيانا ومجيع إخواننا إىل السداد، وهداك وإيانا ومجيع إخواننا سبيل الرشاد

  .متت رسالة يف بيان اعتقاد إخوان الصفاء ومذهب الرانيني، ويليها رسالة يف كيفية عشرة إخوان الصفاء وتعاون بعضهم مع بعض

  الرابعة في كيفية معاشرة إخوان الصفاءالرسالة

  . تعاون بعضهم مع بعض وصدق الشفقة والمودة في الدين والدنيا جميعاًو

  وهي الرسالة اخلامسة واألربعون من رسائل إخوان الصفاء 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى، آهللا خسر أما يشركون؟ 

  كيفية معاشرة إخوان الصفاء
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يانا بوح منه، وأنه ينبغي إلخواننا، أيدهم اهللا، حيث كانوا من البالد، أن يكون هلم جملس خاص اعلم أيها األخ، أيدك اهللا وإ
  .جيتمعون فيه يف أوقات معلومة، ال يداخلهم فيه غريهم، يتذاكرون فيه علومهم، ويتحاورون فيه أسراراهم

عقول، والنظر والبحث عن أسرار الكتب اإلهلية، وينبغي أن تكون مذاكرم أكثرها يف علم النفس، واحلس واحملسوس، والعقل وامل
والترتيالت النبوية، ومعاين ما تضمنها موضوعات الشريعة، وينبغي أيضاً أن يتذكروا العلوم الرياضيات األربعة، أعين العدد 

  . هي الغرض األقصىواهلندسة والتنجيم والتأليف، وأما أكثر عنايتهم وقصدهم فينبغي أن يكون البحث عن العلوم اإلهلية اليت

وباجلملة ينبغي إلخواننا، أيدهم اهللا تعاىل، أن ال يعادوا علماً من العلوم، أو يهجروا كتاباً من الكتب، وال يتعصبوا على مذهب من 
سية املذاهب، ألن رأينا ومذهبنا يستغرق املذاهب كلها، وجيمع العلوم مجيعها، وذلك أنه هو النظر يف مجيع املوجودات بأسرها احل

والعقلية، ومن أوهلا إىل آخرها، ظاهرها وباطنها، جليها وخفيها، بعني احلقيقة من حيث هي كلها من مبدأ واحد، وعلة واحدة، 
  .وعامل واحد، ونفس واحدة، حميطة جواهرها املختلفة، وأجناسها املتباينة، وأنواعها املفننة، وجزئياا املتغايرة

أحدها الكتب املصنفة على ألسنة احلكماء والفالسفة، من : أن علومنا مأخوذة من أربعة كتبوقد ذكرنا يف الرسالة الثانية 
الرياضيات والطبيعيات، واآلخر الكتب املرتلة اليت جاءت ا األنبياء، صلوات اهللا عليهم، مثل التوراة واإلجنيل والفرقان وغريها من 

، وما فيها من األسرار اخلفية، الثالث الكتب الطبيعية، وهي صور أشكال صحف األنبياء املأخوذة معانيها بالوحي من املالئكة
املوجودات مبا هي عليه اآلن من تركيب األفالك، وأقسام الربوج، وحركات الكواكب ومقادير أجرامها، وتصاريف الزمان، 

  .ى أيدي البشرواستحالة األركان، وفنون الكائنات من املعادن واحليوان والنبات، وأصناف املصنوعات عل

كل هذه صور وكنايات داالت على معان لطيفة وأسرار دقيقة يرى الناس ظاهرها وال يعرفون معاين بواطنها من لطيف صفة 
والنوع الرابع الكتب اإلهلية اليت ال ميسها إال املطهرون املالئكة اليت هي بأيدي سفرة كرام بررة، وهي جواهر . الباري، جل ثناؤه

ها وأنواعها وجزئياا، وتصاريفها لألجسام وحتريكها هلا، وتدبريها إياها، وحتكمها عليها، وإظهار أفعاهلا ا ومنها النفوس وأجناس
حاالص بعد حال، يف ممر الزمان وأوقات القرانات واألدوار، واحنطاط بعضها تارة إىل قعر األجسام، وارتفاع بعضها تارة من 

الغفلة والنسيان، وحشرها إىل احلساب وامليزان، وجوازها على الصراط، ووصوهلا إىل اجلنان، أو ظلمات اجلثمان، وانبعاثها من نوم 
ومن ورائهم :" حبسها يف دركات اهلاوية والنريان، أو مكثها يف الربزخ، أو وقوفها على األعراف، كما ذكر اهللا تعاىل يف قوله

، وهم الرجال الذين يف بيوت أذن اهللا "عراف رجال يعرفون كالً بسيماهموعلى األ:" ويف قوله تبارك وتعاىل" برزخ إىل يوم يبعثون
  .أن ترفع ويذكر فيها امسه، ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا

    

 وهذا حال إخواننا الفضالء الكرام، فاقتدوا م أيها اإلخوان، تكونوا مثلهم، وقد بينا يف رسائلنا كل ما حيتاج إليه إخواننا من أهل

  .هذه العلوم

  فصل انتخاب إخوان الصفاء ألصحابهم

وينبغي إلخواننا، أيدهم اهللا، حيث كانوا يف البلد، إذا أراد أحدهم أن يتخذ صديقاً جمدداً أو أخاً مستأنفاً، أن يعترب أحواله، 
 وحقيقة االخوة أم ال، ألن ويتعرف أخباره، وجيرب أخالقه، ويسأله عن مذهبه واعتقاده، ليعلم هل يصلح للصداقة وصفاء املودة
  .يف الناس أقواماً طبائعهم متغايرة خارجة عن االعتدال، وعادام رديئة مفسدة، ومذاهبهم خمتلفة جائرة

فمنهم خري وشرير، وكفرو وشكور، وذو أمانة وغدار، وحليم وسفيه، وسخي وخبيل، وشجاع وجبان، وحسود وودود، وفاجر 
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ع، وسلس وشرس، وفظ غليظ، ولطيف رقيق، وعاقل وأمحق، وعامل وجاهل، وحمب وعفيف، وجزوع وصبور، وشره وقنو
ومبغض، وموافق وخمالف، ومنافق وخملص، وناصح وغاش، ومتكرب ومتواضع، وعدو وصديق، ومؤمن وزنديق، وعارف ومنكر، 

  .ومقبل ومدبر، وما شاكل هذه األخالق احملمودة واملذمومة، مضادات بعضها لبعض

ذه الطوائف كلها من ال يؤمن بيوم احلساب، وشر األخالق كرب إبليس، وحرص آدم، وحسد قابيل، وهي أمهات واعلم أن شر ه
  .املعاصي

وأعلم أن الناس مطبوعون على أخالقهم حبسب اختالف تركيب مزاج أجسادهم، وحبسب اختالف أشكال الفلك يف أصل 
  .مواليدهم، وقد بينا يف رسالة األخالق هذا بشرحه

أن من الناس من هو مطبوع على خلق واحد أو عدة من أخالق حممودة ومذمومة، وأن العادات الرديئة تقوي األخالق واعلم 
الرديئة والعادات اجلميلة تقوي األخالق احملمودة، وهكذا حكم اآلراء واالعتقادات، فإن من الناس من يرى ويعقد يف دينه ومذهبه 

  .ذهبه، مثل اليهود واخلوارج وكل من يكفر بالربأنه حالل له سفك دم كل خمالف له يف م

ومن الناس من يرى ويعتقد يف دينه ومذهبه الرمحة والشفقة للناس كلهم، ويرثي للمذنبني، ويستغفر هلم، ويتحنن على كل ذي 
  .اننا الكرامرزح من احليوان، ويريد الصالح للكل، وهذا مذهب األبرار والزهاد والصاحلني من املؤمنني، وهكذا مذاهب إخو

  فصل فينبغي لك، إذا أردت أن تتخذ صديقاً أو أخاً، 

أن تنتقده كما تنتقد الدراهم والدنانري، واألرضني الطيبة التربة للزرع والغرس، وكما ينتقد أبناء الدنيا أمر التزويج وشرى املماليك 
  .واألمتعة اليت يشتروا

راً من هذه كلها، ألن إخوان الصدق هم األعوان على أمور الدين والدنيا واعلم أن اخلطب يف اختاذ اإلخوان أجل وأعظم خط
مجيعاً، وهم أعز من الكربيت األمحر، وإذا وجدت منهم واحداً فتمسك به، فإنه قرة العني، ونعيم الدنيا، وسعادة اآلخرة، ألن 

د الشدائد والبلوى، وظهر يستند إليهم عند إخوان الصدق نصرة على دفع األعداء، وزين عند األخالء، وأركان يعتمد عليهم عن
املكاره يف السراء والضراء، وكرت مذخور ليوم احلاجة، وجناح خافض عند املهمات، وسلم للصعود إىل املعايل، ووسيلة إىل القلوب 

  .عند طلب الشفاعات، وحصن حسني يلتجأ إليه يوم الروع والفزعات

وا عدواً لك قمعوه، والواحد منهم كالشجرة املباركة تدلت أغصاا إليك فإن غبت حفظوك، وإن تضعضعت عضدوك، وإن رأ
بثمرها وأظلتك أوراقها بطيب رائحتها، وسترتك جبميل فيئها، فإن ذكرت أعانك، وإن نسيت ذكرك، يأمرك بالرب ويسابقك إليه، 

  .ويرغبك يف اخلري ويبادرك إليه ويدلك عليه، ويبذل ماله ونفسه دونك

هللا يا أخي مبن هذه صفته، فابذل له نفسك ومالك، وق عرضه بعرضك، وافرش له جناحك، وأودعه سرك، وشاوره فإذا أسعدك ا
يف أمرك، وداو برؤته عينك، وأجعل أنسك، إذا غاب عنك، ذكره والفكر يف أمره، وإن هفا هفوة فاغفر له، وإن زل زلة فصغرها 

سانه عند إساءته، ليأنس بك ويأمن غائلتك، فإن ذلك أسلم لوده، عنده، وال توحشه فيخاف من حقدك، واذكر من سالف إح
  .وأدوم إلخائه

فصل ومن الناس من ال يصلح للصداقة واعلم يا أخي أن من الناس من ال يصلح للصداقة واألخوة واملقاربة أصالً البتة، فانظر من 
ة العاجل من قبل النظر يف مرارة عاقبتها، فذا أردت اختاذ تصحب وتعاشر، وال تغتر بظاهر األمور من غري معرفة بواطنها، وال حبالو

أخر أو صديق، فاعترب أوالً أحواله، واخترب أخالقه، وسله عن مذهبه واعتقاده، وانظر يف عاداته وسجيته ومشائله وحركاته، فإنه ال 
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  .خيفى على املتفرس بواطن األمور إذا نظر إىل ظواهرها

    

ل بشكل الصديق، ويدلس عليك بشبه املوافق، ويظهر لك احملبة، وخالفها يف صدره وضمريه، فال واعلم بأن من الناس من يتشك
  .تغتر، أو تتيقن

واعلم أن أعمال الناس يف ظاهر أمورهم تكون حبسب أخالقهم اليت طبعوا عليها، وحبسب عادام اليت نشأوا عليها، وأو حبسب 
  .آرائهم اليت اعتقدوها

اً صلفاً، أو نكداً جلوجاً، أو فظا غليظاً، أو مماحكاً ممارياً، أو حسوداً حقوداً، أو منافقاً مرائياً، أو خبيالً فإذا رأيت الرجل معجب
شحيحاً، أو جباناً مهيناً، أو مكاراً غدرا، أو متكرباً جباراً، أو حريصاً شرهاُ، أو كان حمباً للمدح والثناء أكثر مما يستحق، أو كان 

 كان مستحقراً ألقرانه والناس، ذاماً هلم، أو متكالً على حوله وقوته، فاعلم أنه ال يصلح للصداقة وصفوة األخوة، مزرياً لنظرائه، أو
وذلك أن من خيتر املطالبة مبا ال جيب له، ال يتسمح نفسه ببذل ما : ألن هذه األخالق واآلراء والعادات مفسدة العتقاده إلخوانه

والغضوب متنعه هذه األخالق عن اإلذعان للحق، وهكذا اللجاج والتكرب مينعان عن قطع جيب عليه، وهكذا احلسود اللجوج 
  .اجلدال واخلالف، وكذلك الفظاظة والغلظ متنعان من العذوبة والسهولة، والشراسة والغضب يهيجان على املكابرة

وموحشة لألنس والراحة، ومنفرة إللف وباجلملة كل هذه األخالق مفسدة للمودة، وخمالفة لصفوة األخوة، مستثقلة للنفوس، 
  .الطباع، ومنغصة للعيش، ومبغضة للحياة

واعلم أن الصداقة ال تتم بني خمتلفني بالطبع، بأن الضدين ال جيتمعان، مثال ذلك السخي والبخيل فإما متضادان يف الطبع، فال تتم 
إذا فعل السخي شيئاً مما يوجبه سخاؤه من بذل املال أو املعروف، بينهما الصداقة، وال تصفو هلما املودة، وال يهنيهما العيش، ألنه 

  .رآه البخيل بصورة املضيع قد فعل ما ال ينبغي وال جيوز

وإذا فعل البخيل بطبعه شيئاً من إمساك املال مما يوجبه خبله، رآه السخي بصورة من قد أتى منكراً ال حيسن فعله، فيصري ذلك سبباً 
لى صاحبه، حىت يعتقد البخيل يف السخي سخف الرأي وتضييع املال وترك النظر يف العواقب، ويعتقد لعيب كل واحد منهما ع

السخي يف البخيل النذالة والدناءة وصغر النفس وقصور اهلمة، فإذا وقع بينهما ودام، صارت وحشة وتواترت، حىت تصري عداوة، 
تلفني متضادين، فإما يوجبان املنازعة، واملنازعة توجب املغالبة، واملغالبة وتصري العداوة إىل الصرامة، وهذا القياس يف كل خلقني خم

  .تنتج املغايظة، واملغايظة توجب املباغضة، واملباغضة ضد الصداقة

فصل يف مثل اختاذ األصدقاء واعم أن مثل اختاذ األصدقاء واإلخوان كمثل اكتساب املال والذخائر ، وذلك أن من الناس من يغين 
ومنهم من يكون مرزوقاً من .  يف طلب صديق موافق فال جيد، فمثله كمثل الذي يفين عمره يف طلب مجع املال فال يقدر عليهعمره

كثرة املال، ومنهم من حيسن أن يكسب املال ولكن ال حيسن أن حيفظه، فهكذا حكم اختاذ اإلخوان واألصدقاء، ومنهم من ال 
  .إىل العداوة بعد الصداقة، وإىل املباغضة بعد املودةحيسن حفظهم ومراعاة أمورهم، فيصريون 

فينبغي لك أن يكون أكثر كدك وعنايتك، بعد اختاذ الصديق، حفظه ومراعاة أمره وأداء حقوقه، حىت ال تصري الصداقة عداوة بعد 
له يسعى بينكما طول الصحبة مباللة أو ضجر أو شكوك أو ظنون أو شبهة تدخل يف املودة، أو منيمة ووشاية من خمالف 

  .فتفقد يا أخي هذا الباب وال تغفل عنه.للفساد

    

واعلم يا أخري أن اإلنسان كثري التلون، قليل الثبات على حال واحد، وذلك أنه قل من الناس من حتدث له حال من أحوال الدنيا، 
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عزوبة إىل تزويج، أو من ذل إىل عز، أو من أو أمر من أمورها من غىن إىل فقر، أو من فقر إىل غىن، أو من حضر إىل سفر، أو من 
عطلة إىل شغل، أو من بؤس إىل نعمة، أو من رفعة إىل ضعة، أو من ضعة إىل رفعة، أو من صناعة إىل جتارة، أو من صحبة قوم إىل 

 صحبة آخرين، أو من رأي مذهب إىل مذهب، أو من شباب إىل شيخوخة، أو من صحة إىل مرض، إال وحيدث له خلق جديد

وسجية أخرى، ويتغري خلقه مع إخوانه، ويتلون مع أصدقائه، إال إخوان الصفاء الذين ليست صداقتهم خارجة من ذام، وذلك أن 
كل صداقة تكون لسبب ما، فإذا انقطع ذلك السبب بطلت تلك الصداقة، إال صداقة إخوان الصفاء فإن صداقتهم قرابة رحم، 

عضهم بعضاً، وذلك أم يرون ويعتقدون أم نفس واحدة يف أجساد متفرقة، فكيفما ورمحهم أن يعيش بعضهم لبعض، ويرث ب
  : تغريت حال أجساد حبقيقتها، فالنفس ال تتغري وال تتبدل، كما قال القائل

 أن ما في الوجه منه خراب ولو  وفي الجسم نفس ال تشيب بشيبة

 بإذا لم يبق في الفم نا وناب،  ظفر، إن كل ظفر أعده، لها

  فأبلغ أقصى العمر، وهي كعاب  مني الدهر ما شاء غيرها يغير

وخصلة أخرى، أن أحدهم إذا أحسن إىل أخيه إحساناً فال مين عليه به، ألنه يرى ويعتقد أن إحسانه إىل نفسه، وإن أساء إليه أخوه 
 أخوه فيه مثل ذلك، فقد أمن كل واحد من مل يستوحش منه ألنه يرى أن ذلك كان منه إليه، فمن اعتقد يف أخيه مثل هذا واعتقد

  .أخيه غائلته أن يتغري عليه يف يوم من األيام بسبب من األسباب أو بوجه من الوجوه

فصل إذا ظفرت بواحد منهم فينبغي إذا ظفرت بواحد منهم أن ختتاره على مجيع أصدقائك وأقربائك وعشريتك وجريانك الذين 
لذي من ظهرك، وأخيك من صلب أبيك، ومن زوجتك اليت جعلت كل كسبك هلا، ومجيع نشأت معهم فإنه خري لك من ولدك ا

سعيك من أجلها، فاعرف حقه كما تعرف حقوقهم، بل ينبغي أن تؤثره عليهم كلهم، ألن هؤالء حيبونك من أجل منفعة تصل 
يف غريك وخذلوك وأنت أحوج ما منك إليهم، ويريدونك من أجل مضرة تدفعها عنهم، فإذا استغنوا عنك زهدوا فيك ورغبوا 

  .تكون إليهم

فأما هذا األخ فليس يريدك من أجل شيء خارج عن ذلك، بل من أجل أنه يرى ويعتقد أنك إياه وهو إياك نفس واحدة يف 
جسدين متقابلني، يسره ما يسرك ويغمه ما يغمك، يريد لك منه مثل الذي تريد له منك، واعلم أن قلوب األخيار صافية، ألن 

نفوسهم طاهرة، وال ختفى عليهم خفيات األمور، ألا تتراءى فيها كما تتراءى يف أعني البصراء ظواهر كليات األمور، فال 
  .تضمرن إلخوانك األصفياء خالف ما تظهر هلم، فإن ذلك ال خيفى عليهم وال ينكتم عليهم منك

  فصل والسعادة نوعان داخل وخارج

أحدمها يف اجلسد : داخل وخارج، فالذي هو داخل نوعان: ن السعادة، وإن السعادة نوعان واعمل بأن خري شيء يرزقه اإلنسا
  .واآلخر يف النفس

  .فالذي يف اجلسد كالصحة واجلمال، والذي يف النفس كالذكاء وحسن اخللق

وجة والصديق والولد واألخ أحدمها ملك اليد كاملال ومتاع الدنيا، واآلخر األقران منن أبناء اجلنس كالز: والذي من خارج نوعان
واألستاذ واملعلم والصاحب والسلطان، فمن أسعد السعادات أن يتفق لك يا أخي معلم رشيد عامل عارف حبقائق األشياء واألمور، 
مؤمن بيوم احلساب، عامل بأحكام الدين، بصري بأمور اآلخرة، خبري بأحوال املعاد، مرشد لك إليها، ومن أحنس املناحس أن يكون 
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  .لك ضد ذلك

واعمل أن املعلم واألستاذ أب لنفسك وسبب لنشوئها وعلة حياا، كما أن والدك أب جلسدك وكان سبباً لوجوده، وذلك أن 
والدك أعطاك صورة جسدانية، ومعلمك أعطاك صورة روحانية، وذلك أن املعلم يغذي نفسك بالعلوم ويربيها باملعارف، ويهديها 

ور واألبدية والراحة السرمدية، كما أن أباك كان سبباً لكون جسدك يف دار الدنيا ومربيك ومرشدك إىل طريق النعيم واللذة والسر
طلب املعاش فيها اليت هي دار الفناء والتغيري والسيالن ساعة بساعة، فسل يا أخي ربك أن يوفق لك معلماً راشداً هاديا سديداً، 

  .واشكر اهللا على نعمائه السابغة

     ء الفلسفة والشريعة فصل يف أدعيا

واعلم أن يف الناموس أقواماً يتشبهون بأهل العلم ويتدلسون بأهل الدين، ال الفلسفة يعرفوا، وال الشريعة حيققوا، ويدعون مع 
ء هذا معرفة حقائق األشياء، ويتعاطون النظر يف خفيات األمور الغامضة البعيدة، وهم ال يعرفون أنفسهم اليت هي أقرب األشيا

إليهم، وال مييزون األمور اجللية، وال يتفكرون يف املوجودات الظاهرة املدركة باحلواس املشهورة يف العقول، مث ينظرون يف الطفرة 
والقلقة واجلزء الذي ال يتجزأ وما شاكلها من املسائل يف األمور املتومهة اليت ال حقيقة هلا يف اهليوىل، وهم شاكون يف األشياء 

لية، ويدعون فيها احملاالت باملكابرة يف الكالم واحلجاج يف اجلدل، مثل دعواهم أن قطر املربع مساو ألحد أضالعه، وأن الظاهرة اجل
النار ال حترق، وأن شعاع البصر جسم يبلغ يف طرفة العني إىل فلك الكواكب، وأن علم النجوم باطل، وما شاكل ذلك من الزور 

  .والبهتان

  .لدجالون الذلقو األلسن، العميان القول، الشاكون يف احلقائق، الضالون عن الصوابفاحذرهم يا أخي فإم ا

واعلم أم حمنة على العلماء، كذابون على األنبياء، عليهم السالم، ينتحلون وال يتحققون، ويدعون ماال يعرفون، ويتكلمون فيما 
يهيمون يف أودية ما يتومهون، ويقولون مل ال " م قوم خصمونبل أنت:" ال حيسنون، وما هم إال كما وصفهم رب العاملني جل امسه

  .أعاذنا اهللا وإياك، أيها األخر، ممن فيه هذه الصفات الذميمة، ومن شرهم فإم أعداء فاحذرهم. يفعلون وال يعلمون

طبع، حسن اخللق، ومن سعادتك أن يتفق لك معلم ذكي واعلم أيها األخ أن من سعادتك أيضاً أن يتفق لك معلم ذكي، جيد ال
  .صايف الذهن، حمب للعلم، طالب للحق، غري متعصب لرأي من املذاهب

واعلم أن مثل أفكار النفوس قبل أن حيصل فيها علم من العلوم واعتقاد من اآلراء كمثل ورق أبيض نقي مل يكتب فيه شيء، فإذا 
شيء آخر، ويصعب حكه وحموه، فهكذا حكم أفكار كتب فيه شيء حقاً كان أم باطالً، فقد شغل املكان ومنع أن يكتب فيه 

النفوس، إذا سبق إليها علم من العلوم واعتقاد من اآلراء، أو عادة من العادات، متكن فيها، حقاً كان أو باطالً، ويصعب قلعها 
  : وحموها كما قال القائل

 قلبي فارغاً فتمكنا فصادف  أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى

كما وصفت فينبغي لك، أيها األخ، أن ال تشغل بإصالح املشايخ اهلرمة الذين اعتقدوا من الصبا آراء فاسدة، فإذا كان األمر 
  .وعادات رديئة، وأخالقاً وحشية، فإم يتعبونك مث ال ينصلحون، وإن صلحوا قليالً قليالً فال يفلحون

 بالنظر يف العلوم، املريدين طريق احلق والدار اآلخرة، واملؤمنني ولكن عليك بالشباب الساملي الصدور، الراغبني يف اآلداب، املبتدئني
بيوم احلساب، واملستعملني شرائع األنبياء، عليهم السالم، الباحثني عن أسرار كتبهم، التاركني اهلوى اجلدل غري متعصبني على 

  .املذاهب

إم :" ال وهو شاب، كما ذكرهم ومدحهم فقاال، عز امسهواعلم أن اهللا تعاىل ما بعث نبياً إال وهو شاب، وال أعطى لعبد حكمة إ
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  ".وقال موسى لفتاه:" ، وقال أيضاً، عز وجل"إنا مسعنا فىت يذكرهم يقال له إبراهيم:" وقال تعاىل" فتية آمنوا برم وزدناهم هدى

وملا ضرب :" ما وصفهم تعاىل فقالواعلم أن كل نيب بعثه اهللا فأول من كذبه مشايخ قومه املتعاطون الفلسفة والنظر واجلدل، ك
  ".ابن مرمي مثالً إذا قومك من ه يصدون وقالوا أآهلتنا خري أم هو، ما ضربوه لك إال جدالً، بل هم قوم خصمون

  فصل في أنواع مواهب اهللا

 قنية واعلم أن مواهب اهللا، جل امسه، كثرية ال حيصى عددها، ولكن جيمعها جنسان، حتت كل جنس أنواع كثرية، أحدهم
  .جسدانية، واآلخر قنية نفسانية

فمنهم : فمن القنية اجلسدانية أحدها املال، ومن القنية النفسانية أحدها العلم، والناس يف هاتني النعمتني العظيمتني على منازل أربع
لعلم، ومنهم من رزق العلم من قد رزق احلظ من املال والعلم مجيعاً، ومنهم من قد حرمهما مجيعاً، ومنهم من رزق املال ومل يرزق ا

  .ومل يرزق املال

فينبغي إلخواننا، ممن قد رزق املال والعلم جيمعاً، أن يؤدي شكر ما أنعم اهللا، جل وعز، به عليه بأن يضم إليه أخاً من إخوانه ممن 
ا، ويرفده ويعلمه من علمه لتحيا قد حرمهما مجيعاً، ويواسيه من فضل ماآتاه اهللا تعاىل من املال، ليقيم به حياة جسده يف دار الدني

  .به نفسه للبقاء يف دار اآلخرة، فإن ذلك من أقرب القربات إىل اهللا، وأبلغ لطلب مرضاته

    

وال ينبغي له أن مين عله مبا بنفق عليه من املال وال يستحقره، ويعلم أن الذي حرم أخاه وه الذي أعطاه، وكما أنه ال مين على ابن 
بيه وينفقه عليه من ماله، ويورثه ما مجعه من املال بعد وفاته، كذلك ال جيب أن مين على ابنه النفساين ألنه إن له جسداين فيما ير

أنا وأنت أبوا هذه :" كان ذلك ابنه اجلسداين، فهذا ابنه النفساين، كما روق أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، قال لعلي، عليه السالم
وقال، عز " فمن تبعين فإنه مين:"، وقال إبراهيم، عليه السالم"املؤمن أخو املؤمن من أبيه وأمه:"لموقال صلى اهللا عليه وس" األمة

فإذا نفخ يف :" وقال تعاىل" إنه ليس من أهلك إنه عمل غري صاحل" قال" إن ابين من أهل:" وجل، لنوح، عليه السالم، حيث قال
  . النسب اجلسداين ال ينفع يف اآلخرةفبني أن" الصور فال أنساب بينهم يومئذ وال يتساءلون

، فهذا األبوة "ملة أبيكم إبراهيم:" وقال اهللا تعاىل" جئت من عند أيب وأبيكم:" وذا املعىن قال املسيح، عليه السالم، للحواريني
بين هاشم ال يأتني الناس يا :" وقال" كل نسب ينقطع يوم القيامة إال نسيب:" نفسانية، ال ينقطع نسبها كما قال النيب، عليه السالم

  ".يوم القيامة بأعماهلم، وتأتوين بأنسابكم، فإين ال أغين عنكم من اهللا شيئاً

إمنا أراد النسبة اجلسدانية، ألنه تنقطع إذا اضمحلت األجسام وبقيت النسبة النفسانية، ألن جواهر النفوس باقية بعد فراق األجساد، 
كره بعد موته، فهذا أيضاً، إن عاش، أحيا ذكره يف جملس العلماء وحماضر أهر اخلري إذا نشر وإن كان يظن أن ابنه اجلسداين حيىي ذ

علمه، ويتوجه إليه ويترحم عليه كلما ذكره، كما نذكر حنن معلمينا وأستاذينا أكثر مما نذكر آباءنا اجلسدانيني، ونترحم على 
ا كرب، ويعينه على أمور الدنيا، فهذا رمبا بلغ يف العلم واحلكمة واخلري آبائنا، وإن كان يظن أن ذلك االبن اجلسداين رمبا ينفعه إذ

آباؤكم وأبناؤكم ال :" واملرتبة عند اهللا تعاىل أن يشفع بعلمه ملعلمه، فينجو بشفاعته وهو ال يديري، كما ذكر اهللا تعاىل بقوله
  ".تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من اهللا

 من العلم من إخواننا فينبغي له أن يطلب أخاً ممن قد رزق العلم ويضمه إليه ويواسيه هذا من ماله، وأم من رزق املال ومل يرزق
ويرفده هذا من علمه، ويتعاونان مجيعاً على إصالح أمر الدين والدنيا، وينبغي لألخ ذي املال أن ال مين علىاألخ ذي العلم مبا 
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نية جسدانية تقام ا حياة يف دار االدنيا، والعلم قنية نفسانية تقام ا حياة النفس يف يواسيه من ماله، وال حيتقره لفقره، ألن املال ق
دار اآلخرة، وجوهر النفس خري من جوهر اجلسد، وحياة النفس خري من حياة اجلسد، ألن حياة اجلسد إىل مدة ما مث تنقطع 

وينبغي لألخ ذي " ال يذوقون فيها املوت إال املوته األوىل:"عاىلوتضمحل، وحياة النفس يف الدار اآلخرة تبقى مؤبداً كما ذكر اهللا ت
العلم واحلكم أن ال حيسد أخاً ذا مال له، وال يستحقره جلهله، وال يفتخر عليه بعلمه، وال يطلب منه عوضاً فيما يعلمه، ألن مثلهما 

يف اتصاهلما باجلسد وخدمتهما وتعاوما يف إصالح يف صحبتهما وتعاوما، هذا هلذا مباله، وهذا هلذا بعلمه، كمثل اليد والرجل 
اجلملة، وذلك ألن اليدين ال تطلبان من الرجلني، إذا احتذتا هلم نعالً أو أخرتا من مها شوكة، جزاء وال عوضاً، ألما آالت جسد 

صر مين على السمع إذا أراه املنادي، واحد، وقوام إحداهم باألخرى، وهكذا أيضاً السمع ال مين على البصر إذا أمسعه النداء، وال الب
  .ألم قوتان لنفس واحدة، كل منهما صالح لألخرى يف تعاوما يف خدمة النفس وطاعتهما يف إدراكها احملسوسات

    

فهكذا ينبغي أن يكون تعاون إخوان الصفاء يف طلب صالح الدين والدنيا، وذلك أن معاونة األخ ذي املال لألخ ذي العلم مباله، 
ومعاونة األخ ذي العلم لألخر ذي املال بعلمه يف صالح الدين كمثل رجلني اصطحبا يف الطريق يف مفازة، أحدمها بصري ضعيف 
البدن معه زاد ثقيل ال يطيق محله، واآلخر أعمى قوي البدن ليس معه زاد، فأخذ البصري بيد األعمى يقوده خلفه، وأخذ األعمى 

اسيا بذلك الزاد، وقطعا الطريق، وجنوا مجيعاً، فليس ألحدمها أن مين على اآلخر يف إجنائه له من ثقل البصري فحمه على كتفه، وتو
اهللكة يف معاونته، ألما جنوا مجيعاً مبعاونة كل واحد منهما صاحبه، واملعاونة ال تكون إال بني اثنني أو أكثر، واألخ اجلاهل 

القوي، واألخر العامل كالبصري، والطريق هي صحبة النفس مع اجلسد، واملفازة كاألعمى، واألخ الفقري كالضعيف،واألخر الغين ك
  .هي احلياة الدنيا، والنجاة هي حياة اآلخرة، فهكذا مثل إخواننا املتعاونني يف صاحل الدنيا والدين

تظر الفرج، فإنه ال بد أن يؤيده اهللا، وأما من رزق العلم ومل يرزق املال، وال جيد من يواسيه باملال من إخواننا، فينبغي له أنيصرب وين
ومن يتق اهللا جيع له خمرجاً :" عز وجل، بأمر وأو بأخ خيفف عنه ما يتحمله من ثقل الفقر، كما وعد ألوليائه فقال عز من قائل

  ".ومن يتق اهللا جيعل له من أمره يسراً:" وقال تعاىل" ويرزقه من حيث ال حيتسب

 من العلم خري من الذي رزق من املال، ألن العلم سبب حلياة النفس يف دار الدنيا واآلخرة مجيعاً، وينبغي له أن يعلم أن الذي رزق
واملال سبب إلقامة حياة اجلسد يف دار الدنيا فقط، وفضل ما بني النفس واجلسد وشرف جوهرها، وفضل حياا وفضل ذاا، فقد 

 والعلم مجيعاً ليعرف نعمة اهللا عليه ويشكره على كل حال، ليستوجب تقدم ذكره، وينبغي له أن يتفكر يف الذي حرم من املال
  ".لئن شكرمت ألزيدنكم:" املزيد كما وعد اهللا تعاىل فقال

وأم من ليس بذي مال وال علم من إخواننا فهو الذي له نفس ذكية مجيلة األخالق، سليم القلب من اآلراء الفاسدة، حمب للخري 
هللا له من ذلك، فينبغي أن يعلم أن الذي أعطي من حسن األخالق، وسالمة القلب وحمبة اخلري والرضا وأهله، صابر راض مبا قسم ا

مبا قسم له، خري من الذي منع من املال والعلم، ألنا جند يف الناس من أعطي العلم واملال أو أحدمها، ومل يرزق من هذه اخلصال اليت 
متفلسفني يصنفون الكتب يف حتسني األخالق، ويأمرون النسا ا، وهو أسوأ النسا خلقاً، ذكرناها شيئاً، وذلك أنا جند أقواماً علماء 

  .وجند أقواماً ليس هلم علم كثري، وهم مهذبو األخالق كما وصفنا

عاىل ومدح اهللا ت" قد فرغ اهللا من اخللق واخللق والرزق واألجل:" فقد تبني أن حسن اخللق من مواهب اهللا تعاىل كما قيل يف اخلرب
ولو كنت فظا غليظ القلب :" وقال تعاىل". وإنك لعلى خلق عظيم:" نبيه حممداً، صلى اهللا عليه وسلم، حيسن اخللق حني قال

  ".النفضوا من حولك
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ألن حسن اخللق من أخالق املالئكة وشيمة أهل اجلنة، ". إن اإلنسان حبسن اخللق يدرك يف اجلنة درجة الصائم:" وقد قيل يف اخلرب
  ".حاشا هللا ما هذا بشراً إن هذا إال ملك كرمي: وقلن:" ذكر يف القرآنكما 

وسوء اخللق من أخالق الشياطني وأهل النار الذين حيسد بعضهم بعضاً، ويتباغضون ويلعن بعضهم بعضاً كما ذكر اهللا تعاىل يف 
قالوا بل أنتم ال مرحباً بكم، وهم يف العذاب ال مرحباً م إم صالو النار، :" وقالوا". كلما دخلت أمة لعنت أختها:" القرآن

  .مشتركون

  قوة نظام إخوان الصفاء ومراتبه

أوهلا صفاء جوهر نفوسهم وجودة القول : واعلم أن قوة نفوس إخواننا يف هذا األمر الذي نشري إله وحنث عليه على أربع مراتب
رناها يف الرسالة الثانية، وهي القوة العاقلة املميزة ملعاين وسرعة التصور، وهي مرتبة أرباب ذوي الصنائع يف مدينتها اليت ذك

إذا بلغ األطفال منكم :" احملسوسات، الواردة على القوة الناطقة بعد مخس عشرة سنة من مولد اجلسد، وإىل هذا أشار بقوله تعاىل
  .وهم الذين نسميهم يف خماطبتنا ورسائلنا إخواننا األبرار والرمحاء" احللم

    

ذه املرتبة مرتبة الرؤساء ذوي السياسات، وهي مراعاة اإلخوان، وسخاء النفس، وإعطاء الفيض والشفقة والرمحة التحنن وفق ه
فلما :" على اإلخوان، وهي القوة احلكمية الواردة على القوة العاقلة بعد ثالثني سنة من مولد اجلسد، وإليه أشار، جل ذكره، بقوله

  .وهم الذين نسميهم يف رسائلنا إخواننا األخيار والفضالء".  وعلماًبلغ أشده واستوى آتيناه حكماً

واملرتبة الثالثة فوق هذه، وهي مرتبة امللوك ذوي السلطان واألمر والنهي والنصر والقيام بدفع العناد واخلالف عند ظهور املعاند 
سية الواردة بعد مولد اجلسد بأربعني سنة، وإليها أشار املخالف هلذا األمر بالرفق واللطف واملداراة يف إصالحه، وهي القوة النامو

وهم الذين نسميهم إخواننا ". حىت إذا بلغ أشده وبلغ أربعني سنة قال رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي:" بقوله
  .الفضالء الكرام

سليم وقوبل التأييد، ومشاهدة احلق عياناً، وهي والرابعة فوق هذه، وهي اليت ندعو إليها إخواننا كلهم يف أي مرتبة كانوا، وهي الت
قوة امللكية الواردة بعد مخسني سنة من مولد اجلسد، وهي املمهدة للمعاد واملفارقة للهيوىل، وعليها ترتل قوة املعراج، وا تصعد 

ى الصراط والنجاة من النريان إىل ملكوت السماء، فتشاهد أحوال القيامة من البعث والنشر واحلشر واحلساب وامليزان واجلواز عل
يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية :" وجماورة الرمحن ذي اجلالل واإلكرام، وإىل هذه الرتبة أشار بقوله تعاىل

ها أشار وإلي" واجعلين من ورثة جنة النعيم:" وإليها أشار إبراهيم، عليه السامل، بقوله تعاىل" فادخلي يف عبادي وادخل جنيت
رب قد آتيتين من امللك وعلمتين من تأويل األحاديث فاطر السموات واألرض أنت وليي يف :" يوسف، عليه السالم، بقوله تعاىل

إين إذا فارقت هذا اهليكل، :" وإليها أشار املسيح، عليه السالم، بقوله للحواريني". الدنيا واآلخرة توفين مسلماً وأحلقين بالصاحلني
يف اهلواء عن ميني العرض بني يدي أيب وأبيكم، أتشفع لكم، فاذهبوا إىل امللوك يف األطراف، وادعوهم إىل اهللا تعاىل، وال فأنا واقف 

إنكم تردون على احلوض :" وأشار إليها نبينا حممد، صلى اهللا عليه وسلم". ابوهم، فإين معكم، حيث ما ذهبتم، بالنصر والتأييد
إين وإن كنت :" هذه مشهورة عند أصحاب احلديث، وإليها أشار سقراط بقوله يوم سقي السموأحاديث مروية، كل " غداً

  .يف كالم طويل" أفرقكم إخواناً فضالء، فإين ذاهب إىل إخوان كرام قد تقدمونا

ء غري عائد إىل إنك إذا فعلت ما أوصيك عند مفارقة اجلسد، تبقى يف اهلوا:" وإليها أشار فيثاغوث يف الرسالة الذهبية يف آخرها
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  ".اإلنسية وال قابل للموت

قل يل من أنت؟ فقال من الذين يعرفون ملكوت : وإليها أشار بلوهر ليوزاسف حسن قال امللك لوزيره وكان من أهل هذه املقالة
واهللا :"قوله تعاىلوإليها أشار ب. وإليها ندعو حنن إخواننا مجيعاً، واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم. يف حديث طويل" السماء

وآيات كثرية يف القرآن يف هذا املعىن، وهي كل آية فيها صفة اجلنان ". يدعو إىل دار السالم ويهدي من يشاء إىل صراط مستقيم
  .وأهلها ونعيمها

مر، والثاين التصور أوهلا اإلقرار حبقيقة هذا األ: ما يطالبون به أتباعهم واعلم أن املطلوب من املدعوين إىل هذا األمر أربعة أحوال
هلذا األمر بضروب األمثال للوضوح والبيان،والثالث التصديق له بالضمري واالعتقاد، والرابع التحقيق له باالجتهاد يف األعمال 
دق املشاكلة هلذا األمر، واعلم أن املقر باللسان غري متصور له يكون مقلداً، واملتصور له غري مصدق به يكون شاكاً متحرياً، واملص

به غري املتحقق له باالجتهاد بالعمل املشاكل هلذا األمر، يكون مقصراً مفرطاً، واملكذب بالسان ذا األمر، املنكر له بقلبه، يكون 
ال جرم أن هلم النار وأم " ، "الذين ال يؤمنون باآلخرة قلوم منكرة وهم مستكربون:" جاحداً كافراً، كما قال اهللا تعاىل

  ".مفرطون

م أن املقر هلذا األمر بلسانه، املتصور له بقلبه على حقيقته، جيد من نفسه أربع خصال مل يعرفها قبل ذلك، إحداها قوة النفس واعل
والنهوض من اجلسد، والثانية النشاط يف طلب اخلالص من اهليوىل الذي هو جهنم النفوس، والثالثة الرجاء واألمل بالفوز والنجاة 

  .د، والرابعة الثقة باهللا واليقني بتمام األمر وكمالهعند مفارقة النفس اجلس

  منازل المقرين بالقرآن

    

واعلم أن كل مقر ذا القرآن وبكتب األنبياء، عليهم السالم، وأخبارها عن الغيب، فهم يف ذلك على منازل أربع، إما مقر بلسانه 
  .وبيانه، أو مقر ومصدق ومتبني، ولكن غري قائم بواجب حقهغري مصدق بقلبه، أو مقر بلسانه ومصدق بقلبه، غري عارف ملعانيه 

فامقر بلسانه غري املصدق بقلبه هو الذي رزق من الفهم والتمييز قليالً، فإذا فكر بعقله وميز ببصريته ما يدل عليه ظاهر ألفاظ 
بقلبه ويشك فيه، وأما من أقر بلسانه وصدق الكتب النبوية، ال يقله عقله ألنه ال يتصور معانيها اللطيفة وإشاراا اخلفية، فينكره 

بقلبه، وهو الذي يتفكر ويعلم أن مثل هذا األمر اجلليل الذي قد اتفقت على حتقيقه األنبياء واألئمة واملهديون واخللفاء الراشدون 
فهمه ومتييزه وعقله يقصر وصاحلو املؤمنني، وأقر به فضالء الناس واملميزون املستبصرون، ال جيوز أن يكون ليس له حقيقة، ولكن 

عن إدراكه وتصوره هلا حبقائقها، وأما من قد عرف بيانه ولكن قصر يف القيام بواجبه، فهو الذي وفقه اهللا وأرشده واهتدى حبقائق 
د وليس هذه األسرار املذكورة يف كتب األنبياء، عليهم السالم، ولكن ال جيد املعني له على القيام بنصرا وواجب حقها، ألنه وحي

كل أمر يتم بالوحدة، بل رمبا حيتاج فيه إىل اجلمع العظيم، وخاصة أمر الناموس، فأقل ما حيتاج فيه إىل أربعني خصلة جتتمع يف 
  .واحد من األشخاص، أو يف أربعني شخصاً مؤتلفة القلوب

  .حملققنيمتت رسالة كيفية عشرة إخوان الصفاء ويليها رسالة يف ماهية اإلميان وخصال املؤمنني ا

  الخامسة في ماهية اإليمانالرسالة

  وخصال المؤمنين المحققين 
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إخوان الصفاء رسائل وهي الرسالة السادسة واألربعون من   

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى، آهللا خري أما يشركون؟ 

  فصل في حقيقة اإليمان

يدك اهللا وإيانا بروح منه، أن اهللا، جل ثناؤه، قد أكثر ذكر املؤمنني يف القرآن، واملدح والثناء اعلم أيها اآلخر البار الرحيم، أ
واجلميل عليهم، ووعدهم الثواب اجلزيل يف الدنيا واآلخرة مجيعاً، وهكذا أيضاً قد أكثر ذكر الكافرين وسوء الثناء عليهم، والزجر 

  .والتهديد والوعيد يف الدنيا واآلخرة مجيعاً

فنريد أن نبني من املؤمن حقاً ومن الكافر حقاً، إذ كان هذا أمر قد التبس على كثري من أهل العلم، حىت صار يكفر بعضهم بعضا، 
ويلعن بعضهم بعضاً بغري علم وال بيان، ولكن من أجل أن كثرياً من أهل العلم ال يعرفون الفرق بني العلم واإلميان، احتجنا أن نبني 

بينهما، وذلك أن كثرياً من املتكلمني يسمون اإلميان علماً ويقولون هو علم من طريق السمع، وما يعلم بالقياس هو أوالً ما الفرق 
إن احلكماء قالوا إن العلم وهو تصور النفس رسوم املعلومات يف : علم من طريق العقل، فنريد أن نبني إميا هو علم باحلقيقة فنقول

فليس كل ما يرد اخلرب به من طريق السمع تتصوره النفس حبقيقته، فإذاً ال يكون ذلك علماً بل إمياناً ذاا، فإذا كان العلم هو هذا، 
وإقراراً وتصديقاً، ومن أجل هذا دعت األنبياء أممها إىل اإلقرار أوالً مث طالبوهم بالتصديق بعد البيان، مث حثوهم على طلب املعارف 

مث حثهم على طلب العلم . ، ومل يقل يعلمون بالغيب"الذين يؤمنون بالغيب:" ل اهللا عز وجلاحلقيقية، والدليل على صحة ما قلنا قو
، "يرفع اهللا الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات:" مث مدح فقال. ويا أويل األبصار" فاعتربوا يا أويل األلباب:" بقوله
  . العلم واإلميانفكفى ذا فرقاً بني" الذين أوتوا العلم واإلميان:" وقال

فنريد أن نبني شرائط اإلميان وصفات املؤمن، ليعلم كل إنسان هل هو مؤمن حقاً أو شاك مرتاب، ألن املؤمنني هم ورثة األنبياء 
 جل وتالمذم، وأن األنبياء مل يورثوا دراهم ودنانري بل إمنا ورثوا علماً وعبادة، فمن أخذ ما فقد وفر حظاً جزيالً كما ذكر اهللا

مث أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظامل لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باخلريات بإذن اهللا ذلك هو الفض :" ثناؤه
  ؟ ".ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم:" وقال تعاىل" الكبري

  فصل في نعم اهللا وهي نوعان

    اهللا كثرية على اخللق ال حيصى عددها، واعلم يا أخي، أيدك اهللا، أن نعم 

أحدمها من خارج اجلسد طاملا والقرين والولد ومتاع الدنيا أمجع، واآلخر داخل : ولكن نذكر طرفاً مما خيص اإلنسان وهو نوعان
: هو نوعانأحدمها يف اجلسد كالصحة وحسن الصورة وكما البنية والقوة واجللد وما شاكلها، واآلخر يف النفس و: فهو نوعان

  .أحدمها حسن اخللق واآلخر ذكاء النفس وصفاء جوهرها وهي األصل يف مجيع املعارف

فمنهم من قد رزق العلم ومل يرزق اإلميان، ومنهم من رزق اإلميان ومل : واعلم يا أخي أن الناس كلهم يف املعارف على أربع منازل
وقال الذين أوتوا العلم :" من قد حرمهما مجيعاً، وإليهم أشار بقوله تعاىليرزق العلم، ومنهم من قد وفر حظه منهما مجيعاُ، ومنهم 

فخرب ذا عن أشرفهم يف املعارف، إذ " واإلميان لقد لبثتم يف كتاب اهللا إىل يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم ال تعلمون
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  .كان علم البعث والقيامة من أشرف العلوم

 يرزقوا العلم فهم طائفة من الناس املقرين مبا يف كتب األنبياء، عليهم السالم، من أخبار البعث وأمر وأما الذين أوتوا اإلميان ومل
املبدأ واملعاد، وأحوال املالئكة ومقامام، وحديث البعث والقيامة واحلشر والنشر، واحلساب وامليزان، والصراط وجزاء األعمال 

ن األمور الغائبة عن احلواس، البعيدة عن تصور األوهام، وهم، مع قلة علمهم، ساكنة يف النشأة اآلخرة ونعيم اجلنان وما شكلها م
نفوسهم مبا أخربت به األنبياء، وما أشارت إليه احلكماء من الثواب يف املعاد ونعيم اجلنان، ومصدقون هلم يف السر واإلعالن، 

كيف؟ وأين؟ ومىت؟ :  عنها والكشف هلا والنظر يف حقائقهاراغبون فيها، طالبون هلا، عاملون من أجلها، ولكنهم تاركون البحث
  .هلم األمي واليمن واألمان واإلميان" فسالم لك من أصحاب اليمني:" ومل؟ وإليهم أشار بقوله

اضوا وأما الذين رزقوا حظاً ن العلم ومل يرزقوا اإلميان فهم طائفة من الناس نظروا يف كتب الفالسفة واحلكماء، وحبثوا عنها، وارت
مبا فيها من اآلداب مثل اهلندسة والتنجيم والطب واملنطق واجلدل والطبيعيات وما شاكلها، فأعجبوا ا وتركوا النظر يف كتب 

النواميس والترتيالت النبوية والبحث عن أسرار املوضوعات الشرعية، والكشف عن خفيات الرموزات الناموسية، فعميت عليهم 
ئقها، متحريون يف معرفة معانيها، جاهلون بلطيف أسرارها، غافولن عن عظيم شأا، وإليهم أشار األنباء فهم شاكون يف حقا

  ".ط فرحوا مبا عندهم من العلم:بقوله

وأما الذين حرموا العلم واإلميان مجيعاً فهم طائفة من الذين أترفوا يف هذه احلية الدنيا فهم مشغولون الليل والنهار يف طلب شهواا، 
ن بعاجل حالوات لذات نعيمها، تاركون لطلب اآلداب، معرضون عن العلم وأهله، غافلون عن أمر الديانات وأحكام مغرورو

:" وقال" أترفناهم يف احلياة الدنيا:" الشرائع ومفروضات السنن اليت الغرض منها جناة النفس وطلب اآلخرة، وإليهم أشار بقوله

  ".يتمتعون ويأكلون كما تأكل األنعام والنار مثوى هلم:" وقال"  يعلمونذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم األمل فسوف

يرفع اهللا الذين آمنوا :" فأما الذين أوتوا من العلم واإلميان حظاً جزيالً فهم إخواننا الفضالء الكرام األخيار الذين أشار إليهم بقوله
 كم أخالقهم، وبينا آرائهم، وأوضحنا أسرارهم يف إحدى وقد أخربنا عن مذهبهم، وعرفنا". منكم والذين أوتوا العلم درجات

  .ومخسني رسالة عملناها يف فنون اآلداب وغرائب العلوم وطرائف احلكم

فانظروا فيها أيها اإلخوان األبرار الرمحاء، فلعلكم توفقون لفهم معانيها بتأييد اهللا لكم وبروح منه، فتحيون حياة العلماء، وتعيشون 
تدون إىل طريق ملكوت السماء، وتنظرون إىل املأل األعلى، وتساقون إىل اجلنة زمراًعيش السعداء، و.  

واعلم يا أخي أن املؤمنني درجام متفاوتة اإلميان، كما أن العلماء متفاوتون يف درجات العلوم، وذلك أن اإلنسان ال يبلغ درجة 
  ".وفوق كل ذي علم عليم:"  بقولهيف العلم إال ويلوح له فوقها درجات مل يبلغ بع، كما ذكر اهللا

  .فهو من أجل هذا حيتاج إىل اإلقرار به والتصديق بقول من هو أعرف وأعلم منه

وإذ قد بان من فضيلة العامل واملؤمن، ومال العلم ومال اإلميان مبا تقدم، فنريد أن نذكر ماهية كل واحد منهما ونبني كميتهما 
    : وكيفيتهما

علوم يف نفس العامل، واإلميان هو التصديق ملن هو أعلم منك مبا خيربك عما ال تعلمه، واعلم أنه رب صورة يف إن العلم هو صورة امل
نفس العامل ليس هلا وجود يف اهليوىل، فنحتاج أن ننظر يف هذا الباب نظراً شافياً، فإن أكثر ما تدخل الشبهة على العلماء من هذا 

  .الباب

لمخرب فيما قال وأخرب عنه، ولكن رب خمرب خبالف ما يف نفسه فيكون كذاباً إن كان قاصداً لذلك، وأما اإلميان فهو التصديق ل
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  .ورب مصدق أيضاً لكذاب، وهذا أيضاً حيتاج إىل نظر شاف ألن الشبهة تدخل على القائلني واملستمعني من هذا الباب

  .وقد بينا طرفاً من هذه املعاين يف رسائلنا املنطقيات

  لم واإليمانفصل في الع

واعلم يا أخي أن اإلميان يورث العلم ألنه متقدم الوجود على العلم، ومن أجل هذا دعت األنبياء، عليهم السالم، واألمم إىل اإلقرار 
 أوالً مبا خربم والتصديق مبا كان غائباً عنهم عن إدراك حواسهم وتصور أوهامهم، فإذا أقروا بألسنتهم، مسوهم عند ذلك املؤمنني،

:" فإذا وقع التصديق بالقلب مسوهم الصديقني، كما قال تعاىل" ومن يؤمن باهللا يهد قلبه:" مث طالبوهم بتصديق القلب كما ذكر اهللا

  ".والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم املتقون

طاقة البشر تصورها قبل إخبار واعمل أن أول ما يبدأ باإلميان الذي هو التصديق من األنبياء للمالئكة مبا خيربوم عما ليس يف 
  .إىل آخر اآلية" آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه واملؤمنون:" املالئكة هلم كما قال اهللا تعاىل

وما منا إال له مقام :" واعلم يا أخي أن املالئكة هم حمتاجون إىل اإلميان فهم متفاوتون يف درجات العلوم، كما أخرب عنهم فقال
رف املالئكة محلة العرش الذين هم يف أعلى املقامات يف العلوم، وهم أيضاً حمتاجون إىل اإلميان كما خرب عنهم ، وإن من أش"معلوم

  ".الذين حيملون العرش ومن حوله يسبحون حبمد رم ويؤمنون به:" فقال، جل ثناؤه

ز وأعلى منك يف املعارف، ألنك إن مل تؤمن واعلم أنك أيضاً حمتاج إىل اإلميان والتصديق لقول املخرب لك الذي هو فوقك يف العل
مبا خيربك به حرمت أشرف العلوم وأجل املعارف، وتعلم أنه ليس لك طريق إىل تصديق املخرب لك يف أول األمر إال حسن الظن 

فكرك ما تسمع بصدقه، مث على ممر األوقات تتبني لك حقيقة ذلك، فال تطلبه بالرهان يف أول األمر، ولكن اجتهد يف أن تتصور يف 
بأذنك، مث اطلب السبيل والربهان بعد ذلك،وال ترض بالتقليد إذا توسطا يف العلم، وال تطلب الربهان يف أوله، ولكن هلم بنا يا 

أخي إىل جملس إخوان لك فضالء، وأصدقاء لك علماء، وأوداء لك نصحاء، لتسمح أقاويلهم وترى مشائلهم، وتفق على أسرارهم 
هر نفسك ما تصوروا بصفاء جوهر نفوسهم، وتنظر بعني قلبك كما نظروا بعيون قلوم، وترى بنور عقلك ما وتتصور بصفاء جو

رأوا بنور عقوهلم، فلعلك أن تنتبه نفسك من نوم الغفلة ورقدة اجلهالة، وحتيا بروح العلوم، وتعيش عيش السعداء، وتوفق للصعود 
تكون هناك بنفسك الزكية الطاهرة، النقية الشفافة، مسروراً فرحاً، منعماً ملتذاً أبداً، إىل ملكوت السماء، لتنظر إىل املأل األعلى، و

  .ال جبسدك الثقيل املظلم املستحيل الفاسد، وفقك اهللا، أيها األخ، للصواب وهداك إىل الرشد ومجيع إخواننا حيث كانوا يف البالد

إمنا أكثر مدح املؤمنني يف القرآن، وجعل وعدهم يف اآلخرة وثوام اجلنة، فصل يف ماهية اإلميان اعلم يا أخي أن اهللا، جل ثناؤه، 
ألن اإلميان خصلة جتمع اخلريات البشرية كلها، وفضائل املالئكة، وأيضاً أكثر ذم الكافرين، وجعل وعيدهم جهنم، ألن الكفر 

لكفر ومن الكافر باحلقيقة يف رسالة الناموس، ونريد أن خصلة جتمع الشرور البشرية كلها، ورذائل الشيطانية مجيعاً، وقد بينا ماهية ا
  .نذكر من شرائط اإلميان وخصائل املؤمنني طرفاً ليعلم ما اإلميان ويعرف من املؤمن باحلقيقة

    

ر بأن ظاهر وباطن، فاإلميان الظاهر هو اإلقرار باللسان خبمسة أشياء، أحدها هو اإلقرا: اعلم يا أخي أن اإلميان يقال على نوعني
للعامل صانعاً واحداً حياً، قادراً حكيماً، وهو خالق اخللق كلهم، ومدبرهم ال شريك له يف ذلك أحد، والثاين هو اإلقرار بأن له 

مالئكة صفوة اهللا من خلقه، نصبهم لعبادته وخدمته، وجعلهم حفظة لعامله، ووكل كل طائفة منهم بضر من تدبري خالئقه مبا يف 
 يعصون ما اهم عنه ويفعلون ما يؤمرون، والثالث اإلقرار أنه قد اصطفى طائفة من بىن آدم، وجعل واسطة السموات واألرض ال
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بينهم وبينه املالئكة ليتلقى املالئكة عن رم، ويلقون إىل بىن آدم ما يتلقونه من املالئكة من الوحي واألنباء، والرابع اإلقرار بأن هذه 
ياء، عليهم السامل، ومن الوحي واألنباء باللغات املختلفة مأخوذة معانيها من املالئكة إهلاماً ووحياً، األشياء اليت جاءت ا األنب

واخلامس اإلقرار بأن القيامة ال حمالة كائنة، وهي النشأة األخرى، وأن اخللق كلهم يبعثون وحيشرون وحياسبون ويثابون مبا عملوا 
" واملؤمنون كل آمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله:"  ومنكر، وذلك قول اهللا تعاىلمن خري ومعروف، وجيازون مبا علموا من شر

فهذا هو اإلميان الظاهر الذي دعت األنبياء، عليهم السالم، األمم املنكرة هلذه األشياء إىل اإلقرار به، وهو ". واليوم اآلخر:" وقال
  .ماء، اإلقرار بهيؤخذ تلقيناً كما يتلقن الصغار من الكبار، واجلهال من العل

  .وأما اإلميان الذي هو باطن فهو إضمار القلوب باليقني على حتقيق هذه األشياء املقر ا باللسان، فهذا هو حقيقة اإلميان

وأما املؤمن يف ظاهر هذا األمر فهو املقر ذه األشياء بلسانه، املتميز من اليهود ومن النصارى والصابئني واوس والذين أشركو، 
ذا اإلقرار جتري عليه أحكام املسلمني يف الصالة والزكاة واحلج والصوم وما شاكلها من مفروضات شريعة اإلسالم وسنة و

  .املؤمنني

وأما للذين مدحهم يف كتبه ووعدهم اجلنة فهم الذين يتيقنون بضمائر قلوم حقائق هذه األشياء املقر ا، وأما الطريق إهلي فهو 
  .اآلية" أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة:" ار والقيام بشرائطها وواجب حقها، كما قال تعاىلبالتفكري واالعتب

وعلى اهللا فتوكلوا إن :" فصل يف ماهية التوكيل فاعلم أن إحدى شرائط هذا اإلميان وخصال املؤمنني هو التوكل على اهللا كما قال
  .، ونريد أن نبني ما التوكل ومن املتوكل على اهللا باحلقيقة" ال ميوتتوكل على احلي الذي:" وقال لنبيه، عليه السالم" كنتم مؤمنني

اعلم يا أخي أن التوكل هو االعتماد على لغري عند احلاجة بأن ينوب عنك فيها، واعلم أنه إذا كان املتوكل عليه ثقة يكون قلب 
  .املتوكل عليه ساكناً ونفسه مطمئنة

ومن ذلك توكل الصبيان على آبائهم فيما . ن أكثر توكلهم على غري اهللا تعاىلواعلم يا أخي أن الناس كلهم متوكلون، ولك
حيتاجون إليه من الطعام والشراب واللباس وغريها من احلاجات، فهم طول النهار مشغولون باللعب ال يفكرون يف أمر املعاش، وال 

وهكذا العبيد مشغولون خبدمة مواليهم ال . آبائهميهمهم طلبه التكاهلم على آبائهم وقلوم ساكنة ونفوسهم هادئة ليقينهم ب
وهكذا جنود السلطان وخدمه ال يفكرون يف طلب املعاش اتكاالً . يفكرون يف طلب املعاش اتكاالً على مواليهم فيما حيتاجون إليه

  .على السلطان يف أرزاقهم املفروضة هلم فهم مشغولون يف خدمة سلطام

األغنياء والفقراء، فأما اإلنبياء فاتكاهلم على ذخائرهم وأمواله، وقلوم ساكنة ونفوسهم : طائفتانوأما غري هؤالء من الناس فهم 
هادئة، ولكن احلرص والرغبة يف الزيادة حيثام على الطلب، وهم يف الطلب متوكلون على رأس أمواهلم وصرفهم وحذقهم بالبيع 

  .لذين يعملون بأبدام واتكاهلم على صناعتهم وقوة أبداموالشراء يف طلب الربح، وأما الفقراء فهم الصناع وا

    

وأم املكدون فاتكاهلم على الناس يف مواسام من فضل ما يف أيديهم، فبهذا االعتبار ال جتد أحداً متوكالً على اهللا حق التوكل إال 
بناء الدينيا يف طلب املعيشة، حىت إذا جاءهم األنبياء وصاحلي املؤمنني، وذلك أن األنبياء قبل أن يوحى إليهم يكونون كأحد أ

الوحي والنبوة، تركوا طلب املعاش، واشتغلوا بتبليغ الرسالة، وتوكلوا على اهللا فيما حيتاجون إله من عرض هذه الدنيا، وتيقنوا به، 
إذا اشتغلوا خبدمته، كما أن عز وجل، واطمأنت نفوسهم، ألم يعلمون ويتيقنون بأن مرسلهم يكفيهم ما حيتاجون إليه يف طاعتهم 

امللوك يكفون جنودهم ما حيتاجون إليه يف طاعتهم هلم، وكما أن املوايل يكفون عبيدهم ما حيتاجون إليه يف طاعتهم هلم، وهكذا 
ول اهللا لقد كان لكم يف رس:"املؤمنون احملققون الذين هم ورثة األنبياء يقتدون م، ويسلكون مسلكهم فيما دهلم اهللا عليهم فقال
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  .فالتوكل إذاً إحدى هذه اخلصال اليت يبني ا من املؤمن احملق" أسوة حسنة

ط ادعوا اهللا :فصل يف ماهية اإلخالص ومن شرائط اإلميان أيضاً وخصال املؤمنني اإلخالص يف العلم والدعاء كما أمر اهللا تعاىل
مل هو ن ال يطلب مبا يعمل جزاء وال شكوراً من أحد من خلق فاإلخالص يف الع". وادعوا اهللا خملصني:" وقال" خملصني له الدين

اهللا، مثل إخالص الوالدين يف تربيتهما األوالد فإما ال يطلبان جزاء وال شكوراً، ألم قد علما بأنه واجبة يف اجلبلة، ومثل إخالص 
م قد علموا بأن خدمتهم هي شيء تقتضيه العبيد الصاحلني الذين خيدمون مواليهم من غري خوف من الضرب وال طلباً للعوض أل

  .احلكمة والسياسة، كما بينا يف رسالة السياسيات

واعلم يا أخي أن العبد الذي خيدم مواله، خوفاً من الضرب أو طلباً للعوض، عبد سوء، وهكذا من ال يطيع ربه إال خوفاً من النار 
  .د سوء، والعبد السوء ال يكون خملصاً يف الدعاء وال يف العملأو رغبة يف األكل والرب واجلماع يف اجلنة، فهو أيضاً عب

وأما اإلخالص يف الدعاء فال يكون إال عند انقطاع احليلة والتربي من احلول والقوة، واملثال يف ذلك ركاب البحر، وذلك أم 
ن واملاحني يف حفظها ومراعاا، ونفوسهم يدعون اهللا ويسألونه السالمة عند دخوهلم السفينة،ولكن غري خملصني التكاهلم على الربا

ساكنة هادئة حبضور الربان واملاحني، حىت إذا توسطوا البحر وهاجت األمواج، واصطربت املراكب، ودهش الربان وفزع 
املالحون، وأشرفوا على اهلالك، فعند ذلك يدعون اهللا خملصني له الدين، ألم قد لعموا أنه ال يقدر أحد من خلق اهللا 

ىمعاونتهم، والقوة ألحد على دفع وما ورد عليهم إال اهللا، عز وجل، وال تتعلق قلوم بسبب من األسباب إال أن يكون فيها عل
إناس يعرف أحكام النجوم، وقد عرف ما العلة املوجبة ملا هم فيه من مناحس الفلك، ويعلم أن النحس دافع تدبريه إىل سعد من 

، فإنه وإن كان يدعو ربه، ال يكون دعاؤه خملصاً، حىت يتبني أن النحس مستمر، أو دافع التدبري إىل السعود، ويكون فلبه متعلقاً به
  .حنس أشر منه، فعند ذلك يقطع رجاءه من النجوم فيكون دعاؤه باإلخالص

بالكشف عنهم ما ورد واعلم يا أخي أن مثل هذه األحوال اليت ترد على بين آدم وفزع العقالء إىل اهللا تعاىل ودعاء العارف هلم 
عليهم يكون فيها تلقني للجاهلني باهللا، وهداية للنفوس إىل معرفته، فيعلمون عند ذلك، بنظرهم إىل العقالء يف دعائهم وتضرعهم 

هم وإن إىل اهللا بالكشف عنهم ما هم فيه، أن هلم إهلاً جباراً عاملاً قادراً يسمع دعاءهم ويعلم ما هم فيه، وهو قادر على جنام، يرا
  .كانوا ال يرونه، وال يدرون أين هو

وعلى هذا القياس كل ما يصيب الناس من اجلهد والبالء فيضطرهم ذلك إىل الدعاء والتضرع إىل اهللا، عز وجل، مثل الغالء والوباء 
 تعاىل، فيكون ذلك داللة وآالم األطفال ومصائب األخيار وما شاكلها من األمور السماوية اليت ال سبيل ألحد يف دفعها عنه إال اهللا

أمن جييب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء وجيعلكم خلفاء األرض أإله مع اهللا :" هلم على اهللا، عز وجل، وهداية إليه، كما قال
  ".قليل ما تذكرون

اصرب وما :"  تعاىلوقال اهللا. الصرب رأس اإلميان: فصل يف ماهية الصرب ومن إحدى شرائط اإلميان وخصال املؤمنني الصرب كما قيل
  .اآلية". اصربوا وصابروا" وقال للمؤمنني " صربك إال باهللا

  .واعلم يا أخي أن الصرب هو الثبات يف حال الشدائد بال جزع ملا يرجى من حممود العاقبة، والصرب مشتق من مرارة الصرب

    

اهللا وال هللا، ألم جيزعون ويضطربون ويشكون واعلم يا أخي أن الناس أكثرهم يصربون يف الشدائد، ولكن ال يكون صربهم ب
  ".وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بوراً:" ويظنون باهللا ظن السوء كما قال اهللا جل ثناؤه يف قصة املنافقني

وذلك أن منهم من ظن أن تلك الشدائد اليت أصابتهم جور منه إذا قضاها عليهم، ومنهم من ظن أنه ليس من قضائه وحكمه، ومن 



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  645  

 من ظن أنه ليس يعلم ما هم عليه من اجلهد والبلوى، ومن هم من يعلم أنه يعلمه ولكنه يظن أنه ال يفكر فيهم وال يهمه هم
  .أمرهم، ومن هم من يظن أنه قاسي القلب قليل الرمحة وما شاكلها من ظنون السوء

وهللا، وذلك أنه يرون ويعتقدون أن الشدائد اليت تصيب فأما األنبياء املؤنون فإم يصربون يف الشدائد والبلوى ويكون صربهم باهللا 
اخللق، فيها ضروب من املصلحة هلم، وإن كان خيفى على كثري من العقالء ما لتلك املصلحة واحلكمة، كما بينا يف باب الدعاء 

س اليت يف العالم، وأن احلكمة واإلخالص عند الشدائد، وكما بينا يف رسالة اللذات ما احلكمة يف أمل نفوس احليوان دون سائر النفو
  .فيها هي حث نفوسها على حفظ أجسادها من التلف والفساد

إن : واعلم يا أخي أن اعتقاد األنبياء واملؤمنني بأن يف الشدائد اليت تصيبهم مصلحة هلم نتج من املقدمة اليت أقروا ا وهي قوهلم
 أمر العالم على أحسن النظام والترتيب يف إتقان احلكمة، حىت ال جيري أمر من للعامل صانعاً واحداً حياً قادراً حكيماً، وإنه قد رتب

  .األمر صغارها وكبارها إال وفيها ضروب من احلكمة وصنوف من الصالح ال يعلمه إال هو

ي عليها من فصل يف ماهية الرضا بالقضاء ومن شرائط اإلميان وخصال املؤمنني الرضاء بالقضاء والقدر، وهو طيب النفس مبا جير
  .املقادير، وجريان املقادير هو موجبات أحكام النجوم، والقضاء هو علم اهللا السابق مبا توجبه أحكام النجوم

  .ويقال إن الرضا بالقضاء هو أقل أعمال بىن آدم اليت تصعد إىل السماء، وهو أشرف شرائط اإلميان وأفضل خصال املؤمنني

  ".رضى اهللا عنهم ورضوا عنه:" وقال". ن املؤمننيلقد رضى اهللا ع:" وقد قال اهللا تعال

مث اعلم يا أخي أنه ال يوجد أحد طيب النفس مبا جيري عليه من املقادير املرة الصابرة إال العارفون حبرمة الناموس، وال يعرف أحد 
لنواميس، فمن عالمة الرضا بالقضاء حرمة الناموس كما جيب إال األنبياء واملؤمنون، وقد بينا حق الناموس وكيفية حرمته يف رسالة ا

ومبا جتري به املقادير أن ينقاد حلكم الناموس طيب النفس مثل انقياد سقراط حكيم اليونانيني، وذلك أن هذا احلكيم أوجب عليه 
إنك : ل لهالقاضي القتل بشهادة العدول، وأنه واجب عليه القتل بشبهة دخلت على القوم فانقاد سقراط للقتل طيبة به نفسه، فقي

مل فررت من حكمي؟ : أخاف أن يقول الناموس غداً يل: تقتل مظلوماً، فهل لك أن نفديك بفدية أو رب لك؟ قال سقراط
إن ظلمك الشهود الذين شهدوا عليك بالزور والبهتان، فكان : إن قال يل الناموس: ألين كنت مظلوماً، قال هلم: تقول له: فقالوا

أنت وتفر من حكمي، فماذا أقول؟ فخصمهم ذه احلجة، وانقاد للقتل طيبة به نفسه راضياً حبكم من الواجب أن ال تظلمين 
  .من اون بالناموس قتله الناموس: مث قال.الناموس

ا لئن بسطت إيل يدك لتقتلين ما أن:" ألقتلنك، قال له هابيل: وكان قد انقاد قبل سقراط للمقادير أحد بين آدم إذ قال له أخوه قابيل
  ".أن تبوء بإمثي وإمثك:" إىل قوله" بباسط يدي إليك ألقتلك، إين أخاف اهللا

  .فرضي بقضاء اهللا الذي هو علمه السابق بالكائنات قبل كوا، فانقاد للمقادير اليت هو موجبات أحكام النجوم طيب ا نفسه

يهود طيبه به نفسه، راضياً حبكم اهللا الذي هو علمه ومثل ذلك أن رضى املسيح بقضاء اهللا وانقاد للمقادير ومسل ناسوته إىل ال
السابق بالكائنات قبل كوا، إذا ال يكون شيء خبالف ما علم، ومثل ما رضيت به السحرة بقضاء اهللا ملا هددهم فرعون الصلب 

  ".اقض ما أنت قاض إمنا تقضي هذه احلياة الدنيا:" فقالوا له

    

". إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا:" ه سلطان على نفوسهم إمنا سلطانه على أجسادهم فقالواوذلك أن القوم قد علموا بأنه ليس ل

فانقاد القوم للمقادير وسلموا أجسادهم إىل حكم فرعون طيبة ا أنفسهم، ومثل ما رضي رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، يوم 
يا رسول اهللا، لو : ، وجرى عليه من املقادير الفلكية ما جرى، قيلأحد ملا قتل خيار أنصاره، وفضالء املهاجرين، وكسرت رايته
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اللهم ال تؤاخذ : رحم اهللا أخي نوحاً فإن غوغاء قومه ضربوه، وكان يقول: دعوت اهللا على املشركني باهلالك ملا فعلوا بك؟ فقال
رب إىل املدينة ذلك اليوم مبا جرى عليه وعلى وملا بلغ اخل. اللهم اهد قومي فإم ال يعلمون: قومي فإم ال يعلمون، وأن أقول

أصحابه خرج أهل املدينة يتعرفون أخبار إخوام، فخرجت امرأة من األنصار تسأل عن زوجها فقيل هلا استشهد، فسألت عن 
يف بقائه : نعم، فقالت: أليس قد سلم رسول اهللا؟ قالوا: أبيها فقيل هلا مثل ذلك، فسألت عن أخيها فقيل هلا مثل ذلك، فقالت

نقتل دونك، فرجع وكره : عوض عن الكل، ومثل رضا عثمان بن عفان ملا دخوال عليه ليقتلوه، فقام عبيده وسلوا سيوفهم وقالوا
افتح له الباب وبشره بأنه ويل هذه األمة بعد عمر، ووعده ببلوى تصيبه : وذكر قول أنس ملا قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم

:" وقعد يف جملسه وأخذ املصحف يف حجره فقرأ. ال لعبيده، من رد سيفه إىل غمده فهو حر لوجه اهللا تعاىلراقة دمه، فق

ورضي بقضاء اهللا وعلم أنه مقتول، وانقاد للمقادير طيبة ا نفسه، ومثل رضاء احلني، رضي اهللا عنه، يوم ". فسيكفيكم اهللا
ال، ولكن على حكم اهللا : ترتل على حكم ابن زياد، حىت خنلي سبيلك، فقال: هكربالء، ملا اشتد به العطش وطلب املاء، فقالوا ل

  .وعلم أنه مقتول، فقاتل حىت قتل راضياً بقضاء اهللا ومبا جرت به املقادير، طيبة ا نفسه

ربت مبا جرت واعلم يا أخي أن هذه النفوس اليت تقدم وصفها إمنا صارت راضية بقضاء اهللا الذي هو علمه السابق يف خلقه، وص
عليها املقادير املرة اليت هي موجبات النجوم، ملا ترجو من اخلريات يف املنقلب، وما تنال من السعادة والروح والراحة بعد املفارقة، 

  ".فإم يأملون كما تأملون وترجون من اهللا ما ال يرجون:" وما يقصر الوصف عنه، وإليها أشار بقوله

  ".إمنا يوىف الصابرون أجرهم بغري حساب:"وقال. اآلية" ماأخفي هلم من قرة أعنيفال تعلم نفس :" وقال تعاىل

فصل يف اخلوف والرجاء يف اهللا ومن عالمة املؤمنني احملققني أن ال خيافوا وال يرجوا إال اهللا تعاىل كما ن األوالد ال خيافون وال 
ملؤدب، والتالمذة ال خيافون إال من األستاذين، وهكذا اجلند ال يرجون إال اآلبار واألمهات، وهكذا الصبيان ال خيافون إال من ا

وكما حكى عن املالئكة . خيافون إال من صاحب اجليش، والناس كلهم ال خيافون إال من سلطام القادر على نفعهم وضرهم
إمنا خيشى اهللا :" علماء، قال اهللا تعاىلفاملالئكة ال خيافون إال من رم وهكذا ال". خيافون رم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون:" فقال

وكما قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، حني سأله " والشهداء عند رم:" الذين يشاهدونه ويرونه كما قال" من عباده العلماء
  .أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك: ما اإلحسان؟ فقال: األعرايب

  : ة بعني احلقيقة وهي أن ال ترى يف الدارين أحداً غريه، وكما قال احملقق شعراًفهذه الرؤية واملشاهد

 تأجج في الهوى نيرانها حرق  شرب صفو صبابة أشجانها ما

 جر عنانها: حبك، قلت إيثار  :وسألت عن صفو الوداد فقيل لي

 فأوثره، فطاح لسانها شيء،  له، وبه، ومنه، فأين لي كل

ميان اعلم يا أخي أن أول عمد اإلميان، وأقوى أركانه، وهو االتباع ألصحاب النواميس اإلهلية فيما يأمرون به فصل يف أول عمد اإل
من الطاعات وينهون عنه من املعاصي، وهو السمع منهم والطاعة هلم، وذلك أن أشرف أعمال البشرية، وألذ أفعال اإلنسانية، 

الئكة، هي وضع النواميس اإلهلية، واعلم يا أخي أن لواضعي النواميس وأتباعهم خصاالً وأعلى رتبة يناهلا العقالء مما يلي رتبة امل
كثرية، وشرائط عدة، قد ذكرنا طرفاً منها يف رسالة النواميس، وطرفاً يف رسالة اعتقاد إخوان الصفاء، وطرفاً يف رسالة عشرة 

  .اإلخوان بعضهم لبعض
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هم وما يسمعون منهم من العلوم، وما يأمترون به يف سنن النواميس، كمثل السماء واعلم أن مثل واضعي الناموس، مع أتباع
وأمطارها واألرض ونباا، وذلك أن كالم أصحاب النواميس وأقاويلهم كاألمطار، واستماع أتباعهم كاألرض، وما ينتج بينهما 

يعين القرآن " أنزل من السماء ماء:" هذه املعاين أشار بقولهمن فوائد العلوم، ومن اآلراء واألعمال، كالنبات واحليوان واملعادن، وإىل
يعين ما حتمل ألفاظه وظاهره " فاحتمل السيل زبداً رابياً" يعين حفظتها القلوب مبقاديرها من القلة والكثرة " فسالت أودية بقدرها" 

مثل آخر يعين اجلواهر املعدنية هلا " ن عليه يف النارومما توقدو" معاين متشاات حفظتها قلوب املنافقني الزائغة الشاكني املتحريين 
يعين ألفاظ الترتيل تثبت يف قلوب املؤمنني املصدقني، " كذلك يضرب اهللا احلق والباطل:" مث قال. زبد عند السبك كزبد السيل

  ."ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السماء:" وتثمر احلكمة كما ذكر فقال، عز وجل

واعلم يا أخي أن الناموس ال يتم إال باألوامر والنواهي، واألمر والنهي ال ينفذان إال بالوعد والوعيد، والوعد والوعيد ال يتمكنان 
إال بالترغيب والترهيب، والترغيب والترهيب ال ينجعان إال فيمن خياف ويرجو، واخلوف والرجاء ال يظهران وال يعرفان إال عند 

لنهي، فمن ال خياف شيئاً وال يرجوا أمالً فهو ال يرغب وال يرهب، ومن ال يرغب وال يرهب، فال ينجع فيه الوعد اتباع األمر وا
والوعيد، وال ينجع فيه األمر والنهي، ومن ال يأمتر لواضعي النواميس وال ينتهي عن نواهيهم، فال يكون له نصيب يف الناموس 

  .اإلهلي البتة

أحدمها دنيوي واآلخر : ليت خياف منها يف العاقبة ويرجى إليها الوصول يف استعمال نواميس نوعان اثنانواعلم يا أخي أن األمور ا
أخروي، فأما الدنيوي مثل الرياسة وحسن الثناء والعز واملال ومتاع الدنيا، ما دامت النفس مقرونة مع اجلسد، وما يبقى منها من 

  .الذرية واألعقاب بعد املمات

اة النفس من حبر اهليوىل وأسر الطبيعة، واخلروج من هاوية األجسام، عامل الكون والفساد، اليت حتت فلك القمر، واألخروي هي جن
والفوز بالصعود إىل ملكوت السماء، والدخول يف زمر املالئكة والسيحان يف فضاء األفالك وسعة السموات، والتنسم من ذلك 

فال تعلم نفس ما أخفي هلم من قرة :" ر الوصف عنه إال خمتصراً كما قال اهللا تعاىلالروح والرحيان املذكور يف القرآن الذي يقص
  .إىل آخر اآلية" أعني

  فصل في البلوغ إلى الحق

  .اعلم أن بغية كل طالب يف استعمال أحكام الناموس هي البلوغ إىل احلق وحكم الصواب وعمل اخلري وجتنب الزور والبهتان

ت ورائها اية، ولكن دوا أمور متشاة مشكلة، واعلم أن األلفاظ حمتملة للمعاين، واألوهام تذهب واعلم أن احلق هو غاية ليس
يف طلبها كل مذهب، فينبغي لك إذا مسعت لفة حمتلمة للمعاين أال حتكم عليها حكماً دون أن تبني بعقلك كل املعاين اليت حتتملها 

  .الصواب، وتبلغ الغاية القصوى اليت هي احلقتلك اللفظة، لعلك تفهم الغرض األقصى الذي هو 

واعلم أن غرض واضعي النواميس اإلهلية بعيد الغور جداً يف أحكام النواميس، ال يتصور لك يف أول وهلة، ولكن بعد النظر الشايف 
جالن اصطحبا يف طريق ذكر يف املثال أنه كان ر: والبحث الشديد، ونريد أن نضرب لذلك مثالً ليكون قياساً على ما قلنا ووصفنا

على سف، فلما انتهيا إىل شاطئ ر قعدا للغداء، ألخرج مل واحد زاده، فكان مع أحدمها رغيفان ومع اآلخر ثالثة أرغفة، 
فكسراها يف موضع واحد ليأكالها، إذ مر ما جمتاز، فدعواه إىل طعامهما، فأجاب وجلس وأكل معهما، فلما فرغوا قام ورمى 

لك النصف ويل : فقال صاحب الرغيفني لصاحبه. اقسماها بينكما بالسوية، ومضى هو لسبيله: سة دراهم وقالبني يديهما مخ
بل العدل أن يكون يل ثالثة دراهم ولك درمهان، ألنه قال بالسوية : وقال صاحب الثالثة أرغفة. النصف الباقي ألنه قال بالسوية
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ض ومن حكام الناموس، فحكم بينهما أن لصاحب الرغيفني درمها واحداً، حبسب الرغفان، فتنازعا وختاصما وحتاكما إىل قا
  .ولصاحب الثالثة أربعة، وكان هذا احلكم هو احلق وغاية الصواب

فتفكر يا أخي فيه فإن فهمت معناه وتوجه لك الصواب، فأنت فقيه بأحكام الناموس، وإن ذهب عليك فيه وجه الصواب وغاية 
  .الناموس ليعرفك وجه الصواب وحقيقة املعىناحلقيقة، فاذهب إىل حاكم 

    

واعلم يا أخي أن كثرياً من العقالء الذين يتعاطون الفلسفة والنظر يف املعقوالت، إذا فكروا بعقوهلم يف أحكام الناموس، وقاسوها 
الناموس أن العدل واحلق بآرائهم ومتييزهم وفهمهم، يؤدي م اجتهادهم وقياسام إىل أن يروا ويعتقدوا يف كثري من أحكام 

  .والصواب يف خالفه، كل ذلك لقصور فهمهم وقلة متييزهم وعجز معرفتهم عن كنه أسرار أحكام الناموس

مثال ذلك أم إذا فكروا يف حكم املواريث، أن للذكر مثل حظ األنثيني، فريون أن الصواب كان أن يكون لألنثى مثل حظ 
حليلة يف اكتساب باملال، وال يدرون وال يبصرون أن هذا احلكم الذي حكم به الناموس يؤول الذكرين، ألن النساء ضعفاء قالئل ا

األمر به إىل ما أشاروا إليه وأرادوه، وذلك أن الناموس ملا حكم للذكر مثل حظ األنثيني، حكم أيضاً أن املهر يف التزويج على 
  .نثى من املال مثل حظ الذكرينالرجال للنساء، فهذا احلكم يؤول األمر به إىل أن حيصل لأل

مثال ذلك لو أنك ورثت من والدك ألف درهم وورثت أختك مخسمائة درهم، فإذا تزوجت أخذت مهرها مخسمائة درهم 
  .أخرى، فيصري معها ألف درهم، وأنت إذا تزوجت وأمهرت مخسمائة درهم بقي معك من املال نصف ما مع أختك

فهكذا ينبغي أن يكون نظرك يف أحكام الناموس حىت . كم الناموس إىل ما أرادوا وأشاروا إليهفعلى هذا القياس قد آال األمر يف ح
  .يتبني لك وجه الصواب فيها وغابة احلق

واعلم أن نظر واضعي الناموس يف موجبات أحكامه ليس بنظر جزئي يريد صالح بعض دون بعض، وال عاجل دون آجل، بل 
 للعاجل واآلحل مجيعاً، بالنظر يف العواقب وما يؤول األمر إليه يف املنقلب، كما بينا يف رسالة نظره كلي يريد الصاحل للكل، واخلري

  .الناموس

  فصل في الشكر والصبر

اعلم يا أخي أن اإلنسان ال خيلو من حاليت الشدة والرخاء، واملؤمن يف كلتا حالتيه ال يعرض عن طاعة اهللا، وذلك أنه كان صحيح 
غين املال، عريض اجلاه، متفضل اآلداب، قادراً على ما يشاء، ممكناً ملا يريد، فهو ما هذه احلاالت كلها يكون اجلسم قوي البدن، 

هذا من فضل ريب ليبلوين :" متلكالً على اهللا، مستنداً إليه، متسعيناً به، متربئاً من حوله وقوته إال باهللا، كما قال سليمان، عليه السالم
كافر فهو يف هذه احلاالت كلها يكون راجعاً إىل نفسه وحوله وقوته ومشيئته وإرادته واجتهاده وحيلته، وأما ال" أأشكر أم أكفر

  ".إمنا أوتيته على علم عندي:" متكالً على أسبابه، معرضاً عن ربه، ناسياً ذكره، كما قال قارون

الً إليه حبكم اهللا، حامداً له، حسن الظن، راجياً لرمحته، وأما حال الشدة والبلوى فاملؤمن يكون فيها صابراً، بقضاء اهللا راضياً، مقب
وأما الكافر ". الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا هللا وإنا إليه راجعون:" سائالً عفوه، مستسلماً ألحكامه، كما ذكر اهللا تعاىل بقوله

ير، ذاماً ألسبابه، آيساً من روح اهللا، قنوطاً من فإنه يكون سيء الظن باهللا، ضجور النفس، جزعاً من الشدائد، ساخطاً على املقاد
  .إىل آخر اآلية". ومن الناس من يعبد اهللا على حرف فإن أصابه خري اطمأن به:" رمحته، كما ذكر اهللا

  فصل في الزهد في الدنيا والرغبة
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:"  نبيه،صلى اهللا عليه وسلم، فقالومن شرائط اإلميان وخصال املؤمنني الزهد يف الدنيا والرغبة يف اآلخرة كما رغب اهللا تعاىل

وآيات كثرية يف القرآن يف التزهيد يف الدنيا ". بل تؤثرون احلياة الدنيا واآلخرة خري وأبقى:" وقال". ولآلخرة خري لك من األوىل
  .والترغيب يف اآلخرة

 الغائب اآلجل ويرغب فيه، إال بعدما واعلم يا أخي أن اإلنسان مطبوع على أن ال يترك النفع احلاضر العاجل ويزهد فيه، ويطلب
  .يتبني له فضل اآلجل على العاجل

واعلم أن املؤمنني واحلكماء واألنبياء إمنا زهدوا يف الدنيا وتركوا عاجل شهواته،ورغبوا يف اآلخرة وطلبواآ جل نعيمها، ملا تبني هلم 
قلوم ونور عقوهلم كما شاهد أبناء الدنيا أمورها حقيقة اآلخرة، وعرفوا فضل نعيمها على نعيم الدنيا، وشاهدوها بعيون 

  .حبواسهم

واعلم يا أخي أن الطريق إىل معرفة حقيقة اآلخرة، ومشاهدة أحواهلا، باالعتبار والتفكر يف أمور الدنيا، واملقايسة بينها وبني أمور 
  .ة، ونتائج املقدمات الصحيحة الضروريةاآلخرة بالعقول السليمة من اآلراء الفاسدة، والنفوس الصافية من األخالق الرديئ

    

بيان ذلك أن العاقل اللبيب، إذا فكر يف قول اجلمهور ن الناس، وتسميتهم هذه الدار اليت نشأوا فيها باسم الدنيا، وذمهم نعيمها، 
ألما من جنس يدل على الدار اآلخرة وشرفها، ألن لفظة الدنيا تدل على األخرى، كما أن لفظة األخرى تدل على األوىل 

  .املضاف

فأما األخيار فهم الذين يعملون من . ومن وجه آخر إذا اعتربت أحوال الناس يف الدنيا وجدم كلهم طائفتني، أخيار وأشرار
أعمال ما رسم هلم يف النواميس اإلهلية، ويفعلون ما أوجبته العقول السليمة، وال يطلبون على ذلك عوضاً من جر منفعة إىل 

أو دفع مضرة عنها، فعند ذلك يقال إم أخيار على اإلطالق، وإم من أبناء اآلخرة، وأما الذين يطلبون العوض فيما أجسادهم 
يعملون من اخلري والشر، من جر املنفعة إىل أنفسهم، أو دفع املضرة عنها، وال يفكرون يف املعاد وال يرجون يف اآلخرة اخلري، وال 

  .ر النفس وال النظر يف حاهلا بعد املوت، فيقال عند ذلك إم أشرار وإم من أبناء الدنياخيافون العقار، وال يهمهم أم

ووجه آخر إذا اعتربت أحوال هؤالء األخيار الذين تقدم ذكرهم، وأم قد أفنوا أعمارهم كلها فيما وصفنا من أعمال اخلري، مث 
لعقول وتقضي باحلق أن ذلك ال يضيع عند اهللا شيئاً، فيصبح ذا ماتوا ومل حيصل هلم عوض على ما عملوه قبل املوت، فتعلم ا

  . حالة أخرى جيازى فيها األخيار وهي اليت تسمى الدار اآلخرة- الذي هو مفارقة النفس اجلسد -االعتبار أن بعد املمات 

بوا على ما فعلوا، فتعلم العقول وهكذا إذا اعترب حال األشرار الذين سعوا يف األرض بالفساد ول أعمارهم، مث ماتوا ومل يعاق
أم حسب الذين اجتحروا :" وتقضي أن هؤالء مل يفوزوا، وأن حاهلم بعد املمات ليس كحال أولئك األخيار، وذلك قوله تعاىل

  ".السيئات أن جنعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصاحلات سواء حماهم وممام ساء ما حيكمون

نني وشرائط اإلميان، وخصال الكافرين وماهية الكفر، فنريد أن نذكر طرفاً من علم املؤمنني هذا وإذ ذكرنا طرفاً من خصال املؤم
الراسخني وخصال العارفني املستبصرين الذين هم ورثة النبيني وأنصار املرسلني، وإخوان الصديقني املتأهلني الرانيني الذين خم يف إىل 

، ونذكر أيضاً طرفاً من صفة إخوان الشياطني الضالني املضلني الذين هم يف أدون رتبة اإلنسانية مما يلي رتبة املالئكة أعلى عليني
  .رتبة اإلنسانية مما يلي رتبة البهيمة أسفل السافلني

  فصل أن أشرف العلوم صدق الرؤيا
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ه األمور حاالً اعلم يا أخي أن العلوم كلها شريفة فيه عز، ولكن أشفها وأجلها هي معرفة اإلنسان حقيقة جوهره وما تتصرف ب
بعد حال إىل أن يبلغ إىل أقصى مدى غايته الذي هو قاصد حنوه وهو أن يلقى ربه، إما يف الدنيا قبل فراقها، وإما يف اآلخرة عبد 

  .الفراق

واعلم يا أخي أن هذا الباب من العلم هو لب ذوي األلباب، وجذر العلوم وعنصر احلكمة، فاجتهد يف طلبه فإنك به تنال لشرف 
  .لدنيا وسعادة اآلخرةا

وقد بينا طرفاً ن هذا العلم يف رسائلنا الطبيعية، ووصفان فيه كيفية ما يتصرف به اإلنسان من األمور حاالً بعد حال من يوم مسقط 
رقة النطفة إىل يوم ميوت وتفارق روحه جسده، وقد بينا أيضاً طرفاً يف رسائلنا العقلية مما تصري إهلي األنفس اجلزئية بعد مفا

  .أجسادها، ووصفنا كيفية ما تتصرف ا األحوال إىل يوم يبعثون

ونريد أن نذكر يف هذه الرسالة أشرف األمور اليت يناهلا اإلنسان يف الدنيا وعلى رتبة يبلغ إليها قبل املوت، ماهي؟ ولكن قبل ذلك 
ك القمر، وأشرفها تركيباً وأحسنها صورة، مث خنري حنتاج أن نبني أوالً ما اإلنسان، إذ كان هو من أعجب املوجودات اليت حتت فل

إن اإلنسان إمنا هو مجلة جمموعة من جسد جسماين يف أحسن الصور، ومن نفس : بعد ذلك عن األمور اليت يناهلا ويبلغ إليها فنقول
فأعلى رتبة يناهلا اإلنسان . يواعلم يا أخي أن لكل واحد من جزأيه غاية إليه ينتهي، واية إليها يرتق. روحانية من أفضل النفوس

  .جبسده، وأشرف رتبة يبلغها ببدنه، هي سرير امللك والعز والسلطان على أجساد أبناء جنسه، والقهر والغلبة بالقوة الغضبية

 وأما أعلى رتبة يناهلا اإلنسان من جهة نفسه، وأشرف درجة يبلغه بصفاء جوهرها، فهي قبول الوحي الذي به يعلو اإلنسان على

  .سائر أبناء جنسه، وبه يغلبهم مبا يدرك من املعارف احلقيقة بالقوة الناطقة

    

وملا تبني أن النفس أشرف جوهراً من اجلسد، صارت الرتبة اليت يناهلا اإلنسان بنفسه أشرف وأعلى من اليت يناهلا جبسده، ألن هذه 
و أشر فموهية قد جيدها اإلنسان يف الدنيا، أردنا أن بني ما جسمانية دنيوية، وتلك روحانية أخروية، وملا قد تبني أن الوحي ه

إن الوحي هوة إنباء عن أمور غائبة عن احلواس، يقدح يف نفس اإلنسان من غري قصد منه : الوحي وكيف قبول النفس له فنقول
تعمال احلواس، ومنها ما يكون يف منها ما يكون يف املنام عند ترك النفس اس: وال تكلف، وأما قبول النفس الوحي فعلى ثالثة أوجه

إما استماع صوت من غري رؤية شخص بإشارات دائماً وإما استماع : اليقظة عند سكون اجلوارح وهدوء احلواس، ومها نوعان
  ".ما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحياً أو من وراء أو يرسل رسوالً فيوحي بإذنه:" كالم من غري رؤية شخص كما قال اهللا تعاىل

وسنوضح كيفية كل واحد من هذه الوجوه الثالثة نبدأ أوالً بوصف قبول النفس الوحي يف املنام كيف يكون، إذا كان هو أعم 
أوالً ما النوم وما الرؤيا؟ أما النوم فه وترك النفس استعمال : وأكثر، مث نذكر الذي يكون يف اليقظة إذ كان هو أخص وأقل، فنقول

 النفس رسوم احملسوسات يف ذاا، وختليها األمور الكائنة قبل كوا بقوا الفكرية يف حال النوم احلواس، والرؤيا هي تصور
وسكون احلواس، وسنوضح هذا يف صف آخر، ولكن من أجل أن قوماً من أهل اجلدل ينكرون أمر النفس أا جوهرة، وجيحدون 

أوالً إن النفس هي جوهرة : دليل على صحة وجودها، فنقولوجودها، احتجنا أن نبني ما النفس وما حقيقة جوهرها، وما ال
روحانية حية عالمة فعالة، فأما الدليل على صحة ما ذكرنا فهو أكثر من أن حيصى، وقد ذكرنا طرفاً من ذلك يف رسالة تركيب 

ذكر من ذلك طرفاً يف هذا اجلسد، وطرفاً يف رسالة احلاس واحملسوس، وطرفاً يف رسالة أن اإلنسان عامل صغري، ولكن نريد أن ن
إن من الدليل الواضح على أن مع جثث احليوانات جوهراً آخر غري جسماين، هو ما يظهر من أجسادها من احلس : الفصل

واحلركة واألصوات واألفعال يف حال احلياة ما ال خفاء به، وفقداا كلياً يف حال املوت دليل على مفارقة تلك اجلواهر من 
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  .أجسادها

لدليل أيضاً على وجود النفس مع اجلسد وفراقها بعد املوت،بكاء الناس على موتاهم وحزم على فراق تلك النفوس، ولو ومن ا
كان هذا احلزن والبكاء على األجساد، فما هلم والبكاء، واألجساد عندهم برمتها، ولو أرادوا أن حيفظوها من التغيري والفساد، 

 الصرب والكافور والعسل وما شاكلها، ولكن ال ينفعهم ذلك من البكاء واحلزن إذا فارقتها تلك لكان ميكن بأدوية تطلى عليها مثل
اجلواهر الشريفة، ومن الدليل البني على أن النفس جوهر هو أفعاهلا الصدارة عنها من غري استعماهلا آالت احلواس وحركات 

حث عن معىن دقيق حىت يفهمه، حيتاج إىل أن يسكن حركات اجلوارح، وذلك أن اإلنسان إذا أراد أن ينظر يف علم غامض ويب
  .جوارحه، ويترك تأمل حمسوساته، ويغوص يف فكرته، حىت ميكنه أن يتصور ذلك الشيء ويفهم ذلك املعىن

يعرف . فإذا فعل ما وصفنا فرمبا جيتاز به من يسلم عليه، أو يكون حبضرته من يكلمه، فال يسمع وال حيس إذا كان غائصاً يف فكره
  .حقيقة ما قلنا كل عاقل قد ارتاض يف علم العلوم

فإن قال قائل إن النفس، وإن كانت قد تركت استعمال احلواس وحتريك اجلوارح يف مثل هذه احلال، فإنه مل تترك استعمال البدن 
 باألذن، وكذلك سائر كله، ألن الفكر ال يكون إال بوسط الدماغ، كما أن النظر ال يكون إال بالعني، والسمع ال يكون إال

  .احلواس

ولعمري إن القول كما قال، ولكن إمنا حنن أردنا أن نبني ذا املثل أن النفس جوهرة عاقلة، وهي املستعملة للدماغ والقلب وسائر 
ة وال آالت احلواس واجلوارح،وهي آالت هلا وأدوات يظهر ا بعض أفعاهلا، ولكن هلا أفعال أخر ال حتتاج فيها إىل أدوات جسداني

جسمانية، وهي رؤيتها املنامات وعجائب تصاريفها فيما يرى أكثر الناس من الرجال والنساء والصبيان واجلهال والعلماء واألخيار 
  .واألشرار مجيعاً ما ال يرون يف حال اليقظة مثلها

  قصص يف عجائب املنامات والرؤى 

  قصة ابن ملك وقع في أيدي عدو له، 

     ابن ملك وقع يف أيدي عدو له، من ذلك ما ذكر أن

فاستعبده وكلفه اخلدمة الشديدة واألعمال الشاقة، مع قلة املطعم واملشرب، والعري، والضرب واشتم واالستخدام، حىت ذهبت 
  .قوته وهرم شبابه، وحنل جسمه، وضعف مسعه، وكل بصره، واسترخت مفاصله، وعقل لسانه

واشتد جوعه وعطشه، وغمه وحزنه، حىت غشي عليه من اجلهد والبلوى والضر الذي مث حبسه يف مطمورة ضيقة، وطال حبسه، 
هو فيه، فبينما هو ذات ليلة مفكر فيما هو فيه من العناء والشقاء واجلهد والبلوى، فنام ورأى، فيما يرى النائم، كأنه يف دار مملكته 

  .ه، وصحة حواسه، ونشوة شهواتهعلى سرير عزه، وقد رجعت إليه أيام شبابه وقوة بدنه، وطراوة جسم

وإذا هو بفتيان شبان أتراب إخوان كانوا له، من أوالد امللوك، عليهم لباس اجلمال،وهم قعود على كراسي موضوعة على تلك 
 ار، وأيديهم التحف حييي بعضهم بعضاً بالسالم، فلما رآهم ورأوه عرفهم وعرفوه، واستبشروا به لطول غيبته عنهم، وفرحم األ

  .فرفع يف صدر الس، وأقبلوا عليه بالتحية والسالم، وداخله من الفرح والسرور واللذة ما ال يوصف وال يقال. لبعد غربته منهم

فماذا ترى يا أخي؟ أيهما خري لذلك الرجل وأحب إليه، أن يبقى طول الدهر نائماً ملتذاً، مسروراً فرحاً مبا تراه نفسه من ذلك 
فيحس مبا فيه جسده من تلك اآلالم؟ وماذا ترى وتقول ملن يزعم أن اإلنسان إمنا هو اجلسد، وأن النفس ال حقيقة املنام، أو ينتبه 

هلا، وأن تلك اآلالم واللذات والفرح والغم والسرور واحلزن كلها يناهلا اجلسد؟ فلم ال ينال اجلسد يف حال النوم تلك اآلالم والغم 
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لوى، وهو موجود برمته، وتلك األحوال باقية عليه عند رؤية نفسه مثل هذا املنام ونيلها ذلك واحلزن، والذي به من اجلهد والب
  .الفرح والسرور

  قصة الرجل العراقي ومنامه 

وذكروا أيضاً أن رجالً بالعراق أصلح جملساً للشرب، ودعا إخوانه له، فلما فرغوا من األكل وقعدوا للشرب، وارتفعت أصوات 
، ودار الشراب فيهم، وطرب القوم، نام رجل منهم عند ذلك مما هم فيه من اللذة والسرور، فرأى داراً حسنة العيدان واملزامري

وستوراً وفرشاً، وأواين، ورياحني، وفواكه، مشوعاً تزهر، وجمامر تبخر، وقد امتأل ما حول اإليوان من الضياء والروائح والنعيم، 
الكمال، فبقي متفكراً متعجباً مبا يرى ويسمع ويشم من حماسن احملسوسات، وما تلتذ منه ورأي فتياناً عليهم زين اجلمال وحماسن 

  .احلواس، وتفرح األروح، وتسر النفوس ونعس وغاص يف نومه، حىت مل حيس بشيء مما كان يف الس من تلك احملسوسات

 وهي مشتعلة بالقناديل، منقوشة بالتصاوير، مملوءة مث رأي، فيما يرى النائم، كأنه يف بالد الروم يف كنيسة من كنائس النصارى،
وإذا هو بني قوم من القسيسني والرهبان عليه ثياب املسوح، وعلى أوساطهم مناطق من السيور، وبأيديهم جمامر معلقة، . بالصلبان

ا ويكررا ويبخرون فيها القسط والكندر وهم يقرأون كلمات مل شبيهة بالتسبيح ويلحنوا، حىت حفظها الرجل وخم يطرحو
إن األخيار يسبحون اهللا تعاىل :" ومعناها بالعربية. كسىن وسخرة قليالً وأبان حممد حني بنسا إىل مبا: من تكرارهم هلا وهي هذه

 من ورأى قوماً. وأما األشرار الظلمة فهم موتى عند اهللا، وإن كانوا يف الدنيا أحياء.بالليل فم أحياء عنده، وإن كانوا قد ماتوا
األساقفة بأيديهم أقداح مملوءة مخراً، ويف مناديل هلم أقراص برسان يفر قوا على القوم وحيسوم من ذلك اخلمر، فتناول ذلك 

الرجل، من تلك األقراص، واحداً حبرص ورغبة، وحتسى من ذلك الشراب من شدة اجلوع والعطش، وهو مل يستمرئ بعد ما قد 
 حاله وهو متعجب ومتفكر كيف وقع بالروم وحصل يف تلك الكنيسة، وكيف الرجوع إىل العرق، تعشى بالعراق، مث مازالت تلك

مع طول املسافة، مث تذكر إخوانه يف جملسهم وما تركهم فيه من اللذة والسرور، فاشتد شوقه إليهم وضجره مبكانه، وما يرى من 
ته وعادته، فضاق صدره، واضطرب يف منامه من ضجره، فانتبه فإذا هو األشياء املخالفة للسنة والشريفة اليت هو فيها، املضادة لطبيع

  .بالعراق يف جملسه ومكانه بني إخوانه، وتلك الشموع وتلك األصوات وتلك الروائح اليت تأملها قبل نومه حباهلا مل يتغري شيء منها

    

 األشياء ويفكر فيها هو هذا اجلسد حسب، ال شيء فقل يا أخي ملن يزعم أن النفس ال حقيقة هلا، وأن احلساس الدراك الذي يعلم
آخر معه، وقل من الذي ذهب إىل الورم، ورأي تلك األمور يف الكنيسة، وأكل وشرب وحفظ تلك الكلمات، اجلسد أو النفس، 

سوسات اليت وقل من الذي كان حاضراً بالعراق بالس، النفس أو اجلسد؟ وقل مل مل يكن اجلسد حيس يف حال نوم بكل تلك احمل
كانت معه يف ذلك الس من األصوات والضياء والروائح، وهي موجودة هناك برمتها، بعينني وأذنني ومنخرين؟ فإن زعم أن 

، "لقد صدق اهللا رسوله الرؤيا باحلق لتدخلن املسجد احلرام إن شاء اهللا آمنني:" املنامات ال حقيقة هلا، فماذا تقول يف قول اله تعاىل
إين أرى يف " ، وقل إبراهيم، عليه السالم، البنه امساعيل،"هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ريب حقاً:"  الصديقوقول يوسف

، فلو مل يكن إبراهيم، عليه السامل، يعلم بأن املنامات هلا حقيقة، وأن "يا أبت افعل ما تؤمر: املنام أين أذحبك فانظر ماذا ترى، قال
افعل ماتؤمر، وملا : زم على ذبح ابنه برؤيا رآها يف منامه، كذلك إمساعيل لو مل يعلم صحة ذلك ملا قالالرؤيا صحيحة، ملا كان يع

  .كان يستسلم للذبح

قد ارتفع الوحي وبقيت الرؤيا :" وقال" الرؤيا الصادقة جزء من أجزاء النبوة:" ويروى عن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم،أنه قال
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  ".الصادقة

زعم أن املنامات ال حقيقة هلا، أن أكثر األنبياء، عليهم السالم، كانوا يقبلون الوحي يف املنام عند ترك النفس استعمال فلو علم من ي
هيهات قد جهل أشرف العوم وخفي عليه أصل املعارف، وبعد من الصواب، . حواس ملا قال هذا القول، وملا أنكر وجود النفس

مات ال حقيقة هلا، وأن النفس ال وجود هلا، ولكن نسأل اهللا ن يهديهم ويفتح قلوم يشرح وحرم أفضل املواهب من يزعم أن املنا
  ".ومن مل جيعل اهللا له نوراً فما له من نور"صدورهم، ليفهموا دقائق العوم ولطائف األسرار، فإنه من مل يهده اهللا فال هادي له 

  وذكر أيضاً 

بسط له يف دنياه، ومكن له فيها، جعل أكثر جهده وكده، طول عمره، ليالً واراً، يف أن رجالً من املترفني وأرباب النعم ممن قد 
تنعم بدنه وفاهة جسمه، ولذة عيشة، وإصالح شهواته، حىت مل يكن له طول اره شغل إىل دخول احلمام، وحلق رأسه، ومتريخ 

 من جملس إىل جملس، يف جتديد لذاته، وإصالح شهواته، حىت بدنه، أو تغيري لباسه، أو تبخري ثيابه وبدنه، واستنشاق طيبه، أو تنقالً
مل يكن يأكل وال يشرب إال أطيب الطعام وألذ الشراب، وال يلبس إال أنعم اللباس، وال يقعد إال على أوطأ املراكب، وألني 

أو غبار يصيبه، فعاش بذلك زماناً وكان مل يكن ينام إىل على سرير معلق يف اهلواء يف وسط قبة له، خمافة دبيب يعرض له، . الفرش
طويالُ، حىت اشتهر يف الناس بطيب عيشه، ولذيذ شهواته، وجعل الراغبون يف شهوات الدنيا بتمنون حاله، ويغبطونه على ما هو 

يف اتباع فيه، ويتشبه به املترفون من أهل زمانه وأرباب النعم، كل واحد حبس إمكانه واتساع حاله، حىت صار قدوة لطاليب اللذات 
  .الشهوات

وكان مع هذه احلال كلها، مل يكن يعرف شيئاً من إصالح نفسه وال حتسني أخالقهن وال تفقهاً يف الدين، وال تزوداً آلخرته، وال 
تفكراً يف أمر معاده، وال رغبة يف علم، وال طلباً ألدب،وال فكرة يف زوال الدنيا، وال ذكراً للموت، بل كان مقبالً على طلب 

  .اته، حمتقراً ألمور الناس، مزرياً من دونه، معرضاً عن الفقراء، هاجراً ألهل العلم، متهاوناً بأمر الدينشهو

    

مث أراد اهللا تعاىل أن ينبهه من نوم غفلته ورقدة جهالته، ويري للعباد قدرته، وجيعله عربة لغريه، وعظة ملن سواه، فبينما هو ليلة نائم 
انقاً حلبيبته، وأبواب داره مغلقة، وستوره مسبلة، وحول سريره مشوع تزهر، وعلى أبواب داره خدمه عىلى فراشه فوق سريره، مع

وغلمانه مستيقظون، إذا رأى، فيما يرى النائم، كأنه يف برية قفرة وحده، وهو عريان جائع، عطشان، وبدنه مسود، وشعره طويل، 
إذا هو بأسودين منكرة خلقتهما، طويلة قامتهما، وعيوما تربق، وجسده ملوث برجيع ما يف جوفه، وعلى طهره ثقل ثقيل، و

ومن مناخرمها خيرج الدخان، ومن شدقيهما تلتهب النريان، وبأيديهما حراب حداد،ومها يقربان حنوه ليأخذاه، فلما رآمها وىل 
ريق ضيق، وعر مسلكه، فسلكه مبشقة شديدة هاراباً من بني أيديهما، ومها يتبعانه، حىت إذا أمعن يف هربه، إذا هو جببل شاهق فيه ط

وعناء طويل، حىت إذا انتهى إىل قمته، هوى من اجلانب اآلخر يف واد، منكساً على رأسه، حىت وقع يف بئر خيرج منها دخان معتكر 
لقي، صرخ يف يأخذ باألنفاس، وهلب يشوي الوجوه، واألسودان يف أثره ال يفارقانه، فمن هول ما رأي وعظم ما عيان، وشدة ما 

منامه صرخة، واضطرب اضطراباً شديداً، ووقع من سريره إىل األرض، وانتبه كل من كان يف داره، ومن حوله من جريانه، من 
شدة زعقته، وطاش عقله، وشخصت عيناه، وارتعدت مفاصله، وعقل لسانه، واجتمع حوله كل من كان يف داره، من خدمه 

ي أصابه؟ فلم يطق جواباً بقية ليلته، حىت أصبحوا، ومجع له املعزمون والراقون، وظنوا أنه أصابه ما الذ: وغلمانه وأقربائه، يسألون
  .ملم من اجلن، أو سحر من األعداء، ووسواس من الشيطان
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  .ليس يب ما تظنون، ولكن رأيت رؤي هالتين وأفزعيت وأدهشتين: فقال هلم

ضغاث أحالم، وقال بعضهم هذا من خلط سوداوي ومزاج غليظ، وقال أ: فجمع له املعربون وقصت عليهم رؤياه، فقال بعضهم
  .ال بل هو من اجلن: وقال آخر. آخر، ال بل فكر رديء وختيل فاسد

وجعلوا يرمجون الطنون، حىت جنهم الليل، فجمع خدمه وغلمانه وأقرباءه يف جملس واحد، حول سريره، ونام هو بينهم فوق 
عزائم والعوذ، ويبخرون الدخن، حىت كان ذلك الوقت من الليل، فإذا هو برؤياه تلك بعينها، بل فراشه، وجعلوا يقرأون الرقى وال

ما هو أعظم وأهول وأصرخ، ففزع من فراشه، وأفزع كل من كان حوله، مث أدركوه، وجعلوا يسألون عنه، وهو مرتعد مرعوب، 
  .ال ينام وال ينامون توجعاً له، إىل الصباح

 ومجعت له األطباء، فوصفت له احلمية، واالستفراغ، والشربة، وظنوا أنه نافع من هاذ العارض، ففعل وما نفع وتسامع الناس خبربه،
  .شيء

فلما كان من األسبوع الداخل، يف مثل ذلك الوقت من الليل، إذا هو برؤياه بعينها، بل ماهو أعظم وأهول، فانتبه مرعوباً مرتعداً، 
  .إىل الصباح ما نام

 الغد، مجع له املنجمون واملعزمون والعرافون، وسئلوا عن موجبات أحكام النجوم، فذكروا أن مثل هذا العرض إمنا فلما كان من
يعرض لإلنسان من أجل أنه يكون يف أصل مولده من استيالء النحوس على درجة طالعه، أو أحد األوتاد يف حتويل السنني 

خنتار له يوماً يكون القمر متصالً بالسعود، وطالعاً جيداً، يكون : نجي له؟ فقالوافما الدواء النافع فيه وامل: والشهور، فقيل هلم
  .السعد يف األوتاد، والنحوس سواقط عنها، ويتحول، من ذلك الوقت، من بلد إىل بلد، أو من حملة إىل حملة، أو من دار إىل دار

ألخبار يف البالد، وصار موضع رمحة بعد أن كان جمال ففعل ذلك، وما نفع الدواء له، وشاع حديثه يف الناس، وتسامعت به ا
غبطة، وأصبح الذين متنوا مكانه باألمس خائفني أن يصيبهم مثل ما أصابه من البلوى واحملن، وجعل أهل املدينة ليس هلم حدث يف 

  .جمالسهم وحمافلهم إال حديثه، وال عظة إال ما أصابه

 وكان من أهل العلم والدين والسر، -طريق، يف حديثه، إذ مر م رجل يعرف بالناسك فبينما يوماً مجاعة من جريانه قعود على ال
  .كغم أب مشفق طبيب على ودل عليل: كيف غمك على فالن جارك؟ قال:  فقيل له-قد رزق العلم واإلميان 

  .ألن عندي تأويل رؤياه ودواء دائه: وكيف ذلك؟ قال: فقيل له

    

ألن أزهد الناس يف : ومل ذاك؟ قال: فقالوا له. ألنه ال يسمع قويل، وال يقبل نصيحيت:  ما عندك؟ قالمل ال تقصده وتعرفه: فقيل له
علم الرجل جرينه، ولكن أخربكم أنا، وعرفوه أنتم، وال تذكروين عنده، فإين خائف أال يقبل استصغاراً ملا أقول، أو يعمل من غري 

وأما . أما رؤياه الربية القفرة، فهو براءته من الدنيا وبراءا منه يوم ميوت: فقال. ولعرفنا نسمع ما تق: يقني، فال ينفعه، قالوا له
فقره فهو فقره بعد املوت، وشدة احلاجة يف اآلخرة إىل الزاد، وأما عريه فهو عري من األعمال الصاحلة اليت هلا ثواب اآلخرة، وأما 

ما سواد بدنه، فهو سواد وجهه عند اهللا لسوء أعماله، وأما طول وأ. جوعه وعطشه فهو رغبته وحرصه يف طلب شهوات الدنيا
وأم تلويث بدنه برجيع ما يف جوفه، فهو خرف واكتئاب يناله يف اآلخرة، ويتمىن الرجعة . شعره فهو شعور حزن طويل يف اآلخرة

عماله، وأما الشخصان املنكران، فهو وأما الثقل الذي رأى على ظهره، فهو ثقل أوزاره وسوء أ. إىل الدنيا وال سبيل له إىل ذلك
  .منكر أفعاله، ونكري أخالقه وسوء عاداته، ال يفارقان نفسه وحيثما ذهبت يتبعاا

. وأما اجلبل الشاهق، فهو جبلته وعادته اليت هو عليها مشقة، والشاهق شقاء يناله بعد املوت، إال أن يتوب ويرجع إىل اهللا عن إمثه
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  .ريق اآلخرة اليت ال بد من سلوكها بنصب وعناءوأما املسلك الوعر فهو ط

  .وأما لوادي فهو وادي جهنم، والبئر املهوي هي اهلاوية اليت إليها تصري نفوس األشرار وأرواح الفجار

ؤيا أن إن هو بادر وتدارك وتالىف قبل املوت، وإال فسيكون مصري نفسه إىل هناك بعد املوت، فإن اهللا تعاىل أراد ذه الر: فقولوا له
  .يعظه ويذكره ليتوب ويرجع عما هو فيه من الغفلة يف أمر اآلخرة واحلرص على الدنيا

ينوي نية صادقة، ويعزم عزماً صحيحاً، ويرجع إىل اهللا ويتوب مما قد سلف، ويتصدق بشطر من فضول : فما دواؤه؟ قال: فقالوا له
ري العورة، ويصوم يف كل أسبوع يومني، وميشي إىل املساجد ماله على الفقراء، واملساكني، ويلبس من خشن الثياب ما يوا

خاضعاً، ويتفقه يف الدين، ويستعمل القرابني، ويصلي يف ظلمة الليل، ويستغفر يف األسحار، ويسأل اهللا تعاىل أن يكشف ما به، 
  .وإنه تعاىل يفعل ذلك إن شاء

من أين : و خائف مترقب له، مث أخربوه مبا قال الناسك، فقال هلمفقام القوم من ساعتهم، ودخلوا عليه،وعرفوه مبا أصابه، ومبا ه
أخربنا العامل يف الدين، الناصح الذي ال نشك فيما قاله، فقبل قوهلم، وجع : لكم هذا التأويل، ومن وصف لكم هذه الرؤيا؟ فقالوا

  .ل، وصواباً ما وصفحقاً ما قي: مجاعة من العلماء والفقهاء، وأهل الدين، فأخربهم مبا قيل له، فقالوا

فسأهلم، عند ذلك، عن التوبة النصوح كيف تكون، وعن فقه الدين، وطريق اآلخرة، و أمر املعاد، وصفة اجلنان، وثواب األخيار، 
وأين يكون من قلب األشرار؟ فوصفوا له ما هو مذكور يف كتب األنبياء، وعليهم السالم، فقبل ما قالوه، وفعل ما أمروه، بني شك 

  .، وخوف ورجاءويقني

فلما كان، ي األسبوع اآلخر، مثل ذلك اليوم، صام اره؟، وتصدق عند إفطاره، وأكل يسرياً من الطعام، وقام يصلي ليلته، فلما 
كان، من ذلك الوقت، وهو ساجد، وإذ علبه النوم، فرأى يف منامه كنه يف تلك الربية بعينها، وقد اخضرت من العشب والكأل، 

ار الرياحني، وفاح نسيمها، فإذا هو على رأس قمة عليها عني من املاء الزالل، وكأنه قد اغتسل من مائها، فتناثر وقد تفتحت أزه
عن بدنه ذلك الشعر والدرن، وقد ألبس ثياباً جدداً، فتوح منها رائحة الطيب، وإذا بشخصني قائمني أمامه، كأما صورتان من 

 وحماسن الكمال،ورونق الشباب،وهيبة الوقار، ومها مبتسمان يف وجهه، كاملستبشرين له، النور تشف أبداما، عليهما زي اجلمال
  .يشريان إليه بالنظر إىل قدام

    

فلما تأمل، إذا هو بفضاء فسيح يقصر دونه الطرف، وإذا هو بأنوار قد مألت اآلفاق من الضياء، وإذا يف ذلك الفضاء رياض خضر 
هر والنور والزعفران، وإذا يف وسطها أا جتري على أرض بيضاء كأن حصاها الدر والياقوت كأن بينها نسج الديباج، من الز

واملرجان، وعلى حافات تلك األار أشجار كأن أوراقها احلرير والسندس واألرجوان، وإذا هب نسيم ختشخشت أوراقها، كأا 
نة األشكال والطعوم واأللوان، وإذا بني ذلك قصور شاهقة كأا أصوات نغمات أوتار العيدان، وبني تلك األوراق ألوان الثمار متفن

جبال من رخام أبوابه مفتحة، وصحون واسعة، وإيوانات متقابلة، فيها سرر موضوعة، عليها فرش مرفوعة، ومنارق مصفوفة، 
لتحف يسعى بينهم ولدان وبينها سادة كرم متكئون، متقابلون، عليهم زين اجلمال، وحماسن الكمال وهيبة الوقار، بأيديهم ا

هي اجلنة دار : ما هذه؟ قاال: وغلمان وجوار حسان أتراب، مربقات باحملاسن واجلمال، فلما رأى تلك احملاسن قال لصاحبيه
السالم، ومعد األرواح، ومسكن نفوس األخيار، ومستقر األبرار، فإن أنت دمت على ما أنت عليه إىل املوت، فسيكون مصريك 

فمن فرح ما مسع وسرور .  مفارقتها جسدها، فتجد لذة العيش، وسرور النعيم صافياً، بال تنغيص ما بقي من الدهرإىل هناك، بعد
ما بشر، استفزه ذلك، فانتبه دهشاً، متفكراً، يتمىن عسى أن ينام، فريى تلك الرؤيا ثانياً، بعد أن كان كارهاً للنوم، خمافة أن يرى 
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  .األوىل

ماله، وأعتق كل عبد له ولبس املسوح، وكان طول اره صائماً وسهر ليله قائماً جمانباً للناس، ال يكلم فلما أصبح، تصدق جبميع 
أحداً، بل يصلي اره باكياً حزيناً، زاهداً يف الدنيا، رغباً يف اآلخرة، حىت فشا خربه يف الناس، وتسامعت به املدينة والبالد، فقصده 

  .ويسمعون تأويله، ويتعظون بهالناس من اآلفاق يسألونه رؤياه، 

مث صار، بعد ذلك، يتكلم على الناس يف االس باحلكمة واملوعظة، ويضرب هلم األمثال، ويدهلم على طريق اآلخرة، ويرغبهم يف 
تب من أين لك هذه احلكمة واملوعظة، وأنت مل تك: ثواب اجلنة، ويزهدهم يف غرورها وأمانيها، وحيذرهم االغترار ا، فقيل له

أجد قليب كاملرآة تتراءى فيه حقائق األشياء، وأجد لساين جيري على الصواب، : احلديث، ومل تسمع األخبار، ومل تقرأ الكتب؟ قال
من غري تكلف مين، وأجد نفسي كالترمجان تسمع من وراء احلجاب، وتعرب وتؤدي إىل أبناء جنسي مما تسمع بال تصنع مين، فعلم 

  .من املالئكة، يلهمه بإذن اهللا، جل ثناؤه، مث صار ذلك الرجل قدوة يف الدين ألهل زمانهعند ذلك أنه مؤيد مبلك 

فبينما هو يوماً يف حمفل، والنسا حوله يسألونه عن أمر الدين، وهو يفتيهم، والناس ما بني مستمع مصدق وشاك ومتعجب منه، 
يف هو اليوم يف أمر الدين إمام لطاليب اآلخرة،إذ وقف يف كيف كان باألمس أرغب الناس يف الدنيا، قدوة لطاليب الشهوات، وك

الس رجل من أولئك اجلريان الذين دخوال عليه يعودونه، فرأى ذلك الناسك يف جملسه يسائله عن مسائل من أمر الدين، و 
ه، وأنت اليوم هذا صاحبك الذي فسرت منامه، ووصفت دواء: يستوصف منه طريق اآلخرة، فدنا منه وقال له شبه املتعجب

نعم، ولكن قد جاءه من العلم ما مل يأتين، وقد قبل نصيحيت أمس، فنفعته اليوم، وأنا : تسائله عن أمر الدين وطريق اآلخرة؟ قال
  .أقبل منه اليوم ما عسى أن ينفعين غداً، وكانت وصفيت له أمس تعليماً بشرياً ووصفته اليوم تعليم ملكي

    

قي مدة من الزمان جمتهداً يف عبادة اهللا، على عادته، حىت قرب أجله ووقت مفارقته، فرأى يف منامه كأن مث إن ذلك الرجل التائب ب
روحه قد خرجت من جسه، وإذا هي على صورة مثل شكل اجلسد وهيئته سواء، غري أن هذا الشكل جسماين، وتلك صورة 

اء حيث شاءت، وكيف شاءت، بال كلفة، وال عناء، وهي جتد روحانية شفافة، ال يناهلا ملس وال حس، وإذا هي قد ثبتت يف اهلو
من ذاا خفة وراحة وسروراً، وروحاً ولذة وفرحاً ال توصف مبثلها حال األجسام، وملا نظرت إىل جسدها، فإذا هو مطروح ال 

ثة أيام بعد املوت، وهو منتفخ حراك به، فحنت إليه، لطول الصحبة وإلف العادة، فلما دنتا منه وتأملته، فإذا هو كأنه قد أتى ثال
مننت الرائحة، يسيل من الدم والقيح والصديد، وجتري بني حلمه ودمه الديدان، وخيرج من فيه ومنخريه وأذنيه الديدان والقمل، 
 فلما رأت ذلك املنظر اهلائل امشأزت منه، وتأخرت عنه، وأنفت من الدنو إليه، وجعلت تغبط حاهلا حني فارقته، وخرجت منه،

وجنت من وسخه ودرنه ووحشته وعاره ووباله، مث التفتت، فإذا هي أبواب السماء قد فتحت، واملعراج قد امتد من السماء إىل 
يا أيتها النفس املطمئنة، ارجعي إىل ربك راضية مرضية، :" األرض، واملالئكة نزلت وامتألت اآلفاق من النور والضياء، ومسع منادياً

فانتبه من نومه ذلك، مث أخرب مبا رأى، وأوصى وصيته، وما مكث إال أياماً حىت تويف ومضى " لي يف جنيتفادخلي يف عبادي، وادخ
  .لسبيله

  التفكر في الحكايات التي تقدم ذكرها

 تفكر، يا أخي يف هذه احلكايات اليت تقدم ذكرها، واعترب حال املنامات وتصاريفها وعجائبها، إذ قد كان يبلغ من أمره وقوا أن

تتقلب باألعيان، وتتغري ا العادات وتصاريف أمر الناس، ومن الغم واحلزن يف طلبها، إىل الزهد فيها والترك هلا، والرغبة يف اآلخرة 
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واالجتهاد يف طلبها عبد اإلعراض عنها، وتصديق مجهور الناس بأحكام املنامات وصحة الرؤيا هو مشهور بني العقالء، ومن ينكر 
قة الرؤيا وجيحد صحة املنامات فما هو إال معاند عدو ملا جيهل، منكر ملا ال يفهم، وقد جعل فكرة املعارضة هذا البيان وحقي

  .للحكماء واادلة للعلماء، ويفتخر بقوة لسانه وحسن بيانه بغري مل وال إميان

نعوذ "  رجل عليم اللسان جاهل القلبإن أخوف ما أخف على أميت:" وقد يروى يف اخلرب عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم، أنه قال
  .باهللا من ذلك

  في أعداء األنبياءفصل

اعلم أنه ليست من طائفة أضر على أنبياء وأشق على املؤمنني من هذه الطائف، سواء يكونون يف أزمان مبعث األنبياء من مجلة 
يف أزمان مبعث األنبياء، عليهم السالم، فهم الذين أعدائهم املنافقني، أو يكونوا من بعد مبعثهم يف أمتهم، وذلك أم إن كانوا 

ما نراك :" يطالبون األنبياء باملعجزات، ويعارضوم باخلصومات، وجيادلون املؤمنني بالشبهات مثل ما قالوا لنوح، عليه السالم
أتعلمون :" وسى النيب، عليه السالمواستصغار للمؤمنني واستنقاصاً لقوهلم، وهكذا قالوا مل" اتبعك إال الذين هم أرذالنا بادي الرأي

     " إنا مبا أرسل به مؤمنون:" أرادوا جداهلم فترك املؤمنون جداهلم وقالوا" أنه مرسل من ربه

:" إىل قوله" لن نؤمن لك حىت نفجر لنا من األرض ينبوعاً أو تكون لك جنة من خنيل وعنب:" وقالوا حملمد، صلى اهللا عليه وسلم

الذين كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا باملؤمنني كانوا يتغامزون، وإذا رأوهم قالوا " وهم " اً نقرؤهحىت ترتل علينا كتاب
وآيات كثري يف القرآن يف ذم هذه الطائفة اادلة، فهذه حاهلم وحكمهن إذا كانوا يف مبعث أزمان األنبياء " إن هؤالء لضالون

 ذلك فهم الذين يقرأون شرائع األنبياء وأحكام سننهم ساء يكونون من أعدائهم املخالفني أو عليهم السالم، وأما إذا كانوا من بعد
من أتباعهم املنافقني، وذلك أم إذا كانوا من أعدائهم قهم الذين يأتون بالشبهات وجيادلون ا املؤمنني، وإن كانوا من أتباعهم 

 يفهمون، وجيحدون ما يقصر علمهم عن تصور مرموزام ودقائق فهم الذين ينكون من أحكام شرائعهم وآيات كتبهم ما ال
أسرارهم، مث يعتقدون فيها آراء فاسدة ومذاهب خمتلفة، ويضعون هلا قياسات متفاوتة بعقوهلم الناقصة، وجيادلون ا املؤمنني 

على ما يوافق مذاهبهم وآراءهم ويناقضوم، وحيتجون بآيات من كتب األنبياء، عليهم السالم، يغري علم، ويفسرون معانيها 
وقياسام، حىت رمبا يقولون إن يف حجج العقول كفاية عما جاءت به األنبياء من الوصايا، مث يستمر م ذلك حىت إم رمبا ينبذون 

ال أحكام كتب األنبياء من الوصايا، مث يستمر م ذلك حىت أم رمبا ينبذون أحكام كتب األنبياء وراء ظهورهم كأم 
يف أوهامهم من الوساوس واخلياالت، وهم مع ذلك يتعاطون املعقوالت، وهم ال يعرفون حقائق " واتبعوا ما تتلو الشياطني."يعلمون

احملسوسات، ويتكلمون يف العلوم اإلهليات، وهم ال يدرون ما الرياضيات، وال علم الفلسفة يعرفوا، وال أحكام الشريفة 
  .ال بالفلسفة يتهذبون، وال بشريعة يهتدون" ك ال إىل هؤالء وال إىل هؤالءمذبذبني بني ذل:" حيققوا

فلو أم علموا بأن اهللا، عز وجل، إمنا جعل العقل مقدمة أما الرسالة والوحي، وجعل الوحي والرسالة أيضاً مقدمة أمام البعث 
جبات العقل كفاية لإلنسان عن الوصايا اليت جاءت يف والقيامة، وجعل البعث والقيامة أيضاً مقدمة للغاية، ملا قالوا بأن يف مو

الرسالة على ألسنة األنبياء من األمر والنهي واألحكام واحلدود، أترى بأي عقل كان ميكن أن يعلم بأن اإلنسان يبعث بعد املوت 
ة إبليس وخطاب املالئكة، وما ويلقى ربه فيحاسبه وجيازيه لو مل خيرب يف الرسالة، أو بأي عقل كان ميكن أن يعلم حديث آدم وقص

  .هو مذكور يف القرآن يف حنو من سبع ومخسني آية يف عدة سور

  عنادهم وكفرهم
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اعلم أن اهللا، جل ثناؤه، ملا خلق اإلنسان يف أحسن تقومي، وفضله على سائال احليوان، وملكه عليها، وسخرها له، وجعله خليفة يف 
والنبات واحليوان، يتصرف فيها كيف يشاء، وحيكم عليها مبا يريد، كل ذلك بتمييز أرضه يتحكم على مجيع ما فيها من املعادن 

عقله ومتكنه بكمال هيئته، مل جيز يف حكمة الباري تعاىل أن يتركه بال وصية يبني له فيها ما ينبغي له أن يفعل وما ال ينبغي أن 
  .يفعل

    

:" اً وال يدعوه إىل حضرته ويسأله عما فعل، كما ذكر، جل ثناؤه، فقالوملا أوصاه وأمره واه مل جيز يف حكمته أن يتركه دائم

" أفحسبتم إمنا خلقناكم عبثاً:" وقال. اآلية" ووصينا اإلنسان بوالديه حسناً، وإن جاهداك على أن تشرك يب ما ليس لك به علم

وآيات كثرية يف القرآن يف هذا " بآيات اهللا ولقائهوالذين كفروا :" وقال" فمن كان يرجو لقاء اهللا فإن أجل اهللا آلت:" وقال. اآلية
املعىن، ولكن هذه الطائفة اادلة زعموا بأن معىن لقاء اهللا والرجعة إليه هو لقاء ثوابه، وإمنا أنكروا رؤية اهللا ألم يظنون ويزعمون 

 والقياس أنكروا لقاء اهللا ورؤيته، وليس أال يرى إال األجسام وأعراضها حسب، واهللا تعاىل ليس جبسم باإلمجاع، فمن هذا الوجه
األمر كما ظنوا أن ال يرى إال األجسام وأعراضها حسب، بل األجسام غري مرئية باحلقيقة لوال األلوان، واأللوان أيضاً غري مرئية 

فة مثل الزجاج والبلور لوال النور، والنور ليس جبسم وال عرض، ألنه لو كان النور جسماً ملا كان يسري يف األجسام الصلبة الشفا
وغريمها، ألن اجلسم ال يدخل يف جسم آخر باإلمجاع، ألنه لو كان جسم يدخل يف جسم آخر، لدخلت األجسام كلها يف جسم 

واحد، وأيضاً فإن النور ليس بعرض من األعراض احلالة يف األجسام، فإنا قد بينا أن النفس أيضاً ليست جبسم، وإن كان ال يرى أن 
اهلا إال من األجسام، وكذلك املالئكة والشياطني واجلن واألرواح واألنفس والعقل والفعال فهده كلها ليست جبسم وال يظهر أفع

  .أعراض، وإن كان ال يظهر أفعاهلا إال من األجسام، وكذلك النور ليس جبسم وإن كنا ال نرى أن يظهر ألبصارنا إال من جسم

وأنه جتلى للجبل، فإن التجلي " كالً إم عن رم يومئذ حملجوبون:"  بالرؤية ملا قالولو مل جيز أن يوصف الباري، جل ثناؤه،
واحلجاب ال يقال وال يوصف ما األشياء اليت ال جيوز عليها الرؤية، واهللا تعاىل أعلم بصفات نفسه وما جيوز أن يوصف به من 

  .عقول هؤالء اادلة

  حجتهم على إبطال الرؤيا

الء الطائفة اادلة على بطالن الرؤيا وصحة املنامات يقولون أنه إذا رأى اإلنسان يف منامه كأن رأسه مباين ومن احتجاجات هؤ
  .لبدنه، أفترى بأي عني يبصر رأسه؟ وال يدرون أن النفس جوهر ال يناهلا احلديد لو قطع اجلسد إرباً إرباً

ها إذا كانت تتأتى هلا رؤية اجلسد بسوء احلال، مقطوع ومثل هذه الرؤيا من أدل الدليل على وجود النفس وشرف جوهر
األعضاء، ناقص البينة، معوج الصورة، وهي سلمية صحيحة من اآلفات، مثل أنفس املقطوعي األيدي واألرجل والزمىن املفلوجني 

لبدن، عظيم اجلثة، وذلك أنك ترى كثرياً من هم يكون أعقل وأذكى وأعلم وأفهم ممن هو صحيح اجلسم، مسني ا. نصف أبدام
فلو كان اإلنسان هو هذا اجلسد حسب ال نفس معه، لكان جيب أن يكون كل من كان أصح جسماً وأكرب جثة، وأمسن بدناً، 

  .يكون أكثر إنسانية، وأعقل وأفهم وأذكى وأعلم ممن كان أصغر جثة، أو كان ناقصاً بعض األعضاء، أو كان مهزوالً

كثري من الناس، ويف كثري من احليوانات أيضاً، فإنك جتد القرد أذكى من اخلرتير، والثعلب أخبث وقد يوجد األمر خبالف ذلك يف 
  .من الذئب، والببغاء أفصح من الكركي، والقطا أهدى من النعامة، وما هو موصوف يف كتاب احليوان من هذا املعىن

 اجلثة، وعظم اخللقة، وحسن الصورة حسب، بل من قبل وقد تبني بأن احليوانات هلا نفوس أيضاً، وتلك النفوس تتفاضل ال بكرب
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أفعاهلا وجواهر نفوسها وأخالقها، وخواصها، ومتصفاا، مما هو مذكور يف كتاب احليوان وكتاب اخلواص، كل ذلك دليل على 
  .عرض أيضاً له باإلمجاعأن مع هذه احليوانات جواهر أخرى هي الفاعلة احملركة ألجسامها، إذ كان اجلسم ال فعل له مبجرده وال لل

  الرد عليهمفصل

    ويقال ملن يزعم أن اإلنسان ليس هلو بشيء سوى هذه اجلملة املشار إليها، 

مل ال يسمي هذه احليوانات إنساناً؟ : يعين هذا اجلسم وما حيله من األعراض مثل احلياة واحلس واحلركة، وأن النفس ال وجود هلا
مزاجاً معلوماً، أو : أعين باإلنسان بنية خمصوصة، أو قال:  فيه احلياة واحلس واحلركة؟ فإن قالفإن كل واحد منها هو أيضاً جسد

أخربنا أي بنية تعين وأي مزاج، بني لنا؟ وإنا قد نرى بنية بدن الزجني خمالفة لبنية بدن التركي، ومزاج : تأليفاً ما، فيقال له: قال
فلوج الزمن خمالفاً لبنية السليم الصحيح، وطبع العليل خمالفاً لطبع الصحيح، وكلهم إنسان الطفل خمالفاً ملزاج الشيخ، وتأليف بنية امل

ال خيتلفون يف اإلنسانية مع اختالف هذه األحوال، فبني لنا ما ذلك املعىن الذي كلهم يف بالسوية إن مل يكن للنفس حقيقة وال 
ختالف هو يف العبارة وال ضري إذ قد اتفقنا يف املعىن، فإن قال، إن اجلسم الروح، فهو الذي نسميه نفساً، وإمنا اال: وجود، فإن قال

يفعل هذه األفعال بكون الروح فيه، ولكن الروح عرض من األعراض، فقد ناقض وادعى بأن مال فعل له جيتمع مع ما له فعل، 
ل برهاين يقينيي إىل يومنا هذا، إال شبهات فيكون فاعالً، فهو املطالب بالدليل على دعواه، ومل يصح للقائلني ذه الدعوى لي

زعة قائمة بذاا، فإن قال بأنه إذ دخل يف اجلسم عرض من األعراض، فإن اهللا تعاىل حيدث عند ذلك فعالً، فقد 0ودعاوى، واملنا
السمع، فاألمر سهل ناقض مذهبه، وأقر خبلق األفعال بعدما كان منكراً هلا إن كان من أهل االجتهاد، وإن كان ممن يقول بطريق 

ألنه قد وردت أخبار كثرية يف تصحيح وجود النفس والروح، وآيات كثرية يف القرآن تنطق ا، وإن كان كالمنا مع من يرد 
  .دالئل العقل وحجج اجلدل

 فيه كفاية لكل فصل كمية أنواع املنامات وفنون تصاريفها وإذ قد ثبت مبا ذكرنا وجود النفس، وحقيقة املنامات، وصحة الرؤيا مبا
فمنها ما هو : منصف عقله، فنريد أن نذكر كمية أنواع املنامات وفنون تصاريفها، واعلم يا أخي أن رؤية املنامات على ستة أنواع

أضغاث أحالم وأحاديث النفس، ومنها ما يكون من جهة غلبة أخالط اجلسد، ومنها ما يكون من جهة موجبات أحكام النجوم، 
  .وس من الشيطان، ومنها ما هو إهلام من املالئكة، ومنها ما هو وحي من اهللا وتأييدهومنها ما هو وسا

أما أضغاث األحالم فمثل ما يرى كل إنسان ما يكون منصرفاً فيه اره، ومفكراً فيه ليله من األعمال والصنائع : تفسريها
لذي يرى احلراث من الزرع واحلصاد والشجر والنبات والتجارات واألقاويل والفكر واهلموم وما شاكلها من أحاديث النفس، كا

والعوامل من احليوان، وما هو منصرف فيه اره ومفكر فيه ليله، وعلى هذا القياس سائر طبقات الناس مما يرون من أحوهلم 
  .ومتصرفام يسمى أضغاث أحالم وأحاديث النفس

 غلبت عليه مرة السوداء من السواد والدخان والقاذورات وأما الذي يكون من غلبة أخالط اجلسد فهو مثل الذي يرى من
واألحزان وما شاكلها، وكالذي يرى البلغمي املطروب من األنداء واألمطار واآلجام واألار والوحل وما شاكلها، وكالذي يرى 

النريان واأللوان احلمر الدموي من الفرح والضحك واللعب والسرور وما شاكلها، وكالذي يرى الصفراوي من احلريق والربوق و
  .وما شاكلها

وذلك أن بين اإلنسان خيتلفون يف رؤيتهم املنامات على : وأما الذي يكون من أحكام موجبات النجوم فهو األصل وستائرها فروع
 تأويلها فمنهم من يكون كثري املنامات صحيح تأويلها، ومنهم من هو بالضد، ومن الناس من تكون عجيبة رؤياه غريباً: فنون شىت
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  .- كما ذكر ذلك يف كتب تأويل املنامات بشرح طويل-

فصل يف أن تأويل املنامات ثالثة أنواع مث اعلم يا أخي أن تأويل املنامات وإن كانت خمتلفة كثرية الفنون، فليست خترج كلها من 
السفر إىل ذلك البلد، أو كالذي يرى أنه ويل منها ما يكون مثالً مبثل سواء، كالذي يرى كأنه سافر إىل بلد فيتفق له : ثالثة أنواع

  .والية فيلي ذلك العمل، أو يرى إنساناً يف منامه فريها يف اليقظة، وعلى هذا القياس تكون رؤيا كثري من الناس

  .ومنها ما يكون تأويلها بالضد مما رأى كالذي يرى كأنه يبكي فيناله فرح، أو يرى كأنه يضحك فيغتم، وأشباه ذلك

ما له تفسري كالذي يرى أنه طار فسافر، أو كأنه أكل حلم إنسان فاغتابه، أو أكل طعاماً حاراً فوقع يف خصومة، وما شاكل ومنها 
  .هذا مما هو مذكور يف كتاب تأويل الرؤيا

    

ب وكل ذلك إمنا هو حبسب موجبات أحكام النجوم يف أصل مولد اإلنسان يف حتاويل سنه وشهورها، كما ذكر ذلك يف كتا
ولكن نذكر منها مثاالً يف هذا الفصل ليكون دليالً وقياساً على سائر ما ذكرنا ملن يعرف من أحكام . أحكام النجوم بشرح طويل

د مثال ذلك مىت كان يف أصل مولد اإلنسان بني رب الطالع واملستويل على الطالع، وبني رب التاسع والثالث .النجوم شيئاً
ظر مجيعاً، أو دفع التدابري أو حال من األحوال اخلمسة والعشرين املذكورة يف كتاب املدخل إىل واملستويل عليهما اتصال أو ن

  .أحكام النجوم، فإن ذلك اإلنسان كثري املنامات

فأما تصاريف قوا واختالف تأويالا فحسب الربوج وطبائعها والبيوت وأوتادها واستيالء السعود عليها والنحوس، وشرحها 
وذلك أنه حىت كان االتصال برب الطالع ورب التاسع من السابع : نذكر مثاالً واحداً ليكون قياساً على الباقيةطويل،ولكن 

وللزهرة هناك حظ من احلظوظ املعروفة املذكورة يف املدخل فإن أكثر رؤيا ذلك اإلنسان وتأويلها يكون يف أمر التزويج والنكاح 
وإن . لمشتري يكون ذلك يف تأويل املعامالت والتجارات واألخذ واإلعطاء وما شاكلهاوإن كان احلظ ل. واملواصالت وما شاكلها

كان احلظ للمريخ فإن ذلك يكون يف ابب احلروب واخلصومات واملنازعات وما شاكلها، وإن كان احلظ لعطارد فإن ذلك يكون 
بحضرة املشايخ واألكابر من الناس، وإن كان يف باب احملاسبات واحملاورات واخلصومات، وما شاكلها، وإن كان احلظ لزحل ف

  .احلظ للقمر فإن ذل حبضرة من العوام ومجهور الناس

فإن كان االتصال من الربج التاسع واملستويل عليه زحل فإن أكثر رؤياه أسفار بعيدة وأمور قدمية وما شاكلها، وإن : مثال آخر
اجلماعات وما شاكلها، وإن كان عطارد فإن البحث عن العلوم كانت الشمس فاهلياكل وبيوت وبيوت العبادات واألعياد و

والدقيقة واألسرار اخلفية، وإن كان القمر فإن األحاديث واألخبار والروايات، وإن كان املشتري فإن العبادات والصوم والصالة 
املطالب وطلب البشارات وما وما شاكلها، وإن يكن الزهرة فإن الوحي والزجر والكهانة، وإن يكون املريخ فإن الذهاب يف 

  .شاكلها

وعلى هذه القياسات وسائر االتصالت يف سائر الربوج والبيوت متتزج دالئل طباع الكواكب بدالئل طبائع الربوج، كما ذكر ذلك 
  .يف كتب األحكام بشرح طويل، وهذه الفنون والتصاريف أيضاً تكون رؤيتها وتأويلها بشارات وإنذارات

ون إهلاماً من املالئكة أو وسواساً من الشيطان فإن الباب فيهما واحد،وإن كان الطريقان خمتلفني، فنحتاج أن نبني املنامات اليت تك
أوالً ما املالئكة والشيطان، وما اإلهلام وما الوسوسة، إذ كان هذا الباب علماً غامضاً وسراً خفياً، وإن كان أكثر اادلة ينكروا 

  .يظهرون إنكارها بألسنتهم خمافة السيف والشنعةبقلوم، وإن كانوا ال 

  .ونبدأ أوالً بوصف نفوس شياطني اإلنس، مث نذكر نفوس شياطني اجلن، مث نصف نفوس املؤمنني الذين هم مالئكة بالقوة
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 حكمة أحدمها واعلم يا أخي أن اإلنسان هو الذي جيب عليه األمر والنهي إما مبوجب العقل، أو بطريق السمع، فمىت قام بواجب
فابتدأ أوالً يتعلم فقه الدين ليخرج به من ظلمة اجلهالة، مث ابتدأ بتهذيب األخالق اليت ختلق ا من الصبا، ألصلح منها ما كان 

فاسداً وكذلك نظر يف عاداته اليت اعتادها من الصبا يف أيام الشباب، غفري منها ما كان مذموماً من اتباع الشهوات املذمومة وطلب 
للذات املكروهة، وكذلك نظر يف اعتقاداته املذمومة وآرائه الفاسدة اليت اعتقدها من غري علم وال بصرية، وال حبث عن حقائقها، ا

فحلها عن ضمريه، وأبدهلا مبا هو خري منها، مث عمل مبا رسم له يف الشريعة العقلية أو السمعية من األعمال الصاحلة، وسار يف أمور 
لة، مث فكر يف أمور الدنيا واعتبار أحواهلا، وما تتصرف به األمور حاالً بعد حال، حىت تنتبه نفسه من نوم الغفلة معيشته بسرية عاد

ورقدة اجلهالة، فيبصر عيوب الدنيا ويعرف غرورها ويزهد فيها، مث يبحث عن أمور اآلخرة ويفكر يف املعاد حىت يعرفها حق 
، ويدوم على ذلك إىل املمات، فإذا فعل فإن نفسه إذا فارقت جسدها عند املوت معرفتها، مث يرغب فيها ويطلبها حق الطلب

استقلت بذاا، واستغنت عن التعلق باألجسام بعد ذلك، وختلصت من وسخ األبدان، وجنت من حبر اهليوىل، واعتقت من أسر 
 يف سعة قضاء السموات فرحانة مسرورة الطبيعة، وفازت باخلروج من عامل الكون والفساد، وارتقت إىل عامل األفالك، وسعت

ملتذة مطلقة حيث شاءت ذهبت، فعند ذلك تكون ملكاً من املالئكة، ومن الدليل على ذلك ما ذكر اهللا، جل امسه، من كرامات 
  ".واملالئكة يدخلون عليهم من كل باب:" أهل اجلنة وقال

ختاطب إال من شاكلها، كما أن اإلنسان ال يسلم على اجلماد واعلم يا أخي أن املالئكة ال تسلم إال على أبناء جنسها، وال 
واحليوانات، بل على أبناء جنسه من الناس، وال خياطب إال أمثاهلم منهم، وإمنا ذكر اهللا تعاىل سالم املالئكة على أهل اجلنة على 

ال ذلك ما جرت به سنة الشريعة أن احلاج سبيل الكرمة ألهل اجلنة، ألم هم القادمون عليهم، واملالئكة هم املقيمون هناك، ومث
  .إذا رجعوا إىل منازهلم فإن املقيمني هم الذين يقصدوم ويدخلون عليهم فيهنئوم بالسالم

فعلى هذا املثال يكون حكم نفوس املؤمنني العارفني األخبار الفضالء األتقياء األبرار الذين هم يف الدنيا زاهدون، وإىل دار اآلخرة 
إىل نعيمها مشتاقون، ويف أقواهلم وأخالقهم وآرائهم ومذاهبهم وعلومهم باملالئكة متشبهون، فنفوسهم مالئكة بالقوة، راغبون و

الذين تتوفاهم املالئكة طيبني يقولون سالم :" فإذا فارقت أجسادها كانت مالئكة بالفعل، ومن الدليل على ذلك قول اهللا تعاىل
  .إىل آخر اآلية". عليكم

أخي أنه ليس كل إنسان ميكنه أن يتصور هذا األمر على حقيقة ما قلنا ووصفنا إال بعد رياضة كثرية يف العلوم واملعارف، واعلم يا 
وبعد حبث دقيق عن علم النفوس واملعرفة حبقيقة جوهرها، وبعدما يكون قد هذب أخالقه وصحح اعتقاده وحسن مذهب وزكى 

لسر اجلليل الدقيق، وطلب هذا ألمر الشريف اجلليل، فإن وقع له التصور هلذا األمر عمله، مث نظر يف هذا العلم وحبث عن هذا ا
الذي قلنا ووصفنا، وإال فليس له طريق إال اإلميان مبا هو مذكور يف كتب األنبياء من هذه املعاين اليت وصفناها، والتصديق مبا خيربه 

  .به من هو أعلم منه ذا األمر وأعرف منه ذه األسرار

صل يف ظلمة أرواح األشرار وكما قلنا يف أمر املالئكة ونفوس األخيار فهكذا نقول يف أمر الشياطني ونفوس األشرار مثل ما قلناه ف
  .يف أمر املالئكة ونفوس األخيار

    

والوعيد واعلم يا أخي أن اإلنسان إذا بلغ أشده وعقل اخلطاب، وجاءته الوصية من اهللا، ومسع األمر والنهي، وفهم الوعد 
والترهيب والترغيب والزجر والتهديد، مث مل يأمتر ومل ينته ومل تعظ ومل يرتجر، وأمهل أمر الدين، وأعرض عن طلب اآلخرة، ونسي 
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ذكر املعاد، واشتغل بطلب الدنيا، وحرص على مجع حطامها، واشتدت رغبته فيها، وأمهل أمر نفسه والنظر يف مصاحلها، وجعل 
وطلب اللذات من األكل والشرب واللباس واملركب واملسكن املزخرف والتفاخر والتكاثر، ومع هذه كلها فكره اتباع الشهوات 

تكون أعماله سيئة، وأخالقه رديئة، وأفعاله فاسدة، وسريته جائرة، وجهالته متراكمة، فإن نفسه تكون شياطنة بالقوة، وإذا فارقت 
لفعل، وذلك أا إذا فارقت جسدها بقيت مسلوبة آالت احلواس اخلمس اليت جسدها عند املوت على هذه احلالة كانت شيطانة با

كانت تتناول ا املالذ اجلسمانية، وكانت تتمكن ا من الشهوات اجلرمانية، وصارت بعد ذلك ممنوعة عنها بعدما اعتادا بطول 
حيل بينهم وبني ما :" صارت جبلة هلا، مثالتدرب فيها يف سالف األيام، وماضي عمرها، وانطبعت يف مهتها تلك الشهوات و

فعند ذلك يكون مثلها كمثل من مسلت عيناه، وصمت أذناه، وسد منخراه، وأخرس لسانه، وشلت يداه، وقطعت ". يشتهون
رجاله، وعمي قلبه، وهجره أحباؤه، واشتد شوقه وشهوته إىل لذته، فهكذا يكون حكم نفوس الكفار واألشرار والفساق والفجار 

يا :"  فارقت أجسادها، وسلبت عنها آالت احلواس، وحيل بينها وبني شهواا وحمبوباا، فعند ذلك تتمىن العود كما قال تعاىلإذا
:" وال سبيل هل إىل ذلك وال هي أيضاً تدي للطريق إىل ملكوت السماء فتعرج إىل هناك كما قال اهللا تعاىل" ليتنا نرد وال نكذب

  .اآلية" ماء وال يدخلون اجلنةال تفتح هلم أبواب الس

فعند ذلك تبقى هذه النفوس جمردة بذواا بال جسد، وتكون هائمة يف اجلو دون فلك القمر، وتطرح ا أمواج الطبيعة يف حبر 
يامة كما اهليوىل، إىل كل فج عميق وهي مشتعلة فيها ينريان شهواا وتكون معذبة بذاا من وزر سيئاا وسوء عاداا إىل يوم الق

  .إىل آخر اآلية" النار يعرضون عليها غدواً وعشياً:" ذكر اهللا تعاىل

  حالتها إذا فارقت أجسادها

مث اعلم يا أخي أن النفوس اليت تفارق أجسادها على هذه األوصاف فإا حتن إىل أبناء جنسها من النفوس املتجسدة الشريرة اليت 
  .ألعمى البصري إىل أبناء جنسه إذا مسع أصوامعلى سننها وسريا يف شهواا، كما حين ا

وتستروح هذه النفوس أيضاً إىل وسوسة أبناء جنسها وحثالتهم على فعل تلك العادات اليت كانت فيها مما تقدم من الشرور وطلب 
ت شهوته للطعام الشهوات، ملا جتد من أمل شهواا املركوزة يف ذاا من سوء عاداا القدمية فيما يستروح، كمن قد عدم

والشراب، وضعفت حرارة معدته فهو يشتهي ما ال يستمرئ، وبه شبق وآلته ال تؤاتيها، فهو عند ذلك يستروح بالنظر إىل اآلكلني 
:" والشاربني والفاعلني من أمل ما جيد يف نفسه من الشهوات املركوزة، وعاداته اجلارية، وإىل هذه النفوس ووسواسها أشار بقوله

فشياطني اجلن هي النفوس املفارقة الشريرة اليت قد استجنت " إلنس واجلن يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غروراًشياطني ا
  .عن إدراك احلواس، وشياطني اإلنس هي النفوس املتجسدة املستأنسة باألجساد

 أجسادها بعد املوت حلقت بتلك النفوس واعلم يا أخي أن هذه النفوس املتجسدة الشريرة إخوان لتلك النفوس املفارقة، فإذا فارقت
ادخلوا يف أمم قد خلت من قبلكم من :" املتقدمة اليت قد خلت يف القرون املاضية، وحصلت يف العذاب معها كما ذكر سبحانه

  .ويف هذا املعىن آيات كثرية يف القرآن ملن يتدبرها ويتفكر فيها. إىل آخر اآلية" اجلن واإلنس يف النار

    

بني ما الشياطني ووسواسها، وكيف تنال النفوس من اآلالم واألحزان مبجردها ممن وصفناه فيما تقدم، فكذلك أيضاً أن وإذ قد ت
تلك النفس امللكية الناجية اليت تقدم ذكرها هي أيضاً إذا قارقت أجسادها وحصلت هلا تلك الكرامة اليت وصفنا، حنت هي عند 

ا وأهل دينها ومذهبها الصاحلني منهم، وعطفت ومتنت هلا هي ما وجدت من ذلك إىل خملفيها من األوالد وقراباا وتالمذ
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الكرامات والراحة والسرور، حىت إا رمبا نزلت هلم يف منامهم ووعظتهم وأذكرم املعاد، أو وصفت هلم ما صارت إليه، وأمرم 
وال حتسنب الذين :"  يقدم عليها بعدها كما ذكر اهللا تعاىلبلزوم طريق التقوى وعمل اخلري وطلب النجاة، وبشرم فاستبشرت مبن

وملا تبني ألهل " وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل اهللا أموات بل أحياء :" وقال أيضاً. قتلوا يف سبيل اهللا أمواتاً بل أحياء، إىل آخر اآلية
أمر ورخص واضعو النواميس وأصحاب الشرائع يف البصائر واملعارف أن تلك النفوس هذه حاهلا من الكرامات فقالوا من أجل هذا 

سنن الديانات الذهاب إىل قوبر األنبياء واألئمة املهديني والصاحلني من عباد اهللا بالصدقات والقرابني والصوم والصالة والدعاء عند 
م أو شهيد أو عبد صاحل، قبورهم السؤال بشفاعتهم، فكم يا أخي من مسجد ومشهد بين يف األرض بسبب رؤية متثال نيب يف املنا

فإن مل تكن تلك النفوس موجودة باقية عند اهللا، ويشعر من يستشفع ا إىل اهللا، ويقتدي ا يف سنن الدين، ملا كانت هلذه السنن 
  .فائدة وإثبات، ألن الباطل ال ثبات له وال دوام

ياطني، فنريد أن نبني كيف تعرف الرؤيا اليت تكون من إهلام الفرق بني الرؤيا والوسواس وإذ قد تبني مبا وصفنا ما املالئكة وما الش
إن كل رؤيا تكون فيها موعظة أو يف تأويلها داللة : املالئكة أو من وسواس الشياطني أو غريمها من سائر أنواع املنامات، فنقول

عاد، أو ما شاكل هذه املعاين، فهي إهلام على التقوى أو حث على عمل اخلري، أو تزهيد يف الدنيا، أو ترغيب يف اآلخرة، أو ذكر امل
من املالئكة مثل ما هي تلك الكلمات اليت حفظها العراقي بالروم يف تلك الكنيسة من أولئك الرهبان والقسيسني من العظة 

  .التذكري

، ليكون أبلغ يف املوعظة، وإمنا وعظته املالئكة بتلك الكلمات السريانية يف بلد غري بلده، ويف شريعة غري شريعته، وبلغة غري لغته
وأعجب للتذكار، ألن احلكماء وما ال نطق له، ليكون أعجب وأغرب وأبلغ يف األوهام، مثل ما هو موجود يف كتاب كليلة ودمنة 

قراء وأمثاله من الكتب، فأما املوعظة والتذكار يف رؤيا ابن امللك فهو ما فيها من الداللة على أن أنفس األشقياء يف الدنيا من الف
واملساكني والضعفاء واملرضى الزمىن وأهل البلوى إذا فارقت أجسادها وقعت يف راحة وسرور ولذة مثل ما رأت نفس ان امللك 

يف منامه من اللذة والفرح والسرور مع ما كان جسده فيه من البلوى وسوء احلال، إذ قد تبني أن اللذة ليست شيئاً سوى اخلروج 
رسالة احلاس واحملسوس، وأما رؤيا ذلك الرجل املترف التائب فمما ال شك فيه أا كانت إهلاماً من من اآلالم، كما بينا يف 

املالئكة، فإذن اهللا تعاىل، ملا كان فيها من املوعظة والداللة على طريق اآلخرة، والرشد يف الدين ملا صار إليه هو من التوبة والصالح 
 الدين وطالب اآلخرة يف زمانه، وأما الرؤيا اليت تكون من وسواس الشياطني فهي مثل ما واخلري واتعاظ الناس حىت صار قدوة ألهل

يرى الراغبون يف حطام الدنيا من حماسن مرغوبام ومشتهيام، فيزدادون رغبة فيها وشهوة، ومثل ما يرى احلساد من حماسن 
ت، فيزدادون عداوة، ومثل ما يرى أصحاب الشهوات حمسودهم، فيزدادون حسداً، ومثل ما يرى املتعادون من أساب العداوا

  .مشتهيام فيزدادون يف الدنيا حسداً وحرصاً وعداوة وشرهاً وما شاكل هذا، فهو وسواس الشياطني الغائصني يف طلب اللذات

    خرب املنهمك يف الشهوات وذكروا أن رجالً من املنهمكني يف الشهوات وطلب اللذات 

قاً، فمن كثرة ما كان أكل ويشرب وجيامع حرقت معدته، وضعفت قوته اهلاضمة، واسترخت آلته من كثرة كان أكوالً شريباً شب
اجلماع، وكان ممكناً من شهواته، ولكن آالت اجلسد وأدوات الفعل مل تكن تواتيه، وال قوة النفس الشهوانية تطاوعه يف ترك 

جبلة مركوزة فيها، فجعل ذلك الرجل يطلب احليلة والدواء مما يقوي الطلب، ألن الشهوات صارت عادة هلا لكثرة الدربة فيه، و
اهلاضمة يف معدته، وينعظ آلته للباه لشدة شهوته، وكان مما يداوي وحيتال يف إنعاظ آلته أن أمر حىت صور هل يف بيت اخللوة على 

صافها يف حاالت اجلماع، مث كان يدخل ذلك حيطان والسقوف صور اجلامع للباه، وكتب بني تلك الصور أخبار املرأة األليفة وأو
البيت مع غلمانه وجواريه خيلو ويشرب ويلعب ويلهو وينظر إىل تلك الصور ليستنهض ا آلته، فما أعيته ومل جتبه، دعا عند ذلك 
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احلمري، مث امتنع عنه غلمانه إىل نفسه ليأتوه من خلفه، وصار ذلك دأبه وعادته، حىت إنه رمبا كان يهيج ويصيح كالسنانري، وينهق ك
غلمانه لبشاعته وخرقه وقبح منظره، وهجروه وهلك هو على تلك العادة، وفشا حديثه يف الناس وسوء الثناء عليه، رمبا كان يرى 

  .بعض غلمانه يف منامه على تلك احلال اليت كان يدعوهم إىل نفسه فيصيح وينهق

 فإذ فارقت أجسادها، كانت شياطني بالفعل، فاعترب يا أخي خبرب الرجل الذي وأمثال هذه النفوس اليت ذكرناها هي شياطني بالقوة،
فيقال إن هذا كان رجالً من " وأنفسهم كانوا يظلمون:" إىل قوله" واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آيتنا فانسخ منها:" قال اهللا تعاىل فيه

  .اب التاريخخيار أصحاب موسى، فارتد واتبع هواه، وله قصة طويلة مذكورة يف كت

واعلم يا أخي أنك إذا تأملت وجدت يف القرآن حنو ثالمثائة وستني مثالً ضرب اهللا بعضها يف صفات املؤمن وأهل اخلري وأمر 
اآلخرة وثواب األخيار، وبعضها يف صفات الكفار وأنفس األشرار وسوء منقلبها، ومبالغة يف دمهم وتوبيخهم وسوء الثناء عليهم، 

يعىن من " ساء مثالً القوم الذين كذبوا بآيات اهللا:" شد توبيخاً من هذا فإنه شبهه بالكلب يف اتباع الشهوات فقالفال جتد مثالً أ
وى النفس عن اهلوى فإن اجلنة هي :" كان مثلهم يف اتباع شهواته، وال جتد أيضاً أشد اختصاراً يف ترغيب نعيم اجلنان من قوله

  ".املأوى

يقظة وإذ قد تبني، مبا وصفنا، ما املالئكة الشياطني، وما اإلهلام والوسوسة، وما الوحي، وما الرؤيا الصادقة، كيفية قبول الوحي يف ال
  .فيما تقدم ذكهر، فنريد أن نبني كيفية قبول الوحي يف اليقظة، ورؤية املالئكة استماع كالمهم

ما بينا يف رسالة املعارف، وكان أقرب املوجودات إىل فاعلم يا أخي أنه ملا كانت رتبة اإلنسانية متوسطة بني املوجودات، ك
اإلنسانية نسبة مما هي فوقها رتبة املالئكة، وأقرا إليها مما هو دون رتبة البهيمة، وكان بعض احليوانات إىل اإلنسانية أقرب نسبة 

ا ما يفهم اخلطاب ويقبل األمر إما من جهة صورة بنيته وشكل جسده، وإما من جهة ذكاء النفس وصفاء جوهرها، وذلك أن منه
والنهي كالفيل، ومنها ما حياكيه يف كالمه وأصواته كالببغاء واهلزار، ومنها ما حياكيه يف أخالقه وسريته كاحلمام والفرس واجلواد، 

لقرد، ومنها ما يبعد ومنها ما ينقاد لطاعته وخدمته كالبقر والغنم واحلمري واجلمال وغريها، ومنها ما يقبل تعليمه وتأديبه كالدب وا
من اإلنسان وينفر منه كالوحش، وملا كان من هذه األصناف املستأنسة باإلنسان املسخرة له من احليوانات، كل ما كان منها 

  .أزكى نفساً وأجود جوهراً، كان تعليم اإلنسان له أمكن، وقبول التأديب أسهل

ذلك أن كل إنسان تكون نفسه أصفى جوهراً وأذكى فهماً، كما بينا : واحليفعلى هذا القياس نقول يف قبول اإلنسان إهلام املالئكة 
يف رسالة كيفية الطريق إىل اهللا تعاىل، فكانت أخالقه وسجاياه ألخالق الكرام أقرب وأشبه، كما بينا يف رسالة األخالق، وكان 

سالة الناموس، وكانت أعماله وسريته بأفعال املالئكة مذهبه واعتقاده باعتقاد األنبياء ومذهب احلكماء أشد حتقيقاً، كما بينا يف ر
وسريا أشد تشبهاً، كما بينا يف رسائل إخوان الصفاء، فأقول إن قوبل نفسه إهلام املالئكة والوحي واألنباء أمكن،وفهمه ملعانيها 

خيار الفضالء األبرار، مث األمثل أسهل، مثل نفوس األنبياء، مث بعدهم نفوس الصديقني، مث بعدهم نفوس املؤمنني املصدقني األ
  .فاألمثل واألقرب فاألقرب

    

عليه السالم، أوصى أوالد هارون أن يلزموا، بعد : وذلك أن موسى: والدليل على صحة ما قلنا وصايا األنبياء واحلكماء ذا األمر
 نعيم الدنيا واتباع شهوات النفوس، ويقتصروا قيامهم بشريعة التوراة، خدمة اهليكل املسمى الزمان، ويتعبدوا فيها، ويتركوا لذات

على ما ال بد منه من القوت، وما ستر العورة من اللباس، ويتركوا ما سوى ذلك من الفضول، كل ذلك كيما تصفوا نفوسهم، 
هليكل أربعني من تعبد منكم على ما رمست له يف هذا ا: وتتهذب أخالقهم، وتصري نفوسهم متهيئة لقبول الوحي واإلهلام، وقال هلم
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  .سنة خملصاً جاءه الوحي من اهللا، عز وجل، ونزلت عليه املالئكة بالروح

من أخلص العبادة هللا أربعني صباحاً نور اله قلبه، وشرح صدره، وأطلق لسانه باحلكمة، :" وقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم
  ".ولو كان أعجمياً غلقاً

رب إين أجد يف التوراة نعت أمة كادوا أن يكونا أنبياء من دقة التمييز، من هم؟ " :وقال موسى يف مناجاته بعد خطاب طويل
يا رب، جعلت اخلري كله يف أمة أمحد فاجعلين :" " فقال موسى" يا موسى، تلك أمة أمحد:" قال اهللا تعاىل". اجعلهم من أميت

  ". دين اإلسالمأنت منهم وهم منك، أنت على دين اإلسالم، وهم على:" فقال له ربه" منهم

إمنا جئتكم من عند أيب وأبيكم ألحييكم من موت اجلهالة، وأداويكم من مرض املعاصي، :" وكان مما يقوله املسيح للحواريني
وأبرئكم من مرض اآلراء الفاسدة، واألخالق الرديئة، واألعمال السيئة، كيما تتهذب نفوسكم، وحتيا بروح املعارف، وتصعدوا إىل 

اليت هي دار " ، عند أيب وأبيكم، فتعيشوا هناك عيش السعداء، وتتخلصوا من سجن الدنيا وآالم عامل الكون البلىملكوت السماء
  .األشقياء وجور الشياطني وسلطان إبليس

  وهو غرض األنبياء مما شرعوه

رضهم كلهم مما شرعوه هو واعلم يا أخي أنك إذا تأملت سري األنبياء ووصاياهم، وسنن واضعي النواميس ومراميهم، وجدت أن غ
تأديب النفوس اإلنسانية ونقلها من مرتبة البشرية إىل رتبة املالئكة، وختليصها من عامل الكون والفساد إىل عامل البقاء والدوام، كما 

يا إىل الربزخ، ومن من األصالب إىل األرحام، ومن األرحام إىل الدنيا، ومن الدن: إمنا خلقتم لألبد وإمنا من دار إىل دار تنقلون: قيل
فأما الذين سعدوا ففي اجلنة خالدين فيها ما دامت السموات واألرض، :" الربزخ إما إىل اجلنة وإما إىل النار، كما قال اهللا تعاىل

  ".وأما الذين شقوا ففي النار هلم فيها زفري وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات واألرض

 وتفكر يف هذا اخلطب العظيم، وانتبه من نوم الغفلة ورقد اجلهالة، بادر وتزود فإن خري الزاد فانظر يا أخي يف هذا األمر اخلطري،
  ".لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل:" التقوى، وقد أعذر من أنذر، وقال

ا نقول يف قبل النفوس وهكذا قبول نفوس األشرار وساوس الشياطني وكما قلنا يف كيفية قبل نفوس األخيار إهلام املالئكة فهكذ
إن كل إنسان يكون يف أفعاله القبيحة أخالقه الرديئة وجهاالته املتراكمة : األشرار وسواس الشياطني ، كما بينا طرفاً منه قبل ذلك

 الذين إن:" بالبهائم أشد شبهاً، فأقول إن نفسه لوسواس الشياطني أسرع قبوالً ولطاعة اهلوى أسهل انقياداً، كما ذكر اهللا تعاىل
  .اآلية"اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا

من : كما حكى ذلك الرجل التائب عن نفسه، حني قيل له: فإن قيل كيف جيد اإلنسان نفسه يف حال إهلام املالئكة والوحي؟ قل
شياء يف املرايا كما يرى رسوم األ: كيف يرى اإلنسان أشخاص املالئكة وليست بأجسام،فقل: أين لك هذه احلكمة؟ فإن قيل

  .وصورها، وليست تلك الصور بأجسام

كما نسمع الصدى وإمنا اختصر باجلواب عن : كيف يسمع كالمهم وليسوا حبيوان ذي رئة وال آالت جسدانية؟ فقل: فإن قيل
ىل حبث شديد ونظر كيفية رؤية املالئكة واستماع كالمهم جبواب مثايل من غري شرح، ألن معرفة حقيقتها مما حيتاج اإلنسان فيه إ

دقيق، كما ذكرنا يف رؤية األشخاص اجلرمانية واألصوات اجلسمانية يف رسالة احلاس واحملسوس، ولعل كثرياً من العقالء يدق 
عليهم فهمها حبقيقتها فكيف ذه األمور الروحانية، والدليل على أن معرفة رؤية األشخاص اجلرمانية واألصوات اجلسمانية عسري 

  .الف العلماء يف ذلك، ألن العلماء ال خيتلفون يف أمور حمسوسة إال لدقتها، فكيف باألمور املعقولةفهمها اخت
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     : كيفية قبول اإلنسان إهلام املالئكة ومثل آخر يف كيفية قبول اإلنسان إهلام املالئكة، فنقول

وبعدها اإلهليات، فمن ابتدأ أوالً بتعلم الرياضيات أوهلا الرياضيات وبعدها الطبيعيات : إن العلماء ذكورا أن العلوم ثالث مراتب
  .وأحكمها كما ينبغي، سهل عليه تعلم الطبيعيات، ومن أحكم الطبيعيات كما ينبغي، سهل عليه تعلم اإلهليات

عليها منذ الصبا، من يريد أن يهذب نفسه ويهيئها لقبول إهلام املالئكة، إذا ابتدأ أوالً فأصلح أخالقه الرديئة اليت نشأ : فهكذا نقول
مث سار سرية عادلة يف متصرفاته كما رسم له يف الشريعة، مث نظر يف العلوم احلسية فأحكمها كما جيب، مثل ما ذكرنا يف رسالة 

احلاس واحملسوس، مث نظر يف األمور العقلية فأحكمها كما جيب ليحل ا عن ضمريه، واآلراء الفاسدة اليت اعتقدها قبل البحث عن 
  . األشياء، كما بينا يف رسالة العقل واملعقول، فأقول،إن نفسه عند ذلك متهيئة لقبول إهلام املالئكةحقائق

وكلما زاد يف املعرف استبصاراً، صارت نفسه لقبول إهلام املالئكة أسهل طبعاً، ولطاعة العقل أشد تشبهاً، وإىل السمائية أقرب 
اء نوازع طبيعة اجلسد ما دامت تتعلق به، فإذا فارقته عند املمات كانت هناك يف قربة، وإمنا مينعها عن الصعود إىل ملكوت السم

" والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإميان أحلقنا م ذريتهم:" طرفة عني مع أبناء جنسها ممن مضى على سنن اهلدى كما قال تعاىل

ة، فهكذا نقول أيضاً يف نفوس املالئكة أنه تترقى يف درجات اجلنان وكما قلنا يف النفوس اإلنسانية أا تنتقل إىل رتبة املالئك. اآلية
يبتغون :" وقال تعاىل" وما منا إال له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن املسبحون:" ومقاماا يف املعارف كما ذكر اهللا تعاىل

نسانية إىل املالئكة، كذلك نقول يف النفوس احليوانية إا وكما قلنا يف تنقل نفوس اإل" إىل رم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رمحته
  .ستنتقل إىل الرتية اإلنسانية على ممر الدهور واألزمان، كما بينا يف رسالة األدوار واألكوار

 خدمته، املنقادة مث اعلم أن أحق النفوس احليوانية أن تنتقل إىل رتبة اإلنسانية هي الشقية يف أيدي البشر، املسخرة لألنسان، املتعبة يف
لطاعته، كما أن أحق النفوس اإلنسانية أن تنتقل إىل رتبة املالئكة هي النفوس املتعوبة يف التعبد، املنقادة ألحكام الشريعة، اخلادمة يف 

والذين هادوا إن الذين آمنوا :" اهلياكل واملساجد والبيع والصلوات والصوم والقرابني والدعاء والتأله، كما ذكر اهللا تعاىل بقوله
  ".والنصارى والصابئني من آمن باهللا واليوم اآلخر

واعلم أن من املوجودات ما هو أجسام بال أرواح ال معارف هلا وال شعور كاحلجارة واخلشب وغريمها، ومنها ما هو أرواح ال 
  .أجساد هلا، وهي عالمة كاملالئكة، ومنها ما هي مركبة مؤلفة منهما مجيعاً كاحليوان

 أن احليوانات متفاوتة يف شعورها ومعارفها، وذلك أن منها ما له حاسة وحادة، ومنها ما له حاستان، ومنها ما له ثالث واعلم
حواس، ومنها ما له أربع حواس، ومنها ما له مخس حواس، كما بينا يف رسالة احليوانات، وهكذا أيضاً إلناس متفاوتون يف 

الء وبلهاء، ومن العقالء علماء وجهالء، والعلماء متفاوتون يف درجات العلوم، وذلك وذلك أن من الناس عق: معارفهم وعلومهم
أن منهم من حيسن عدة علوم، ومنهم من هو أكثر منه، ومن هم دون ذلك، وإن املفيدين يف العلوم يتفاوتون يف درجام، وذلك 

  .حانيةأن منهم من تكون معلوماته كلها جسمانية، ومن هم من تكون معلوماته رو

واعلم أن كل عامل تكون أكثر معلوماته روحانية فهو إىل املالئكة أقر نسبة، ومن أجل هذا جعل اهللا طائفة من بين آدم واسطة بني 
الناس وبني املالئكة، ألن الواسطة هي اليت تناسب أحد الطريفني من جهة، والطرف اآلخر من جهة، وذلك أن األنبياء، عليهم 

  .سبون املالئكة بنفوسهم وصفاء جوهرها، ومن جهة أخرى كانوا يناسبون الناس بغلظ أجسامهمالسالم، كانوا ينا

واعلم يا أخي أن كالم املالئكة إمنا هو إشارات وإمياء، وكالم الناس عبارات وألفاظ، وأما ملعاين فهي مشتركة بني اجلميع، وكانت 
ات،وذلك بلطافة ذكاء نفوسهم وصفاء جوهرها، وكانت تعرب عن تلك املعاين األنبياء تأخذ الوحي واألنباء عن املالئكة إمياء وإشار

  .للناس باللسان الذي هو عضو من اجلسد لك أمة بلغتها وباأللفاظ املعروفة بينها



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  667  

    

ه، ألن واعلم يا أخي أن األنبياء يستعملون يف خطام الناس ألفاظاً مشتركة املعاين، لكيما يفهم كل إنسان حبسب ما حيتمل عقل
فمنهم خاص، ومنهم عام، ومنهم بني ذلك، فالعامة : املستمعني أللفاظهم وقراء ترتيالت كتبهم متفاوتون يف درجات عقوهلم

:" يفهمون من تلك األلفاظ معاين، واخلاصة يفهمون معاين أخرى أدق وألطف، ويف ذلك صالح للجميع، ألنه قد قيل يف احلكمة

ال تضيعوا احلكمة فتضعوها عند غري أهلها، وال متنعوها :" وقال املسيح، عليه السالم، للحواريني" كلموا الناس على قدر عقوهلم
  ".أهلها فتظلموهم

فاجتهد يا أخي يف طب املعارف والعوم، واسلك مسلك الربانيني واألخيار الذين أسلموا، فلعل نفسك تنتبه من نزم الغفلة، 
 أوساخ الطبيعة، وتنفتح هلا عني البصرية، فتقهم أسرار كتب النبوة، ومرموزات وتستيقظ من رقدة اجلهالة، وتصفوا من كدر

  .النواميس اإلهلية، فعند ذلك يتهيأ هلا قبول إهلام املالئكة

واعلم يا أخي أن نفسك ملك بالقوة، وميكن أن تصري ملكاً بالفعل إن أنت سلكت مسلك األنبياء وأصحاب النواميس اإلهلية، 
 املذكورة يف تبهم، املفروضة يف سنن شرائعهم، وأن نفسك أيضاً شيطان بالقوة ميكن أن تصري يوماً شيطاناً وعلمت بوصاياهم

  .بالفعل إن أنت سلكت مسلك األشرار والكفار

وأن ال ". ولئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل:" فانظر اآلن يا أخري ماذا ختتار هلا وترضى لنفسك، فقد أعذر من أنذر
  .قولوا يوم القيامة ما جاءنا من رسول وال كتابت

جنة الفردوس، :" واعلم يا أخي أن املالئكة هم سكان اجلنان وسعة السموات وفضاء األفالك، وهي مثاين اجلنان املذكورة يف القرآن
ومن ورائها كلها عرش الرمحن ذي وجنة النعيم، وجنة اخللد، وجنة املأوى، ودار السالم، ودار املتقني، ودار املقامة، ودار القرار، 

  .اجلالل واإلكرام

جهنم، وجحيم، وسقر، ولظى، وحطمة، وسعري، وهاوية، : واعلم يا أخي أن الشياطني هم سكان النريان، وهي سبع طبقات
  .ومجلة درجات اجلنان ودركات النريان مخس عشرة رتبة، وقد بينا يف رسالة أخرى تفصيلها

إلنسانية هي آخر طبقة من جهنم، وهي أول درجات أبواب اجلنان، فإن أنت بادرت وخرجت من عامل واعلم يا أخي أن الرتبة ا
الكون والفساد قبل الفوت، رجوت الصعود إىل عامل األفالك وفسحة السموات، والدخول يف زمر املالئكة الذين هم سكان 

اء، وأمنت من املوت إال املوتة األوىل، وإن أنت أبيت اجلنان، وسقيت هناك من ماء احليوان شراباً طهوراً، وعشت عيش السعد
  .ذلك وتوانيت وأخلدت إىل الدنيا، حق عليك أن ترد إىل أسفل السافلني وبقيت يف الربزخ إىل يوم يبعثون

  .وفقك اهللا أيها األخ للسداد وهداك إىل الرشاد ومجيع إخواننا حيث كانوا يف البالد مبنه وجوده

  .ميان وخصال املؤمنني ويليها رسالة يف ماهية الناموس اإلهليمتت رسالة ماهية اإل

  السادسة في ماهية الناموس اإللهيالرسالة

  وشرائط لنبوة وكمية خصالهم ومذاهب الربانيين واإللهيين 

إخوان الصفاء رسائل وهي الرسالة السابعة واألربعون من   

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
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  ياءفصل في اتفاق الفالسفة واألنب

احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى، آهللا خري أما يشركون؟ اعمل أيها األخ، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن احليوانات زينة 
األرض، كما أن الكواكب زينة السماء، وأن أمت احليوانات هيئة، وأكملها صورة، وأشرفها تركيباً هو اإلنسان، وافضل اإلنسان 

ار العقالء هم العلماء، وأعلى العلماء درجة أرفعهم مرتلة هم األنبياء، وعلهم السالم،مث بعدهم يف الربتة الفالسفة هم العقالء، وأخي
احلكماء، والفريقان قد اجتمعا على أن األشياء كلها معلولة، وأن الباري، عز وجل وتقدس، وهو علتها متقنها ومبعثها ومتممها 

  . هو علة العدد وأوهلا ومبدؤهاومكملها، كما أن الواحد من العدد

 على ذم الدنيا واإلقرار باملعاد وجزاء األعمال فيه إن كان خرياً فخرياً، وإن كان شراً فشر، - أعين األنبياء والفالسفة-واتفقا أيضاً 
غريمها هو خري منهما وكال الفريقني شاهد لنا على ما نقول ونعتقد يف أمر الدين والدنيا، فمن مل يرض حبكمها فليطلب له حكماً 

  .إن كان من الصادقني

    

واعلم أيها األخ أن النبوة هي أعلى درجة وأرفع رتبة ينتهي إليها حال البشر مما يلي رتبة املالئكة، وأن متامها يف ست وأربعني 
الرؤيا :" اهللا عليه وسلماألوىل هي الرؤيا الصادقة، و هي جزء من أجزاء النبوة كما قال النيب، صلى : خصلة من فضائل البشرية

وحنن قد فصلنا اخلمس واألربعني اخلصلة الباقية وشرحناها يف رسالة لنا بعد ". الصادقة جزء من ستة وأربعني جزءاً من أجزاء النبوة
  .هذه جتدها إن شاء اهللا

  صفات النبي وخليفته

من أدوار القرانات يف وقت من الزمان، فإن ذلك واعلم أيها األخر أنه إذا اجتمعت هذه اخلصال يف واحد من البشر، يف دور 
الشخص هو املبعوث وصاحب الزمان واإلمام للناس ما دام حيا، فإذا بلغ الرسالة، وأدى األمانة، ونصح األمة، ودون الترتيل، 

قيت تلك اخلصال يف ولوح التأويل، وأحكم الشريعة، وأوضح املنهاج، وأقام السنة، وألف مشل األمة، مثن تفي ومضى إىل سبيله، ب
أمته وراثة منه، وإن اجتمعت تلك اخلصال يف واحد من أمته، أو جلها، فهو الذي يصلح أن يكون خليفته يف أمته بعد وفاته، فإن 

مل يتفق أن جتتمع تلك اخلصال يف واحد لكن تكون متفرقة يف مجاعتهم، اجتمع تلك اجلماعة على رأي واحد، وأتلفت قلوم على 
هم بعضاً، وتعاضدت على نصرة الدين وحفظ الشريعة، وإقامة السنة، ومحل األمة على منهاج الدين، دامت هلم الدولة يف حمبة بعض

دنياهم، ووجبت العقىب هلم يف أخراهم، وإن تفرقت تلك األمة بعد وفاة نبيها، واختلفت يف منهاج، الدين تشتت مشل ألفتهم، 
  .لتهموفسد عليهم أمر آخرم وزالت عنهم دو

فإن كنا عازماً على طلب إصالح الدين والدنيا، فهلم بنا جنتمع مجاعة إخوان فضالء، ونقتدي بسنة الشريعة يف صدق املعاملة 
  وحمض النصيحة وصفوة األخوة 

  أخالق إخوان الصفاء

بعض، وال أحسن من معاملة واعلم أنه ليس من مجاعة جيتمعون على املعاونة يف أمر من أمور الدين والدنيا أشد نصيحة بعضهم ل
وذلك أن كل واحد منهم يرى ويعتقد أنه ال يتم له ما يريده من إعالء الدين إال مبعاونة أخيه، وكل واحد منهم : إخوان الصفاء

  .يريد وحيب ألخيه ما حيب ويريد لنفسه، وكذلك يكره له ما يكره لنفسه
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 وما شرائطها، فتأملها أيها األخ، واعرضها على إخوانك وأصدقائك ممن وقد بينا يف رسالة لنا قبل هذه كيف تكون صفوة األخوة،
  .ترجو منه الصالح والنصيحة واملودة توفق إن شاء اهللا

جممل دعوم واعلم أن هذا األمر الذي قد ندبنا إليه إخواننا وحثثنا عليه أصدقائنا ليس هو برأي مستحدث وال مذهب حمدث، بل 
احلكماء والفالسفة والفضالء، وهو طريق سلكه األنبياء، عليهم السالم، ومذهب مضى عليه خلفاء هو رأي قدمي قد سبق إليه 

األنبياء واألئمة املهديون، وبه كان حيكم النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون واألحبار مبا استحفظوا من كتاب اهللا، وهي 
  .ملة أبينا إبراهيم وبه مسانا املسلمني من قبل

ويف هذا القرآن وهو االجتماع على رأي واحد بترك االختالف وموافقة النفوس وتأليف القلوب، واخلطاب بصدق األقاويل، 
والتصديق يف الضمائر، وأن ال يكذب بعضها بعضاً، وال خيدع وال ينخدع، وينصح وال خيون، ويثق وال يتهم، ويتودد وال 

الف، ويتفق وال خيتلف، ويتعاضد وال يتخاذل، ويتناصر وال يتقاعد، وتعاون على يتحاسد، ويتحاب وال يتباغض، ويوافق وال خي
املؤمنون كرجل : صالح الدين، ويكونوا كرجل واحد ونفس واحدة، اقتداًء بسنة الشريعة كما قال النيب، صلى اهللا عليه وسلم

تعاونوا على الرب والتقوى :" ا اهللا تعاىل وقالوكما أوصان" واحد ونفس واحدة تتكافأ دماؤهم وأمواهلم وهم يد على من سواهم
  ".فأصبحتم بنعمته إخواناً:" وقال" وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رحيكم:" وقال" وال تعاونوا على اإلمث والعدوان

    الرئاسة عندهم للعقل وحده فصل واعلم أنه ما من مجاعة جتتمع على أمر من أمور الدين والدنيا، 

رها على السداد، وتكون سريا على الرشاد، إال وال بد هلا من رئيس أيضاً ال بد له من أصل عليها يبين عليه وتريد أن جيري أم
أمره وحيكم به بينهم، وعلى ذلك األمر حيفظ نظامهم، وحنن قد رضنا بالرئيس على مجاعة إخواننا، واحلكم بيننا، العقل الذي جعله 

قه الذين هم حتت األمر والنهي، ورضينا مبوجبات قضاياه على الشرائط اليت ذكرناها يف اهللا تعاىل رئيساً على الفضالء من خل
رسائلنا وأوصينا ا إخواننا، فمن مل يرض بشراط العقل وموجبات قضاياه، ومل يقبل تلك الشرائط اليت أوصينا ا إخواننا أو خرج 

نتربأ من واليته، وال نستعني به يف أمورنا، وال نعاشره يف معاملتنا، عنها بعد الدخول فيها، فعقوبته يف ذلك أن خنرج من صداقته و
:" وال نكلمه يف علومنا، ونطوي دونه أسرارنا، ونوصي مبجانبته إخواننا، اقتداء بسنة الشريعة كما ندبنا إليه ربنا، جل وعز، فقال

يا :" وقال، عز وجل" من كم ومما تعبدون من دون اهللالقد كان لكم أسوة حسنة يف إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء 
  .اآلية" أيها الذين آمنوا ال تتولوا قوماً غضب اهللا

  وهي نوعانفصل

جسماين وروحاين، فالرياسة اجلسمانية مثل رياسة امللوك واجلبابرة الذين ليس هلم سلطان إال : مث اعلم أيها األخ أن الرياسة نوعان
بالقهر والغلبة واجلور والظلم، ويستعبدون الناس ويستخدموم قهراً يف إصالح أمور الدنيا وشهواا على األجسام واألجساد 

  .والغرور بلذاا وأمانيها

وأما الرياسة الروحانية فمثل رياسة أصحاب الشرائع الذين ميلكون النفوس واألرواح بالعدل واإلحسان، ويستخدموا يف امللل 
 وإقامة السنن والتعبد باإلخالص والتأله برقة القول، واليقني بنيل الثواب، والفوز والنجاة والسعادة يف والشرائع حلفظ الشرائع

  .املعاد

  وضع الشرائع اإللهية
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اعلم يا أخي أنه ليس من علم وال عمل وال صناعة وال تدبري وال سياسة مما يتعاطاه البشر هو أعلى مرتلة وال أسىن درجة، وال يف 
  .ر ثواباً، وال بأفعال املالئكة أشد تشبهاً، وال إىل اهللا أقرب قربة، وال لرضاه أبلغ طلباً، ومن وضع الشرائع اإلهليةاآلخرة أكث

كيفية نزوهلا على البشر واعلم أن الشريعة اإلهلية هي جبلة روحانية تبدو من نفس جزئية يف جسد بشري بقوة عقلية تفيض عليها 
تعاىل، يف دور من األدوار والقرانات، ويف وقت من األوقات، لتجذب ا النفوس اجلزئية، وختلصها من من النفس الكلية، بإذن اهللا 

وليميز اهللا اخلبيث من الطيب وجيعل اخلبيث بعضه على تعض فريكمه مجيعاً فيجعله :" أجساد بشرية متفرقة ليفصل بينها يوم القيامة
  .اآلية" ازموينجي اهللا الذين اتقوا مبف:" وقوله" يف جهنم

ومتام فضيلة واضعها اثنتا عشرة خصلة واعلم يا أخي بأنه من متام فضيلة واضع الشريعة أن تكون فيه اثنتا عشرة خصلة قد فطر 
عليها، إحداها أن يكون تام األعضاء، قوية قوائمه على األعمال اليت من شأا أن تكون ا ومنها، ومىت هم أن يقضي عمالً أتى 

  .لةعليه بسهو

  .والثاين أن يكون جسد الفهم سريع التصور لك ما يقال له ويلقاه لفهمه على ما يقصد القائل به على حسب األمر يف نفسه

  .والثالث أن يكون جيد احلفظ ملا يفهمه والما يسمعه وملا يذكره، وباجلملة ال يكاد ينسى شيئاً منها

دىن دليل، حىت إذا رأى على شيء أدىن الدليل فطن له على اجلهة اليت يدل عليها والرابع أن يكون فطناً ذكياً ذا رأي يكفيه لتبني أ
  .الدليل

  .والسادس أن يكون حمباً للعلم واالستفادة منقاداً له سهل القبول، ال يؤمله تعب العلم وال يؤذيه الكد الذي يلحقه

  .والسابع أن يكون حمباً للصدق وحسن املعاملة مقرباً ألهله

  . يكون غري شره يف األكل والشرب والنكاح، متجنباً للعيب، مبغضاً للذات الكائنة عن هذهوالثامن أن

والتاسع أن يكون كبري النفس عايل اهلمة حمباً للكرامة، تكرب نفسه بالطبع عن كل ما يشي من األمور ويشنع، وتسمو مهة نفسه إىل 
  .أرفع األمور رتبة وأعالها درجة

  .والدينار وسائر أعراض الدنيا هينة عنده، زاهداً فيهاوالعاشر أن يكون الدرهم 

واحلادي عشر أن يكون حمباً للعدل وأهله، مبغضاً للجور والظلم وأهله، يعطي النصفة ألهلها، ويرثي ملن حل به اجلور، ويكون 
  . ال جييبمواتياً لكل ما يرى حسناً مجيالً عدالً، غري صعب القياد وال مجوح، وإن دعي إىل اجلور والقبيح

    

  .والثاين عشر أن يكون قوي العزمية على الشيء الذي يرى أنه ينبغي أن يفعل، جسوراً مقداماً، غري خائف وال ضعيف النفس

القواعد العشر اليت يبين عليها شريعته واعلم أن أول قاعدة يضعها واضع الشريعة مث يبين عليها سائر ما يعمل يف تتميم الشريعة من 
مل، وتكميلها من األقاويل واألوامر والنواهي ومعاين تأويلها، ومفروضات شرائعه، وسنن أحكامه، وتدبري امته، القول والع

وسياسة أهل مملكته يف أمر الدين والدنيا، هو أن يرى ويعتقد يف نفسه، علماً يقينياً، أن للعامل بارئاً قدمياً حياً عاملاً، حكيماً قادراً، 
  . مجيع املوجودات، ومالكها مصرفها حبسب ما يليق بواحد واحد منهاقاهراً مريداً، هو علة

والثاين أن يرى ويتصور موجودات عقلية جمردة من اهليوىل، كل واحد منها قائم بنفسه، متوجه حنو ما نصب له من أمره، وهم 
  .ييدمالئكة اهللا تعاىل وخاص عباده، م تقع املراسلة واحلي واألنباء، ومن جهتهم حيصل التأ

والثالث أن يرى ويعتقد وجودات نفسانية جمردة من األبدان تارة، ومستعملة هلا تارة، ومتعلقة ا تارة، وأا نازلة من حثث 
  .احليوانات حبسب ما يليق واحد منها من إدراك مأرا ومتكنها به
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  .ال خيرجها من قدرة الباري سبحانهوالرابع أن يرى أن مبفارقتها اجلثث ال تبطل ذاا، وخروجها من األجساد واحلس 

واخلامس أن يرى أن كل واحدة من املوجودات منفردة بذاا ال يصلحها وال يفسدها إال ما يتعلق ا من سوء أعماله، وأو فساد 
  .آرائها، أو رداءة أخالقها، أو تركم جهاالا

  .زاح عللهم فيه، فمنهم طائع ألمره، ومن هم راكب يهوالسادس أن يرى أن الباري تعال إذا أمر الناس أمراً مكنهم من ه وأ

والسابع أن جعل لكل صنف من أصناف الطاعات واملعاصي جزاء من الثواب والعقاب، ويعلم املأمورين واملنهيني عنه أنه إذا ما 
  ".ليهلك من هلك عن بينة وحييا من حي عن بينة:" أتوه على بصرية أوجب األجر وقطع العذر

ن يرى أن هلم معادا صفيه جمازون مبا أسلفوا من خري وشر وعرف ونكر، وأنه قد جعل إىل كل واحد متهيد مثواه والثامن أ
  .وإصالح مأواه، فإن أحسن فلنفسه، وإن أساء فعليها، وما ربك بظالم للعبيد

  .والتاسع أن يرى أن الدعاء إىل اهللا تعاىل أوىل األعمال بالثواب، وأرفعها درجة عند املآب

والعاشر أن يرى أن الدعاة إىل اهللا تعاىل هم أعلى الناس درجة، وارفعهم مرتلة، وأشدهم يف الدعاء إىل اهللا تعاىل حرصاً، وأكثرهم 
  .فيه درباً وأوسعهم علماً، وأكثرهم أمة، وأعظمهم على الناس نعمة، وأنطقهم بالصدق، وألزمهم ملنهاج احلق

لشريعة، وتصورها يف فكره كأنه يشاهد يقيناً ال شك فيه، دعا عند ذلك إليها أهل دعوته فإذا حتققت هذه اآلراء يف نفس واضع ا
الذين أرسل إليهم، وجيتهد يف إنبائهم ما قد اعتقده بالتصريح عنها للخاص من أهل دعوته يف السر واإلعالن، غري مرموز وال 

  . واملعاين احملتملة للتأويل مبا يعقلها اجلمهور وتقبلها نفوسهممكتوم، مث يشري إليها ويرمز عنها عند العوام باأللفاظ املشتركة،

فمن فهم تلك املعاين وتصور حقائق تلك األمور اليت أشار إليها واضع الشريعة، وتيقن ا، ودام بعد نصرا جمتهداً يف معاونته، 
 الشريعة الصديقني والشهداء والصاحلني، وأبلغ اهللا حمتمالً للضيم، وصابراً يف السر أو الضر، طلباً ملرضاة اهللا تعال، مساهم واضع

أولئك الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن :" تعاىل يف املدح والثناء عليه فقال، عز وجل
  ".أولئك رفيقاً

 جنة احلياة ونعيمها، ومساهم الصديقني لتصديقهم هلا وإمنا مساهم الشهداء ملشاهدم تلك األمور الروحانية املفارقة للهيوىل، يعين به
  .بالطلب واالجتهاد من أنفسهم يف نصرة واضع الشريعة ومعاونته

ألما من قصر فهمه عن معرفة تلك املعاين، وعن تصور تلك األمور حبقائقها، ألقر مبا أخربه واضع الشريعة، وصدقه على ما قال، 
ته، صابراً حتت أمره ويه، مساهم واضع الشريعة املؤمنني، ومدحهم اهللا تعاىل وأثىن عليهم من جهة وقام معه بنصرته جمتهداً يف معاون

  .اآلية" وعد اهللا املؤمنني واملؤمنات:" إميام مبا أخربهم، وتصديقهم له واجتهادهم معه يف نصرته ومعاونته فقال

قالت األعراب آمنا، قل مل تؤمنوا ولكن قولوا :" ذمهم اهللا تعاىل فقالوأما من أقر بلسانه وشك فيما قال بقلبه، مساهم املسلمني، و
  ".مينون عليك أن أسلموا:"وقال" أسلمنا

    

وأما من آمن بلسانه وخانه يف السر، ونافق وأضمر له بقلبه تكذيباً خالف ما أظهر بلسانه، وخدعه ومكر به، مساهم وضاع 
إن املنافقني يف :"  والذم والزجر فقال إنكاراً ملا مل ينتهوا عما هم عليه، ووعيداً هلم من النفاقالشريعة املنافقني، وأكثر اهللا هلم الوعيد

  ".الدرك األسفل من النار

وأما من أنكر دعوته يف الظاهر، وكذب يف السر واإلعالن، وعاداه جهراً مساهم واضع الشريعة الكفار، وناصبهم احلرب والقتال، 
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  .والزجر والتهديدوأكثر هلم الوعد والذم 

  خصال واضع الشريعة 

  أهمية تعرف واضع الشريعة على أوضاع أمته

واعلم أن من إحدى خصال وضاع الشريعة ألهل دعوته أن يتعرف خرب كل واحد من أهل دعوته، من الصغري والكبري، والذكر 
القوي والضعيف، والقريب والبعيد، حىت يعرف كل واألنثى، واحلر والعبد، والشريف والدينء، والعامل واجلاهل، والغين والفقري، و

واحد منهم ما امسه ونسبه وصناعته وعمله وتصرفه يف حاالته، وما هو بسبيله يف أمر معاشه، وما هو الغالب عليه من الطبع اجليد 
، ويستعني بكل واحد منهم يف والرديء، واخللق احلسن أو السيء، والعادات العادلة أو اجلائرة، حىت يثق م علماً، ويتبني منازهلم

  .العمل املشاكل له، ويستخدمه يف األمر الالئق به

  وأول سنة يستنها لهم مواالة بعضهم بعضاً

واعلم أن أول سنة يستنها هلم ويطالبهم بإقامتها هي األمور اليت أوهلا مواالة بعضهم بعضاً بسبب حرمة الشريعة، لتأكيد املودة 
جتمع بذلك مشلهم، وتتفق كلمتهم، ويأمرهم مبخالفة من خيالفهم يف سنة الشريعة، وجمانبتهم والرباءة بينهم، وتأليف قلوم، لي

املؤمنون واملؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون باملعروف :" منهم، وإن كانوا ذوي القرابة واألحباء، كما قال اهللا، عز وجل
  ". اهللا عليهمال تتولوا قوماً غضب:" وقال تعاىل" وينهون عن املنكر

فإذا قاموا بواجب هذه السنة، وتثبتوا عليها، واستحكمت تلك يف نفوسهم، وتعاضدوا على ذلك، وتناصروا عليه، صار كلهم عند 
ذلك كرجل واحد وجسد واحد ونفس واحدة، وصار واضع الشريعة هلم مبرتلة الرأس من اجلسد، وهم له كسائر األعضاء، وتصري 

 متصرفة يف نفوسهم كتصرف القوة املفكرة يف سائر القوى احلساسة، فيصدرون عند ذلك عن رأي واحد قوة نفس واضع الشريعة
  .وقصد واحد وغرض واحد، بقوة واحدة، فيغلبون كل من رام غلبتهم، ويقهرون كل من خالفهم وعاداهم، وضادهم

سنة الشريعة، وجنتمع مع إخوان لك فضالء، وأصدقاء فهيا بنا أيها األخ إن كنت عازماً على طلب صالح الدين والدنيا أن نقتدي ب
كرما، ونتعاون على ذلك مبحض النصيحة يف الضمري، وصدق املعاملة يف السر واإلعالن، وإلف احملبة يف القلوب، توفق إن شاء 

  .اهللا

  ثم تعليمهم بذل المال والنفس في سبيلها

قيناً ال شك فيه، أن من أقرب القربات إىل اهللا تعاىل، وأبلغ طلب واعلم أن من إحدى اخلصال اليت يعتقدها واضع الشريعة، ي
ملرضاته، بذل املال والنفس واألهل يف إقامة الشريعة وتقويتها وإظهارها، وأن كل نفس من أنصاره وأتباعه أنفق ماله، أو فارق 

ة جسدها تبقى جمردة من اهليوىل، وتعلو أحباءه، أو بذل دمه وجعل جسده قرباناً يف نصرة الشريعة، فإن تلك النفس بعد مفارق
رتبتها على سائر النفوس اليت هي أبناء جنسها، وترتفع درجتها وتشرف هي على النفوس املتجسدة املستعملة لتلك الشريعة، فتصري 

تلك الشريعة موقوفة عليها شاهدة أحواهلا، وتكون الشريعة له مدينة روحانية، ويكون تصرفها وحتكمها يف النفوس املستعملة ل
كتصرف رؤساء أهل املدينة يف أمالكهم وغلمام وأتباعهم، وأا تنال بتلك اللذة والسرور والفرح مثل ما ينال الرؤساء ذوو 
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السياسة من انقياد املرؤوسني لطاعتهم وحسن خدمتهم، وكلما كثر عدد التابعني يف الشريعة، ازدادت فرحاً وسروراً ولذة وغبطة 
  .دائماً أبداً

  وأن يسن لهم سنة حسنة

واعلم أن من إحدى خصال واضع الشريعة أن يسن ألهل دعوته أوالً سنة حسنة يقيموا بشرائطها، وسرية عادلة يتعاملون 
مبوجبها فيما بينهم، ويكون يف استعماهلم صالح اجلمهور والنفع العام، وال يبايل أن يكون عليه أو على بعضهم من استعماهلا له 

ضرر، ألن غرض واضع الشريعة ليس إصالح أنصاره وأتباعه املوجودين يف الوقت احلضر يف زمانه، أو النفع العاجل له مشقة أو 
  .وهلم، بل غرضه إصالحهم وإصالح من جييء بعدهم من التابعني، ومن جييء بعد أولئك إىل يوم القيامة

    

  نسبة أتباعه إلى من يجيء بعدهم

 املوجودة يف زمانه بالنسبة إىل من جييء بعدهم من الكثرة ما هو إال كنسبة اآلحاد إىل العشرات، واعلم بأن نسبة تلك األشخاص
والعشرات إىل املئات، واملئات إىل األلوف، واأللوف إىل عشرات األلوف، والعشرات األلوف إىل املئات األلوف، واملئات األلوف 

  .إىل ألوف األلوف، إىل ما ال اية

  عة مع أتباعهمثل واضع الشري

واعلم أن مثل واضع الشريعة مع إخوانه وأنصاره وأتباعه الذين جييئون بعدهم إىل يوم القيامة يف حكم الشريعة كمثل شجرة هو 
وأصحابه وأنصاره أغصاا وقضباا، ومن جييء بعدهم من التابعني هلم كالفروع، ومن جييء بعدهم كالورق والنور والزهر 

ة روحانية تنبت من فوق إىل أسفل، ألن عروقها يف السماء مما يلي رتبة املالئكة، ألن مادا من هناك ترتل، والثمر، وهذه الشجر
يعين بتأييد واضع الشريعة من املالئكة، وعنهم يأخذ الوحي واإلهلام، واألنباء يؤديها إىل البشر الذين هم يف األرض ليجتذم ا إىل 

يت رمز عنها يقال أا شجرة طوىب نبتت من حتت العرش، وتدلت أغصاا يف منازل أهل اجلنة وهم رتبة املالئكة، وهذه الشجرة ال
  .جيتبون مثرها يف دائم األوقات

  وأن ال ينسب رأيه واجتهاده إلى نفسه

مر وينهى يف واعلم أن من إحدى اخلصال اليت يضعها صاحب الشريعة أن ال ينسب رأيه واجتهاده وقوته شيئاً مما يقول ويفعل ويأ
وضع الشريعة، لكنه ينسبها إىل الواسطة اليت بينه وبني ربه من املالئكة اليت توحي إليه يف أوقات غري معلومة، وأما احلكماء 

والفالسفة إذا استخرجوا علماً من العلوم، وألفوا كتاباً، أو استخرجوا صنعة من الصنائع، أو بنوا هيكالً، أو دبروا سياسة، نسبوا 
  .ىل قوة أنفسهم واجتهادهم وجودة رأيهم وفحصهم وحبثهم، وهذا خالف ما يفعله واضع الشريعةذلك إ

إحداها أن يكون لكل : اخلصال األربع اليت تكفل متام الدين والدنيا واعلم أن متام الدين والدنيا لتابعي الشريعة يف أربع خصال
 ويأمر به، والثانية أن يكون هلم بواضع الشريعة قدوة يف أفعاله واحد منهم عقل يعرف به القبيح ويرتجر عنه، ويعرف اجلميل

وأقاويله وآدابه ومتصرفاته والثالثة أن يكون مع كل واحد منهم وصية من واضع الشريعة يدرسوا يف أوقات معلومة، والرابعة أن 



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  674  

ثهم على حفظها، وينهاهم ويزجرهم يكون على كل مجاعة منهم ورئيس من فضالئهم عارف بسنة الشريعة يأمرهم بإقامتها وحي
  .مىت أردوا تغيري سرية الشريعة

  استثناء العقالء األخيار من ذلك

واعلم أن العقالء األخيار إذا انضاف إىل عقوهلم القوة بواضع الشريعة، فليس حيتاجون إىل رئيس يرئسهم ويأمرهم وينهاهم 
 يقومان مقام الرئيس اإلمام، فهلم بنا أيها األخ أن نقتدي بسنة ويزجرهم وحيكم عليهم، ألن العقل والقدرة لواضع الناموس

  .الشريعة وجنعلها إماماً لنا فيما عزمنا عليه، واهللا يوفقك، إنه جواد كرمي

  الفالسفة شياطين اإلنس

ر أحكام الشريعة، واعلم أن طائفة من املرتاضني بالعلوم الفلسفية، واملتأدبني باآلداب الرياضية، إذا كانت نفوسهم جاهلة بظاه
عمياء عن معرفة أسرار موضوعاا، توانوا يف استعمال سنة الشريعة اإلهلية، والسري بسريته، وعابوا موضوعاته، وأنفوا من الدخول 

حتت أحكامه واستكربوا عن االنقياد حلدوده، فمن أجل هذا مساهم صاحب الشريعة شياطني اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل بعض 
ل غروراً فيما ينكرون على الشريعة من أحكامه وما يعيبون عله من موضوعاته، يعين يتغامزن على أهل الشريعة زخرف القو

كل ذلك جهالً منهم بأسرار الشريعة وعمى عن أحكامها كما ". وإذا مروا م تغامزون:" املستعملني هلا كما قال اهللا تعاىل
  ".صم بكم عمي فهم ال يعقلون:" وصفهم اهللا تعاىل

  الشريعة ظاهرها وباطنها

    واعلم أن للكتب اإلهلية ترتيالت ظاهرة وهي األلفاظ املقروءة املسموعة، وهلا تأويالت خفية باطنة وهي املعاين املفهومة املعقولة، 

أحكامها وهكذا لواضعي الشريعة موضوعات عليها وضعوا الشريعة، وهلا أحكام ظاهرة جلية، وأسرار باطنة خفية، ويف استعمال 
الظاهرة صالح للمستعملني يف دنياهم، ويف معرفتهم أسرارها اخلفية صالح هلم يف أمر معادهم وآخرم، فمن وفق لفهم معاين 
الكتب اإلهلية، وارشد إىل معرفة أسرار موضوعات الشريعة، واجتهد يف العمل بالسنة احلسنة والسري بسريته العادلة، فإن تلك 

ارقت اجلسد ارتفقت إىل رتبة املالئكة اليت هي جنات هلا، وهي مثاين مراتب، وفازت وجنت من اهليوىل ذي النفوس هي اليت إذا ف
الثالث الشعب اليت هي الطول والعرض والعمق، وارتفعت يف درجات اجلنان واملراتب الثمان اليت سعة كل واحدة منها كعرض 

فة تلك األسرار، ولكن وفق للعمل بسنته العادلة وأحكامه الظاهرة، فإن السماء واألرض، ومن مل يرشد هلم تلك املعاين وال معر
تلك النفوس عند مفارقتها اجلسد تبقى حمفوظة على صورة اإلنسانية اليت هي الصراط املستقيم إىل أن يتفق هلا اجلواز على الصراط 

وهذا هو الغرض األقصى يف وضع الشريعة . اآلية" وهوإن هذا صراطي مستقيماً فاتبع:" املستقيم، وإىل هذا أشار بقوله تعاىل فقال
اإلهلية ومن مل يرشد لفهم تلك املعاين وال اجتهد يف العمل بسنة الشريعة وال الدخول حتت أحكامها، وال االنقياد حلدودها، فإن 

هلا سبعة أبواب لكل :" هللا تعاىلتلك النفوس إذا فارقت اجلسد احنطت إىل البهيمة اليت هي دركات هلا وهاوية وي فيها، كما قال ا
قصيدة يف " وتصلية جحيم:" إىل قوله" فأما إن كان من املقربني فروح ورحيان:" وإىل هذا أشار بقوله" باب منهم جزء مقسوم

  : هذهمعرفة أسرار النكت اإلهلية ويف معرفة أسرار هذه النكت اإلهلية قيلت هذه القصيدة، وإىل أسرار موضوعاا أشري ا، وهي 

 عنه أفانين العبر وانكشفت  الساعة وانشق القمر، اقتربت
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 هو سحر مستمر: وقالوا عنها  يروا أية حق يعرضوا وإن

 شيء فعلوه في الزبر وكل  واتبعوا أهواءهم، وكذروا

 أنباء ما فيه لعات مزدجر  من بعد ما قد جاءهم من عجب ال

  تغني النذربها العذر فما فى  حكمة بالغة محكمة، ين في

 فيه فهل من مدكر؟ أشياعهم  إذا حق الهالك مسرعاً حتى

 بعدما كان قبر! ارجعوني :قال  بعد موته اهللا، وقد أحياه

 أطغى في الرجوع وأشر فكان  اهللا لقطع عذره، فرده

 حذر الموت، فما أغنى الحذر  الذين فارقوا ديارهم، مثل

 حياهم برزق وعمرأ ثمت  موتوا معاً،: منشيهم لهم فقال

 خاوية على العروش منقعر  كالذي مر بظهر قرية أو

 الممات؟ فأميت ونشر بعد  هي يحي اإلله هذه،: فقال

 الطعام والشراب معتبر وفي  فيه ثم في حماره، فكان

 أعمالكم كما ذكر أعمالكم  أيها الناس، اتقوا، فإنما يا

 يك مقتدرومقام لمل ق،  الشياطان عن مقعد صد ألهاكم

 رد لها على الدبر وطمسها  قبل أن نطمس من كم أوجهاً، من

 أهل السبت في سيف البحر لعنة  يلعن العادون في حدهم، أو

 وأنواعاً من الخلق األخر زير،  إذ جعلوا فيه قروداً وخنا

 مستويات الجنح، موشي الصور  تبديالً لهم أمثالهم بدل

 ال وزر! لذكر، كالإليهم ل  منكسين ال يرد طرفهم

 عافوا السجود في القدر وطالما  يستطيعون السجود إذ دعوا، ال

 صال في الجحيم المستعر وبين  بين مغلول اليدين طافياً، من

 بعضها يعنى بورد وصدر في  وللماء عليه لجة، يظما

 سبعون ذرعاً في القدر مقدارها  مسلوك له سلسلة، وبين

 موكوالً إلى أم سقر فصار  سه،أوجب النقمة منه نف قد

 منكوساً كما قام الشجر وطم  غطى التراب رأسه، وآخر
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 يجتذب النفع وال ينفي الضرر  ينثني عن صائب الحتف، وال ال

 تلظى وهو ماء منهمر ناراً  للواردات حسرة مستسلماً

 وبرداً في حديد أو حجر حراً  وكائن من وقود أضرمت هذا،

 الذي في أول العمر فطر إال  سفل ال يبعدهمالدرك األ في

 في عذاب مستعر مشتركون  إذ ظلموا أنفسهم، وكلهم

 ذوق العذاب في سقر أنضجها  يبدلون بالجلود كلما

 يصم ذا السمع ويعمي ذا البصر  باهللا من الجهل الذي أعوذ

 تعبد اهللا على حرف الغرر أن  خياالت النفوس، شأنها ومن

 اهللا تمادى وأشر أمهله  تطيل، كلماأثيم مس ومن

 المحروم منها وانتشر فانسلخ  آيات اإلله ربه، أتته

 أفضت بهم إلى الحرف رفعتهم  من جملة غاوين رأوا فكان

 فإن نبهته تاه وفر كفراً  يخلط في إيمانه وجاهل

 الحياة، غافالً عن األثر من  ال يعلم إال ظاهراً وسنان

 لمن أدركها خير وشر فيها   آخرة،على اإلعراض عن وهو

 مماته الجاهل أدهى وأمر  الساعة والساعة في يستعجل

 ضرب السور عليهم فانحصر إذ  معشر عذبهم جهلهمو، من

 من العذاب شاغل عن العبر  مميز للخلق، في ظاهره

 رحمة اهللا غمام منتشر من  على المرء، وفي باطنه ضنك

 فهم الحزب األغر وعالموه  اهللا العليم ربنا، تبارك

 آوى دعاة المؤمنين أو نصر  من والى وعادى فيها، أو وكل

 أو حج إليه واعتمر جاهد  من هاجر في اهللا، ومن وكل

 في اللباس المنتشر مشتركات  بيوت حية ناطقة، إلى

 يكون ال سمه فيها ذكر وأن  أذن اهللا لها في رفعها، قد

 "الخضر" عبد اهللا موالنا  نكدي  معشر موحدين، دينهم من

 في حسنها في المنتظر غيرهم  يرون في عين النفوس ما يرى

 من سفن البحار ما عبر يجر  كل عصر منهم ذو دعوة، في
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 دهور، وهو وعد ينتظر تمضي  يقفون عند شخص واحد، ال

 على ترتيب نظم مستطر تجري  فيهم ومنهم طوالع، بل

 تشغلكم عنها أباطيل الفكر  يا بني الحق، وال دونكموها

 ما يأتي لها وما يذر يعلم  فكم لها من سامع منتفع،

 من يقول ذا فقد كفر :يقول  وغافل عن الرموز جاهل،

 يجري رأيه على النظر وكان  يكن يعلم ما يقوله، فمن

 العقول ال برجم من حزر ن  يبين صدقه بشاهد، بم

 ه دعاوي من يقرويستوي في  يكون قربه مشتركاً، بما

 المخصوص في آي السور بالعدد  بالحكمة في أخباره، فليأت

 الصالة والزكاة والطهر من  مقادير الفروض كلها، مثل

 ذي البسط وحيد المنتظر طالوت  أولو العزم وأصحاب الرضا، وكم

 وتسعون هي الحسنى الكبر تسع  أسماء اإلله ربنا، وكيف

 ى ثالث بعد سبعين اختصرعل  في تفريقه أمته، وكيف

    وكيف أجزاء النبي ستة وأر بعون وهو أمر ذو خطر

 جملة األجزاء فيه فافتكر من  لم جعل الرؤيا الصحيح واحداً

 أبواب الجنان في القدر عدة  العرش وفي عدتهم، وحاملو

 ممن أتاها وابتدر بسبعة  النيران في أبوابها، واختصت

 ثالث شعب ترمي الشرر فيها  فيها إلى ظالله، منطلق

    

 ما فيها جميعاً وعشر يملك  في الذكر عليها تسعة فقال

 الكافر أو ذكر الخبر لفتنة  قد عجلت عدتهم كأنهم

 مقدار سبعين قدر سلسلة  من يسلك فيها وله وكل

 أو أشباه هذا من سور "طس"  أو" حم"وما " طه"وما  هذا

 هر بين رعاع كالخمرظا عن  أمور أخفيت أنباؤها وما

 منها بماء قد غمر واستحوذوا  قصة الجان الذين أفسدوا، من

 كانا معنين إلبليس الخسر؟  إذ" الطاووس"و" الحية" هي  وما
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 من بين النبات والخضر؟ آدم  هي الحنطة إذ حذرها وما

 وكان قبل مستتر ؟ سوآته  لما ذاقها بدت له وكيف

 دفناً ألخيه إذا حضر؟ "قابيل"  أوالً" الغراب"تعليم  وكيف

 إبراهيم برداً إذ شكر ؟ الخليل  هي النار التي كانت على وما

 اإلله بعد موت إذ صبر ؟ له  التي أنشرها" الطير"وما هي 

 األلواح فيه والدسر ؟ سفينة  إذ عم وما" الطوفان"هو  وما

 إذ جيء بإفك مشتهر ؟ والدم  قميص يوسف وذئبه وما

 إذ قد خص بما منه بهر ؟ والحبس  إذ ألقي في غيبته "الجب"و

 البخس وبالشيء النزر ؟ بالثمن  وكيف باعوه على مبتاعه

 السجن مرادي فصبر؟ عندها  هو البرهان إذ ابصر قال وما

 قميص كان قد من دبر ؟ على  منه قد استشهده وشاهد

 شفاء ألبيه مدخر ؟ فيه  كان بعد ذ قميصه وكيف

 الصفراء أزحيت قتيالً في البقر ؟   العجل الذي خار وماوما هو

 عليه ال على الماء اقتصر ؟ لمن  دم فاض فصار شرقاً وما

 وأرض التيه كالدر صغر؟ دهراً  تاهت أمة عظيمة وكيف

 من غاب منهم وحضر؟ يشهده  المرفوع فيهم ظله "الجبل"و

 اعة خر ؟س" العصا"وما  "خاتمه"  وخر ذي الملك سليمان وما

 إذ تجري به وتنسخر ؟ والريح  وما هي الطير وما منطقها

 عليه جسداً لما اختبر؟ له  هو الكرسي في إلقائه وما

 ارتداد طرفه كما ذكر؟ قبل  إذ أحضره عالمه والعرش

 األنجم فيها واعتبر ؟ فشاهد  إذ قد بلعه حوته ويونس

 س في وقت صغر؟فيه النا كلم  وما المسيح الروح والمهد الذي

 الناس ممن قد سحر ؟ يعلمان  هاروت وماروت وما وصلب

 سابعهم حسب الخبر ؟ وكلبهم  أهل والبعث لهم ونوم

 من زمر بعد زمر ؟ يلحسه  يأجوج ومأجوج ومن وسد

 المعينين وإفراغ القطر ؟ نفخ  سواه حجاباً موثقاً وكيف
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 نقعر ؟أبصارهم إذا ا تشخص  إذ يقترب الوعد لهم وكسف

 ما بين قرني مارد وال ينجز ؟  طلوع الشمس من مغربها وما

 واألنجم الزهر عليها تنكر ؟  بعد نورها تكويرها وكيف

    إذ حذر من ه كل خلق وهو شخص ذو عور ؟" الدجال"وما هو 

 الجبال شامخات في الكبر ؟ من  وكيف يجري عن جانبي جيشه

  رياض وزهرمثمرة ذات  البصري فيه جنة الجبل

 نار تلظى ودخان منعكر  عليه أبداً واألصفهاني

 خلق نفسه فيما عبر أشهد  ال يعلمه إال الذي وذك

 قد عوضد أو كان خبر رض  وكان في خلق السموات العلى واأل

 لم نكن نعلم إال بالخبر ما  هللا الذي أشهدنا فالحمد

    

سائل إمنا هي إرشاد للمتأدبني إلصالح األخالق، وتنبيه للمرتاضني بعلم النفس على واعلم يا أخي أن هذه األبيات وما فيها من امل
األسرار النبويات، وما يف موضوعات الشرائع من الرمز، وال ينبغي ألحد من إخواننا أن جييب أحداً، إذا سئل عن هذه املسائل إال 

  .تنع من فهم معاين هذهملن قد هذب نفسه وأصلح أخالقه، ألن صدأ النفس ورداءة أخالقها مم

  .وقد بينا يف الرسالة السابعة اليت تتلو هذه كيفية ذلك، فافهم إن شاء اهللا وحده

  .مت رسالة ماهية الناموس اإلهلي وشرائط النبوة ويليها رسالة يف كيفية الدعوة إىل اهللا

  السابعة في كيفية الدعوةالرسالة

  إلى اهللا 

إخوان الصفا رسائل ن وهي الرسالة الثامنة واألربعون م  

احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى، آهللا خري أما يشركون؟  بسم اهللا الرمحن الرحيم  

  مراتب إخوان الصفا

واعلم، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن شيعتنا وإخواننا املتفرقني يف البالد، وسائر من ينسب إلينا، فهم يف أحواهلم ومراتبهم على 
. فطائفة منهم خواض وعقالء، متدينون أخيار فضالء، وطائفة منهم أغبياء أشرار أردياء، وطائفة بني ذلك متوسطون: ثمنازل ثال

وهلم، مع . ولكل طائفة منهم آراء ومذاهب هم فيها خمتلفون، وأقاويل مفننة هم ا مشغوفون، وأخالق وسجايا هم ا متغايرون
فنريد أن نذكر كل طائفة منهم بأوصافهم وندل عليهم بعالمام، حىت إذا دخلت مدينة أو ذلك، أفعال وأعمال هم هلا معتادون، 

بلداً من البلدان، ولقيت منهم أحداً، تبينتهم بعالمام وعرفتهم بسيماهم، فلقيتهم بالتحية والسالم، وداخلت كل طائفة منهم 



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  680  

حبسب ما تقبله قلوم، وألقيت إليهم من أسرارنا حسبما حتتمله بألطف ما تقتدر عليه من الرفق واملداراة، وذاكرم من علمنا 
عقوهلم وتتسع له نفوسهم، وتبلغ إليه مهمهم، وتتصوره أفهامهم، وتكون يف كل ذلك كمثل الطبيب احلكيم الرفيق الذي قد 

  .ذكرت قصته يف أول الرسالة إلخوان الصفا

  بناء أمرهم على التنجيم

لفضالء أم العلماء بأمور الديانات، العارفون بأسرار النبوات، املتأدبون بالرياضيات الفلسفية، وإذا واعلم أن من خواص إخواننا ا
لقيت أحداً منهم وأنست منهم رشداً، فبشره مبا يسره، وذكره باستئناف دور الكشف واالنتباه، واجنالء الغمة عن العباد بانتقال 

  .ات النبات واحليوان، يف الدور العاشر املوافق لبيت السلطان وظهور األعالمالقران من برج مثلثات النريان إىل برج مثلث

  وفي أتباعهم من يشك بوجودهم

واعلم أن من إخواننا وأهل شيعتنا طائفة أخرى بوجودنا شاكون، ويف بقائنا متحريون فيما يعتقدون من مواالتنا، وطائفة أخرى 
عارفني بأسرارنا، وكلهم منتظرون لظهور أمرنا، مستعجلون يء أيامنا، مشتهون موقنون ببقائنا لكنهم غافلون عن أمرنا، غري 

نصرة أمرنا، فإذا لقيت منهم أحداً فبشره مبا يسره، وأقر عينه مبا يظنه بعيداً مما يؤمله، وعرفه أن ما يرجوه غري بعيد، وذكر من 
أطلعناك عليه من أسرارنا، كما تطمئن نفوسهم فيما يعتقدون فينا، وثقت م من إخواننا مبا ألقينا إليك من علمنا، وأطلعه على ما 

ويتبني هلم صدق ما هم مقرون به من أمرنا، وأخرج إليهم من رسائلنا ما ترغب نفوسهم فيه وترتاح إليه، وليكن ذلك على النظام 
م من نوم الغفلة ورقدة اجلهالة، وحييت بروح فلعلهم إذا استمعوا لقراءا وفهموا معانيها، انتبهت نفوسه. والترتيب كما بينا لك

أفمن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً ميشي به يف الناس كمن مثله يف الظلمات ليس خبارج : "املعارف كما ذكر اهللا جل ذكره
  ".منها

علومنا، غافلون عن أسرارنا واعلم يا أخي بأن يف الناس طائفة من أهل ملتنا مقرون بفضلنا وفضل أهل بيتنا، ولكنهم جاهلون ب
وحكمتنا، فمن ذلك أم جيحدون وجودنا، وينكرون بقاءنا، ومع هذا فإم يزرون بشيعتنا املقرين بوجودنا، املنتظرين ظهور 

  .أمرنا، ومعاندون هلم، متعصبون عليهم، مبغضون هلم

  كون إخوان الصفاء شيعة علوية

من أشرار الناس جعلوا التشيع ستراً هلم عما حيذرون من اآلمرين عليهم باملعروف واعلم بأن أحد األسباب يف ذلك هو أن قوماً 
والناهني هلم عن املنكر فيما يفعلون، وذلك أم يركبون كل حمظور، ويتركون كل مأمور به، وإذا وا عن منكر فعلوه، بارزوا 

    ! نكر فعلوه، ولبئس ما كانوا يعملونبإظهار التشيع واستعاذوا بالعلوية على من ينكر عليهم أو ينهاهم عن م

أدعياء العلوية ومن الناس طائفة ينسبون إلينا بأجسادهم وهم براء بنفوسهم منا، ويسمون أنفسهم العلوية، وما هم من العلويني، 
إال رمسه، ال علماً ولكنهم من أسفل السافلني، ال يعرفون من أمرنا إال نسبة األجساد، وال من القرآن إال امسه، وال من اإلسالم 

يتعلمون، وال فقهاً يدرون، وال صالةً يقيمون، وال زكاةً يؤدون، وال البيت حيجون، وال جهاداً يعرفون، وال حراماً جيتنبون، وال 
عن منكر ينتهون، وكل قبيح يركبون، وال يتوبون وال هم يذكرون، ومع هذا كله على الناس يستطيلون، وإليهم يتبغضون، ومن 

ا ينفرون، فهم أبعد الناس من أهل ملتنا، وأعدى الناس لشيعتنا، وأجهل اخللق بعلومنا، وأغفل الناس عن حقيقة أمرنا وأسرار شيعتن
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يا بين هاشم : "حكمتنا، إال الذين أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهرياً، وإليهم أشار رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، بقوله
  ".مة بأعماهلم، وجتيئون بأنسابكم، فإين ال أغين عنكم من اهللا شيئاًال يأيت الناس يوم القيا

أدعياء التشيع ومن الناس طائفة قد جعلت التشييع مكسباً هلا، مثل النائحة والقصاص ال يعرفون من التشيع إال التربي، والشتم، 
م وتعلم القرآن والتفقه يف الدين، وجعلوا شعارهم والطعن، واللعنة، والبكاء مع النائحة، وحب املتدينني بالتشيع، وترك طلب العل

  .لزوم املشاهد وزيارة القبور كالنساء الثواكل، يبكون على فقدان أجسادنا، وهم بالبكاء على نفوسهم أوىل

من ومنهم . ومن الشيعة من يقول إن األئمة يسمعون النداء وجييبون الدعاء، وال يدرون حقيقة ما يقرون به وصحة ما يعتقدونه
  : يقول إن اإلمام املنتظر خمتٍف من خوف املخالفني، كال بل هو ظاهر بني ظهرانيهم يعرفهم وهم له منكرون كما قيل

 الناس له منكر وسائر  يعرفه الباحث من جنسه،

ات، ولكنهم ال وكلهم يقرون بأن األنبياء، عليهم السالم، خزان علم اهللا، وأن اخللفاء هم واألئمة املهديون وارثون علم النبو
فأعيذك، أيها األخ البار الرحيم، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن تكون منهم، بل ! يدرون حقيقة ما يقرون، وال تصديق ما يعتقدون

كن هادياً مهدياً، رشيداً طبيباً، رفيقاً إلخوانكم وأصدقائك وجريانك، ترشد الضال، وتربئ األكمه واألبرص، وحتيي املوتى بإذن 
  .اهللا

  تركيزهم في دعوتهم على الفتيان األحداث

    قصة ألحد حكمائهم يف توضيح ذلك 

ذكروا أن ملكاً من ملوك اهلند كان عظيم الشأن، عزيز السلطان، واسع اململكة، حسن السرية يف رعيته، حمباً للعدل واإلنصاف، 
كن يعرف شيئاً من أخبار األنبياء، وال ما جاءت به من حديث ولكن كان متديناً بعبادة األصنام، معظماً هلا، مقرباً ألهلها، ومل ي

ملكوت السماء وأمر الوحي والترتيل، والسنن والتأويل، وأمر املبدأ واملعاد، والبعث والقيامة واحلشر، واحلساب وامليزان، والصراط 
لك رزق على رأس الكرب ابناً سعيد املولد، مث إن ذلك امل. والنجاة من النار، ودخول اجلنان وجماورة الرمحن ذي اجلالل واإلكرام

فأمر املنجمني باحلساب واحلكم على موجبات أحكام النجوم يف مولده، فحكموا بأنه يترىب ويعيش ويطول عمره، وينال ملكاً 
غالم ونشأ أفرد فلما ترىب ذلك ال. وسلطاناً ال يشبه ملك األرضيني وال سلطان اجلسمانيني، بل ملك السماويني وسلطان الروحانيني

.  واخلصيان، ومنع أن يصل إليه أحد من العامة"؟"له أبوه مرتالً وبىن له قصراً فأسكنه فيه، ووكل به احلفظة، وسحنه باخلدم والطرية

ابة فلما نشأ الغالم وترعرع رزق من الفهم والذكاء ما مل يرزق أحد غريه من أهل بلده، مث علم آداب أبناء امللوك من القراءة والكت
وكان صايف النفس، حي . والشعر والفصاحة والنحو واللغة واحلساب والنجوم واهلندسة، وما يليق بأوالد امللوك من العلوم واآلداب

القلب، كثري التفكر يف ملكوت السماء وأمر الصانع، وكيفية املبدأ وأمر املعاد، وأحوال القرون الذين مضوا وانقرضوا، ترى إىل 
 أين ذهبوا، حىت منعته الفكرة عن األكل والنوم والتمتع بلذات النعيم يف الدنيا وشهواا، فأسهر ليله وأطال اره، ماذا صاروا وإىل

ومتىن أن جيد أحداً يسأله عما يف نفسه، ويذاكره مبا يف قلبه، فلم جيد أحداً، حىت فشا حديثه يف الناس، وكثري الثناء اجلميل عليه، 
 فسمع خربه حكيم من حكماء بالد سرنديب، فطمع يف رشده، ورجا أن يكون هادياً رشيداً وفيلسوفاً وانتشر ذكره يف اآلفاق،

مث إنه أتى .  خمتوم1حكيماً، فقصد حنو بالده، ومحل معه كتاباً من كتب احلكمة وأسرار النبوة، ملفوفاً يف ثوب، يف جوف سفط
صلح أن يسمع حكمته غري ذلك الغالم، فطاف ببابه فرأى الوصول إليه تلك املدينة فطاف فيها، فلم جيد فيها أحداً من أهلها ي

وأقام زماناً يفكر كيف يكون الوصول إليه والدخول إىل عنده، حىت . صعباً، واألمر ممتنعاً من كثرة احلراس واحلفظة حول القصر



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  682  

 فرصده يوماً حىت وجده خالياً، وأخذ بيده عرف الداخلني واخلارجني من عنده وإليه، فوقع اختياره على أحد اخلدم املختصني به،
امسع ما أقول، واكتم على سري، واعلم بأن عندي نصيحة البن امللك، وقد وقع اختياري عليك ملا : إىل جانب الطريق وقال له

  .تومست فيك من اخلريية

  .ما هذه احلاجة وما هذه النصيحة؟ أمسعنيها حىت أعرفها: قال له اخلادم

 من جتار البحر وقد وقع بيدي جواهر مثمنة نفيسة فإن كانت تصلح له واختارها فهي مبذولة له، وإن مل يكن أنا رجل: قال له
 فيحتال علي يف 2يريدها ردت إيل سراً ومل يعلم ا أحد من الناس، فإين لست آمن من أن يشعر ا بعض اللصوص أو الطرارين

  .أخذها

  .، فإن كانت تصلح له محلتها إليهأرين جواهرك أنظر إليها: فقال له اخلادم

إن جلواهري شعاعاً وبريقاً شديداً ال تستطيع النظر إليها، ألن يف عينيك ضعفاً، أشفق عليك ضرراً، وأما ابن امللك : فقال احلكيم
  .فشاب حدث جيد النظر، حاد البصر ال أخاف عليه منه ضرراً

: ما أرى بكالمك بأساً، وأنا شاك فيما تقول، فكيف أصنع؟ فقال احلكيمإن هذا األمر الذي تصف ألمر عظيم و: فقال له اخلادم

  .ال يسعك أن حترم ابن امللك هذه النصيحة إذا بذلتها له، واعلم بأنك إن مل توصلين إليه مع سفطي هذا توسلت بغريك إليه

رح والسرور ما مل يتمالك نفسه أن قام فلما مسع ابن امللك ذلك احلديث لل وجهه، وداخله من الف. فذهب اخلادم، وعرف الفىت
من جملسه، ومشى يف الدار، وعلم أنه قد ظفر حباجته، ووجد طلبه، وقال للخادم، نعم ما رأيت حني عرفتين هذا احلديث، فاآلن 

  .أوصله إيل ولكن بالليل يف سر وكتمان

م من جملسه وسلم عليه ورحب به، وأقعده وقعد فلما وصل احلكيم إىل الفىت ورأى شخصه تفرس يف النجابة والفالح، وقام الغال
  .تنح اآلن عنا ألسأله عما يف نفسي: بني يديه، وقال للخادم

     مث ابتدأ فسأله عن حاله وجميئه وقصده، وأخذ يف حديث طويل، 

هم اهللا وإيانا بروح منه، فهكذا ينبغي إلخواننا الفضالء األخيار، أيد. وقد بينا يف فصل بعد هذا أشياء مما جرى بينهما من اخلطاب
أن يقتدوا بذلك احلكيم يف اختيارهم حلكمتهم األحداث الفتيان األخيار النجباء املتأدبني املتهذبني الفقهاء األذكياء ألذكار علومنا 

ال وهو حدث من وذلك أنه مل يبعث نبياً إال وهو شاب، وال أعطى احلكمة لعبد من عباده إ. وأسرار حكمتنا اقتداًء بسنة اهللا تعاىل
مسعنا فىت يذكرهم : "وقال يف قصة خليله إبراهيم. اآلية" إم فتية آمنوا برم: "الفتيان، كما ذكركم اهللا تعاىل وأثىن عليهم فقال

  ".آتنا غداءنا: "وقال موسى لفتاه" يقال له إبراهيم

ا ذلك ويعرفوا إخوام الباقني، ويستبشروا بالنصر وهكذا ينبغي إلخواننا إذا وجدوا صديقاً ذا الوصف، بنبغي هلم أن يغتنمو
  ".واهللا ويل املؤمنني: "وقال" إن تنصروا اهللا ينصركم: "والتأييد من اهللا عز وجل، كما وعد جل ثناؤه بقوله

ر الدنيا أخربين مل يذم احلكماء أمو: تتمة القصة وفيها جممل عقائد إخوان الصفا فكان ما جيري بني الفىت واحلكيم أن قال له
ألا تصغر يف أعينهم إذا شاهدوا أمر : ويزهدون يف نعيمها وهي دارهم اليت نشأوا فيها، ومسكن آبائهم الذين ربوهم؟ فأجاب

. ملكوت السماء، ويستقلون نعيمها يف جنب ما يعرفون من نعيم أهل اآلخرة، كما صغر حال ذلك املسكني يف أعني امللك ووزيره

ذكروا أنه كان ملك من ملوك اهلند، عظيم الشأن، عزيز السلطان، واسع اململكة، : "لك؟ قال احلكيمكيف كان ذ: قال الفىت
حسن التدبري والسياسة، عادل السرية يف الرعية، صادق احلجة يف احلكومة، بصرياً بأمور الدنيا، راغباً فيها، متمنياً للخلود، ومل يكن 

يقرب هلا : وكان مع ذلك يعبد األصنام تقليداً.  البعث وال القيامة، وال الوحي وال النبوةيعرف أمر اآلخرة وال املبدأ وال املعاد وال
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وكان له . القربان، ويعظم شأا، وحيسن إىل أهلها على عادة جارية قد اعتادها من احلداثة والصبا من غري فكر وروية يف شأا
على، وأمر املعاد واملبدأ، وكيفية الوحي لألنبياء، عليهم السالم، وعلل وزير خري عارف بصري قد عرف ملكوت السماء ونبأ املأل األ

سنن الديانات، ومرامي مرموزات النواميس، وأسباب أحكام الشرائع، وما الغرض األقصى منها، وما حقيقة معانيها وخفيات 
فكان كلما رأى ذلك . ملغزى يف األصل منهاأسرارها، ودقائق إشاراا، وما قصد واضعيها، وما النفع العاجل منها، وما املطلب وا

الوزير امللك يسجد لتلك األصنام ويستلمها ويعظم شأا من غري معرفة حبقيقة أمرها وال بصرية لشأا وما املغزى من ذلك، 
قة عليه لطول الصحبة امتعض قلبه أملاً عليه لغفلته وسهوه فيما يفعله تقليداً ويعمله جهاله، وكان يرثي له سراً وجهراً، رمحةً وشف

معه وحسن املعاشرة له، وكان ايته أن ينهاه عن ذلك أن ينبهه من غفلته، وأن ال يسمع لقوله لشدة سكرته وغفلته، وال يقبل 
قد طالت صحبيت هلذا امللك وما رأيت : نصيحته لتمكنها يف نفسه واستمراره عليها طول الزمان، فشكا ذلك إىل صديق له فقال

رياً، وله إيل إحسان كثري وإنعام وإفضال ال أقدر أن أؤدي شكرها، ولست أنكر من أمره إال ما هو فيه من الغفلة يف أمر منه إال خ
  .الدين واملعاد وقلة الرغبة يف اآلخرة، وترك النظر يف املنقلب بعد املوت، وال أَدري إن ذكرته كيف يقع منه

القه وأعلم بعاداته، فكن طيباً رفيقاً ال تضع الدواء إال عند الداء حىت ينفع، أَنت أَخرب بصاحبك وأعرف بأَخ: فقال له صاحبه
واعلم بأَن امللوك هلم سكرات . واطلب الفرصة، فإن رأيت للكالم موضعاً وللخطاب موقعاً فاغتنم ذلك، وإن مل تر فال تضيع احلزم

ومنها سكر . رياسة والعز واَألنفة والكرب واالستطالةوغفالت من عدة وجوه، فمنها سكرات السلطان واَألمر والنهي وحمبة ال
ومنها حب الشهوات املركوزة . الشباب والنشاط والنجدة والتفاخر واخليالء والشجاعة والشطارة وحمبة الغلبة والرياسة والسمعة

ومنها .  العادات املعتادة من الصبايف اجلبلة والتمكن منها، وامليل إىل اللذات املعتادة والرفاهية والراحة والزلفة واستمرار على
وكل هذه سكرات متنع من استعمال احلكمة والنظر يف . اجلهاالت املتراكمة من أول األمر، واألخالق املنشأة مع الطبع واخللقة

  .العاقبة والفكر والروية يف املعاد واملنقلب يف اآلخرة بعد املوت

    

فرصة خلطابه، إىل أن اتفق أَن قال له امللك ذات ليلة، بعدما فرغا من النظر يف أَمر مث إن ذلك الوزير مكث دهراً طويالُ يطلب ال
هل لك أن خنرج الليلة متنكرين لنعرف حال املدينة ونتجسس أحوال الرعية، وننظر إىل آثار : الرعية وكتب النوبة وتدبري السياسة

 البالد أن ال يركب امللك إال يف كل سنة مرة، وال يظهر للرعية املطر وكيفية ذي البالد ومصاحل العباد؟ وكان من سنة ملوك تلك
فخرجا يطوفا حول املدينة متنكرين، فبينما مها كذلك إذا مها . إال يوماً واحداً، كل ذلك تعظيماً ألمر امللك، وسياسة ألمر الرعية

يها جيف مرمية، ومساد طرية منتنة الرائحة، وإذا يف بضوء من بعيد، فامتدا حنوه حىت دنوا منه، فإذا مها مبزبلة شبه رابية عظيمة عل
أسفلها ثُقبة شبه املغارة، وإذا يف أقصى داخلها رجل قاعد مشوه اخللقة على دكة قد أصلحها من بني مساد ورماد تلك املزبلة، وقد 

وإذا . على رأسه مشلة مثل ذلكفرش حتته من خرق تلك املزبلة شبه بساط، وعليه مدرعة قد خاطها شبه مرقعة، ويف رجليه تبان، و
وإذا بني يديها . حبذائه امرأة تشبهه يف اخللقة والتشوه عليها كسوات شبه درع ومخار ومقنعة مثل ما عليه من خرق تلك املزبلة

سراج من خرق فوق آجرة شبه منارة، وجبنبه جرة مكسورة فيها دردي كاخلل وقد مزجه بيسري من ماء، وإىل جانبه سلة خوص 
وإذا على فخذه قصبة قد مد . ا طاقات كرفس وكراث، وبيد كل واحد منها مشربة مكسورة يغترفان من تلك اجلرة ويشرباافيه

وإذا به يذكر يف تلك . عليها خيطاً شبه قوس النداب وهو ينقر عليها بقضيب يف يده ويغين بأبيات غري موزونة خارجة من اإليقاع
وإذا بيدها خشبة غربال مكسورة وقد مدت عليها . هلا وشدة عشقه هلا وإفراط حمبته إياهااألبيات حسن تلك املرأة ويصف مجا

وإذا شرب كل واحد منهما . قطعة جلد غري مدبوغ، جافة منتنة الرائحة شبه الدف، وهي تنقر إذا غىن هو وترقص وتتثىن بني يديه
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: احلسن واجلمال كأنه يوسف الصديق وتسميه شاهنشاهسار صاحبه وحياه بطاقة من ذلك الكرفس والكراث، وهي تثين عليه ب

ويشرب ويسري إليها ويثين عليها ويصفها باحلسن واجلمال مما يقصر وصف . سيدة النساء: ملك امللوك، وهو يسميها كديانونة
يبقهما على تلك احلال أبداً وإذا شربا سأال اهللا أال يعدمهما ما مها فيه، وال يغري ما ما من نعمة، وأن . احلور العني يف جنب ذلك

  .ما بقي الدهر

مث قال عند ذلك . فلما أبصر امللك والوزير ما مها فيه من اللذة والسرور والفرح، طال وقوقهما متعجبني من حال ذينك املسكينني
شهوايت، بلغ مين ما أظن أين يف طول حيايت وعز سلطاين ونعيم ملكي وأيام شبايب وجمالس هلوي، مع متكين من : امللك للوزير

الفرح واللذة والسرور ما يصف هذان املسكينان احلقريان الوضران من حاهلما، ومع هذا كله أظن أنه ال تفوما هذه احلال كل 
ليلة إن أرادا، ألنه ال يعرض هلما شيء من العوائق اليت تعرض لنا من األشغال املانعة عن فراغ جملس اللذة واللهو، مثل خروج 

يف أطراف اململكة، واضطراب النواحي وشغب اجلند وطلبهم األرزاق، ومثل النظر يف تظلم الرعية ومهج العامة، والنظر يف اخلوارج 
حماسبة الكتاب وتولية العمال، ومثل النظر يف التعازي والتهاين، والنظر يف أمر اخلاصة وإصالح أمر العامة، ومثل النظر يف القصص 

فقد الرسل الواردين من األطراف وإكرامهم والتجمل هلم، ومثل النظر يف الكتب الواردة من أصحاب والتوقيعات وحفظ اخلزان وت
  .األخبار وكتب أجوبتها وما شاكل هذه من األشغال املنغصة للعيش املنقصة للذات، املوردة للغموم واهلموم واألحزان

ا، وألبسا ثيابنا، وأبصرا جمالسنا، وذاقا من طعامنا، وعاينا أحوال ولكن أظن أنه لو كان هذان املسكينان دخال منازلن: مث قال امللك
ملكنا، وشاهدا عز سلطاننا، وعرفا لذة نعيمنا مرة واحدة مقدار ساعة، مث ردا إىل حاهلما ملا نيا بالعيش بعد ذل، وال وجدا هلذه 

  .لذة والفرح والسروراحلال النكرة اليت مها فيها لذة أبداً، وصغر يف أعينهما ما مها فيه من ال

    

اطلب الفرصة وضع الدواء حيث : فلما فرغ امللك من هذا اخلطاب ومسع الوزير قول امللك، تذكر ما قال له صاحبه ملا شكا إليه
أخاف أيها امللك أن نكون فيما حنن فيه، من عز سلطاننا ونعيم ملكنا ولذيذ : فقال الوزير للملك. الداء، فإن لكل مقام مقاالً

واتنا وشرورنا بأحوالنا وفرحنا مبا حولنا، مغرورين كغرور هذين املسكينني مبا مها فيه، ونكون حمقرين ومجيع أحوالنا يف أعني شه
  .قوم آخرين كاحتقار هذين املسكينني عن أحوالنا

كتنا أو سلطاناً أعز من وهل تعلم يف األرض اليوم مملكة أوسع من ممل: فلما مسع امللك قول الوزير استكربه واستعظمه وقال له
فمن هؤالء القوم الذين زعمت أنه : قال امللك! ال: سلطاننا، أو بلداً أكثر نعماً من بلدنا، أو مروة أحسن مروتنا؟ قال له الوزير

ن هم م: أين بلدهم، ومن أي ناس هم؟ قال: فقال امللك. قوم يقال هلم النساك: يصغر حالنا يف أعينهم، ويستحقرون أمرنا؟ قال
  .قبائل شىت متفرقني يف املدن ويف اآلفاق والبالد جيمعهم دين واحد ومذهب واحد ورأي واحد

هم أمناء اهللا يف خلقه وخلفاء أنبيائه، وأئمة لعباده، وليس يف الناس منهم إال نفر يسري، ألم : صف يل مذهبهم وحاهلم؟ قال: قال
قطر من السماء والربكات يف األرض، وبدعائهم يرفع اهللا عن العباد القحط والغالء يف األنام كامللح يف الطعام، بسؤاهلم يرتل اهللا ال

  .والوباء، ومنهم حفاظ كتب اهللا وعلماء تأويلها

هم طائفة من بين آدم اصطفاهم من عباده وقرم وناجاهم وكشف هلم عن مكنون : ومن أنبياء اهللا؟ فقال الوزير: فقال امللك
ء وحيه وسفراء بينه وبني خلقه، أرسلهم من عامل األرواح الذي يف ملكوت السماء إىل عامل الكون أسرار غيبه، وجعلهم أمنا

  .والفساد يف األرض، وأنزل معهم الكتاب ليدعوا عباده إىل جواره يف اجلنة اليت كان أبوهم آدم فيها ترىب

ولون إن هناك فضاًء فسيحاً، وأفالكاً دوارة، يق: وماذا يصفون من أحوال عامل األرواح وملكوت السموات؟ قال: فقال امللك
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ونعيم اجلنان والرضوان، وجوار حور حسان وولدان وغلمان . وكواكب سيارة، وأنواراً ساطعة، وجةً ونسيماً وروحاً ورحياناً
محة يف املكان، ومردان، وطيب ونسيم ال خيالطها هجري الصيف وزمهرير الشتاء، وال ظلمة األجسام، وال يفء األجرام، وال مزا

وملك دائم وعز سرمد، وأهلها أحياء ال ميوتون، وشبان ال يهرمون، وأصحاء ال ميرضون، وأغنياء ال يفتقرون، وجريان ال 
يتحاسدون، وأصدقاء ال خيتلفون، ونعيمهم ال يكدره بؤس، ولذام ال ختالطها آالم، وسرورهم ال تشوبه أحزان، وفرحهم ال 

  .ال نوائب وال حدثان وال تغيري الزمانتدخله غموم وال مهوم و

  .ال يشكون أن من طلبها كما جيب وصل إليها: وماذا يقولون؟ هل إىل هناك وصول؟ قال الوزير: فقال امللك

فكيف وجه الطلب وكيف املسلك وكيف الوصول؟ فوصف له الوزير ما ذكرنا طرفاً منه يف رسائلنا الناموسيات وما : قال امللك
  .نبياء، عليهم السالم، يف كتبهم، وما أشار إليه الفالسفة احلكماء يف مرموزامأخربت به األ

  .من زمان: مذ مىت عرفت هذه القصة واعتقدت هذا الرأي وعلمت هذا املذهب؟ فقال: فقال امللك للوزير

    

إين مل أترك مذاكرة امللك : لوزيرفما الذي منعك أن تذاكرين ذا األمر اجلليل العظيم اخلطري يف طول صحبتك معي؟ قال ا: قال
ذا األمر اجلليل ألين خبلت عليك به، أو مل أرك أهالً لذلك، ولكين تركته انتظاراً وطلباً لفرصة توجب اخلطاب وموضعاً للكالم، 

دنيا، ونفس صافية ألن النظر يف هذا العلم والبحث عن حتقيق هذا األمر والتصور له يكنه املعرفة حيتاج إىل قلب فارغ من أشغال ال
من العوارض املكدرة واآلراء الفاسدة والعادات الرديئة، ومهة عالية يف طلب األمور الشريفة، والزهد يف الشهوات اجلسمانية 

املذمومة، وترك اللذات احملسوسة اجلرمانية الفانية، حىت يتصورها حبقها وصدقها كي ال يكون املقر ذا األمر مقلداً كالعوام الذين 
ال يعلمون من القول إال زوراً، وال من العمل إال ظاهراً، وال من العلوم إال قشوراً، وال من الدين إال تعصباً، وإن امللوك أكثر الناس 

أشغاالً يف أمور الدنيا، وأطوهلم آماالً، وأرغبهم يف اخللود يف الدنيا، وأكثرهم متنياً للبقاء فيها، لشدة متكنهم من التمتع بنعيمها، 
واستغراقهم يف شهوات لذاا، وال يصلح للمذاكرة ذا العلم إال فتيان أذكياء، هلم نفوس صافية، وقلوب واعية، بريئون من اآلراء 

الفاسدة، غري معتادين للعادات الرديئة، أو ماشيخ مهذبون يف العلوم الرياضية، جمربون يف األمور السياسية، حمبون للعلوم اإلهلية، غري 
يف املذاهب املختلفة واآلراء املتناقضة، أو نفوس ملكية هلا مهم عالية يف طلب مراتب املالئكة، واألمور السماوية، متعصبني 

  .واملعقوالت الروحانية، والوجود احملض، والبقاء الدائم والدوام السرمد

هذا األمر، على صحة وبيان من غري تقليد ما يسعنا، بعد هذا اليوم، إال أن جنعل أكثر عنايتنا يف الكشف عن حقيقة : فقال امللك
وال تكذيب، فإن بان أنه حق طلبناه حق الطلب، وتركنا ما حنن فيه من عبادة أصنام وأمور هذه الدنيا اليت كلها إىل زوال وفناء، 

ناف اخلالئق هناك؟ أخربين مباذا يصفون احلكماء من أص: مث قال له. كما فنيت أعمار الذين كانوا من قبلها فزال ملكهم ونعيمهم
يقولون ال يعلم عددهم إال اهللا، كما ال حيصى عدد اخلالئق الذين هم يف األرض من أجناس األمم من الترك واحلبش والزنج : قال

وكل هؤالء خمتلفو األلسن واأللوان . والزط واألكراد ويأجوج ومأجوج والسيسان وأم أخر غري معروفة عند كثري من الناس
باع والعادات واألعمال واألفعال والصنائع واآلراء واملذاهب، من أهل املدن والقرى والسوادات والسواحل واجلزائر واألخالق والط

هذا يف الربع املسكون من األرض، وعلى أن األرض جبميع ما . والرباري حنو من سبعة عشر ألف مدينة متلكها حنو من ألف ملك
 إال كحلقة ملقاة يف تربة صحراء، وفضل - يف فسحة سعة اهلواء -ران واخلراب ما هي عليه من البحار والرباري واألار والعم

أفترى أيها امللك أن اخلالق تعاىل ترك تلك الفسحة . سعة كل واحد من األفالك التسعة على اهلواء كفضل الربية على تلك احللقة
نسيم تلك األماكن، فارغة خالية مل جيعل فيها أهالً الواسعة من الفضاء، مع شرف جوهرها، وشرف جوهر تلك األجرام، وطيب 
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وسكاناً وخالئق تليق ا، وهكذا مل يترك البحار األجاج األمواه حىت خلق يف قرارها الزاخرة أجناساً من احليوانات، وأنواعاً من 
. ور تسبح كما يسبح السمك يف املاءوهكذا جوهر اهلواء الرقيق مل يتركه فارغاً، بل خلق فيه أجناساً من الطي. األمساك واحليتان

وكذلك هذه الرباري اليابسة اجلافة مل يتركها خاوية حىت جعل فيها أجناساً من الوحوش والسباع واألنعام، وكذلك يف اآلجام 
واآلكام ورؤوس اجلبال وبطون األودية وشطوط األاء، حىت خلق يف لب النبات، ويف مثر الشجر، يف جوف احلب، حيوانات 

  .تلفة الصور واألشكالخم

    

واعلم أن صور هذه احليوانات، مع اختالف أشكاهلا وسائر هيئاا، مثاالت وأشباح لتلك الصور اليت يف عامل األفالك، غري أن هذه 
لك يف هيوىل جسمانية، وتلك يف جواهر روحانية، وما نسبة هذه اخلالئق اليت يف عامل الكون والفساد وأحواهلا باإلضافة إىل ت

اخلالئق اليت يف عامل األفالك وأحواهلا، إال كنسبة الصور املنقوشة على وجوه احليطان وأبوان احلمامات باألصباغ املختلفة، وكما 
أن تلك الصور مثل وأشباح للدواب املتحركة واحليوان احلساس، وأن تلك الصورة ميتة وهذه حية، كذلك تلك اخلالئق روحانية 

فافة وهذه مظلمة، وتلك باقية وهذه فانية، وتلك صافية وهذه كدرة، وتلك نورانية وهذه ظلمانية، وهذه جسمانية، وتلك ش
  .وتلك حافظة وهذه فاسدة

فحدثين كيف : قال! اجلناية كانت منهما: مل أخرج آدم وزوجته وذريته من اجلنة هناك، وأهبطوا إىل األرض؟ قال: قال امللك
وز كشفها، ولكن أضرب لك مثالُ تفهمه، أال ترى أيها امللك إىل عبدك الفالين الذي ربيته هي سر خفي ال جي: كانت القصة؟ قال

صغرياً مث ملا نشأ ومنا أدبته وعلمته كثرياً، فلما كرب اسطفيته وفضلته وشرفته، مث وليته بعض مملكتك، وجعلته خليفة يف بعض 
 ويته عن معصيتك، فخالفك وترك وصيتك، وارتبك يك، بالدك، وأمرت بطاعته أكثر عبيدك ورعيتك، ومنحته أكثر نعمك،

كيف حططت من مرتبه، وكيف تكشفت عورته، وكيف حبسته يف حبسك هو ومن ساعده يف ذلك؟ مث انظر كيف رضيت عنه 
يس ملا ندم وتاب ورجع هو ومن معه، كيف رددته إىل حالته األوىل وكيف صددت من مل يعرف ومل يرجع؟ فهكذا قياس آدم وإبل

  .وذريتهما

ال، ولكن كنا ذرية من بعدهم، فلما جاءت األنبياء بالرسالة، قامت احلجة علينا أن : ألك ذرية آدم جنوا وعصوا؟ قال: فقال امللك
  ".إنا كنا عن هذا غافلني: "نقول يوم القيامة

م للناس وتذكارهم هلم ما قد نسوه، وإعالمهم ما يقول هؤالء الرسل إذا بلغوا واألنبياء إذا أخربوا يف أول دعو: قال امللك للوزير
  .إياهم ما قد جهلوه؟ فوصف له ما قد ذكرنا طرفاً منه يف رسالة النواميس اإلهلية

  .وما يفعلونه؟ فوصف له ما قد ذكرنا طرفاً منه يف اعتقاد إخوان الصفاء: قال

 له ما قد ذكرنا طرفاً منه يف رسالة عشرة كيف عشرم مع أهل دعوم، وعشرة أهل دعوم بعضهم مع بعض؟ فوصف: قال
  .إخوان الصفاء بعضهم مع بعض

  .يف ماذا يتميز أهل دعوم من غريهم؟ فوصف له ما قد ذكرنا طرفاً منه يف رسالة خصال املؤمنني وشرائط اإلميان: فقال

  .لفاظ الذين بعثوا إليهمبلغة القوم الذين نشأوا فيها وبأ: أخربين عن كتب األنبياء بأي لغة تكون؟ قال: فقال

يكون منها أخبار القرون املاضية، وأحاديث األمم السالفة، وبدء خلق السموات واألرض، : فعرفين معاين ألفاظها؟ قال: فقال
وكيفية أطباقها، ووصف أصناف اخلالئق فيها، وأخبار ما يأيت يف الزمان املستقبل من حديث األيام وتغيريات الدهور واألزمان، 

اء عامل األجسام، وكيفية نشء اآلخرة واحلشر واحلساب وامليزان والقصاص واجلوار على الصراط والنجاة، وما شاكلها من وفن
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األمر املنتظر يف الزمان املستقبل، ويكون فيها األوامر والنواهي والتعليم والتأديب، وبيان احلالل واحلرام واحلدود واألحكام 
لصالة والزكاة والقربان وفنون التعبد بالترغيب إىل نعيم اجلنان، واملدح والثناء على أهل اخلري، والفرائض والسنن، من الصوم وا

والزجر والنهي عن املساوئ والسرقة واجلور يف األحكام، والوعيد بعذاب النريان بضروب األمثال واإلشارات والرموز، ويكون من 
  .لعقولآيات بينات حمكمات للقلوب، وأمور متشاات حميية ل

  .بل خمتلفة! ال: فأخربين أكل أوامرهم ونواهيهم وحترميهم وحتليلهم وفرائضهم وسننهم تكون متساوية؟ قال: قال

ألم أطباء النفوس ومنجموها فمحرمام هي محية النفوس، وحملالم أدوية وشربات، وفنون : مل ذاك ومرسلهم واحد؟ قال: قال
ل ذلك حبسب ما يعرض للنفوس من األمراض اليت هي اآلراء الفاسدة، واألخالق الرديئة، التعبد هي املعاجلات واملداواة، ك

والعادات اجلائرة، واجلهاالت املتراكمة، وكل ذلك حبسب اختالف طبائع األمم وأهوية البلدان، وتغيريات األزمان، وموجبات 
  .ر كما بينا يف رسالة األكوار واألدوا-أحكام النجوم ودالئل القرانات 

  : فصل وكان مما سأل الفتى ذلك الحكيم أيضاً أن قال له

    

أخربين ماذا يرى احلكماء يف حال النفوس بعد مفارقتها اجلسد على الشرائط اليت ذكرت، وصعودها إىل ملكوت السماء، هل 
 عليه فزوجه بابنة ملك وزفها إليه، ذكروا أن ملكاً من امللوك كان له ابن كرمي: تشتاق هذا اجلسد أو تتمىن العود إليه؟ قال احلكيم

على أحسن ما يكون من الكرامات كما تزف بنات امللوك، وأصلح للحاشية دعوة سبعة أيام ال يعرفون غري األكل والشرب والغناء 
لما مضى ف. والفرح والسرور، وكان ابن امللك يقعد يف صدر الس على سرير له وينظر إىل الناس وما هم فيه من الفرح والسرور

فاتفق ليلة أن نام أهل الس كلهم من السكر، . من الليل قطعة ونام أكثر الناس قام من جملسه ليدخل احلجرة للخلوة عند العروس
وقام الفىت ميشي يف الدار حىت خرج من باب الدار، وجعل يف الشارع، ومشى حىت خرج من املدينة فوقع يف الصحراء ومل يدر أين 

 ضوءاً من بعيد فذهب حنوه حىت قرب منه، فإذا هو بباب مردود، والضوء من داخله، فدفع الباب فإذا هو بقوم نيام مث إنه رأى! هو
مطروحني مينة ويسرى، وكل واحد ملفوف يف إزار، فظن أا حجرة العروس، وأن أولئك النيام جواريها وخدمها، فجعل يناديهم 

رهم، فجعل يلتمس العروس من بينهم، حىت وقعت يده على واحدة هي من فلم جييبه أحد منهم، فظن أن ذلك من شدة سك
أطراهن ثياباً وأطيبهن رحياً، فظن أا عروسه، فاضطجع معها وعانقها، وجعل طول الليل يبوسها وميتص من ريقها ويتلذذ، وال 

.  وجعل حيرك العروس فال جتيبه وال تنتبهفلما أصبح وزال سكره نادى باخلادم فلم جيبه أحد،! يرى أن تكون لذة أطيب مما هو فيه

فلما طال ذلك عليه فتح عينيه، فإذا هو يف ناووس خرب، وإذا أولئك النيام كلهم جيف املوتى، وإذا هو جبنب امرأة عجوز قد 
لك ماتت منذ قريب، وعليها أكفان جدد، وحنوط طري، وإذا الدم والصديد قد سال منها، وتلوثت ثيابه وبدنه ووجهه من ت

فلما رأى ذلك احلال هال، وورد عليه أمر مهول، فقام مرعوباً وطلب الباب وخرج هارباً متنكراً ! الدماء والصديد والقاذورات
خمافة أن يراه أحد على تلك الصورة واحلال، ذاهباً يف طلب املاء ليغتسل ما به، حىت إذا ورد إىل ر نزع ثيابه ليغسلها من ذلك 

ذورات، وهو متفكر يف أر كيف كان خروجه من جملسه ومرتله، وال يدري أين هو من البلد وما خرب أهله من الدم والصديد والقا
ما قصتك، ومل أنت قاعد يف املاء؟ فاستحى منه أن : فما زال كذلك حىت مر به جمتاز يف الطريق فلما رآه مل يعرفه، فقال له! بعده؟

  .ايب، وأنا قاعد ههنا منتظر إىل أن يتوجه إيل أهلي بثياب ألبسهازلقت يف مزبلة وتلوثت ثي: فقال! يعرفه خربه

يقولون إن ابن امللك قد اختطفه اجلن البارحة وهم حمزونون : ما الذي أصام؟ قال: فقال! إن الناس يف شغل عنك: فقال له اتاز
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ابتك حىت أمر وأبشرهم به، والبشارة بيين عندي خرب ابن امللك، فهل لك أن تعريين ثيابك ود: فقال له. عليه متوحشون لفقده
وبينك نصفان؟ فدفع الرجل إليه بعض ثيابه، وأركبه دابته، وأوصله إىل دار امللك، فدخل الغالم متنكراً من باب احلجرة، فلما رأوه 

قوم إىل السرور والفرح القصة طويلة أخربهم ا وقتاً آخر، عودوا إىل ما كنتم عليه، فعاد ال: فرحوا به وسألوه عن خربه؟ فقال
  .أضعاف ما كانوا عليه

ما تقول وما ترى، هل ذلك الغالم يريد، بعدما جناه اهللا تعاىل من مبيته تلك الليلة يف الناووس، العود إليه : مث قال احلكيم للفىت
رى احلكماء حال النفوس بعد فهكذا ي: قال احلكيم! ال: ويشتاق إىل معانقتها، يعين تلك العجوز امليتة، ليلة أخرى؟ قال الفىت

مفارقتها لألجساد وصعودها إىل ملكوت السماء أا ال تشتاق إىل هذا اجلسد وال تريد العود إليه، بل تأنف من الفكر فيه، وتشمئز 
  .رفوا حديثهمن فعله وذكره كما امشأزت نفس الغالم من ذكر مبيته يف الناووس تلك الليلة وما عليه من العار عند أبناء امللوك إن ع

  انتشار حركتهم بين مختلف الطبقات

    

واعلم أيها األخ البار الرحيم، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن لنا إخواناً وأصدقاء من كرام الناس وفضالئهم متفرقني يف البالد، 
، 7 والتجار والتناء6شراف والدهاقنيفمنهم طائفة من أوالد امللوك واألمراء والوزراء والعمال والكتاب، ومنهم طائفة من أوالد األ

وقد ندبنا . ومنهم طائفة من أوالد العلماء واألدباء والفقهاء ومحلة الدين، ومنهم طائفة من أوالد الصناع واملتصرفني وأمناء الناس
إليهم بالرفق والرمحة لكل طائفة منها أحداً من إخواننا ممن ارتضيناه يف بصريته ومعارفه، لينوب عنا يف خدمتهم بإلقاء النصيحة 

والشفقة عليهم، وليكون عوناً إلخوانه بالدعاء هلم إىل اهللا سبحانه، وإىل ما جاءت به أنبياؤه، وما أشارت إليه أولياؤه من الترتيل 
ارتضيناك وقد اخترناك أيها األخ الرحيم، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، ملعاونتهم، و. والتأويل إلصالح أمر الدين والدنيا مجيعاً

ملشاركتهم مبا آتاك اهللا من فضله من العقل والفهم والتمييز وحرية النفس وصفاء جوهرها، لتكون مساعداً هلم ومعاضداً إلخوانك، 
ألن جوهرك من جوهرهم، ونفسك من نفوسهم، فانظر بعقلك وميز ببصريتك من ترى من إخوانك وأصدقائك من الكتاب 

لة الدين واألديان، ومن تبعهم من حاشيتهم وغلمام، ممن ميكنك الوصول إليهم بأرفق ما تقدر والعمال وأهل العلم والفضل ومح
عليه من اللطف واملداراة بأن تذكر هلم ما ألقيناه إليك من حكمتنا وأسرار علمنا، لتنبههم من نوم الغفلة ورقدة اجلهالة، وحتييهم 

ره ويعينك بقدرته، إذا رأى منك اجلد واالجتهاد كما وعد أولياءه، فقال عز من بروح احلياة بإذن اهللا تعاىل، فإن اهللا يؤيدك بنص
  ".فإن حزب اهللا هم الغالبون: "وقال تعاىل" ولينصرن اهللا من ينصره: "قائل

 فإذا عرفت منهم أحداً وآنست منهم رشداً عرفنا حاله وما هو بسبيله من أمر دنياه وطلب معايشه وتصرفه يف حاالته لكي نعرف

ذلك ونعاونه على ما يليق به من املعاونة، فإن كان ممن خيدم السالطني ويتصرف يف أعماهلم، أوصينا إخواننا ممن يكون حبضرة 
وإن كان من أبناء التناء والدهاقني . السالطني وامللوك بالنيابة عنه والنصيحة له وحسن الرأي فيه لدى امللوك والسالطني والوزراء

ضياع، أوصينا إخواننا ممن يتوىل عمل السلطان بصيانته وحسن معاونته يف ملته وكف األذية عنه، وقبض واألشراف وأرباب ال
  .أيدي الظاملني عن البسط إليه

وإن كان من الفقراء احملتاجني واسيناه مما آتانا اهللا من . وإن كان من أبناء أصحاب النعم وأرباب األموال عاوناه حبسب ذلك
  .فضله
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يرغب يف العلم واحلكمة واألدب وأمر الدين وطلب اآلخرة، علمناه مما علمنا اهللا، عز وجل، وألقينا إليه من حكمتنا وإن كان ممن 
  .وأطلعناه على أسرارنا حبسب ما حيتمل عقله وتتسع له نفسه، وتتوق إليه مهته إن شاء اهللا، عز وجل

  بناء أمرهم على السرية

 ال نكتم أسرارنا عن الناس خوفاً من سطوة امللوك ذوي السلطنة األرضية، وال حذراً من شغب واعلم، أيها األخ البار الرحيم، أننا
ال تضعوا احلكمة عند غري أهلها فتظلموها وال : "مجهور العوام، ولكن صيانة ملواهب اهللا عز وجل لنا كما أوصى املسيح فقال

  ".متنعوها أهلها فتظلموهم

 األرضني وال نتنافس يف مراتب أبناء الدنيا، لكن نطلب امللك السماوي ومراتب املالئكة الذين واعلم أيها األخ أنا ال حنسد ملوك
هم أولو أجنحة مثىن وثالث ورباع، ألن جوهرنا جوهر مساوي، وعاملنا عامل علوي، وحنن هاهنا أسرى غرباء يف أسر الطبيعة، 

" هل أدلك على شجرة اخللد وملك ال يبلى: "دعه عده اللعني إذ قالغرقى يف حبر اهليوىل جبناية كانت من أبينا آدم األول حني خ

ولكم يف "يعين أنتما وذريتكما " اهبطوا بعضكم لبعض عدو: "وقيل هلم" فدالمها بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت هلما سوآما"
  ".فيها حتيون وفيها متوتون ومنها خترجون: "وقال" األرض مستقر ومتاع إىل حني

ا األخ أنه كما أن املعاونة تكون بقوة األجسام على أمور الدنيا من أبلغ ما يكون ألبناء الدنيا فيما يريدون، وأسهلها واعلم أيه
عليهم فيما يقصدون، فهكذا نرى أن املعاونة بني إخواننا بالعلوم واملعارف على أمر الدين وطلب اآلخرة من أبلغ ما يقصدون 

  .وأسهلها عليهم فيما يريدون

    

واعلم أننا ال نستعني بأحد من إخواننا على أمر الدين قبل أن نبذل له من املعاونة على أمر الدنيا، فإن كان مستغنياً عن معاونتنا 
فذلك الذي نريد له، وإن كان حمتاجاً إلينا فذلك الذي نريد منه، حىت إذا كفيناه ما يهمه من أمور دنياه، وأفرغ لنا قلبه وأمجع لنا 

غىن عن ذلك بقوة نفسه ومتييز عقله وصفاء جوهره، فإن كان عنده علم ليس عندنا تعلمنا منه تعلم صبيان الكتاب، رأيه واست
واستمعنا منه استماع املنصتني خلطبة اخلطيب يوم اجلمعة، فإن كان حقاً ما يقول اتبعناه اتباع املأموم واإلمام، وإن كان يرغب فيما 

  .بته وطلبتهلدينا من العلم علمناه حبسب رغ

  نبذهم للجمود وللتعصب المذهبي

واعلم أيها األخ أنا ال نعادي علماً من العلوم، وال نتعصب على مذهب من املذاهب، وال جر كتاباً من كتب احلكماء والفالسفة 
  .مما وضعوه وألفوه يف فنون العلم، وما استخرجوه بعقوهلم وتفحصهم من لطيف املعاين

ا وبناء أمرنا فعلى كتب األنبياء، صلوات اهللا عليهم أمجعني، وما جاؤوا به من الترتيل، وما ألقت إليهم املالئكة وأما معتمدنا ومعولن
  .من األنباء واإلهلام والوحي

  منزلة علم التنجيم عندهم

ا، وهي صورة أشكال واعلم أيها األخ، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن لنا كتباً نقرؤها مما شاهدها الناس وال حيسنون قراء
املوجودات ما هي عليه اآلن من تركيب األفالك، وأقسام الربوج، وحركات الكواكب، وأمهات األركان، واختالف جواهر 
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ولنا كتاب آخر ال يشاركنا فيه غرينا وال يفهمه سواناً، وهو معرفة . املعادن، وفنون أشكال النبات، وعجائب هياكل احليوانات
اتب مقاماا، واستيالء بعضها على بعض، وافتنان قواها، وتأثريات أفعاهلا يف األجسام من األفالك والكواكب، جواهر النفوس ومر

فإن نشطت، أيها . واألركان واملعادن والنبات واحليوانات، وطبقات الناس من األنبياء واحلكماء وامللوك وأتباعهم والسوقة وأعوام
 الكتب أنت وإخوانك لتعلم ما فيها وتفهم معانيها وتعرف أسرارها، فهلم إىل حضور جملس األخ البار الرحيم، إىل قراءة هذه

إخوان لك فضالء، وأصدقاء لك كرام، تسمع أقاويلهم وترى مشائلهم وتعرف سريم، لعلك تتخلق بأخالقهم وتتهذب بآدام، 
يصفو ذهنك، وتفتح عني البصرية من قلبك، فترى ما فتنتبه نفسك من نوم الغفلة، وتستيقظ من رقدة اجلهالة، وينشرح صدرك و

قد أبصروه بعيون قلوم، وتشاهد ما قد عاينوه بصفاء جواهر نفوسهم، وتنظر إىل ما نظروا إليه بنور عقوهلم، وتفهم معاين هذه 
عود إىل ملكوت السماء، الكتب األربعة كما فهموها، وتؤيد بروح احلياة، وتعيش عيش العلماء، وحتيا حياة الشهداء، وتوفق للص

  ".حافني من حول العرش يسبحون حبمد رم وقضي بينهم باحلق وقيل احلمد هللا رب العاملني"وتنظر إىل املأل األعلى ال 

  عنايتهم بمعرفة حقائق النفس

ألشياء وحنن ال نعرف واعلم أيها األخ البار الرحيم، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أنه ال حيسن بنا أن ندعي معرفة حقائق هذه ا
أنفسنا، ألن مثل من يدعي معرفة حقائق األشياء وال يعرف نفسه، كمثل من يطعم الناس وهو جائع، وكمن يكسو غريه وهو 
عريان، وكمن يداوي الناس وهو عليل، وكمن يهدي الناس إىل الطريق وهو ال يعرف طريق بيته، فقد علم أن اإلنسان يف مثل 

  .ه أن يبتدئ أوالً بنفسه مث بغريههذه األشياء ينبغي ل

: واعلم أيها األخ البار الرحيم، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن كل واحد منا هو مركب ومؤلف من جوهرين متباينني متضادين

كلها أحدمها هو هذا اجلسد الغليظ احملسوس املؤلف من اللحم والدم، والعظم واجللد، والعصب والعروق، وما يشاكل ذلك، وهذه 
وأما اجلوهر اآلخر فهو هذا الروح اللطيف، أعين النفس، فهي جوهرة مسائية روحانية نورانية . أجسام أرضية ميتة مظلمة فاسدة

  .عالمة دراكة صور األشياء

 اجلسد واعلم أن هذا اجلسد هلذه النفس يف املثال مبرتلة دار تسكن، أو دابة تركب، أو آلة تستعمل، وما دامت هذه النفس مع هذا
  .مربوطة به إىل الوقت املعلوم، فال بد لنا من النظر فيما تصلح به معيشة احلياة الدنيا، وما تنال به النجاة والفوز يف اآلخرة

    

واعلم أن هذين األمرين ال جيتمعان وال يتمان إال باملعاونة، واملعاونة ال تكون إال بني اثنني أو أكثر من ذلك، وليس شيء أبلغ على 
عاونة من أن جتتمع قوى األجساد املتفرقة، وتصري قوة واحدة، وتتفق تدابري النفوس املؤتلفة وتصري تدبرياً واحداً، حىت تكون كلها امل

  .كأا جسد واحد ونفس واحدة، فعند ذلك تغلب كل من رام غلبتها، وتقهر كل من خالفها وضادها

وينبغي أن تعلم أيها األخ أنه ال جيتمع اثنان على أمر من . تمع ونتعاون على ذلكفهلم بنا يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، لنج
األمور إال والجتماعهما علة جتمعهما وسبب حيفظهما على تلك احلال، فما دامت تلك العلة باقية وذلك السبب ثابتاً، دامت هلما 

  .عهما وتنافرا بعد إلفهماتلك احلال، وإن بطلب تلك العلة وانقطع ذلك السبب، تفرقا بعد اجتما

  تعاونهم على أمور الدنيا والآلخرة
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واعلم أيها األخ البار الرحيم، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أنه ليس من مجاعة جيتمعون على تعاون يف أمر من أمور الدنيا واآلخرة 
ع بني إخوان الصفاء هي أن يرى ويعلم كل وينبغي أن تعلم أن العلة اليت جتم! أشد نصيحة بعضهم لبعض من تعاون إخوان الصفاء

وأما . واحد منهم أنه ال يتم له ما يريد من صالح معيشة الدنيا، ونيل الفوز والنجاة يف اآلخرة، إال مبعاونة كل واحد منهم لصاحبه
ا يريد وحيب ويبغض السبب الذي حيفظهم على تلك احلال فهو احملبة والرمحة والشفقة والرفق من كل واحد منهم، واملساواة فيم

  .ويكره لنفسه

  .واعلم أن هذه الشرائط تتم وتدوم إذا علم كل واحد منهم بأن أنفسهم نفس واحدة وإن كانت أجسادهم متفرقة

  الصداقة والصديق

واعلم أيها األخ أن أكثر الناس يريدون ويتمنون أن تكون بينهم صلة وصداقة وأخوة ال تكدرها تصاريف الزمان، ولكنهم ال 
  .يعرفون ما العلة املانعة هلم عن ذلك، وما السبب املوجب لكوا

فينبغي أن تعلم أيها األخ أن املانع للناس أن يكونوا أصدقاء، واملانع لألصدقاء أن يكونوا إخواناً أصفياء، على ما يقتضيه العقل، هو 
ي لتطلبها؟ وإن كان سبباً غري مفقود فما هو فإن كانت علة غري موجودة فما ه. إما علة غري موجودة، وإما سبب غري مفقود

. لنقطعه ونزيله؟ وينبغي أن تعلم أيها األخ أن املانع من ذلك هو أسباب موجودة حنتاج أن نقلع عن تلك األسباب حسب ال غري

  .مأحدها سوء أعماهلم، والثاين فساد آرائهم، والثالث رداءة أخالقهم، والرابع تراكم جهاال: وهي أربعة أجناس

واعلم أن سوء أعماهلم يكون حبسب آرائهم الفاسدة اليت اعتقدوها قبل حبثهم حقائق األشياء، وأن آراءهم الفاسدة استحكمت يف 
ضمائرهم حبسب أخالقهم الرديئة اليت اعتادوها منذ الصبا، وأن أخالقهم انطبعت يف نفوسهم حبسب جهالتهم املتراكمة اليت 

  .غشيتهم يف أول األمر

ي لنا أيها األخ أن نعلم أنه إذا أردنا أن نكون إخواناً أصفياء فعلينا أن نبتدئ أوالً بالكشف عن اجلهاالت املتراكمة اليت غشيتنا فينبغ
  .من أول األمر إذ هي األصل يف الشرور

ال يعرفون ما الفرق بني إحداها أم : واعلم أن اجلهاالت اليت غشيتنا، املانعة لنا من الصداقة وصفوة األخوة، هي أربع جهاالت
النفس واجلسد، والثانية أم ال يدركون كيف رباط النفس باجلسد، والثالثة أم ال يدرون مل ربطت باجلسد، والرابعة أم ال 

فال جرم أن النفس ما مل تنبعث من اجلسد فال تعرف الفوز والنجاة واخللود يف النعيم، ! يدرون كيف تنبعث النفس من اجلسد
  .ة يف اجلحيم يف عذاب أليمخملد

  المدينة الفاضلة

وينبغي لنا أيها األخ بعد اجتماعنا على الشرائط اليت تقدمت من صفوة اإلخوان أن نتعاون وجنمع قوة أجسادنا وجنعلها قوة 
صاحب الناموس األكرب واحدة، ونرتب تدبري نفوسنا تدبرياً واحداً، ونبين مدينة فاضلة روحانية، ويكون بناء هذه املدينة يف مملكة 

  .الذي ميلك النفوس واألجساد، ألن من ملك النفوس ملك األجساد، ومن مل ميلك النفوس مل ميلك األجساد

وينبغي أن يكون أهل هذه املدينة قوماً أخياراً حكماء فضالء مستبصرين بأمور النفوس وحاالا، وما يتبع ذلك من أمور األجساد 
  .وحاالا
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كون ألهل املدينة سرية مجيلة كرمية حسنة يتعاملون ا فيما بينهم، وأن يكون هلم سرية أخرى يعاملون ا أهل املدن وينبغي أن ي
اجلائرة، وال ينبغي أن يكون بناء هذه املدينة يف األرض حيث تكون أخالق أهل سائر املدن اجلائرة، وال ينبغي أيضاً أن يكون 

ا من األمواج واالضطراب ما يصيب أهل املدن اليت على السواحل من البحار؛ وال ينبغي أن يكون بناؤها على وجه املاء ألنه يصيبه
بناء هذه املدينة يف اهلواء مرتفعاً لكيال يصعد إليها دخان املدن اجلائرة فتكدر أهويتها، وينبغي أن تكون مشرفة على سائر املدن 

م األوقات؛ وينبغي أن يكون أساس هذه املدينة على تقوى اهللا كيال ينهار ليكون أهلها يشاهدون حاالت أهل سائر املدن يف دائ
بناؤها، وأن يشيد بناؤها على الصدق يف األقاويل والتصديق يف الضمائر، وتتم أركاا على الوفاء واألمانة كيما تدوم ويكون 

  .كماهلا على األغراض يف الغاية القصوى اليت هي اخللود يف النعيم

  . من بنائها بنينا املركب الذي هو سفينة النجاة، حىت تكون السفينة مستقلة بثقل األجساد وتكون املدينة مأوى األرواحفإذا فرغنا

إحداها مرتبة أرباب األركان األربعة ذوي الصنائع، والثانية : أركاا األربع وينبغي أن يكون تعاون أهل املدينة مرتباً أربع مراتب
  .الثالثة مرتبة امللوك ذوي األمر والنهي، والرابعة مرتبة اإلهليني ذوي املشيئة واإلرادةمرتبة ذوي الرياسات، و

وينبغي أن يكون تدبري ذوي الصنائع جيري يف املرؤوسني كسريان الضوء يف اهلواء، وكسريان القوة النامية يف األركان األربعة اليت 
ذوي الرياسات يسري يف أرباب ذوي الصنائع، كسريان األلوان يف الضياء، هي النار واهلواء واملاء واألرض، ويكون سريان سياسة 

أو كسريان القوة احليوانية يف القوة النامية، ويكون نفاذ أمر امللوك ذوي السلطان يسري يف الرؤساء ذوي السياسة كسريان القوة 
ون سريان مشيئة اإلهليني ذوي اإلرادة يسري يف امللوك الباصرة يف إدراك األلوان، وكسريان القوة الناطقة يف القوة احليوانية، ويك

  .ذوي السلطان كسريان العقل يف املعقوالت، أو كسريان القوة امللكية يف القوة الناطقة

  .فإذا انتظم أمر املدينة على هذه الشرائط فهي السرية الكرمية احلسنة اليت يتعامل ا أهل املدينة فيما بينهم

األخ علماً يقيناً أن هذه املدينة مفروغ من بنائها على هذا الوصف، ولكن ال ميكن أحداً أن يدخل مدينتنا هذه أسوارها واعلم أيها 
مىت مل يكن علمه مساوياً لعلمنا، ألن حوله أربعة أسوار مبنية من جهاالت الناس، ما بني كل سورين خندق من سوء أعماهلم 

ك فيما تقدم، فمن عزم على دخوهلا فعليه بعلم النفس ومعرفة جوهرها فإنه أوىل بأن وفساد آرائهم ورداءة أخالقهم، وقد ذكرنا ذل
  .يستفتح من مدينتنا

وقد بينا كل ما حيتاج إخواننا، أيدهم اهللا، إليه من هذا العلم يف إحدى ومخسني رسالة فانظر فيها أيها األخ إن مل يكن يستوي لك 
ذين ترتضيهم وتأنس منهم الرشد والسداد، فلعلكم توفقون لفهم معاين ما ذكرنا فيها احلضور يف جملسنا، واعرضها على إخوانك ال

عامل الكون والفساد، : من معاين فنون العلم وغرائب احلكم، وترشدون إىل العمل مبا يقربكم إىل اهللا زلفى وينجيكم من نار جهنم
ة املالئكة الذين حيملون العرش ويسبحون حبمد رم، عامل األفالك، والدخول يف زمر: وتدون للصعود إىل ملكوت السماء

  ".وذلك الفوز العظيم: "ويؤمنون به، ويستغفرون للذين آمنوا، اآليات إىل قوله

  مراتب إخوان الصفاء

  مرتبة أرباب ذوي الصنائع 

  وتبدأ في سن الخامسة عشر 
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أوهلا صفاء جواهر : ي نشري إليه وحنث عليه على أربع مراتبواعلم أيها األخ البار الرحيم أن قوة نفوس إخواننا يف هذا األمر الذ
نفوسهم وجودة القبول وسرعة التصور وهي مرتبة أرباب ذوي الصنائع يف مدينتنا اليت ذكرناها يف الرسالة الثانية، وهي القوة 

فإذا بلغ : "جلسد، وإىل هذا أشار بقولهالعاقلة املميزة ملعاين احملسوسات، الواردة على القوة الناطقة بعد مخس عشرة سنة من مولد ا
  .وهم الذين نسميهم يف رسائلنا إخواننا األبرار الرمحاء" األطفال منكم احللم

     مرتبة الرؤساء يف سن الثالثني 

 وفوق هذه املرتبة مرتبة الرؤساء ذوي السياسة وهي مراعاة اإلخوان وسخاء النفس وإعطاء الفيض بالشفقة والرمحة والتحنن على

وملا بلغ أشده : "اإلخوان، وهي القوة احلكيمة الواردة على القوة العاقلة بعد ثالثني سنة من مولد اجلسد، وإليه أشار بقوله تعاىل
  .وهم الذين نسميهم يف رسائلها إخواننا األخيار الفضالء" واستوى آتيناه حكماً وعلماً

 وهي مرتبة امللوك ذوي السلطان واألمر والنهي والنصر والقيام بدفع العناد مرتبة امللوك يف سن األربعني واملرتبة الثالثة فوق هذه
واخلالف، عند ظهور املعاند املخالف هلذا األمر، بالرفق واللطف واملداراة يف إصالحه، وهي القوة الناموسية الواردة على النفس بعد 

أشده وبلغ أربعني سنة قال رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت حىت إذا بلغ : "مولد اجلسد بأربعني سنة، وإليها أشار بقوله تعاىل
  .وهم الذين نسميهم يف رسائلنا إخواننا الفضالء الكرام. اآلية" أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صاحلاً ترضاه

ي التسليم وقبول مرتبة الواصلني يف سن اخلمسني والرابعة فوق هذه وهي اليت ندعو إليها إخواننا كلهم يف أي مرتبة كانوا وه
التأييد ومشاهدة احلق عياناً وهي القوة امللكية الواردة بعد مخسني سنة من مولد اجلسد، وهي املمهدة للمعاد، واملقربة مبفارقة 

 اهليوىل، وعليها ترد قوة املعراج، وا تصعد إىل ملكوت السماء فتشاهد أحوال القيامة من البعث واحلشر والنشر واحلساب وامليزان

: وإىل هذه املرتبة أشار بقوله تعاىل. واجلواز على الصراط والنجاة من النريان ودخول اجلنان وجماورة الرمحن ذي اجلالل واإلكرام

  .اآلية" يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك راضية مرضية"

  ".واجعلين من ورثة جنة النعيم: "وإليها أشار إبراهيم، عليه السالم

  .اآلية" رب قد آتيتين من امللك: " بقوله يوسف، عليه السالموإليها أشار

إين إذا فارقت جسدي وهو هذا اهليكل فأنا واقف يف اهلواء عن ميني العرش : "وإليها أشار بقوله املسيح، عليه السالم، للحواريني
هللا، عز وجل، وال ابوهم، فإين معكم بني يدي احلق أيب وأبيكم، أستشفع لكم، فاذهبوا إىل امللوك يف األطراف وادعوهم إىل ا

  ".حيث ما ذهبتم بالنصر والتأييد لكم

  .وأحاديث مروية كلها مشهورة عند أصحاب احلديث". إنكم تردون غدا: "وإليها أشار حممد، صلى اهللا عليه وسلم

 إخوان كرام قد تقدمونا، يف إين وإن كنت أفارقكم إخواناً فضالء فإين ذاهب إىل: وإليها أشار سقراط بقوله يوم سقي السم
  .حديث طويل

  ".إنك إن فعلت ما أوصيك فإنك عند مفارقة اجلسد تبقى يف اهلواء: "وإليها أشار فيثاغورث يف الرسالة الذهبية يف آخرها

 حديث يف" هم الذين يعرفون ملكوت السماء: ومن أهل هذه املقالة؟ قال: إن امللك قال لوزيره: "وإليها أشار بلوهر حيث قال
  .طويل

وآيات كثرية يف هذا املعىن وهي كل آية فيها صفة اجلنان . وإليها ندعو إخواننا مجيعاً واهللا يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم
  .وأهلها ونعيمها

  المبادىء األربعة
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أوهلا اإلقرار باللسان : أربعة أحوالواعلم أيها األخ البار الرحيم، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن املطلوب من املدعوين إىل هذا األمر 
والثاين التصور هلذا األمر بضروب األمثال للوضوح والبيان والثالث التصديق له بالضمري واالعتقاد والرابع التحقيق له باالجتهاد يف 

  .األعمال املشاكلة هلذا األمر

 غري املصدق به يكون شاكاً متحرياً، واملصدق به غري احملقق اإلقرار واعلم أن املقر باللسان غري متصور له يكون مقلداً، واملتصور له
له باالجتهاد يف العمل املشاكل هلذا األمر يكون مقصراً ومفرطاً، واملكذب باللسان هلذا األمر املنكر له بقلبه يكون جاحداً كافراً، 

  ".جرم أن هلم النار وأم مفرطونالذين ال يؤمنون باآلخرة قلوم منكرة وهم مستكربون ال : "كما قال اهللا تعاىل

إحداها قوة النفس : واعلم أن املقر ذا األمر بلسانه، املتصور له بقلبه على حقيقة، جيد من نفسه أربع خصال مل يكن يعرفها قبل
فوز والنجاة عند بالنهوض من اجلسد، والثانية النشاط يف طلب اخلالص من اهليوىل اليت هي جهنم النفس، والثالثة الرجاء واألمل لل

  .مفارقة النفس اجلسد، والرابعة الثقة باهللا واليقني بتمام هذا األمر وكماله

  وهو على أربع منازل

    : واعلم أن كل مقر ذا القرآن وبكتب األنبياء، عليهم السالم، وأخبارهم عن الغيب، فإم يف ذلك على أربع منازل

لسانه ومصدق بقلبه غري عارف مبعانيه وبيانه، أو مصدق ومقر ومتيقن عارف ولكن غري إما مقر بلسانه غري مصدق بقلبه، أو مقر ب
  .قائم بواجب حقه

فاملقر بلسانه غري املصدق بقلبه هو الذين قد رزق من الفهم والتمييز قليالً، فإذا فكر بقلبه، وميز ببصريته ما يدل عليه ظاهر ألفاظ 
  .صور معانيها اللطيفة وإشاراا اخلفية، فينكرها بقلبه ويشك فيهاالكتب النبوية، ال يقبله عقله أنه ال يت

وأما من أقر بلسانه وصدق بقلبه فهو الذي يتفكر ويعلم أن مثل هذا األمر اجلليل الذي قد اتفقت على حقيقته األنبياء واألئمة 
املستبصرون، ال جيوز أن يكون ال حقيقة له، ولكن املهديون واخللفاء الراشدون وصاحلوا املؤمنني، وأقر به فضالء الناس واملميزون و

  .فهمه ومتييزه وعقله يقصر عن إدراكه وتصوره هلا حبقائقها

البيان وأسلوب اخلطاب وأما من عرف بيانه ولكن قصر عن القيام بواجبه، وهو الذي وفقه اهللا وأرشده وهداه، فاهتدى حلقائق 
ت اهللا عليهم، ولكنه ال جيد املعني له على القيام بنصرا وواجب حقها، ألنه واحد، هذه األسرار املذكورة يف كتب األنبياء، صلوا

وليس كل أمر يتم بواحد من الناس، بل رمبا حيتاج فيها إىل اجلمع العظيم، وخاصة أمر الناموس، وأقل ما حيتاج فيه إىل أربعني 
  .خصلة جتتمع يف أحد من األشخاص، أو أربعني شخصاً مؤتلفي القلوب

  رسالة إلى أخ يتصدى لدعوة فيلسوف

فصل يف خطاب املتفلسفني الشاكني يف أمر الشريعة الغافلني عن أسرار الكتب النبوية قد فهمنا أيها األخ الرحيم، أيدك اهللا وإيانا 
ات، وما بروح منه، ما ذكرته مما جرى بينك وبني أخ من إخواننا من املذاكرة والبحث عن مبادئ املوجودات، وعلل الكائن

شكوت من صعوبة انقياده إىل صفوة األخوة واملعاونة على نصرة األديان النبوية، وما وصفت من شدة استغراقه يف اآلراء الفلسفية، 
وإعراضه عن معرفة أسرار الكتب اإلهلية، وتفاسري الترتيالت النبوية، ومعاين موضوعات الشرائع الناموسية، وما تتضمنه من املنافع 

 واألغراض البعيدة للنفوس املستبصرة من الداللة هلا على االرتقاء إىل املراتب العالية، واخلالص من نريان اهلاوية، وما ذكرت اجلليلة،
من اعتماده يف البصائر واملعارف على ما يدركه عقله ومتييزه وبصريته، ويؤدي إليه اجتهاده، وما قلت من تعلقه بأقاويل الفالسفة 
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  .ة، وقياسام املتناقضة على أصول هلم متغايرةيف آرائهم املختلف

فاصرب عليه أيها األخ، وداره بالرفق، وذاكره ذه الرسالة، فلعله يتقرر يف نفسه ما تدعوه إليه، ويتصور يف عقله ما تشري إليه من 
مبا جاءت به األنبياء، عليهم السالم، يف أخربنا أيها األخ، أمقر أنت : فقل له. األسرار املصونة املكنونة اليت ال ميسها إال املطهرون

ترتيالم من أخبار املالئكة وقصة إبليس واجلان، وحديث آدم وبدء خلقه، وسجود املالئكة له، وأخذ امليثاق على ذريته، وما 
ب والفوز، شاكل ذلك من حديث القيامة والبعث احلشر، واحلساب، وامليزان، واجلواز على الصراط، والنجاة من النار، والثوا

    واجلنة ونعيمها وأشباهها مما هو مذكور يف التوراة واإلجنيل والفرقان وغريها من صحف األنبياء، عليهم السالم، أم جاحد ا؟ 

فإن كنت مقراً ا أو ببعضها، فأخربنا أمصدق متيقن حبقائقها أم شاك متحري يف معانيها؟ فإن كنت متصدقاً متيقناً، فأخربنا عن 
النار وهل مها موجودان يف وقتنا هذا أم غري موجودين؟ فإن كانا موجودين، فقل لنا أين مها وصف لنا كيفيتهما؟ وإن قلت اجلنة و

؟ وما "النار يعرضون عليها غدواً وعشياً: "؟ وما معىن قوله"يا آدم اسكن أنت وزوجك اجلنة: "إما غري موجودين فما معىن قوله
؟ وما معىن املعراج ورؤية النيب، صلى اهللا عليه وسلم، لرضوان "إن أرواح الشهداء يف اجلنة: "يه وسلممعىن قول النيب، صلى اهللا عل

حرام على كل نفس أن متوت أو ترى مقعدها يف : "خازن اجلنان، ومالك خازن النريان؟ وما معىن قول النيب، صلى اهللا عليه وسلم
؟ "وعلى األعراف رجال يعرفون كالً بسيماهم: "؟ وما معىن قوله تعاىل"مت قيامتهمن مات فقد قا: "؟ وما معىن قوله"اجلنة أو النار

وأما الذين سعدوا ففي اجلنة خالدين فيها ما دامت : "؟ وما معىن قوله"ومن ورائهم برزخ إىل يوم يبعثون: "وما معىن قوله. اآلية
؟ :اإلميان لقد لبثتم يف كتاب اهللا إىل يوم البعث فهذا يوم البعثقال الذين أوتوا العلم و: "وما معىن قوله. ؟ اآلية"السموات واألرض

  .وما شاكل هذه املسائل لو سألناك لطال عليك اخلطاب. ؟"إمنا لبثتم إال قليال: "وقوله. اآلية

  البيان على قياس واحد

نه فيما بينهم، وأن من رأي فصل اعلم أيها األخ أن لكل مذهب وأهله رأياً ينفردون به عن غريهم، وعلماء وفقهاء يتدارسو
إخواننا، أيدهم اهللا، أن هذه األشياء كلها موجودة منذ خلق اهللا السموات واألرض، ولكن أكثر الناس ال يعلمون، وهم ينتظرون 

على بيان وأما أهل البصرية الذين هم من أمر الدين . كوا يف الزمان املستقبل، وهم أهل التقليد الذين هم من أمر الدين على العمى
وقد بينا يف . ويقني ومعرفة فهم ينتظرون ا انتظار الكشف والبيان، كما رأى النيب، صلى اهللا عليه وعلى آلة وسلم، ليلة املعراج

رسائلنا هذه املعاين فإن كنت تعرف منها أيها األخ فبني لنا علم هذا على أصل تعرفه على قياس واحد ال جيب أن تعدل عنه إذا 
فقد روي أنه ذكر يف جملس النيب، صلى اهللا عليه وسلم، .  تقلد أقاويل الفالسفة املختلفي اآلراء املتناقضي األقاويلسألناك، وال

  ".لو عاش حىت يعرف ما جئت به التبعين على ديين: "أرسطاطاليس فقال النيب، عليه السالم

  البيان بالشريعة ال بالفلسفة

عتصم بعروة اإلسالم، منسوب إىل أمة حممد، صلى اهللا عليه وسلم، مقر مبا جاء به من فينبغي ملن هو متزٍي بزي املسلمني، وم
الترتيل وما يف ترتيله من أخبار أخور قد مضت مع الزمان املاضي، مثل بدء كون العامل وخلق السموات واألرض، وحديث آدم، 

دم، وما شاكل ذلك من نظائره مما هو موجود يف وقصة إبليس وعصيانه وسجود املالئكة وطاعتهم، وأخذ امليثاق على ذرية آ
التوراة واإلجنيل وصحف األنبياء األولني، وإنذارهم أممهم بأمر القيامة وأخبار البعث والنشور واحلشر واحلساب وامليزان والقصاص 

 ذلك من األمور املنتظرة يف الزمان واجلواز على الصراط والنجاة من النار والفوز باجلنة ونعيم أهلها، والنار وأليم عذاا، وما شاكل
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املستقبل؛ وقد دعينا إىل اإلقرار ا واالستعداد هلا، فمن أعرض عنها كلها حىت ال يعرف من حقائقها حرفاً واحداً غري اإلقرار 
تدقيق املعاين باللسان مع حرية يف نفسه وشكون يف قلبه، ومع هذه كلها يدعي معرفة أسرار الكتب الفلسفية، ورموزات الفالسفة و

اليت فيها مع كثرة اختالفام ومناقضات بعضهم لبعض، مع حرية أتباعهم فيها، وال ينظر وال يتفكر أن األنبياء كلهم، مع تباعد 
األزمان فيما بينهم، ومع اختالف لغام وموضوعات شرائعهم وافتنان سننهم، كيف هم متفقون على رأي واحد ودين واحد 

  .شريون إليه يف دعوم األمم إىل أمر اآلخرة وأحوال القيامة وجزاء األعمال فيها، إن خرياً فخري وإن شراً فشرومقصد واحد فيما ي

  اتفاق األنبياء واختالف الفالسفة

 وقد بينا يف الرسالة الثالثة الرأي الذي يتفقون عليه، أعين األنبياء كلهم، وهي اثنتا عشرة خصلة هي العمدة واألصل فيما يدعون

لكٍل جعلنا منكم : "وقال" وأقيموا الدين وال تتفرقوا فيه: "إليه من الدين وإن اختلفت شرائعهم وسننهم، كما ذكر اهللا تعاىل فقال
  .اآلية" شرعةً ومنهاجاً ولو شاء اهللا

    

هم، صلوات فدين األنبياء دين واحد، ومسلكهم مجيعاً مسلك واحد، ومقصدهم مقصد واحد وغرض واحد، وإن اختلفت شرائع
  .اهللا عليهم

وأما الفالسفة فليست شريعتهم واحدة، وال دينهم واحد، فكيف يرضى العاقل عن أسرار كتب الفالسفة مع اختالفهم، ويعرض 
عن البحث وعن معرفة أسرار كتب األنبياء عليهم السالم مع اتفاقها؟ واعلم أيها األخ أنه إمنا ذهب على أكثر املتفلسفني والباحثني 

حقائق األشياء معرفة كتب األنبياء، عليهم الصالة والسالم، لتركهم البحث عنها، وإعراضهم عن النظر فيها، ولقصور فهمهم عن 
  .عن تصورها ألا مأخوذة من املالئكة الذين هم يف املأل األعلى وأهل السموات وسكن األفالك

  تتمة الرسالة إلى األخ الداعية

النفس املتحريين يف اختالف أقاويل العلماء فيها وقد علمان أيها األخ ما ذكرت مما جرى بينك فصل يف خطاب الشاكني يف أمر 
وبني شيخ من مشاخينا من املذاكرة يف أمر النفس وماهية جوهرها، وكيفية وجودها، وأين مكاا يف اجلسد، وما علة رباطها معه، 

: هذا علم ال ميكن أن يعلم واحتج بقول جالينوس إذ يقول: ا بقولهوكيف تكون مفارقتها للجسد، والذي أنكره من معرفة جوهره

والذي نسألك أيها األخ أن تتفضل وتتلقاه وتقرأ عليه " إذ لست أعلم من جالينوس؟: "وقوله" إين ال أدري ما جوهر النفس"
ا يف مشاهدته وجماورته، وتبلغه عنا ما ألقينا ورغبتن! السالم، وتعرف شدة شوقنا إليه ومطالعتنا وتشوقنا إىل معرفة أخباره، أطاا اهللا

هل يتفضل سيدنا الشيخ ويعيننا جبودة رأيه وقوة نفسه وصفاء جوهره، ويفرغ لنا : إليك من اجلواب فيما سألناك، وهو أن تقول له
 آرائهم، وروايات العلماء قلبه ساعة، وجيمع لنا مهته وال يشغل أفكارنا بالشبهة اليت يوردها علينا من أقاويل الفالسفة واختالف

وأسانيدهم، وتشبيهات الشعراء وترتيبام، وأحاديث العوام وتشغيبام، وينصفنا يف القول، ويناصحنا يف الضمري، وجيعل احلاكم 
يقتك؟ ما أنت وما حق: بيننا وبينه العقل الذي قد رضينا حبكمه وموجبات قضاياه؟ فإنا إذا سألناه أو سأل هو واحداً منا فقال له

إنه هو اجلسد الذي ترى : ومن هذا الذي هو يكلمين ويسمع مين ويفهمين ويستفهم مين؟ أفترى ترضى منا اجلواب بأن نقول
احملسوس املؤلف من اللحم والدم والعظام والعصب وما شاكلها، املبين كأنه منارة رهبان، إذا وقع ال ميكنه أن يقوم، وإن ترك ال 

ام ال حيسب أنه موجود، وإن انتبه فال يدري أين كان، فجائرز يف العقل أن من هذا حاله يستحق أن يسأل ميكنه أن يتحرك، وإذا ن
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عن خفيات األمور مع احملسوسات واملعقوالت، وما غاب عن احلواس باملكان، وما مضى من كونه مع الزمان، وما يكون يف 
خرب عن تركيب األفالك ونظامها، وأقسام الربوج وأوصافها، وحركات املستقبل من الكائنات، أو يستأهل أن يسمع منه قوله إذا أ

الكواكب وجماريها، وعن أركان األمهات وطبائعها، واختالف جواهر املعادن وخواصها، وفنون أشكال النبات ومنافعها، 
لمها هذا اجلسد اجلاهل وعجائب هياكل احليوانات واختالف أخالقها وأصواا؟ فيا عجباً ممن يظن أن هذه األشياء كلها يع

أو يرى أن املخرب عن هذه األشياء هذا اجلسم الطويل العريض العميق األعمى األصم األخرس الذي ال حيس ذاته، وال ! املؤلف
فكيف جيوز أن يعلم هذه األشياء العجيبة النائية عن ذاته الغائبة عن حواسه، وهو ال يعلم ذاته وال حيس بوجود ! يشعر بوجود نفسه

  .بعد عن الصواب من ظن أن هذه العلوم يعلمها هذا اجلسد املؤلف من اللحم املستحيل الفاسد! فسه؟ هيهاتن

واعلم أيها األخ أن اإلنسان الباحث عن أمر النفس، الطالب معرفة جوهرها، لو أنه أنصف عقله ورجع إىل حكمه، وقبل قضاياه، 
من القيام والقعود واحلركة والسكون والنوم واليقظة واحلياة واملمات، وفكر يف نفسه، وتأمل بتمييزه، وتصفح حاالت جسده 

الستبان له أن مع هذا اجلسد جوهراً آخر هو أشرف منه، وأن هذا اجلسد بالنسبة إليه ما هو إال كدار مبنية فيها ساكن، أو 
كلوح يف يد صيب يف املكتب، أو كدكان فيه صانع، أو كسفينة فيها مالح، أو كدابة عليها راكب، أو كقميص ملبوس، أو 

  .كمدينة فيها ملك

  المباحث السبعة في معرفة النفس

أحدها يبحث هل النفس : وباجلملة ينبغي ملن أراد أن يعرف النفس قبل معرفتها أن يبحث عن أمرها ويطلب علمها بسبعة مباحث
  . رسالة الربهان وجودهاشيء من األشياء املوجودات أو هذه تسمية فارغة المعىن حتتها، وقد بينا يف

    

  .والثاين يبحث هل هي عرض، كما بينا يف رسالة لنا

  .اإلنسان عامل كبري: والثالث يبحث كم هي أجناس النفوس املوجودات يف العامل، كما بينا يف رسالة قول احلكماء

  .والرابع يبحث كيف يكون رباط النفس مع اجلسد، كما بينا يف رسالة تركيب اجلسد

والسادس يبحث عنها إذا فارقت . مس يبحث أين كانت النفس قبل رباطها باألجساد، كما بينا يف رسالة مسقط النطفةواخلا
والسابع يبحث ما الغرض يف كوا مع األجساد تارة ومفارقتها تارة، كما . أجسادها أين تكون، كما بينا يف رسالة البعث والقيامة

  .، فإن رأى الشيخ أن يتأمل وينظر فيها ويتأمل معانيها، فعلبينا يف رسالة أن اإلنسان عامل صغري

  في مهنة النفوس وعشقها لألجسامفصل

واعلم أيها األخ أن مثل هذه النفس اجلزئية، مع شرف جوهرها وما هي عليه من غربتها يف هذا العامل اجلسماين، وما قد ابتليت به 
يف بلد الغربة قد ابتلي بعشق امرأة رعناء، فاجرة جاهلة، سيئة األخالق، من آفات هذا اجلسد وفساد هيواله، كمثل رجل حكيم 

رديئة الطبع، وهي يف دائم األوقات تطالبه باملأكوالت الطيبة، واملشروبات اللذيذة، وامللبوسات الفاخرة، واملسكن املزخرف، 
د صرف كل مهته إىل إصالح أمرها، وأكثر عنايته والشهوات املردية، وإن ذلك احلكيم، من شدة حمبته هلا وعظم بالئه بصحبتها، ق

بتدبري شأا، حىت قد نسي أمر نفسه وإصالح شأنه، وبلدته اليت خرج منها، وأقرباءه الذين نشأ معهم أوالً، ونعمته اليت كان فيها 
  .بدياً
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ية بذاا، غري حمتاجة إىل األكل واعلم أيها األخ البار الرحيم أن جوهر النفس جوهرة مساوية، وعاملها عامل روحاين، وهي ح
والشرب واللباس واملسكن وما شاكل ذلك مما حيتاج إليه اجلسد يف قوام وجوده ومادة بقائه، وأن كل ما حيتاج إليه اإلنسان من 

ي ال يثبت أعراض هذه الدنيا إمنا هو أجل هذا اجلسد املستحيل الفاسد، وإلصالحه وقوامه وجر املنفعة إليه ودفع املضرة عنه الذ
على حال واحدة طرفة عني، وأن النفس ما دامت مع اجلسد إىل الوقت املعلوم متعوبة بكثرة مهومها إلصالح أمر هذا اجلسد، 
وشغلها بشدة عنايتها به فيما تتكلف من األعمال الشاقة والصنائع املتعبة، من اكتساب املال واملتاع واألثاث، وما حيتاج إليه 

ياة الدنيا، وأن النفس ال راحة هلا دون مفارقتها هلذا اجلسد، كما أن ذلك الرجل احلكيم املبتلى بعشق تلك اإلنسان يف طول احل
  .املرأة الفاجرة الرعناء ال راحة له ممن قد ابتلي ا إال مبفارقتها والتسلي عنها وعن حبها وعشقها

كانت منها   في إخراجها من عالم األرواح لجنايةفصل  

ألخ أن النفس اجلزئية ملا أهبطت من عاملها الروحاين، وأسقطت من مرتبتها العالية للجناية، وغرقت يف حبر اهليوىل، اعلم أيها ا
فغرقت يف هياكل األجسام، وتفرقت بعد وصلتها " انطلقوا إىل ظل ذي ثالث شعب: "وغاصت يف قعر أمواج األجسام وقيل هلا

عرض هلا عند ذلك " ومنها خترجون: "اآلية، إىل قوله" اهبطوا منها مجيعاً: "مسه، بقولهوتشتت مشل ألفتها، كما ذكر اهللا، عز وجل ا
من الدهشة واألهوال واملصائب مثل ما عرض لقوم من ركاب البحر ملا اشتدت م الريح، واضطرب م البحر، وهاجت م 

ء، وتفرقوا يف كل فج عميق من اجلزائر والسواحل األمواج، وكسر م املركب، وغرقوا يف قعر البحار، وغاصوا يف ظلمات املا
فكما أن أولئك القوم يف الوقت الذي انكسر م املركب تراهم بني غائص يف املاء أو طائف، أو متعلق خبشبة، أو . وبطون احليتان

 النجاة إال لنفسه، نفسي نفسي، من شدة األهوال، ال يفكر بغريه وال يريد: يقول كل واحٍد! حببل، أو يركب بعضهم كتف بعض
وال يهمه سواها، وال يذكر شيئاً مما كان فيه قبالً، فهكذا حال النفوس يف هذه الدنيا وكوا مع هذه األجساد، وما ابتليت به من 

ظلمات هذه األجساد من مهوم املعاش، وخوف اجلوع، وأمل العطش، وأوجاع األمراض واألسقام، وأذية احلر والربد، وفضيحة 
  .وأحزان النوائب، وجل املخاوف، وعوارض التلف واحلسرات واألسفالعري، 

فمن أجل هذه الشدائد واملصائب صارت النفس ال تذكر شيئاً مما كانت فيه من أمر عاملها ومبدئها ومعادها كما قال اهللا، جل 
  ".وإذا ذُكّروا ال يذكرون: "ذكره

    

ة واستيقظت من رقدة اجلهالة، وأبصرت ذاا، وعرفت جوهرها، وأحست واعلم أيها األخ أن النفس إذا انتبهت من نوم الغفل
بغربتها يف عامل األجسام، وحمنتها وغرقها يف حبر اهليوىل، وأسرها بالشهوات الطبيعية، وعاينت عاملها، واستبان هلا فضل نعيمها على 

إىل الكون يف ذلك العامل، ومقتت الكون مع اللذات اجلسمانية، وتنسمت بروح عاملها ورحياا، اشتاقت إىل هناك، ومالت 
األجساد، وزهدت يف نعيم الدنيا، ومتنت املوت الذي هو مفارقة اجلسد واخلروج من ظلمة األجسام، فيكون مثلها عد ذلك كمثل 

  .قوم خرجوا من احلبس واملطامري مع ضوء الصبح، فشاهدوا هذا العامل مبا فيه دفعة واحدة

  .بصرة فمثلها كمثل العميان سواء عندهم ضوء النهار وظلمة الليلوأما النفوس غري املست

واعلم أن النفس إذا مل تستبصر ذاا، ومل تعرف جوهرها ومبدأها ومعادها، ومل حتس بغربتها وما هي عليه يف هذه الدنيا من احملنة 
ة، وميكنها االعتبار والفحص والبيان، فلم جتتهد والبلوى، ما دام ميكنها البحث واالجتهاد يف التعلم وهلا متييز وعقل وحواس صحيح
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ومن كان يف هذه أعمى فهو يف اآلخرة : "حىت بقيت عمياء إىل املمات، فهي بعد املمات أعمى وأضل سبيالً، كما ذكر اهللا تعاىل
  .أعاذنا اهللا وإياك، أيها األخ، ومجيع إخواننا من هذه الصفة إنه ودود رؤوف رحيم" أعمى وأضل سبيالً

  تعريف برسائل اإلخوان

كل واحدة منها شبه : فصل واعلم يا أخي أنا قد عملنا إحدى ومخسني رسالة يف فنون اآلداب وغرائب العلوم وطرائف احلكم
املدخل واملقدمات واألمنوذج، لكيما إذا نظر فيها إخواننا ومسع قراءا أهل شيعتنا، وفهموا بعض معانيها وعرفوا حقيقة ما هم 

ه من تفضيل أهل بيت النيب، صلى اهللا عليه وسلم، ألم خزان علم اهللا، ووارثو علم النبوات؛ وتبني هلم تصديق ما مقرون ب
يعتقدون فيهم من العلم واملعرفة والفهم والتمييز والبصرية يف اآلفات، مبا يف أنفسهم من اآليات لقوم يوقنون و يعلمون أنه احلق من 

وينبغي إلخواننا إذا حضروا الس ومعهم أخ .  تفسري املخالفني لكتب األنبياء، عليهم السالمرم، ولكيما ال حيتاجون إىل
  .مستجيب مستحدث أن يقرأ عليهم هذه اخلطبة

  ربيع الدول وخريفها

 إىل اعلموا أيها اإلخوان، أيدكم اهللا وإيانا بروح منه، وهداكم للحق، وجعلكم من أتباعه، وسهل لكم سبيل اخلري، وأرشدكم
معرفة أهله، وعصمكم من الشر، وجنبكم صحبة أهله، وحرسكم من غرور الشيطان، ووقاكم جور السلطان ونكبات الزمان 

  .ونوائب احلدثان، ووفقكم لقبول نصيحة اإلخوان إنه ودود منان

مدى غاياا ومنتهى اياا، أخذت أن كل دولة هلا وقت منه تبتدئ، وهلا غاية إليها ترتقي، وحد إليه تنتهي، وإذا بلغت إىل أقصى 
يف االحنطاط والنقصان، وبدا يف أهلها الشؤم واخلذالن، واستأنف يف األخرى القوة والنشاط والظهور واالنبساط، وجعل كل يوم 

 واملثال يف ذلك جماري أحكام.يقوي هذا ويزيد ويضعف ذلك وينقص، إىل أن يضمحل األول املتقدم ويتمكن احلادث املتأخر

وذلك أن الزمان كله نصفه ار مضيء ونصفه ليل مظلم، وأيضاً نصفه صيف حار ونصفه شتاء بارد، ومها يتداوالن يف : الزمان
جميئهما وذهاما، كلما ذهب هذا رجع هذا، وتارة يزيد هذا وينقص هذا، وكلما نقص ذلك من أحدمها زاد يف اآلخر، حىت إذا 

فال يزاالن هكذا وهذا دأما . يف الذي تناهى يف الزيادة وابتدأت الزيادة يف الذي تناهى يف النقصانتناهيا إىل غايتهما ابتدأ النقص 
إىل أو يتساويا يف مقداريهما، مث يتجاوزان على حالتيهما إىل أن يتناهيا إىل غايتيهما من الزيادة والنقصان، وكلما تناهى أحدمها يف 

  .عامل وخفيت قوة ضده وقلت أفعالهالزيادة ظهرت قوته وكثرت أفعاله يف ال

فتارة تكون القوة والدولة وظهور األفعال يف العامل ألهل اخلري، وتارة تكون القوة : فهذا حكم أهل الزمان يف دولة اخلري ودولة الشر
  .اآلية" وتلك األيام نداوهلا بني الناس: "والدولة وظهور األفعال ألهل الشر، كما ذكر اهللا، جل ثناؤه

ترون أيها اإلخوان، أيدكم اهللا وإيانا بروٍح منه، أنه قد تناهت قوة أهل الشر وكثرت أفعاهلم يف العامل يف هذا الزمان، وليس وقد 
  .بعد التناهي يف الزيادة إال االحنطاط والنقصان

  .ل بيت، ومن بلد إىل بلدواعلم أن امللك والدولة ينتقالن يف كل دهر وزمان ودور وقران من أمة إىل أمة، ومن أهل بيت إىل أه

    

واعلموا أن دولة أهل اخلري يبدأ أوهلا من أقوام خيار فضالء جيتمعون يف بلد ويتفقون على رأي واحد ودين واحد ومذهب واحد؛ 
ويعقدون بينهم عهداً وميثاقاً بأم يتناصرون وال يتخاذلون ويتعاونون وال يتقاعدون عن نصرة بعضهم بعضاً، ويكونون كرجل 
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واحد يف مجيع أمورهم، وكنفس واحدة يف مجيع تدابريهم وفيما يقصدون من نصرة الدين وطلب اآلخرة، ال يعتقدون سوى رمحة 
  .اهللا ورضوانه عوضاً

والذين جاهدوا فينا : "فأبشروا أيها اإلخوان مبا أخربناكم، وثقوا باهللا يف نصرته لكم، إذا بذلتم جمهودكم، كما وعد اهللا تعاىل
  ".أال إن حزب اهللا هم الغالبون" "ولينصرن اهللا من ينصره" "م سبلنالنهديه

  مراعاة طبقات إخوان الصفاء في خطاباتهم

  في مخاطبة العمال والكتاب فصل

فمنهم طائفة من : اعلم أيها األخ، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن لنا إخواناً وأصدقاء من كرام الناس وفضالئهم متفرقني يف البالد
والد امللوك واألمراء والوزراء والكتاب والعمال، ومنهم طائفة من أوالد األشراف والدهاقني والتناء والتجار، ومنهم طائفة من أ

  .أوالد العلماء واألدباء والفقهاء ومحلة الدين، ومنهم طائفة من أوالد الصناع واملتصرفني وأمناء الناس

 ممن ارتضينا يف بصريته ومعارفه لينوب عنا يف خدمتهم بإلقاء النصيحة إليهم بالرفق وقد ندبنا لكل طائفة منهم أخاً من إخواننا
والرمحة والشفقة عليهم، وليكون عوناً إلخوانه بالدعاء هلم إىل اهللا وإىل ما جاءت به أنبياؤه، عليهم السالم، وإىل ما أشارت إليه 

  .مجعنيأولياؤه من الترتيل والتأويل إلصالح أمر الدين والدنيا أ

  خاتمة الرسالة إلى األخ الداعية

وقد اخترناك أيها األخ البار الرحيم، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، ملعاونتهم وارتضيناك ملشاركتهم ملا آتاك اهللا من فضله من العقل 
رهم، ونفسك من والفهم والتمييز وحرية النفس وصفاء جوهرها، لتكون مساعداً إلخوانك ومعاضداً هلم، ألن جوهرك من جوه

  .نفوسهم، وصالحهم صالحك

فامض على بركات اهللا وحسن توفيقه إىل أخ من إخواننا، وتوصل إليه بالرفق على خلوة وفراغ من جملسه، وطيبة من نفسه، فاقرأ 
 يوفقه وإيانا عليه منا التحية والسالم، وبشره مبا يسره من نصيحة اإلخوان، وعرفه شدة شوقنا إىل إخائه ومودته وواليته، واهللا

  .للسداد، ويهديه وإيانا للرشاد، ومجيع إخواننا حيث كانوا يف البالد إنه كرمي جواد

مث اقرأ عليه هذه اخلطبة، وعرفه معانيها وفهمه مغزاها ومقصدها، مث عرفنا ما يكون منه من اجلواب، واهللا يوفقكما ومجيع إخواننا 
  .للصواب

هل تعلم أنه كان يف :  هذا الذي أنت متعلق خبدمته، وجمتهد يف طاعته، ومعتصم بعز سلطانهوقل له أخربنا أيها األخ عن صاحبك
هذا األمر الذي هو فيه اآلن غريه قبله، فزال عنه عزه وسلطانه، وتفرقت عنه مجوعه وأعوانه؟ وهل تعلم أن هذا األمر الذي هو فيه 

ما صار إليه بعد الذي كان قبله، أو هل تعلم أن من جييء بعده ويصري باق عليه، أو البد أن يزول عنه يوماً ويصري إىل غريه، ك
  .مكانه كيف يكون حالك معه؟ وقد علمت أن هذه الدنيا وأمورها دول ونوب تدور بني أهلها واحداً بعد آخر

    

ناك مغتبطاً به، وسر على بركة قد اخترناك أيها األخ ألمر فيه قربة إىل اهللا، ونصرة للدين، ونصيحة لإلخوان، فكن واثقاً مبا اختر
اهللا وحسن توفيقه متوكالً عليه يف نصرته وتأييده إىل أخ من إخواننا الفضالء الكرام، من كرام الناس، وتلطف يف الوصول إليه يف 

 فضالء، رفق ومداراة حىت تلقاه على خلوة من جملسه وفراغ من قلبه، وطيبة من نفسه، وتقرأ عليه التحية والسالم من إخوان له
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وأصدقاء له نصحاء من أوالد العلماء ومحلة الدين والفقهاء وأوالد التجار وأرباب األموال املستبصرين بالعلوم الفلسفية، واألحكام 
الشرعية، واآلداب الرياضية مثل اهلندسة والنجوم والطب والفراسة والتدبري والسياسة، وتبشره مبا ألقيناه إليك من األسرار يف شأنه 

 يتحقق من املأمول يف أمره من نصرة الدين وفتح البالد،وما يكون على يده من صالح العباد مما خربت به دالئل الِقران، وما
ولوحت به شواهد االمتحان، وتعرض عليه هذه التذكرة ليتأملها ويتفكر فيها وتعرفه أن إخوانه الذين وجهوك إليه من ذلك البلد 

خالق وحسن اآلداب واأللفة واالتفاق، وما يعتقدون يف أمر الدين من مجيل الرأي، وما يتعاملون ملا هم عليه من العقل وكرم األ
يف أمر الدنيا من حسن املعاملة، هلم جملس جيتمعون فيه يف اخللوات، ويتذاكرون العلوم ويتحاورون يف األسرار، ويبحثون عن 

ام وتغيريات الزمان واخلطوب واحلدثان، وما تدل عليه دالئل الِقران من خفيات األمور، فتذاكروا يوماً فيما بينهم من حوادث األي
تغيريات شرائع الدين واملل، وتنقل امللك والدول من أمة إىل أمة، ومن بلد إىل بلد، ومن أهل بيت إىل أهل بيت، فاجتمع رأيهم 

الدين والدنيا، وهو جتديد ملك يف اململكة، واتفقت كلمتهم على أنه البد من كائن يف العامل قريب، وحادث عجيب، فيه صالح 
وانتقال الدولة من أمة إىل أمة، وأن لذلك دالئل بينة وعالمات واضحة، وقالوا قد عرفناه بفراغ عقولنا وجتارب األمور واعتبار 

ركات من النجوم تصاريف الزمان، فيما مضى من احلديثان، وما يعرف منها بالزجر والفال والكهانة والفراسة، وبدالئل املتح
وقد اعتربنا ذه الوجوه اليت ذكرناها وأشرنا إليها حىت عرفنا صاحب األمر . واملنامات مما تدل عليه من الكائنات قبل أن تكون

واهللا بالغ أمره ولكن أكثر : "بصفاته، والسنة والشهر الذي يكون فيه احلادث يف شأنه، وما نرجو من ذلك من صالح الدين والدنيا
وإمنا أردنا ذه التذكرة إن تكون لنا ا قربة إىل اهللا تعاىل، ونصرة للدين، وحرمة لإلخوان، ونصيحة لصاحب " س ال يعلمونالنا

  .األمر، وقدم صدق يف األولني، ولسان صدق يف اآلخرين

ما عالمة : ، وإن توقف وقالفإن وقعت هذه التذكرة منه مكاا من القبول، ومست نفسه إىل ما أشرنا إليه، فذلك هو الذي نريده
عندنا دالئل واضحة وبراهني بينة وعالمات وشواهد يعلمها من : ما يقولون وما تصديق ما يزعمون من الرأي واحلديث؟ فنقول

  .كان ينظر يف العلوم كنظرنا، ويعترب األمور كاعتبارنا، وكان يف املعارف بصرياً مثلنا

لينا ثقة من ثقاته وأميناً من أمنائه ومن أبناء جنسنا، ومن يشاكلها يف العلوم واملعارف، ومن فإن أراد أخونا الفاضل الكرمي فليبعث إ
  حياجنا على ما نقول ويناظرنا على ما نشري إليه، ليتضح له حقيقة ما قلنا ويتبني له التصديق مبا أمرنا واهللا املوفق للصواب 

  في مخاطبة أهل العلم الغافلينفصل

    عرضني عن معرفة جوهرها عن أمر النفس وامل

هل أنت عامل ومتيقن بأن مع هذا اجلسد الطويل العريض العميق أعين اجلسد املركب من اللحم والعظم والعصب : أخربنا أيها األخ
 فاسدة، والعروق، املؤلف من األخالط األربعة اليت هي الدم والبلغم واملرتان، اليت كلها أجسام أرضية مظلمة، غليظة منتنة، متغرية

جوهراً آخر هو أشرف منه وهو النفس اليت هي جوهرة روحانية، بسيطة حية، مساوية شفافة، وهي احملركة هلذا اجلسم، املدبرة له، 
املظهرة به ومنه أفعاهلا وأقواهلا وعلومها، أو تقول إنه ليس هاهنا شيء آخر غري هذا اجلسد املرئي احملسوس، املتغري الفاسد، 

لك، الذي إن أصابه حر ذاب، أو إن أصابه برد مجد، وإن نام بطلت حواسه، وإن انتبه ال يشعر بوجوده، وإن نقل ال املستحيل اهلا
يدري أين كان، وإن ترك ال يتحرك، وإن حرك ال حيس بذاته، جاهل ال يعلم شيئاً، وإن مل يسق جف عطشاً، وإن مل يطعم ذبل، 

غائط، كأنه ربع جمصص ظاهره، مملوء من القاذورات باطنه، إن مات ننت، وإن مل يدفن وإن طعم امتأل من الدم والصديد والبول وال
  .افتضح، وإن عاش فهو يف العذاب والشقاء
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أترى أن الفاعل هلذه األفعال احملكمة، والصنائع املتفننة اليت تظهر على أيدي البشر، هو هذا اجلسد وحده، والناطق ذه اللغات 
 ذه األقاويل املختلفة واملخرب عن األمور املنقضية مع األزمان املاضية، والعامل باألشياء املوجودة يف األماكن الغائبة، املتباينة واملتكلم

واملنبئ عن احلوادث الكائنة يف األزمان املستقبلة، واملستنبط غرائب العلوم من خواص جواهر العدد وأشكال اهلندسة، وتأليف 
كيب األفالك، وحساب حركات الكواكب، وصفات الربوج، وطبائع األركان، واختالف جواهر اللحون، وتشريح األجساد، وتر

أو تنسب هذه العلوم واألقاويل والفضائل إىل مزاج اجلسد . املعادن، ومنافع النبات، واختالف احليوان، هل هو هذا اجلسد وحده
اج اجلسد واملزاج عرض من األعراض، وهو أحد هذه  وكيف تظهر هذه من مز- كما زعم من ال خربة له حبقائق املوجودات -

األشياء اليت ذكرناها؟ فقد بعد من الصواب من قال هذا القول، وعمي عن معرفة حقائق األشياء من اعتقد هذا الرأي، وأول غفلة 
، ومعرفة حقائق األشياء، دخلت عليه جهالته جبوهر نفسه، وتركه طلب معرفة ذاته، وأعظم بلية مع هذا أنه يدعي الرياسة يف العلوم

وصواب أقاويل أهل األديان، ومعرفة صفات الباري، جل ثناؤه، الذي هو أشرف املعارف وأدق العلوم، وألطف األسرار، وهو 
جيعل مع هذا كله ذاته، وال يعرف حقيقة نفسه، فكيف يوثق برأيه، وكيف يصدق قوله فيما يدعيه من العلوم وخيرب عن األمور 

حواسه وعقله؟ وإن كنت مقراً، أيها األخ البار الرحيم، بأن مع هذا اجلسد جوهراً آخر هو أشرف منه، وأن هذه الغائبة عن 
األفعال واألقاويل والعلوم والفضائل إليه تنسب، ومنه تبدو، وهو املظهر من هذا اجلسد هذه األشياء، فقد قلت صواباً، وأقررت 

 اجلوهر الشريف، هل ميكن أن يعرف ما هو وكيف كونه مع هذا اجلسد باختيار منه باحلق، وأنصفت يف اجلواب، فخربنا عن هذا
أو مضطر أن يكون معه، أو هل تعرف أين كان قبل أن يقرن ذا اجلسد، وأين يذهب إذا فارقه، أو تقول إين ال أدري، وهل 

ة اإلنسان أن يعمله، وكيف يسوغ لك هذا إن هذا العلم ليس يف طاق: ترضى من نفسك اجلهل ذا املقدار من العلم أن تقول
القول، والعلماء مقرون أمجع وأنت معهم بأن معرفة اهللا واجبة على كل عاقل، وكيف يستوي للعبد إذاً معرفة ربه وهو ال يعرف 

" ربهمن عرف نفسه فقد عرف ربه، أعرفكم بنفسه أعرفكم ب: "نفسه؟ وقد روي عن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أنه قال

: وقال" بل اإلنسان على نفسه بصرية: "وكيف يستوي لك أن تقول إنك تعرف ربك وال تعرف نفسك وقال اهللا، عز وجل

إن النفس : "وقال" كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً: "وقال" ويف أنفسكم أفال تبصرن: "وقال" وضرب لنا مثالً ونسي خلقه"
  .اآلية" يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي: "وقال"  تأيت كل نفس جتادل عن نفسهايوم: "وقال" ألمارة بالسوء إال ما رحم ريب

وأنت تعلم أيها األخ أن نفس اإلنسان أقرب إليه من كل قريب فكيف يستوي لك أن تقول ال ميكن أن يعلم اإلنسان نفسه ويعلم 
    غريها من األشياء البعيدة الغائبة عن حواسه وعقله؟ 

نه إمنا ذهب على أكثر الناسب معرفة أنفسهم لتركهم النظر يف علم النفس والبحث عنها، والسؤال للعلماء واعلم أيها األخ أ
العارفني بعلمها، وقلة اهتمامهم بأمر أنفسهم وطلب خالصها من حبر اهليوىل وهاوية األجساد، والنجاة من أسر الطبيعة، واخلروج 

 الدنيا واستغراقهم يف الشهوات اجلسمانية، والغرور باللذات اجلرمانية، واألنس من ظلمة األجساد، ولشدة ميلهم إىل اخللود يف
باحملسوسات الطبيعية، ولغفلتهم عما وصف يف الكتب النبوية من نعيم اجلنان ويف عامل األفالك من الروح والرحيان، وقلة رغبتهم 

شارت إليه الفالسفة احلكماء مبا يقصر الوصف عنه من لطيف فيها لقلة تصديقهم مبا خربت به األنبياء، صلوات اهللا عليهم، وما أ
املعاين ودقائق األسرار، فانصرفت مهم نفوسهم كلها إىل أمر هذا اجلسد املستحيل، وجعلوا سعيهم كله لصالح معيشة الدنيا من 

 وأجسادهم مالكة لنفوسهم، مجع األموال واملآكل واملشارب واملالبس واملراكب والناكح، فصيروا نفوسهم عبيداً ألجسادهم،
  .وسلطوا الناسوت على الالهوت، والظلمة على النور، والشياطني على املالئكة، وصاروا من حزب إبليس وأعداء الرمحن

فهل لك أيها األخ أن تنظر لنفسك وتسعى يف صالحها، وتطلب جناا وتفك أسرها وختلصها من الغرق يف اهليوىل وأسر الطبيعة 
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د وختفف عنها أوزارها، وهي األسباب املانعة هلا من الترقي إىل السماء والدخول يف زمرة املالئكة، والسيحان يف وظلمة األجسا
فسحة عامل األفالك الروحانية، واالرتفاع يف درجات اجلنان، والتنفس من ذلك الروح والرحيان املذكور يف القرآن، بأن ترغب يف 

الء، وادين لك كرماء، حريصني على طلب خالصك وجناتك مع أنفسهم، قد خلعوا صحبة أصدقاء لك نصحاء، وإخوان لك فض
أنفسهم من طاعة أبناء الدنيا، وجعلوا كدهم طلب نعيم الدار األخرى، بأن تسلك مسلكهم ومقصدهم، وتتخلص بسريك معهم، 

م، وما خيربونك به من العلوم النفسية وتتخلق بأخالقهم، بأن تسمع أقاويلهم وتعرف اعتيادهم، وتنظر يف علومهم وتفهم أسراره
واملعارف الزكية احلقيقية، واملعقوالت الروحانية، واحملسوسات النفسانية؟ إذا دخلت مدينتنا الروحانية، وسرت بسريتنا امللكية، 

اً، ملتذاً خملداً أبداً وعملت بسنتنا الزكية، وتفقهت يف شريعتنا العقلية لتنظر إىل املأل األعلى، وتعيش عيش السعداء فرحان مسرور
بنفسك الباقية الشريفة، النرية اخلفية، الشفافة، ال جبثتك الدنية، املظلمة الثقيلة، املتغرية املستحيلة، الفاسدة اهلالكة، وفقك اهللا ومجيع 

  ! إخواننا للرشاد، وأوصلك وإيانا إىل دار السالم برمحته ومنه إنه على ما يشار قدير

شيعين في مخاطبة المتفصل  

قد مجع اهللا بيننا وبينك أيها األخ البار الرحيم يف أسباب شىت وخصاص عدة، مما يؤكد املودة بني اإلخوان، وجيمع مشل األصدقاء 
أوالً من تأملها وعرف حق عظيم ما أنعم اهللا تعاىل لديك، وفضل منته عليك، ملا خصك : يف مجيع صالح الدين والدنيا أيدك اهللا

قل والفهم والتمييز، فمن إحدى تلك اخلصال واألسباب اليت تؤكد املودة بني األصدقاء ملة اإلسالم اليت هي آكد اهللا به من الع
األسباب، ألنه خري دين دان به املتأهلون، وأفضل طريق يسلكه إىل اهللا القاصدون، وهو القدوة بدين نبينا حممد، صلى اهللا عليه 

  .اً على كتب األولني وسنة الشريعة ليت هي أعدل سنة سنها املرسلونوسلم، وبعلم كتابه الذي جاء به مهيمن

ومما جيمعنا وإياك أيها األخ البار الرحيم حمبة نبينا، عليه السالم، وأهل بيت نبيه الطاهرين، ووالية أمري املؤمنني علي بن أيب طالب 
 واخلروج من مجلة العوام، وهو العماد ملا حنن بسبيله ومما جيمعنا وإياك حرمة األدب. خري الوصيني، صلوات اهللا عليهم أمجعني

  .ونشري إليه

    

ومما مجعنا وإياك من األخالق اجلميلة واألفعال احلميدة، وحرية النفس، وصفاء جوهرها، وهي اليت تدعونا إىل مكاتبتك 
واننا حيث كانوا يف البالد، وقد أنفذنا ومراسلتك، وما نرجو منه النفع لك فيما يستقبل من األمر، واهللا يؤيدك وإيانا ومجيع إخ

إليك أخاً من إخواننا ممن قد ارتضيناه يف بصريته، ومحدنا طريقته يف دينه وأخالقه، وأنت أيدك اهللا تعرف حقه وما جيب من حرمته 
رارنا، وما نشري وتوصله إليك على خلوة من جملسك، وفراغ من قلبك، وتصغي إليه فيما يقول، وتسمع منه ما ألقينا إليك من أس

فإذا مسعت أقاويلنا وفهمت معانيها، ووقفت على . إليه من علمنا، ليتبني لك مذهبنا، وتفهم اعتقادنا يف أمر الدين والدنيا مجيعاً
ال حقائقنا وتأملتها بعقلك وميزا برويتك، أجبتنا عن رأيك فيما أشرنا إليه وما نسألك عنه يف اعتقادك بصدق القول، ال حمتشماً و

  .واهللا يوفقك للصواب ويؤيدك بروح منه ومجيع إخواننا حيث كانوا يف البالد. متهيباً، وال جمانباً مما يقتضيه احلكم ويوجبه احلق

  إعراض الناس عن كتب األنبياء

نبياء، عليهم السالم، اعلم أيها األخ أيدك اهللا أنه إمنا ذهب على أكثر الناس املتفلسفني والباحثني عن حقائق األشياء أسرار كتب األ
لتركهم البحث عنها وإعراضهم عن النظر فيها، لقصور أفهامهم عن تصورها، ألا مأخوذة معانيها من املالئكة الذين هم املأل 
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وأعيذك أيها األخ الفاضل أن تكون من الذين يعلمون ظاهراً من احلياة الدنيا، وهم عن . األعلى أهل السموات وسكان األفالك
صم بكم عمي فهم : "وقال" أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا: " غافلون، الذين ذمهم اهللا، عز وجل، يف كتابه فقالاآلخرة

بل إمنا ! أفترى أم مل يكونوا يسمعون األصوات، أو مل يكونوا يبصرون األلوان، أو مل يكونوا يعقلون أمر املعاش؟" ال يبصرون
يفهمون هذه املعاين املذكورة يف الكتب النبوية اليت إليها نشري يف رسائلنا، وإليها ندعو إخواننا، أعزهم اهللا، ذمهم ألم مل يكونوا 

حيث كانوا يف البالد، وهو دين النبيني ومذهب الربانيني واألحبار الذين استحفظوا يف كتاب اهللا من األسرار املكنونة اليت ال ميسها 
وفقك اهللا أيها األخ للصواب واعتقاد احلق والعمل .  الذين أذهب اهللا عنهم الرجس وطهرهم تطهرياًإال املطهرون وهم أهل البيت

  .الصاحل، واملعارف الربانية، ومجيع إخواننا حيث كانوا يف البالد إنه كرمي جواد لطيف بالعباد

  متت رسالة الدعوة إىل اهللا ويليها رسالة يف كيفية أحوال الروحانيني 
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الثامنة في كيفية أحوال الروحانيين الرسالة  

إخوان الصفاء رسائل وهي الرسالة التاسعة واألربعون من   

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى، آهللا خري أما يشركون؟ 

  معرفة أحوال الروحانيين في العالم العلوي والسفلي

يانا بروح منه، أن أفعال الروحانيني ال يتهيأ ألحد من العامل اجلسماين الوقوف عليها، واملعرفة اعلم أيها األخ الرحيم، أيدك اهللا وإ
وإذا عرف كيفية ذلك، ووقف عليه، يأ له بعد ذلك الوقوف على . ا إال بعد معرفته جبوهر نفسه، وكيفية فعلها يف جسمه

فلي وما حيويه، وقاده ذلك إىل معرفة خالقه وترتيه مبدعه، وفعله الذي فعله العلوي مبا فيه والس: أحوال الروحانيني يف العامل مجيعاً
بذاته، وما أبدعه من موجوداته، ومبعرفة ذلك يكون كمال اإلنسان، وبذلك يتهيأ له التصور بالصورة الروحانية امللكية، فتكون 

 العامل اجلسماين واخللق اإلنساين، ويعرف أيضاً أفعال أفعاله أفعال املالئكة، وما يظهر عنهم ويبدو منهم من األفعال واألعمال يف
اجلن والشياطني ومن يتوىل عقام إذا استرقوا السمع من املالئكة املسبحني، وما يتبعهم من الصواعق احملرقة، والشهب الثاقبة، 

 العامل من الكرام الكاتبني، وما يف" فلهم عذاب واصب إال من خطب اخلطفة فأتبعه شهاب ثاقب: "دحوراً تأخذهم من كل جانب
  .واحلفظة احلاسبني املوكلني بإنشاء ما يكون من األجساد، وعمارة عامل الكون والفساد

  دوائر الوجود وأولها دائرة العقل

    أيدك اهللا، أن دائرة العقل مرتبة من أمر اهللا تعاىل : اعلم أيها األخ

فالدائرة األوىل هي . ة يف أفق العقل الكلي حبيث ال يدركها حس وال يتناوهلا ملسال يدركها خاطر نفساين، وأن األنوار املضيئة مرتب
البعيدة عنها أوهام املخلوقني من العاملني الروحاين واجلسماين، اللطيف والكثيف، وهي موصوفة بالفعل اخلاص ا، الصادر عنها، 

ها غايته، ذاهلة عن بلوغ بعض ما يف دائرته وسعة إحاطته، وهو العقل الذي عقل ما دونه من جماوريه، فرجعت األوهام قبل بلوغ
وهو من اإلقرار بإهلية خالقه، وترتيه مبدعه وخشوعه له، موصوف بذلك كصفة ما يبدو من أحد ما بدا عنه، وتكون منه مبرتلة 

  .ة إليهالنفس املشتاقة إليه، اخلاضعة بني يديه، املرتبة يف أفقه، املطمئنة به، املتكلة عليه، الراجع

واعلم أن دائرة العقل مشرقة ية، فهو يتراءى فيها بشدة صفائها وإشراقها ما يتألأل من األنوار اإلهلية البادية باألمر املمجد عن 
الوحدة احملضة اليت ال تتكثر وال تزداد، بل هي منفردة بالوجود واإلجياد، وإمنا يتكثر من ينضاف إليه ما يشاكله وجيانسه، ويزداد 

 حيتاج إىل الزيادة، وإذا احتاج إىل الزيادة لزمه النقصان، والوحدة املترتهة عن الصفات البادية باأللفاظ املنطقية، والتخيالت من
النفسانية، والتمثيالت اهليوالنية، ال تتكثر كتكثر واحد األعداد اليت هي الوحدة املتكثرة مبا يكون ويبدو عنها، إذ كانت هي أصل 

  . وجود اخللقة، وهي الدائرة األوىل احلاوية جلميع ما كان منها ولذلك قيل له السابقالكثرة، ومبدأ

وكذلك . مث الثالثة وهي كاهليوىل، والرابعة وهي كالطبيعة. وكذلك دائرة النفس كالثاين التايل للسابق ملا بعده، وهي تالية األول
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ولكل واحد من هذه احلدود الروحانية فعل خيتص به فاعله ال . ضالدوائر الكائنة عن هذه األصول حىت تكون آخرها دائرة األر
ونريد أن نبني من ذلك طرفاً يكون دليالً على ما قلناه وبرهاناً على ما . يتعداه، مبا جعله الباري سبحانه فيها، وأودعه إياها

  .وصفناه

    

ا أبوا املوجودات كلها بأسرها، ومها الدائرتان احمليطتان مبا واعلم أيها األخ البار أن الباري سبحانه أوجد الزوجني األولني اللذين مه
فالدائرة األوىل موصوفة بالفعل الصادر عنها وهو التمام والكمال والفضل . يف عامل العلو والسفل، إحدامها حائطة واألخرى حموطة

 مما يستمده ويتلقاه ويفاض عليه ويلقى إليه، والفيض والرمحة والرأفة، وما ينحط من دائرا على ما دوا من اخلريات والربكات،
وهي الفيضان الفاعلة فيه مبا ينطبع يف جوهريته احملضة املعراة من الشوائب املتغرية، فلذلك صار ال يتبدل ما عنده وال يتغري لدوام 

فهي باقية على حال االنفراد ". مات اهللاال تبديل لكل: "مالحظته لتلك األمور اإلهلية اليت ال تبديل هلا وال تغيري كما قال اهللا تعاىل
بالبقاء والكون حتت القدرة العظمى، وبإشراقها على دائرته أضاءت ذاته فصارت مشرقة بأنوار اجلربوت املمجدة بالصفة املتخصص 

شاهده يف ذاته، ويالحظه ا، املباين مبا يف ذاته منها عما يوجد فيما دونه، وا يصل إىل متجيد مبدعه وترتيه خالقه بالتربيء عما ي
يف موجوداته، وأن يكون ذلك حبوله وقوته، وإن كان هو احمليط ا واخلاص هلا إحاطة اإلحصاء والعد، ألن الفعل منه إمنا هو 

ولذلك مسي عقالً . حبسب ما يفعل فيه وجيود به عليه من اجلود الذي به صار يف حد الوجود، وجبوده صار مبدأ وجود كل موجود
عقل صور املوجودات بأسرها، وجاد عليها خبصائصها، وترتيبه هلا يف مواضعها، وتكوينه إياها يف أماكنها، فهو باإلشراق ألنه 

املشرق عليها ومبا فاض عليها يتدىل إليها، وبتحننه عليها ورأفته ا يكون القرب من علة املمنون عليه، وهو ال ينفد ما عنده إذ 
بل هو واحد . صلة، ولو كانت فيضاً لتأدى منه إىل من دونه من ذاته غري مكتسب هلا وال حمتاج إليهاكانت املادة متصلة غري منف

هلا من ذاته على الدوام، ولو كانت هذه لكمال ما يف ذاته، لكان ال فرق بينه وبني علته املوجد له، ولكان غري حمتاج إليها، بل غنياً 
عرفة ا، تعاىل اهللا عن إحاطة خملوقاته بكنه فيضه؛ وإمنا هو، جل ذكره، مفيض ما يشاء من عنها مبا يف ذاته، ومل يتغيب عنه كلية امل

قدرته وأمره على إبداعه الذي ارتضاه خلالص عبوديته واإلقرار بالهوتيته، وبدوام استمداده، ودوام تسبيحه وتقديسه ومتجيده، فهو 
 قدسه، وروحه ورحيانه، فهو حبسب كرامة اهللا له مرتبة يف أفق احمليط به بذلك يدرك بغيته وينال لذاته اليت هي غاية أنسه وروح

وهو األمر، وهو ال يبلغ اإلدراك بكلية األمر، وإمنا يدرك من ذلك ما جعل فيه من صور املوجودات اليت هو حميط ا، وخمرج هلا 
  .من القوة إىل الفعل

يف العقل بال واسطة له بكمال صفاته املوجودة إال ما أمدها به وأفاضه وملا كان العقل كذلك كانت النفس غري حائطة بكلية ما 
ولو كانت قابلة جلميع ما فيه دفعةً واحدة لكانت ال فرق بينها وبينه، وال فضل له عليها، ال تساعها ملا . عليها الشيء بعد الشيء

ائرة النفس حميطة مبا هو موجود فيها عند بدء كوا من وسعه، وإحاطتها مبا بلغه وإمنا هي حائطة مبا دوا كإحاطة العقل ا، فد
علتها، وهي ذاا، وما بدا عنها من موجوداا، وفيها قبول ما يلقى إليها ويفاض عليها، وفعلها اخلاص ا ما انبعث منها وصدر 

بكلية ما يف العقل من الصور املعراة عنها من القوة الطبيعية مبا جعلت فيها من الصور املنطبعة بالنفس يف اهليوىل، وغري حميطة 
  .واجلواهر املربأة من اهليوىل إال مبا يلقيه إليها وميدها به

    

وملا كان ذلك كذلك، صارت الطبيعة يف كل حلظة ويف كل وقت من األوقات، ومع كل حركة من احلركات الزمانية الطبيعية، 
 ال تفىن، وهي تبديلها الشيء بعد الشيء حبسب ما يلقى إليها ويفاض عليها تظهر شكالً ونوعاً ولوناً، فغرائبها ال حتصى وعجائبها
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من النفس الكلية، ومبا يسري فيها من القوى الفلكية، ومبا يرتل مع املالئكة املوكلني بالنشأة األرضية اخللقة اجلسمانية، فهم املودعو 
 ومتممون ما يبدو منها من احليوان والنبات، فهم ا موكلون، تلك الصور يف جواهر األمهات، املظهرون هلا بطبائع األسطقسات،

وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن : "وألعماهلم متممون، ولكل منهم جزء مقسوم ونصيب معلوم، كما قال اهللا تعاىل حكاية عنهم
بحار، ومع كل ورقة من إن مع كل قطرٍة من قطرات األمطار، ومع كل نقطة من مياه ال: "وكذلك قيل يف اخلرب". املسبحون

أوراق األشجار، ومع كل ساعة من ساعات الليل والنهار، ومع كل إنسان وحيوان، ومع كل جان وشيطان، مالئكة يسبحون 
  ".الليل والنهار ال يفترون، ويفعلون ما يؤمرون، وكل منهم يف مقام معلوم، وهلم أفعال ختتص بكل واحد منهم مما هو موكل به

يعة تظهر، على ممر الزمان وتغاير األيام ومع كل حلظة من حلظات العيان يف كل مكان، لوناً جديداً، وصارت فلذلك صارت الطب
أعماهلا ال تفىن وال تبيد، وإن ما منها باٍد بالفساد يكون مكانه مثله بالسواد معاد، فهي قوة صادرة باعثة ملا تقدم منها يف الوجود 

 عن حركة أوىل، وهي احلركة البهيمية املستعملة يف آلة الدوالب، وإيصاهلا من آلة إىل آلة كقوة حركة الدوالب اليت تبدو أوالً
أخرى، حىت تكون مرةً حاطّة ألواين الدوالب إىل قعر البئر فتمأل، مث ترفعها إىل علٍو فيعود منها ما كان ممتلئاً فارغاً، مث ممتلئاً، فال 

غ احملرك، املستخدم لتلك الدابة احملركة لتلك اآللة، ما أراد من امللء والتفريغ أمسك تزال كذلك ما دامت احلركة متصلة، فإذا بل
احلركة فوقف الدوالب عن الرفع واحلط، كذلك فعل الطبيعة إمنا هي حركة متصلة ا عن آلة فلكية حمركة، دورية مربوطة ا 

مر من هو ال يعلمه إال هو، إرادة اختيارية قاصدة إىل أمر غري مدرك النفس الكلية بقوة عقلية، تبدو عن مشيئة إهلية وعناية ربانية بأ
إدراك احلس، فيكون داخالً يف مجلة احملسوسات، وإمنا يدرك من العلم أنه به معرى عن الصفات والنهايات اليت تنتهي إليها 

: ال إىل تعطيل وال تبطيل، إذ كان يقولاملخلوقات وتقف عندها املوجودات من أفعال اجلزئيات، لكنه أمر يقال عليه قول يطّرد 

  ".إمنا أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون: "وقوله" ما خلق اهللا ذلك إال باحلق"

وباألمر كانت املكونات، واإلرادة سابقة للكون، واإلبداع األول موضع الكون، وبه كانت األشياء أشياء خارجة من العدم إىل 
ملكان حتيزت ومتيزت موجودة بذواا عن موجدها امللقي هلا إىل ما دونه، كإلقاء الذكر ما يكون فيه بالقوة الوجود، وبكوا يف ا

من النطفة إىل اإلنثى، لتظهر بالفعل صورة موجودة بوجوده حمتاجة إىل التمام والكمال، يتهيأ لقبول ذلك فيتحد به من قوة النفس 
أثر العقل ما تكون به حياة نفسه وكمال جسمه عند استكمال اآللة، وكونه على وما يتصل بواسطة الشمس، فيشرق عليه من 

  .أفضل حاالته

فلذلك قلنا إن الدائرة اإلهلية والصور العقلية العلوية هي كتاب تلوح سطوره املكتوبة بقلم اإلرادة ولوح املشيئة احملفوظة فيه، حبيث 
ه حىت تصري أشياء منها روحانية بسيطة، نورانية بادية عنها بكوا يف دائرة تكون حافظة له، وا يكون انبعاث قواها فيما دون

النفس الكلية، فيستقر كل منها يف مقام ال يعدوه كاحلروف املرتبة يف سطورها املنظومة، وخطوطها املرسومة، مرتبة يف أقسامها، 
  .مستوية يف نظامها ال يعدو بعضها بعضاً

ى النفس، واملمد هلا ا، وهي املستفتحة هلا منه، وهو املان ا عليها، وهو ملتقى هلا من فيض فالعقل مرتل كل تلك األمور عل
فلذلك قيل إن تشبه العقل من باريه أقرب من تشبه النفس، ألنه يتلقى وجود باريه من أمره املتصل، والنفس متلقية منه ما . باريه

  .ميدها، ونسبتها منه أقرب من نسبته ما دوا

    

فأوهلا .  كذلك األفعال املادية عن كل قوة من القوى املتصلة بكل واحد من املوجودات وما يتعلق به وينسب إليه من أفعالهمث
األصول اليت هي أمهات الفروع، فهي اجلواهر الثانية عن اجلواهر األوىل احملضة املربأة عن التراكيب املؤلفة، واجلواهر األوىل 
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مل العقل والنفس، واجلواهر الثانية هي القوى الطبيعية واهليوالنية املخصوصة بعامل األفالك العالية القائمة املخصوصة ذه الصفة، عا
حبركاا املالئكة املوكلون ا، والفروع البادية منها األمهات السفليات واألسطقسات اجلزئيات، والطبائع اجلسمانية، وما يبدو 

ات، وخليفة اهللا فيها وأمينه عليها هو النفس اجلزئية اليت هي نفس صاحب شرع كل دور، منها ويتكون عنها من احليوان والنب
وهي املدبرة هلا يف العامل السفلي، وهي املتحدة باجلسم املبين باحلكمة املوجودة بإتقان الصنعة، وهي املتمم هلا أمور الطبيعة من 

 منفعته، وتوصله إىل غايته، فهو يف العامل السفلي، واملركز األرضي أعماهلا، فهي ترتب كل شيء من ذلك يف مرتبته، وتستخرج من
خليفة اهللا وملكه املوكل بتدبري ما يكون يف األرض من معادا ونباا وحيواا، وهي الدائرة الثانية وفلكها ذو حركة دورية 

ومالئكة بالقوة يفعلون فيه ما يؤمرون، مربوطة ا نفس جزئية متصلة بالنفس الكلية، وفيه كواكب طالعة، وأنوار المعة، 
  .روحانيون بذوام الشريفة، جسمانيون بأجسامهم الكثيفة، ولكل ملك منهم جنود وأعوان

واعلم أيها األخ أن يف هذه الدائرة اإلنسانية يتراءى ما يكون يف الدائرة النفسانية والطبيعية، إذ كان اإلنسان املبدع ملا يكون من 
ه بالقول والعمل، فالقول كالقول حبوادث اجلو الفلكي وأحكام النجوم وصفة النفس وكيفية رباطها بالفلك احمليط ذلك، واملبني ل

وما دونه، ومعرفة العقل بأنه أول املوجودات وأشرف الذوات، وهو الناطق بتوحيد اهللا، عز وجل، وترتيهه، والوسيلة بينه وبني ما 
  .دونه من خلقه

كرناه يف رسائل الصنائع العملية، ونريد أن نذكر يف هذه الرسالة صفة الدوائر الروحانية النفسانية، وسكان فأما العمل فمثل ما ذ
وإذا فرغنا . كل دائرة من املالئكة، وكيف يكون أفعاهلم وتفاضلهم، كما قلنا بالقرب من اهللا تعاىل باألعمال املقربة إىل املزلفة لديه

األنوار املضيئة واألشخاص البهية، ذكرنا الدوائر الظلمانية املعكوسة وذوات الصور الشيطانية من ذكر الدوائر املستقيمة ذوات 
  .املنكوسة، ومبعرفة ذلك تكون معرفة اإلنسان حبقيقة اجلنة والنار وأفعال أهلها خيص كل شكل منها

نك البالغني، وأحباءك املصطفني الذين ذبوا فإذا وفقت إىل هذه احلكمة الشريفة، وترقيت إىل هذه الدرجة املنيفة، فخص ا إخوا
  .باألخالق احلكيمة وعرفوا املنازل العلمية

وهذا الكتاب الذي ألقيناه إليك وخصصناك به جعلناه . واعلم أن رسائلنا الناموسية اإلهلية هي جواهر ما بسطناه وذخائر ما ألفناه
  .وديعة عند إخواننا أيدهم اهللا وإيانا بروح منه

  كتاب اهللا كتبه بيده العقل 

  فصل في فعل اهللا تعالى الذي فعله بذاته وما يليق به من صفاته 

اعلم أيها األخ أن نسبة العقل من مبدعه أقرب من نسبة ما دونه، ونسبة ما دونه مل ينسب أوالً منه أقرب، وكذلك األفعال البادية 
  .ما يتعلق به من الصفات والتراكيب املؤلفةعن كل قوة من القوى املتصلة بكل واحد من األصول البادية و

وملا كان العقل هو أقرب األشياء إىل باريه، جلّ امسه، وأنه الفاعل ملا دونه بأمره وجب أن يكون هو فعل الباري تعاىل الذي فعله 
اف ال يقع عليه التغيري، بذاته، وكتابه الذي كتبه بيده، وهو امللك الذي ليس له فيه شريك يناوئه وال ضد ينافيه بل هو خالص ص

فهذا هو فعل اهللا اخلاص به املنسوب إليه . وال جيوز عليه التبديل، مشرقة أنواره، ظاهرة آثاره، حاو ملا بدا عنه، حميط ملا يكون منه
  .الذي ال تفاوت فيه

 على ما يبديه من أعماله، صار العقل وملا كان الفاعل يعطي فعله اخلاص به صورته ومثاله، ويؤيده بالقدرة اليت تتكون هلا ا القوة
: وقد جاء يف بعض الكتب املرتلة أن اهللا خلق آدم على صورته ومثاله، وقوله، عز وجل. موضعاً ألمر اهللا، عز وجل، ومكاناً لقدرته
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عال احملكمة وكذلك صارت األف. وكذلك قال احلكماء إن يف املعلول توجد آثار العلة" وله املثل األعلى يف السموات واألرض"
  .فلنذكر ما يليق ا من الصفة مثل ما الق به من الفعل. والصنائع املتقنة تدل على حكمة صانعها، وتنسب إليه ويكون موصوفاً ا

    

صفات الباري، جل جالله اعلم أيها األخ البار الرحيم أن صفات الباري، جل جالله، بالتقريب من أفهام املخلوقني املنسوبة من 
 اجلسمانيني، روحانية ال من حيث كوا يف الروحانيات املخلوقات، حمدثات مبدعات فاعالت أفعاالً تليق ا منسوبةً إليها أفعال

يكون بعضها من بعض، مثل العلم والقدرة واإلحاطة واحلياة وما شاكل ذلك من الصفات، وأن ذلك متعلق بالعقل وما دونه حىت 
أعطى كل شيء خلقه مث : "ولذلك قال سبحانه.  ولكل منها حبسب ما يليق مما جعله اهللا فيهتكون متصلة باإلنسان وباحليوان،

وملا كانت هذه الصفات مشتركة فيها مجيع املوجودات علمنا أن للباري، سبحانه، من جهة الرتهة عنه، صفات ختتص به ". هدى
ء وسؤال العلماء ومن عنده علم الكتاب من أهل الذكر كفعله املخصوص به، فطلبناها باحلرص واالجتهاد واستقرار كتب احلكما

وحنن نذكر . فوقفنا من ذلك على ما من اهللا سبحانه به علينا وهدانا إليه" فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون: "كما قال تعاىل
  .من ذلك ما يليق ذكره ذا املكان وفيه كفاية لذوي األلباب ومن وفقه اهللا تعاىل للصواب

  صل اعلم أيها األخ أن صفات اهللا تعالى التي ال يشركه فيها أحد ف

من خلقه، ومعرفته اليت ال يعرف ا إال هو، أنه مبدع خمترع خالق مكون قادر عليم حي موجود مبدع قدمي فاعل، وأنه املعطي من 
. دث حي قادر خمترع عامل فاعل موجودجودة الوجود هذه الصفات وما ينبغي له ويليق، فأفاض على العقل من ذلك أنه مبدئ حم

فالعقل مبدئ ملا بدا منه، وفاعل مبعىن مفعول، وحمدث مبعىن أنه حمدث معلول، ومعطي احلياة ملن دونه كما أعطي، وموجود بوجود 
  .أفعاله الصادرة عنه

 عليهم مقالة جمازية، وهي وكذلك ما يكون من صفات الروحانيني واجلسمانيني واشتراكهم فيها، وهي صفات جزئية يقال ا
مقرونة معهم بأضدادهم كاقتران الوجود بالعدم، والعلم باجلهل، واحلياة باملوت، والقدرة بالعجز، واحلركة بالسكون، والنور 

فكل هذه املوجودات بالصفة يف املوصوفني ا مقارنة ألضدادها ال يوصف ا الباري سبحانه، بل إنه خالق الوجود . بالظلمة
  .عدم، فصار خمصوصاً باخللقة، جاعل املوت واحلياة، فصار خمصوصاً بالبقاء، موجد العلم واجلهل، فاختص بالعلموال

كذلك ما يوجد من أفعال املخلوقني من الروحانيني واجلسمانيني واألعمال، فبحسب الودائع اليت فيهم واآلثار املفاضة عليهم 
وجدهم كلهم، ومعطيهم احلياة، مث ال يكون موصوفاً بصفام يف املعىن وال باستفادة بعضهم من بعض، حىت يكون سبحانه م

يستحقوا بالشركة له فيها، وهم ذوو درجات ومنازل، ولكل واحد منهم صفة تزيد على ما دونه ا ويتخصص بفضلها، وذلك 
فإن لكل شخص من أشخاصه قدرة يتميز موجود ال خيفى على من تأمله كوجود القدرة يف احليوان كله من احلساس إىل اإلنسان، 

ا من غريه، حىت تكون ايته منها قدرة اإلنسان عليها كلها، إما بقوة جسمانية، وإما جببلة نفسانية، مث العلم املخصوص به 
، وترافع يف اإلنسان املتميز به عن احليوان، هم فيه مشتركون ال شِركة املساواة بل شركة ترتيه وانفصال واستعالء يف الطبقات

النيب يف زمانه، واحلكيم يف وقته املفاض عليه ذلك من القوة املتصلة به من العامل : الدرجات، حىت تكون ايتهم فيه املعرفة هلم به
  .األعلى املخصوص بالعلم الذي صلح له به أن يكون معلماً ملا دونه

هو خليفة اهللا سبحانه فيهم، وأمينه عليهم، مث احلياة أيضاً مشتركة بني واعلم أن اإلنسان املعرف هلم، أعين الناس، مبا حيتاجون إليه 
احليوان كله، موصوف باحلركة االنتقالية، وكل حيوان ذو حركة وحياة، وليسوا هم متساوين ألم غري موجودين يف حالة 
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تقل من صورة اإلنسانية إىل صورة واحدة، وهم ذوو أعمار قصار وطوال وبني ذلك، حىت يكون املخصوص باحلياة الدائمة من ان
  .املالئكة، وما دون فلك القمر إىل ما فوق

    

مث كذلك صفة الروحانيني واملالئكة، وهم أيضاً مشتركون يف هذه الصفات، متباينون يف الدرجات، ولكل منهم جزء مقسوم وحد 
مث هو من اخلضوع واخلشوع . ملانّ عليهم امعلوم، مث يكون كذلك حىت يكون العقل ايتهم فيها، والسابق هلم إليها، وا

واالعتراف بالعجز والتقصري عن اإلحاطة بباريه، وبلوغ كنه ما عنده، واملعرفة ببدايته وايته، على غاية ال يبلغها إال هو، وال ينفرد 
ملبدع سبحانه، ومل يفض عليها ا سواه، وال يشركه فيها غريه، ولذلك صار هو املعطي للنفس اخلضوع واخلشوع واحلرية يف أمر ا

فإذاً أفعال . من ذلك إال مبا فتح عليه، وألقى إليها حبسب ما ألقي إليه، وهو اإلبداع أول املفاض عليه صورة التمام والكمال
لك صارت ولذ. الروحانيني من عامل العقل والنفس إمنا يعطوا مبا أمر اهللا تعاىل، وهم بالقرب منه حبيث ال يصل إليهم من دوم

املالئكة الذين هلم من القرب منهم ما ليس لغريهم حىت يتصل ذلك بآخرهم، وهم املالئكة الساكنون يف فلك القمر، وهلم من 
األفعال واألعمال ما يليق م مما ألقي إليهم ويفاض عليهم من املواد النفسانية والقياسات العقلية بالودائع اليت فيهم من املشيئة 

يكون هلم به مواد النفس اجلزئية، واجلواهر اجلسمانية، والقوى الطبيعية، واألشخاص األرضية، ليكون للحركة األوىل اإلهلية، ما 
سابقة للمتحركة ا إىل متام املشيئة وبلوغ القضية احلتمية املوجبة احلركة األوىل، وهذه احلركة حول قطب الدائرة النارية لوصول 

نها ما ينبث يف حيز الوجود متحركاً ليكون شيئاً معلوماً، ويقول بالتحميد والتمجيد والتسبيح املوجودات، فهي أبداً ينحط م
إن الباري، جل امسه، ال موصوف بصفات الروحانيني من حيث هم حمدثون فاعلون ومنفعلون، وال بصفة : والتقديس والترتيه

دمي أزيل، معلل العلل، فاعل غري منفعل، موجد مبدع جموهر يبدي اجلسمانيني املدركني باحلواس، وإمنا صفته من حيث أفهامنا أنه ق
ما يشاء ويفعل ما يريد، كل يوم يف شأن ال يشغله شأن عن شأن، وليس هذا اليوم من أيام العامل وإمنا هو يوم من أيام الدائرة 

ة، ال إله إال هو رب اآلخرة واألوىل، رافع من الدائرة العلوية، منشئ النشأة األوىل، مبدع النشأة اآلخر: اإلهلية املرتبة يف أفقها
  .وحده إىل جنة املأوى، وحمطّ من جحده إىل قعر جهنم السفلى، وفعله اخلاص ما كان باألمر عنه

 فهذا هو الفعل اخلاص به، املنفعل عنه ذوات اخلواص املثبتة أمساؤها يف السطور املكتوبة يف الرق املنشور، املدرجة يف البيت املعمور

الذي ال يدخله إال املطهرون، وال يسكنه إال احملبورون بسعادات أنوار الطاعة اخلالصة من املعاصي البعيدة بالقرب من أهل الطغيان، 
مث يربز مثاهلا حىت حيصل يف الدائرة الطبيعية . الفاعلة ما يرد منها ويصدر عنها إىل ما دوا صورة بالقوة لتكون مستقرة يف اللوح

نية متحركة بال زمان يف مكان، خارجة بذاا عن الزمان، منفعلة إليها يف زمان، فهي بذاا األول غري داخلة حتت صورة نفسا
قل ادعوا : "قال اهللا تعاىل. حركة الزمان، فسبحان خالق الزمان وموجد املكان ومكون الكيان، وله األمساء احلسىن واألمثال العليا

  ". تدعوا فله األمساء احلسىناهللا أو ادعوا الرمحن أياً ما

بأنه ال يشركه فيها أحد سواه، وفعله الذي فعله : فهذه الصفات احملرية لذوي األلباب والعقول يف معرفة الباري، منها، سبحانه
لناظر بذاته، وأوجده بكلماته موجودة يف موجوداته، مسطورة يف أرضه ومسواته، وهي آياته املكتوبة يف اآلفاق واألنفس، يتأمل ا

  .فيها الواقف عليها احلق املبني ويعاين الصراط املستقيم

فهذه معرفة صفات اهللا، عز وجل، وفعله املخصوص به مبا أوجبه الكالم النطقي والتعبري اللفظي باآللة اجلسمانية والصورة اإلنسانية 
ا لكل أهل دائرة من العباد ما يصلح هلا ويليق ا، كما أن واملالئكة املقربني تقديساً وتسبيحاً ومتجيداً وحتميداً إالّ هو غري هذا، وإمن

معرفة اإلنسان بباريه هي أرفع وأعظم من معرفة احليوان، وحس احليوان بذلك أقوى من حس النبات، وللنبات من احلس بذلك 
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  .أكثر مما للمعادن

    

هلا للنقش والصورة، فهذه عبادا وطاعتها وخضوعها فأما حركة اجلواهر املعدنية للعبادة، واإلقرار باملبدع سبحانه، فهو قبو
وخشوعها، وإن منها ما يلتذ ويشتاق إىل الطاعة، ومنها ما هو أسرع للقبول، وأحسن يف الصورة، وأجل يف القدر، وأعظم يف 

 وال ينتفع به ذلك، ودون ذلك، ومنها ما هو يف غفلة من ذلك ال يقبل الصورة، وال يذوب بالنار، وال له إشراق وال صفاء،
  .كالصم الصالب والصوة واحلجارة واألرضيني السباخ

وأما عبادة النبات فهي ما يظهر منه من احلركات، وذهابه مع اهلواء إذا ذهب مييناً ومشاالً، فهو راكع وساجد، ومسبح ومقدس 
يوان، ومنها ما ال ينتفع به وال يصلح إال باصطكاك أوراقه وحركات قضبانه، وما يبديه من أنواره وأزهاره، وتسليمه مثرته إىل احل

  .للنار

وأما عبادة احليوان فهي خدمته اإلنسان، وذهابه معه حيث ما ذهب، وما يكون من صربه على ما يعمل به، ومنه عاٍص منكر 
  .جاحد لطاعة اإلنسان، عدو له كالسباع وأنواع الوحوش

داه إليه، وهو أجل العبادات األرضية، وأعظم املعارف احليوانية، وله فضيلة وأما عبادة اإلنسان فهي ما أوجبه اهللا تعاىل عليه وه
النطق وشرف القدرة على ما دونه، وكمال اخللقة واستواء القامة، جمموع من العاملني، فهو كاحلد املتاخم للحدين وكالواسطة بني 

قديسك غاية أنسك، وأعظم لذة جتدها نفسك، فعند فاحرص أيها األخ بالعبادة والطاعة حىت تصل إىل حيث تسبيحك وت. الطرفني
  .ذلك تأنف من الغذاء اجلسماين وال حترص عليه وال تشتاق إليه، وتصري يف روضة امللكوت حبيث تكون حياً ال متوت

  اإلنسان الغافل أخس من احليوان 

  فصل واعلم أيها األخ أن اإلنسان الغافل عن العبادة، المنهمك في المعصية، 

 من احليوان، وأخس من النبات، وأخس من املعادن، مردود إىل اسفل السافلني، اجلواهر املعدنية قبلت الصورة وهو مل هو أخس
يقبلها، والشجرة ساجدة وراكعة لرا وهو ال يسجد، واحليوان طائع لإلنسان وهو ال يطيع ربه وال عرفه وال وجده، ونعوذ باهللا 

  .ه التوبة واإلقالة إنه ويل اإلحسانمن هذه الغفلة وهذا النسيان ونسأل

فضل يف معرفة أفعال العقل اعلم أيها األخ أن العقل الفعل هو اإلبداع األول واخللق األكمل، وأنه فعل اهللا الذي فعله بذاته 
نه جحود ما وأوجده بكلمته وقدرته، الذي قدر فيه وجوده الذي جاد به، وحيقق هذا الربهان أن الراد علينا فيما ذكرنا ال ميك

ونعود فنقول إن للعقل فعالً خيتص به، وال ينفرد عنه، وال ينفصل . أوردناه، وال خالف عنده فيما وصفناه، وإال كان رداً للعيان
  .منه، قريب حبيث هو

ل أمره به، وملا كان العقل ال يعدم جود باريه بل واجد له، جيب أن يكون حبيث القرب منه تعاىل مرتباً يف قبضته وإحاطته واتصا
كذلك جيب أن يكون اإلبداع الثاين املنبعث عنه البادي منه املتوجه بالشوق إليه منه بدأ وإليه يعود، فهو بالقرب منه حبيث التوجه 
بالشوق إليه واالستفادة منه واألخذ عنه ما يكون له صورة القيام، وهي النفس الكلية املرتبة يف قبضته، وهو املفيض عليها الفضائل 

ملوجودة يف جوهرها، ومبا تتلقى منه يكون متامها وسعادا، ومبا تالحظ يف ذاا العالية عليها احمليطة ا، وبتأملها بدقة تأمل ا
فإذا تأملت مبالحظتها . االستقرار والشوق إليها والرغبة فيها، يتهيأ هلا بذلك انتساج مالحظته فيها يف دائرا، وحصوهلا يف ذاا

عادت متمثلة ملا رأت يف دائرا أشكاالً كما يفعل التلميذ إذا امتأل من تعليم مفيده، عاد إىل متثيل ما تعلم بالتشبه واستمدادها 
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وإمنا جعل ذلك يف جبلتهم وغريزة عقوهلم . واحملاكاة، كما يوجد ذلك يف الصبيان من حماكاة صنائع آبائهم والتشبه م يف أفعاهلم
  .فة الصنائع واألعمال ملا يف ذلك هلم من النفع التام والصالح العام لعمارة دار الدنياليكون قائداً هلم إىل معر

    

فإذا صارت تلك النقوش واألشكال يف دائرة النفس ورتبتها يف آفاقها وبنتها يف دائرا، ابتدأ بإلقائها إىل من دوا وتولت إثباا فيه 
 إىل من دوا وتولت إثباا فيه كثبوا فيها وكوا عنها، فابتدأت القوى الطبيعية اليت كثبوا فيها وكوا عنها، فابتدأت بإلقائها

حتيط باألجساد اهليوالنية فتركب منها نقوش صورية وأصباغ نورانية موجودة يف أجسام نورانية، موجودة يف أجسام ظلمانية 
حانية، وصارت احلكم امللقاة عليها بقوة ملكية وإرادة فلكية وأجساد هيوالنية لتشرق عليها أنوار نفسانية، وتتحد ا قوى رو

وبقوة عقلية ومشيئة إهلية، وظهرت اخللقة اآلدمية والصور اإلنسانية قائمة باحلق ناطقة بالصدق مقرة بتوحيد اخلالق سبحانه وتعاىل، 
فهي صورة مماثلة لصورة العامل . مه عليهاومقرة حبدوث خلقها، وإتقان صنعها، وكمال بنيتها بوجود باريها ما أوجده فيها وقد

وصورة اإلنسان لنفسه كتاب . الكبري فلذلك مسيت عاملاً صغرياً، مث ما دوا من صور احليوانات وعجائب تراكيبها وبدائع تآليفها
ن اهللا تعاىل، ومشيئته مبني وصراط مستقيم يف العامل الكبري وهو ما فيه إنسان واحد للنفس الكلية تدبر أفالكه وحترك كواكبه بإذ

  .وسابق إرادته، كما حيرك نفس اإلنسان الذي هو عامل صغري مجيع مفاصل جسده وأعضاء بدنه

واعلم أيها األخ أن لتلك احلركات النفسانية قوى متصلة بفلك القمر وما دوا من األركان ومولداا وأفعاالً تظهر فيها ومنها ال 
اىل، كما أن لنفس اإلنسان يف مجيع بدنه ومفاصل جسده أفعاالً كثرية كما بينا يف رسالة تركيب حيصي عددها إال اهللا سبحانه وتع

  .اجلسد ويف رسالة اإلنسان عامل صغري

 وأن الفلك مقسوم نصفني، ويف - كما بينا يف رسالة السماء والعامل -واعلم أن جسم العامل كله مركب من إحدى عشرة كرةً 
ملسري كواكبه، وينحط من كل برج ما يسري فيه من قوة كل كوكب ما يكون به ظهور فعل خيتص به هو الفلك اثنا عشر برجاً 

فاعل له وقائم بعمله، كما ان الدائرة األوىل دائرة الفلك احمليط به، واحملرك له النفس الكلية، وفعله اخلاص به تدوير ما دونه معه، 
بعضها يف جوف : وهكذا إىل املراكز. يف النظام، وهو حميط ا وهي مرتبة يف أفقهوالفعل الصادر عنه كون الدوائر على االستواء 

وتنبعث من هذه الكواكب الثابتة تأثريات وقوى تتصل مبا دوا فتودع فيهم األفعال اليت تبدو عنهم، وتظهر منهم يف . بعض
  .األوقات اليت ينبغي فيها إظهار ذلك مبشيئة اهللا وقدرته

.  أن دائرة الشمس يف العامل العلوي دائرة شريفة عظيمة القدر واملرتلة عند اهللا تعاىل، وهي مبرتلة القلب يف اجلسدواعلم أيها األخ

والفلك احمليط كالرأس، وبه يدوم دوام احلكمة ومن الشمس سريان القوة، وذلك أنه يتصل ا من النفس الكلية قوة ختتص ا 
وذلك أنه تنبث منها قوة روحانية . ام، وا يكون صالح العامل ومتام وجوده وكمال بقائهوهي املعطية قوة احلياة جلميع األجس

يكون ا استواء النظام وقوام األشياء على أحسن قوام، فيتألأل العامل ويزهر وهي قنديل النور الذي ال يطفأ، وسراج القدرة الذي 
شرف املوجودات السماوية واألشخاص الفلكية، وقوا كمثل احلرارة املنبثة من ال خيبو، وهي مبرتلة املثل األعلى يف السموات ألا أ

القلب يف مجيع أعضاء اجلسد، واختصاص أفعال احلرارة يف كل عضو، ويظهر فيه عنها، ويتكون فيها منها ما يكون به منوه وبقاؤه 
 ترد عوضاً عما باد واندرس من العامل فيعود مثله إىل وكذلك أفعال الروحانيني الطبيعية. واختالف ما خرج منه ورجوع ما بدا عنه

مكانه، وهي مستولية على األجسام الوضعية واألكوان املرتبة، وروحانيات النفس املنحطة من الطرف األعلى مما يلي العقل، ختتص 
  .انشرايف روحانيتها، وكرام مالئكتها مبواليد امللوك، وأصحاب التيجان وأويل العز والرفعة والسلط
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قوة مما يلي الطبيعة وهي املتحدة ا من األفعال الطبيعية، وقوة تنحط من : واعلم أيها األخ أن النفس ذات طرفني تنحط منها قوتان
فعند ذلك يشرق العقل عليها ويصرفها اتني . الطرف القريب من العقل فتتصل بالصورة اإلنسانية وتتشكل باألشكال الفلكية

ن النفس بواسطتهما من العامل األعلى، فالطرف األعلى ينحط من دائرة الشمس فيختص من احليوان باإلنسان، القوتني وينحط م
وهلا من األفعال التمام . ومن النبات مبا طابت رائحته وزكت مثرته وحسنت صورته، ومن املعادن بالذهب، ومن اجلواهر بالياقوت

ا من األرض مواضع امللوك والرؤساء، وفعلها فيها الطهارة والنقاء، والطرف والكمال، ومن الصفات اإلشراق والضياء، ومكا
األدىن ينحط بوساطة القمر املرتب يف السماء الدنيا، املوصوف بالزيادة والنقصان، واألخذ واإلعطاء، والتفريغ وامللء، وحنن نذكر 

  .من أفعاله ما خيتص به يف موضعه إن شاء اهللا

  دائرة المالئكة

يها األخ أنه ينحط من دائرة الشمس إىل عامل األرض دائرة ملوضع مالئكة تسميها احلكماء روحانيات، وهلم صفات يف واعلم أ
األسرار الناموسية والعلوم الشرعية تليق م، وأفعال تنسب إليهم، فهم ا معروفون ومبا يظهر عنهم فيها موصوفون، وأفعاهلم ما 

 وما فيها من النبات واملعادن ومجيع املوجودات كل ما قد -ما قدمنا ذكره يف كل اجلهات  ك-يظهر من امللوك وما خيتص م 
عال وارتفع قدره وعظم ذكره، وأفعاهلا املخصوصة ا وصفاا املضافة إليها احلياة واحلرارة اليت تنبث من القلب يف اجلسد، 

فهذه أفعال روحانيات الشمس يف . لضياء والعظمة واجلاللةواالعتدال والكمال والتمام والصالح واحلسن والبهاء والنور وا
املعامالت، ومقامات املالئكة املنبثني يف العامل منها، املنحطني من دائرا ملوضع امللوك والسالطني الذين لبسهم الديباج األصفر 

م ملك كرمي، وشخص عظيم بيده راية وحليهم الذهب األمحر، وتيجام مكللة باجلواهر، ودوام خيل سقر وبراذين صفر، يقدمه
ال إله إال اهللا احلي القيوم، معطي احلياة لكل حي، جاعل الشمس والقمر آية للناظرين املتفكرين يف : صفراء مكتوب عليها بالنور

من قل اللهم مالك امللك تؤيت امللك : "خلق السموات واألرض، وما خلق ذلك إال باحلق، سبحان ربك رب العزة عما يصفون
  ".تشاء وترتع امللك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذلّ من تشاء بيدك اخلري إنك على كل شيء قدير

وهؤالء املالئكة املوصوفون ذه الصفات املنسوبون إىل هذه الدرجات يطلعون بطلوعها ويغربون بغروا، وهم املالئكة املوكلون 
ومنهم تشرق القوة النفسانية، وم تضيء القوة العقلية، فهم إذن . ص بوساطتهابدائرا، السائرون يف فلكها، املتصلون بعامل األر

أشخاصهم نفسانية، وأرواحهم عقلية، وموادهم إهلية، فهم ال يضيق م املكان، وال يغريهم طول الزمان عن أفعاهلم، واملكان عن 
  .كيام

ملقربون ومن دوم الالحقون م، من حتتهم ومن فوقهم مالئكة فهذه املرتلة أجل منازل الروحانيني الفاضلني، وهم املالئكة ا
موصوفون بصفات غري هذه، كذلك حىت يكون فوقهم من هو أعلى وأشرف، إذ كان هؤالء روحانيني بذوام متصلني باجلسمانية 

الئكة العالني ختتص م من حيث مبا يظهر فيهم من أفعاهلم، والذين فوقهم مالئكة عالون، وهؤالء املقربون من العالني، وصفات امل
ذوام وأفعاهلم أنفس ناطقة، وروحانيام كائنة، منهم نفسانيون وهم الالحقون بالكرسي الذي وسع السموات واألرض، ومنهم 

  .احلافون من حول العرض، ومنهم محلة العرش، وكل يف مقام كرمي وحمل عظيم يسبحون حبمد رم

وحتقق لك ما ذكرنا، فقد يأ لك أن تصري بالصورة امللكية فتكون قد حزت الفضيلة واإلنسانية، فإذا تأملت يا أخي ما وصفنا 
وتربأت عن الصورة احليوانية والصفة البهيمية؛ وتصري من سكان السماء بروحك الزكية ونفسك املضيئة، وتصري صورتك ذاتية 

افقة املالئكة املقربني، واألنبياء املرسلني، والشهداء الصاحلني، نفسانية، وروحك قدسية عقلية، ومادتك إهلية، وتستحق حينئذ مر
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  .وتدخل اجلنان وحتل يف دار احليوان، فيكون طوىب لك وحسن مآب

واعلم أيها األخ أنه ال يتهيأ لك ذلك باملعرفة دون العمل، وال بالقول دون الفعل، كما أنه ال ميكنك أن تكون يف الدنيا مبجرد 
  .دون جسمك والوسائط اليت بني املوجودات وبينكنفسك ولطيف روحك 

    

واعلم أن العمل هو سلم املعراج، واملعرفة هي النور يسعى بني يديك، فبالسلم ترتقي، وبالنور تدي، وفقك اهللا وإيانا للعلم 
  .والعمل برمحته

  فصل دائرة زحل

  تنبث منها روحانيات تسري في جميع العالم 

واليد، وا يكون متاسك الصورة يف اهليوىل، وهي تعطي األشياء الثقل والرزانة والوقوف واإلبطاء، من األفالك واألمهات وامل
وموضعها من جسد اإلنسان الطحال وما ينبث منه يف اجلسد من املرة السوداء، وبذلك تكون أجزاء البدن من العظام والعصب 

وهلا من احليوان ما اسود لونه وقبحت صورته، ومن النبات مثل ذلك، واجللود ومجود الرطوبات، ومن أفعاله الربودة، اليبوسة، 
 وكل ما أسود لونه ونتنت رائحته، ومن األرض واجلبال السود واألودية املظلمة،والطرق 8ومن املعادن الرصاص األسود والقري

  .الوعرة، والوحوش الذعرة الكريهة املنظر، ومن عامل اإلنسان ما يكون ذه الصفة

فعال هذه الروحانيات املوت وسكون احلركة واملالئكة املنبثة منه يف العامل، موصوفون مبا يبدو عنهم ويظهر منهم من أفعاهلم ومن أ
  .وأعماهلم، ليكون بذلك الفعل عذاب النفوس العالية واألرواح الساهية، وهي كتب مطموسة وصور معكوسة

الئكة النازلون لقبض األرواح وموت األجساد، روحانيات موكلون بساعات الليل وأفعال روحانيته يف العامل الربودة واليبوسة وامل
ال إله إال اهللا مقدر الليل : وهي أعداد ال حيصيها إال اهللا، وهم ركاب على دواب دهم يقدمها ملك بيده راية سوداء مكتوب عليها

  ".ما اختذ اهللا من ولد وما كان معه من إله: "عيداًوالنهار، وجاعل الظلمات والنور، كذب العادلون باهللا، وضلوا ضالالً ب

وخيتص من بقاع األرض باملواضع الدارسة واألماكن املنقطعة واجلبال الشاخمة والطرقات الوعرة وهي عمار ما خرب من األرض، 
ت باملاء وساحت يف وم يكون متاسك البحار يف أماكنها، وثبات أوتاد األرض ومتاسكها، ولوال ذلك لسالت أجزاؤها، واختلط

  .البحار

فهذه املالئكة املوكلة ا متسكها بإذن اهللا، عز وجل، والفالسفة تسمي هذه املالئكة روحانيات زحل، والناموس يسميها مالئكة 
  .الغضب وجنوداً وأعواناً، وهم املوكلون بقبض األرواح وملك املوت منهم

  فصل دائرة المشتري

يف مجيع العامل يكون ا اعتدال الطبائع وتأليف القوى املتنافرات، وهي سبب املتولدات تنحط منها قوى روحانيات تسري 
وأفعال روحانياا يف العامل الكبري ما ينبث من الكبد يف جسد اإلنسان الذي هو عامل . الكائنات وحفظ النظام على املوجودات

يف األعضاء، وبه ينمو اجلسد ويستوي البدن وتطيب احلياة، صغري الذي به يكون صالح املزاج واعتدال األخالط وجريان الدم 
وروحانيته مستولية على مواليد األنبياء، صلوات اهللا عليهم، وأصحاب النواميس ومواضع املالئكة . ويلذ العيش وتأنس األرواح

ن احليوانات الصور احلسنة املذبوحة وم. املنبثة من دائرته، النازلني من فلكه، اخلارجني من بابه، مواضع الصلوات وبيوت العبادات
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ومن النبات ما كان يف غاية االعتدال واية النفع، وله من الطيب الكافور، . يف القرابني، املفرقة حلومها يف الصدقات والزكوات
وخيتص مبواليد . طيالسومن البخور ما كان معتدالً بني الربودة واحلرارة والرطوبة واليبوسة، ومن الثياب البيض والعمائم الكبار وال

  .احلكماء والقضاة ومن خيدم يف نواميس األنبياء ومقامات احلكماء

وهم عدة ال حيصيهم إال اهللا عز وجل، وركاب على خيول بيض وشهب وبلق، . واملالئكة املنبثة منه سكان الفضاء ومدبرو اهلواء
جاعل املالئكة "ال إله إال اهللا وحده ال شريك له :  عليهاوثيام بيض وخضر، يقدمهم ملك كرمي وشخص عظيم بيده راية مكتوب

  .وهو على كل شيء قدير" وإن من أمة إال خال فيها نذير" "رسالً أويل أجنحة مثىن وثالث ورباع يزيد يف اخللق ما يشاء

ج، ومن املياه ما كان حلواً وختتص هذه القوى من املعادن باألجساد البيض اللينة، ومن اجلواهر اللؤلؤ واملرجان والبلور والزجا
لذيذاً يكون فيها احليوان احلي وغري احليوان، وهو خمتص ا، وبه يكون منبعها، ومع روحانيته يكون معراج األنبياء إىل ما أعد اهللا 

  .هلم من حسن املآب وجزيل الثواب، ورضوان خازن اجلنان منهم

  فصل دائرة المريخ

    

 العامل من األفالك واألركان واملولدات، وا يكون الرتوع والنهوض والسرعة يف األعمال تنبث منها قوى روحانية تسري يف
. والصنائع، والترقي يف معايل الدرجات، وطلب الغايات، والوصول إىل التمام والبلوغ إىل الكمال بالقهر والغلبة والعز والسلطنة

يد وما يتخذ منه من السالح، وما يصلح لوقود النار يف النبات وختتص أفعال روحانيتها وأعمال مالئكتها من املعادن باحلد
وذه احلرارة الغريزية يكون جذا . واألشجار ما يكون منه من احلرارة املنضجة لثمارها اليت متتص الرطوبات املائية واملواد الندية

  .لربودة، فتلفت واضمحلت وما بقيت وعدمتللربودة املوجودة فيها، ولوال هذه احلرارة لتلفت أصول النبات، وغلبت عليها ا

وفعلها املختص باحليوان ما يظهر فيه من الغضب والتعدي والشر، وكذلك يف عامل اإلنسان ما يكون من احلروب والفنت، ومن 
 يف البدن بقاع األرض مواضع النريان وعمل احلديد ومذابح احليوان، ومن جسم اإلنسان املرة الصفراء وما ينبث منها من األفعال

  .من اللهيب واحلرارة، ولوال ذلك لغلبت القوة الباردة اليابسة على اجلسد فتلف واضمحل

ليهلك من هلك عن بينة وحييا من حي عن : "وباحلروب والفنت مييز اهللا اخلبيث من الطيب ويكون سعادةً لقوم وحنساً لآلخرين
ي عددهم إال اهللا، عز وجل، يقدمهم ملك راكب فرساً أمحر، بيده راية وهذه الروحانيات أيضاً مالئكة غالظ شداد ال حيص" بينة

يا معشر . "ال إله إال اهللا مقدر املوت واحلياة، وله ما يف السموات وما يف األرض، وما سكن يف الليل والنهار: محراء مكتوب عليها
  ".زلنا احلديد فيه بأس شديد ومنافع للناسوأن. "اآلية" اجلن واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات واألرض

وهذه الروحانيات ختتص مبواليد السالطني، وأصحاب السيوف، ووالة احلروب، وأصحاب الشجاعة واإلقدام والنجدة واجلراءة، 
طلب وهي تفعل من ذلك بضد ما تفعل روحانيات زحل، إذ فعل روحانيات زحل القرار واهلدوء وإعمال احليلة وإبطاء احلركة و

  .الفرصة

  فصل دائرة الزهرة

تنبث منها قوى روحانية تسري يف مجيع جسم العامل وأجزائه، وا يكون زينة العامل وحسن نظامه، واء أنواره، ورونق أزهاره، 
وزخرف الكائنات، وحسن املوجودات، واعتدال النبات، والشوق إىل الزينة وحمبة اجلمال، وطلب الكمال، كما ينبث من جرم 
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ملعدة شهوة املالذ إىل مجيع جماري احلواس اليت تستلذ املأكوالت واملشروبات، وروحانياا تستويل على مواليد النساء واخلدم ومن ا
وأفعال روحانياا يف العامل العشق واحملبة والتزين بالزينة احلسنة، وختتص من املعادن مبا يصلح للنساء من اآلالت . جيري جمراهم

لي واخلوامت، ومن اجلواهر بالدر، ومن النبات بكل ما طاب طعمه ورائحته وحسن منظره من مجيع أزهار األشجار واألكاليل واحل
ومواضعها يف األرض أمكنة اللذات ومواضع اخللوات، . ومن احليوان مبثل ذلك. وروائحها وأدهاا وحسن منظرها وطيب مثرها
ز وجل، ركاب حيوانات ملونة، موشحة بالزينة، يقدمهم ملك بيده راية مكتوب وروحانياا مالئكة ال حيصي عددهم إال اهللا، ع

وهي ذات النقص . اآلية" قل من حرم زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق"ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، : عليها
  .والتصوير وذه القوة ثبات النفس يف اهليوىل

  فصل دائرة عطارد

 قوى روحانيات تسري يف مجيع جسم العامل وأجزائه، وا تكون املعارف والعلوم واخلواطر واإلهلام والرؤيا والوحي تنبث منها
والنبوة، كما تنبث من الدماغ القوة الومهية وما يتبعها من الذهن والتخيل والفكر والروية والتمييز والفراسة واخلواطر واإلهلام 

انياا وختتص أفعال مالئكتها اهلابطة من املعادن الطبيعية بالزوابيق واألرواح الصاعدة، ومن والشعور واإلحساس، وتستويل روح
جواهر ما كان ذا لونني مثل اجلزع والبادزهر؛ ومن احليوان الزرافات وبقر الوحش وكل ما خف مشيه وأسرع يف ذهابه، ومن 

ويؤثر يف العامل الصنائع .  الكتاب والوزراء والعمال وجباة األموالوختتص من عامل اإلنسان مبواليد. النبات مثل األودية الفاضلة
ومالئكته النازلة من دائرته كرام كاتبون وحفظة حاسبون ذوو مناظر . واحلرف، ومن الكالم الشعر واخلط والنظم وغري ذلك

:  إله إال اهللا وحده ال شريك لهال: حسنة وصور ية، أرواحهم خفية، وأشخاصهم لطيفة، يقدمهم ملك بيده راية مكتوب عليها

  ".كال إا تذكرة فمن شاء ذكره يف صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة"

    

  فصل دائرة القمر

تنبث منها قوى روحانية تسري يف مجيع العامل وأجزائه، فيها تنفس املوجودات يف العامل مجيعاً تارةً من عامل األفالك حنو عامل الكون 
 أول الشهر، وتارة من عامل الكون حنو عامل األفالك يف آخر الشهر، وهي القوة املتوسطة بني عامل األفالك معدن البقاء والتمام، من

وبني عامل األركان معدن الكون والفساد واهلبوط واالحتاد، كما تنبث من جر الرئة القوة اليت ا يكون التنفس تارة باستنشاق 
د حلفظ احلرارة الغريزية على اجلسد، وتارة تكون بإرساله إىل خارج لتروحيه، فعند استنشاق اهلواء تربو الرئة اهلواء من خارج اجلس

كذلك القمر باستمداده مما فوقه تتسع دائرته وبط مالئكته باملواد العلوية واخلريات السماوية . وتعظم، وعند إرساله تعزل وتصغر
والربا، فعند ذلك تكثر مياه األار وتربو وتسمن األجسام، فال يزال كذلك إىل النصف من الشهر فيفعل يف العامل الزيادة والنماء 

ويتكون يف هذه املدة بعض املعادن، ويتكون بعض اجلواهر، وروحانياا تفعل يف املعادن الفضة واألجساد البيض مثل امللح والثلج، 
ان ما يتكون من املياه ويكون غذاؤه منها، وتستويل روحانياته وختتص أفعاله وله من اجلبال البيض ومواضع الثلوج، وله من احليو

  .وجنوده مبواليد أصحاب العمارة مثل الوكالء والدهاقني وأصحاب اجلمع ومن يفعل من املياه

ها إىل العامل األرضي وقد ذكرنا أيها األخ ما يكون من أفعال روحانيات منازل القمر اليت تسري فيها ومتر عليها وما يهبط منه، ومن
وهذه القوة . واملركز السلفي، وما يكون منها وما جيب للعامل إذا أراد أن يعمل ما يعمله من معرفتها، يف رسالة السحر والعزائم
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 هي املخصوصة بتدبري عامل الكون والفساد، وفلك القمر هو مساء الدنيا، ومالئكتها هي املوكلة بعامل األرض وهم عدة ال حيصيهم

والقمر قدرناه منازل حىت : "ال إله إال اهللا وحده ال شريك له: إال اهللا تعاىل، يقدمهم ملك بيده راية بيضاء مكتوب عليها بسواد
  ".عاد كالعرجون القدمي، ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل سابق النهار وكل يف فلك يسبحون

  بالقوى الروحانية السارية من أجرام الكواك

فصل وهكذا ينبث من جرم كل كوكب من الكواكب الثابتة قوة روحانية تسري يف مجيع جسم العامل من أعلى الفلك الثامن 
وذه القوة ومع هذه املالئكة يكون النور الذي تشرق به السموات، وتضيء . الذي هو الكرسي الواسع إىل منتهى مركز األرض

من شجرة مباركة : "ديل املضيء والكوكب الدري والنور الزاهر والسراج األنور املتوقداألفالك، ويتصل بالشمس، فتكون هي القن
وينبث من نور الشمس يف اهلواء األجسام الشفافة اموع فيها النور واإلشراق والضياء واحلسن ". زيتونة ال شرقية وال غربية

ة حمفوظة يف اهليوىل، وا صالح العامل وقوامه وكونه على ما هو والبهاء، وذه القوة تنحط صور املوجودات فتصري يف دائرة الطبيع
: موجود بإذن باريه تعاىل، وايات سكان السموات وهم املالئكة العالون وهم جنود اهللا الذين ال يعلمهم إال هو كما قال تعاىل

 له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا وما منا إال: "وقال حكاية عنهم" وما يعلم جنود ربك إال هو وما هي إال ذكرى للبشر"
وهم سكان الكرسي الواسع، ومحلة العرش احمليط من فوقهم ميدوم بالفيوضات الكاملة والنعم الشاملة وهم " لنحن املسبحون

يه، وهم محلة الوحي والتأييد إىل من دوم، املبلغون رساالت املترتبون يف جوار رب العاملني، املستمعون لكالمه، الفاعلون بأمره و
  .رم إىل األنبياء صلوات اهللا عليهم أمجعني

  دائرة األثير

    وإذ قد ذكرنا صفة الدوائر الفلكية 

واملالئكة السماوية والروحانيات اهلابطة من املأل األعلى من لدن العرش إىل منتهى املركز أسفل السافلني، وبني ذلك دائرة ودائرة 
فأول الدوائر اليت دون فلك القمر دائرة األثري وهي . يظهر من أفعاهلم يف الزمان مبوجبات أحكام الِقرانما فيها من السكان وما 

دائرة كرية نارية حادثة من حتريك فلك القمر وما يتصل به من أفالم الكواكب ونريان حرارات دوران األفالك واصطكاكها 
فية هذه الدائرة وردية متموجة متحركة مستديرة، ينحط منها إىل العامل وكي. ومتوجها وشعاعاا، وجتتمع كلها حتت فلك القمر

قوى نارية، والنار اليت يف العامل منها، ويكون وصوهلا إىل العامل بوصول نور الشمس وهي احلرارة اليت تنحل بنور الشمس مما دون 
 بروجها من دائرة األرض يكون الصيف، وإذا فلك القمر، تقوى يف الصيف وتضعف يف الشتاء لقرب الشمس منها، إذا قاربت يف

ومن فعل . بعدت يف أوجها وعلى دائرة فلكها ضعفت هذه الدائرة، وبضعفها يقوى فعل الدائرة املرتبة حتتها وهي دائرة الزمهرير
ار جزئية من النار دائرة األثري يف العامل يكون التسخني والنضج وإصالح الغذاء وهي النار املستضاء ا من ظلمات الليل وهي ن

  .الكلية

  فصل ومن تحتها دائرة الزمهرير

وكيفيتها كرية لوا أزرق وحتمر، وحدوثها من اهلواء والبخارات الصاعدة من األرض، فإذا وصلت إىل سطح كرة األثري تعذر 
والثلوج وما شاكل ذلك إذا بعدت عليها نفوذها فوقفت مرتبة حتتها، منها ينبث إىل العامل ما حيدث يف الشتاء من الربد واألمطار 
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الشمس وضعف فعل دائرة األثري واستولت على الكواكب النارية يف اليبس، وفعلها الربد والرطوبة، ووصول قوا يكون بوصول 
  .القمر، ويزيد بزيادته، وينقص بنقصانه

  فصل ومن تحت دائرة الهواء

لسماء، وتبيض بإشراق الشمس والقمر والكواكب عليه، تضيء بالنهار وكيفيتها مستديرة ممتزجة، ولوا امساجنوينّ وهو لون ا
وفعل هذه الدائرة يف العامل تغذية . وتظلم بالليل، وهي مهيأة لقبول األنوار وتضيء حبسب قواها فيها ووصوهلا إليها وإشراقها عليها

وهي معتدلة . وة واحلركة وطيبة العيش ولذة احلياةاألجسام وحفظها على استواء النظام وترويح احلرارة الغريزيةو النفس وحفظ الق
متيل مع ما يقوى عليها ويتصل ا، تربد يف الشتاء مبا يتصل ا من قوة الزمهرير، وحتمى يف الصيف مبا يتصل ا من قوة حر األثري، 

  .وما يكون من فعل الشمس والقمر وبقية الكواكب، ذلك تقدير العزيز العليم

  لهواء دائرة الماءفصل ودون دائرة ا

وهي مستديرة حائطة باألرض، واهلواء حافظ ا فما ينشفه اهلواء ويصعد به ويعرج معه بالبخارات الصاعدة مع لطائف األمهات 
حىت يتصل بدائرة الزمهرير، ويسخن حبرارة األثري، وتشرق الشمس عليه مع شعاعات الكواكب، فيصري مطراً وغيثاً يغاث به أهل 

  . حلواً طيباً سائغاً، لذة للشاربنياألرض ويصري

 فانظر أيها األخ هذه احلكمة، وتأمل هذه -ومنه ما يكون قبل صعوده ملحاً أجاجاً كالبحار املاحلة واملياه النابعة من السباخ 
طبيعة واللذة الصنعة، وانظر كيف يكسب املاء بطلوعه إىل دائرة الزمهرير وبعده من دائرة األرض ويتصل به وتشرق عليه هذه ال

ولو بقي على احلالة الدنيئة والرتبة ! والصفاء واللطافة واملنفعة، ويصري مادة لألجسام، وغذاء لألبدان، وحياة للنبات واحليوان
  .الناقصة لكان غري منتفع به

ؤها يف رفيع درجاا وما وكذلك النفس إذا بقيت مع جسمها البايل ومكاا الدينء ال تنال الفضائل اليت ا تكون سعادا وارتقا
  .تناله من اللذة والطيب يف دار املعاد بعد مفارقة األجساد وعند النقلة عن عامل الكون والفساد

  وبعد دائرة الماء دائرة األرض وهي التراب

انيني، ويف وكيفيتها مستديرة، ولوا أسود، كثيفة جامدة، وعلى بسيطها مستقر اجلثمانيني، وعلى ظهرها إشراق أنوار الروح
البقاع الطاهرة فيها مسكن النبيني والصاحلني، وهي مهبط الوحي واملالئكة املقربني، ويف باطنها سكون املعادن، ويف البقاع الطيبة 

يستقر املاء املعني الذي هو لذة للشاربني، سطحها مما يلي األفالك هو وجهها، وهو مقر العامل اجلسماين، واخللق اإلنساين، وهو 
ر عليها وخطوط فيها، ولكل دائرة فعل خيتص ا، وعمل يظهر منها حبسب ما يتصل ا من فوقها، والذي دون فلك القمر دوائ

  .مأوى الصم البكم الذين ال يعقلون يف أسفل السافلني

    

رض، الكائنة فيها، وإذا قد ذكرنا الدوائر اليت هي دون فلك القمر إىل منتهى مركز األرض فلنذكر الدوائر اليت على سطح األ
  .الصاعدة عنها، املستقرة عليها

أول ما بدأ يف باطن األرض اعلم أيها األخ أنه أول ما بدأ يف باطن األرض، وحترك بالكون، املعادن، وهي دائرة كانت ذات قوة 
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اق للفعل، ولكل شكل ومنها ما يقبل الصورة وينس. كامنة كثيفة وثقيلة منها صلبة ورخوة ذات ألوان وأصباغ وزيادة ونقصان
 مث الدائرة اليت فوقها التالية هلا دائرة النبات، وهي مرتفعة عن - قد ذكرناها يف رسالة املعادن -منها فعل خيتص به وقوة توجد فيه 

تناوله من مثارها األرض بعد كوا مرتفعة حنو احمليط، قابلة ملا يرتل عليها، وفعلها الغذاء للحياة، وهي الواسطة بينه وبني األرض مبا ي
  .وحبوا ومبا ينتفع به منها فيما يصدر إليه عنها، وقد ذكرنا ما خيتص بكل نوع منها يف رسالة النبات

  والدائرة التي من فوقها دائرة الحيوان

عمل وهو وأفعاهلا وما يظهر منها، وهي حائطة بدائرة النبات، قاهرة ملا يكون فيها، تأكل منها وتتغذى ا، ولكل جنس منها 
 والدائرة املرتبة فوق هذه الدوائر، اليت هي هلا - قد ذكرناها يف رسالة احليوانات -عامل له، وفعل خيتص به، وفيها لإلنسان منافع 

كالفلك احمليط باألفالك، دائرة عامل اإلنسان إذ كان املتحكم فيها كلها، فأول هذه الدائرة آدم، وآخرها صاحب الدور اجلديد يف 
  .ن املستأنفالِقرا

وهذه النفوس احليوانية املرتبة حتت اإلنسان بالطاعة له واالنقياد ألمره ويه، هم املالئكة الذين سجدوا آلدم، عليه السالم، وأقروا 
الطاعة، وهم صور وأشباح للمالئكة الذين هم سكان السموات وعامل األفالك، واحليوانات العاصية لإلنسان املعادية له، وهي مثل 

فقد بان مبا وصفنا وحتقق مبا ذكرنا معرفة ما يف العامل الصغري والكبري، وما يكون من . بليس وجنوده وحزبه، والشيطان وأتباعهإ
فعل اإلنسان ويبدو منه ويظهر عنه من األفعال املتضادة واألعمال املتباينة، وأنه صورة قد قهرت الصور، ودائرة قد أحاطت 

 ونريد أن نذكر يف هذه الرسالة ما - وقد ذكرنا طرفاً منه يف رسالة اإلنسان الصغري -ا مثاالت ملا فوقها بالدوائر اليت دوا، وفيه
يتفرع من كل دائرة من هذه الدوائر اسمة واخلطوط املركبة، ونبتدئ بدائرة اإلنسان وما يوجد فيها من األقسام احمليط بعضها 

إىل مركز األرض الذي هو مستقر الكثائف، ووجود فعل اللطائف بالتمثيل وإقامة ببعض، حىت يكون آخرها فلك القمر، وينتهي 
  .الدليل

  فصل دائرة الناموس اإللهي

  وأشخاصها القائمون بأمور النواميس 

مثل وما أنزل إليهم من رم، ومثلها يف عامل اإلنسان مثل الفلك احمليط وكواكبه، وما ينحط إليها من السعادات يف الدين والدنيا 
وهذه الدائرة يف عامل اإلنسان مبرتلة . ما يتصل بالعامل كله من فيضان الكواكب الثابتة من احليوان والسعادات وإشراق النور والضياء

دائرة الشمس يف عامل السموات، ويقترن ا دائرة امللك والعز والسلطان، وهي حاوية جلميع ما دوا من الدوائر يف عامل اإلنسان 
  .ا دوا من العوامل، وم يتصل منها العلم واحلكمة واإلخبار مبا كان ويكونحميطة مب

  فصل الدائرة التي تليها 

  دائرة أصحاب الحكم الفلسفية العقلية

  المرتبة في أفق الدائرة األولى وتنبث منها في العالم الصنائع المحكمة واألفعال المتقنة 



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  720  

  .مما يصلح للرؤساء وامللوك وما يليق م

ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، : "مث ما دون ذلك دائرة أخرى حىت يكون آخرهم أدىن الصنائع وأخس األعمال كما قال تعاىل
  ".وأُحوج بعضهم إىل بعض وجعل بعضهم لبعض سخرياً

 بكل دائرة منها فقد بان ذا القول أن عامل اإلنسان درجات وطبقات ودوائر حميطة بعضها ببعض، بادية بعضها عن بعض، وخيتص
من قوى الشمس وأفعاهلا مثل ما خيتص بكل كرة وفلك من فعل النفس الكلية، وما يسري فيها من قواها وروحانياا يف العامل، 

وتتهيأ قواها وروحانياا يف جهاته، وتوكيلها مالئكته مبوجودام، وإقامتهم إياهم يف مواضعهم الالئقة بواحٍد واحٍد منهم، ومبعرفة 
إلنسان بنية جسده وكيفية فعل نفسه يف جسمه تكون معرفته مبا يف العامل الكبري بأسره، وبتوحيد خالقه، وترتيه مبدعه، ومعرفة ا

أعرفكم بنفسه : "ولذلك قال النيب، صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم. آياته املكتوبة يف أرضه ومسائه، وما أبداه واخترعه من خملوقاته
  ".أعرفكم بربه

    

  وجسم اإلنسان مبني على تسع دوائر

اعلم أيها األخ أن اهللا، عز وجل، جعل جسم اإلنسان مركباً من تسعة جواهر، مبنياً على تسع دوائر مركبة بعضها يف جوف 
كبة ألن األفالك تسع طبقات مر. بعض، ليكون جسم اإلنسان مبوجود بنيته وكمال هيئته، مشاكالً لألفالك بالكيفية والكمية مجيعاً

فكذلك جسم اإلنسان خلق ". وكل يف فلك يسبحون: "بعضها يف جوف بعض، والفلك احمليط حائط ا كلها، كما قال اهللا تعاىل
تفصيل ذلك وهي العظام واملخ فيها والعصب والعروق وفيها الدم : من تسعة جواهر، بعضها فوق بعض، وآخر ملبد عليها حميط ا

  .واللحم واجللد والشعر والظفر

وفعل العصب . وفعل العظام مسك اللحم وثباته عليها. فاملخ يف جوف العظام، وفعله تركيب العظام، وحفظ القوة، وتليني اليبس
وفعل العروق مجع . وفعل اللحم سد خلل ذلك اجلسم ووقاية للعظام لئال تنصدع وتنكسر. ضبط املفاصل ورباطاا كيال تنفصل

وفعل اجللد . وفعل الدم مسك احلرارة وضبط احلياة واعتدال املزاج واحلركة. سد وحتريكه بالنبضالدم فيها وجريانه إىل أطراف اجل
  .وفعل الظفر ضبط األطراف ومسكها وزمها لئال تنكسر وتنتشر. اإلحاطة جبميع اجلسم وما فيه وهو كالسور عليه

  لماذا وجد في الجسد اثنا عشر ثقبا

شر برجاً، كلك وحد يف بنية اجلسد اثنا عشر ثقباً مماثلة هلا، وكما أن يف النفس الفلكية يف فصل وملا كان الفلك معموراً باثين ع
كل برج من أبراج الفلك قوى موكلة ا، كذلك لنفس اإلنسان يف كل حاسة من جسمه قوى موكلة ا تصدر عنها وترجع 

  .إليها

نسان ستة ثقوب يف اجلانب األمين وستة يف اجلانب األيسر مماثلة وملا كانت األبراج ستة منها جنوبية وستة مشالية، كذلك وجد لإل
  .هلا بالكمية والكيفية مجيعاً

وملا كان يف الفلك سبعة كواكب سيارة ا جتري أحكام الفلك يف الكائنات، وا يكون نظام املوجودات، كذلك يوجد يف اجلسد 
وملا كانت هذه الكواكب ذوات .  الطبيعية مبا يكون به صالح اجلسدسبع قوى فعالة منبثة من النفس اإلنسانية، متصلة بالقوة

نفوس وأجسام وأفعال روحانية تفعل مبا يظهر من فعلها يف املوجودات من احليوان والنبات، كذلك يوجد يف جسم اإلنسان سبع 
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 واملاسكة، واهلاضمة، والدافعة، اجلاذبة،: قوى جسمانية تفعل يف اجلسم ما يكون به بقاؤه ومنوه وصالحه مبواد سبع قوى وهي
والغاذية، والنامية، واملصورة؛ وسبع قوى روحانية مماثلة لقوى روحانيات الكواكب السبعة، وهي القوى احلساسة، وا كمال 

والشامة، اإلنسان ومتام أفعاله، كما أن بالسبعة الكواكب زينة الفلك وقوامه واستواء العامل األعلى ونظامه، وهي القوى الباصرة، 
  .والذاقة، والسامعة، والالمسة، والناطقة، والعاقلة

والقوى اخلمس تشبه الكواكب اخلمس، وهاتان القوتان، أعين الناطقة والعاقلة، مشاتان للشمس والقمر، وذلك أن القمر من 
 معاين املوجودات وحقائق املرئيات، الشمس يأخذ نوره جبريانه يف منازله الثماين والعشرين، كذلك الناطقة من القوة العاقلة تأخذ

  .فتخرب عنها بثمانية وعشرين حرفاً من حروف املعجم

    

وملا كان يف الفلك عقدتان ومها الرأس والذنب ومها خفيتا الذات ظاهرتا األفعال، كذلك وجد يف جسد اإلنسان شيئان للمزاج 
وكذلك النفس إذا مالت إىل العقل صحت . زاج اضطرب الكلفإذا صلح املزاج استقام أمر اجلسد، وإذا فسد امل. صالح وفساد

وإذا مالت إىل الطبيعة اضطربت أفعاهلا وقبحت . أفعاهلا وختلصت من كدر الطبيعة وأشرق العقل عليها واهتدت إليه وأنست به
ب، وما حيدث يف أعماهلا وبعدت عن علتها وغرقت يف حبار جهالتها وانكسفت كما يكون انكساف الشمس والقمر بعقدة الذن

كذلك املزاج بصالحه يكون صالح القوة الناطقة والقوة العاقلة، إذا سلمت بنية اجلسد . األرض ويكون يف ذلك من األمور الصعبة
وجرت على األمر الطبيعي صفت النفس، وإذا صفت النفس أشرق العقل عليها وأضاء فيها، والعينان يف اجلسد مشاكلتان للشمس 

سراجا اجلسد وما تدرك النفوس صور املوجودات واأللوان املرئيات مبادة إشراق ضوء الشمس والقمر، وكذلك والقمر إذ مها 
وكما أن يف دوائر الفلك وبروجه حدوداً ووجوهاً ودرجات، كذلك يوجد يف مفاصل اجلسد وأعضاء البدن . بقية سائر احلواس

النفس الكلية يف الكواكب السبعة والربوج االثين عشر روحانيات هلا وكما أنه ينبث من قوى . مفاصل وعروق خمتلفة األوصاف
أفعال ختتص بكل كوكب وكل برج، وأا تنحط إىل العامل مع كل حلظة ودقيقة وساعة وحركة من حركات الزمان، كذلك 

من حلظاته ونفس من لنفس اإلنسان يف جسمه ومفاصله أفعال وأعمال تظهر منها وتبدو عنها مع كل حركة من حركاته وحلظة 
وكما أن نفس اإلنسان متصلة متحدة حمركة حبركة اجلسم ما دام موجوداً بذاته، قائماً بأدواته إىل وقت مفارقتها إياه . أنفاسه

وخروجها عنه إىل ما سواه، كذلك النفس الكلية متحدة باحلركة الفلكية بإذن باريها، وكوا على ذلك إىل املدة املقدرة واحلكمة 
  .ملدبرةا

  مشاكلة جسم اإلنسان للدوائر

  التي دون فلك القمر 

ومن فيه إىل أصل عنقه مشاكل لدائرة . رأسه يشبه دائرة األثري وهي النار من جهة شعاعات بصره وحركة حواسه وحرارة أنفاسه
ض، كذلك من فم اإلنسان يكون وصول الزمهرير ملرور املاء البارد عليها وجريانه فيما كما يرتل املاء من دائرة الزمهرير إىل األر

املاء إىل جوفه وما يظهر فيه من البصاق وما يبدو من كالمه وأصواته وزجراته وراته مثل الرعد والصواعق والثلوج املنحطة من 
 يتصل من أنفاسه وما وصدره مشاكل لدائرة اهلواء وما. دائرة الزمهرير، ومثل ما ينفخ يف فمه من اهلواء البارد إذا أراد تربيد احلرارة

وجوفه مشاكل لدائرة املاء الستقرار املاء فيه، والرطوبات اليت ال . يسكن من رئته وما يكون من ترويح احلرارة الغريزية اليت يف قلبه
 والذهاب ومن سرته إىل قدمه مشاكل لدائرة األرض الستقراره عليه وكونه مالزماً لألرض بسعيه فيها. تفارقه، والنداوة الالزمة له
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وكما ينحط من الروحانيات إىل . ومن جهة أخرى رأسه كالفلك احمليط، والقوى فيه كاملالئكة املوكلة بالفلك احمليط. وايء
ومثل نبات شعر رأسه مثل . العامل ما يكون به صالحه فكذلك تنحط من القوة العاقلة من الرأس إىل اجلسم ما يكون به صالحها

روحانياته وما يبدو عنه ويكون منه مث كذلك إىل ما دونه إىل أن ينتهي إىل فلك القمر موجود كل ذلك فلك زحل وما ينبث من 
وقوى نفسه اخلاصة ا إذا اعتدلت وعدلت . "اإلنسان عامل صغري" وقد ذكرنا هذا الفصل بتمامه يف رسالة -يف بنية جسد اإلنسان 

أفعاهلا مشاكلة ألفعاهلم، فإذا فارقت اجلسم صارت إليهم وقدمت عليهم، عن الطبيعة إىل جهة العقل كانت كاملالئكة وصارت 
وإن عدلت عن العقل إىل الطبيعة صارت مثل الشياطني ومن حزب إبليس اللعني، وصارت أفعاهلا تشبه أفعاهلم، وإن فارقت 

. بالنار أشبه وهو ذات الشمالفمستقبل اإلنسان باجلنة أشبه وهو ذات اليمني، ومؤخره . اجلسم، وهي على ذلك، صارت معهم

والوجه عامر باحلواس . والقفا يشبه عامل الكون والفساد إذ كان ظلمة كله وهو الظهر وما يبدو منه ويكون عنه من خروج الغائط
فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه : "واألنفاس واألنوار وهو عامر مأنوس كعمارة األفالك ونور السموات، كما قال تعاىل

وال صورة أحسن من اإلنسان املليح الوجه التام اخللقة، الكامل البنية إذا أقبل، وال شيء أوحش ". لرمحة وظاهره من قبله العذابا
  .من اإلنسان إذا أدبر

    

الً وكذلك يوجد اإلنسان بني حالتني يف معيشة دنياه وما يكون به صالح جسده وقوام نفسه ومها الفقر والغىن، فالغىن يسمى إقبا
فبالغىن النعيم واللذة وبلوغ الغرض والشهوة، وكذلك أهل اجلنة هلم فيها ما يشتهون، ما ال عني رأت وال أذن . والفقر إدباراً

وبالفقر يكون عدم احملبوبات وكثرة اهلموم واألحزان واحلسرة والندامة على ما يفوم مما يناله . مسعت وال خطر على قلب بشر
  .وكذلك أهل النار ال ندامة كندامتهم على ما يفوم من خريات اجلنة وما يناله أهلها. غريهم من أهل اليسار

وعلى هذا املثال إذا اعتربت بنية اإلنسان وتأملتها وجدا مجيع املوجودات، وفيها مثاالت ما فيها بأسرها، فلذلك يسميها احلكماء 
  . يف العامل الكبريعاملاً صغرياً، إذ كانت مشاكلة جبميع ما فيها جلميع ما

  دائرة الحيوان

وإذ قد وجدنا من وجود هذه الدوائر يف جسم اإلنسان مبا وصفناه من دائرته وثباته من تركيب بنيته، فلنذكر ما يوجد من ذلك يف 
  .دائرة احليوان اليت هي حتت دائرة اإلنسان

األعمال، مث مادون ذلك حىت ينتهي إىل أقبحه يف املنظر واعلم أيها األخ أن احليوان منه ما هو حسن الصورة مليح األفعال حسن 
واألنفس اليت فيها تعمل أعماالً مثل ما تعمل الروحانيات . وشره يف املخرب، وهو دوائر بعضها يف جوف بعض، ودرجات ومنازل

بليس العاصي يف عامل األفالك وسكان السموات، فما حسنت صورته وأطاعت روحه، وخدمت األنفس اإلنسانية كان مثل إ
املعتدي املستكرب على النيب يف زمانه واحلكيم يف أوانه، مثل فرعون وهامان وقارون، وكل من ظلم وتعدى وأخذ ما ليس له حبق 

  .وارتكب النهي وخالف األمر وأصر ومل يتب

له ونفعه ظاهر، ومنه ما وكذلك النبات أيضاً يوجد فيه مثل ذلك، منه ما هو مليح زهرة طيب رحيه ومثرته، باسق فرعه زكي أص
  .هو بالعكس من ذلك

وكذلك املعادن أيضاً منها الرفيع يف قدره، احلسن يف منظره مثل الذهب والفضة، وما دون ذلك حىت ينتهي إىل ما ينتفع به كمنفعة 
  .غريه مما تقدم ذكره
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 جامعة حميطة بعضها ببعض، مربوطة وإذا كان ذلك كذلك فقد صح أن اخللقة بأمجعها والفطرة بأسرها أفالك حائطة ودوائر
بعضها ببعض، وأن العامل كله كجسم حيوان واحد، ومجيع القوى السارية فيه نفس واحدة، واهللا، سبحانه، حميط به إحاطة إبداٍع 

  .واختراٍع وخلقٍة وتكوين، أوجده بعد أن مل يكن شيئاً مذكوراً

  ه، فصل اعلم أيها األخ البار، أيدك اهللا وإيانا بروح من

أنك إذا تأملت هذه اآليات، ونظرت إىل أفعال هذه الروحانيات، وتفكرت يف خلق السموات واألرض وما بينهما من الرفع 
واخلفض، مث نظرت إىل هذا اهليكل املبين باحلكمة، وتأملت هذه الكتب اململوءة من العلوم، ونظرت إىل هذا الصراط املمدود بني 

ق للجواز عليه لعلك أن تنتبه من نوم الغفلة وتنجو من ظلمات حبر اهليوىل، وتنفك من أسر اجلنة والنار، رجوت لك أن توف
  .الطبيعة، وترقى إىل احملل الفاخر واملكان الطاهر، حبيث ال يلحقك الفساد، وال حتن إىل حمل األجساد

ومجيع ما يبديه من أعماله ويصنعه من . فعلهاواعلم أيها األخ أن اإلنسان ما دام يف الدنيا فال بد له من أعمال يعملها وأفعال ي
. أفعاله فإمنا يظهر من قوى نفسه الشريفة وروحه اللطيفة، فيصنع صنائع عجيبة، ويفعل أفعاالً وينظم ألفاظاً منطقية وخطباً لغوية

فما كان منها موضوعاً يف . وهذه أيضاً أفعال روحانية تظهر بأدوات جسمانية، واملبدية هلا قوة نفسانية منبعثة عن النفس الكلية
موضعه قائما يف حقه فهو مشابه ألفعال املالئكة، وما كان بالعكس من ذلك مثل فعل اخلطايا والشرور، وقول الزور، والغضب، 

  .والتعدي والظلم، والزنا واللواطة، وما شابه هذه، فمشابه لفعل إبليس والشياطني

رتب واملنازل احملمودة واملذمومة يف مواضعها وأشخاصها، مثل األرض واملعادن والنبات وقد ذكرنا يف الرسالة اجلامعة معرفة هذه ال
واحليوان واإلنسان، فإن آخر املعادن مربوط بأول النبات، وآخر النبات مربوط بأول احليوان، وآخر احليوان مربوط بأول البشر، 

 الدوائر فيها رتب متباينة مقسومة على طبقات ومنازل؛ وإا وإن هذه. وآخر البشر مربوط بأول مرتبة املالئكة، وذلك إذا صفا
تبتدئ كالنقطة وتتسع حىت تسري حائطة بعضها ببعض، وإن الباري سبحانه وتعاىل جعل املوجودات كلها مشاكلة بعضها لبعض، 

  ". يسبحونوكل يف فلك: "وجعل قصد العامل كله كقصد الفلك الذي حيويه والدائرة اليت تؤويه، كما قال تعاىل

    

  لماذا جعل شكل الفلك كرياً

واعلم أيها األخ أن الباري سبحانه جعل شكل الفلك كرياً، ألن هذا الشكل أفضل األشكال اجلسمية من املثلثات واملربعات 
  .واملخروطات وغري ذلك، ولكل شكل من هذه األشكال ومثل من هذه األمثال أفعال تصدر عنها وأعمال تكمل منها

 ختتص بالشكل الفلكي واملثل الدوري فهي أعظم األشكال مساحة، وأسرعها حركة، وأبعدها من اآلفات واألقطار فأما ما
وميكنه أن يتحرك مستديراً ومستقيماً، وال ميكن ان يوجد ذلك يف شيء غريه، وهلذا اقتضت احلكمة اإلهلية . املتساوية يف الوسط

يراً كرياً، واألفالك والكواكب كذلك، ملا تبني من فضل هذا الشكل على األشكال والعناية الربانية أن جعل شكل العامل مستد
وكل فلك يظهر فيه من أفعاله فيما دونه حبسب سعة دائرته وضيق ما دوا عن اإلحاطة، فعند ذلك تظهر فيه أفعال املرتب . كلها

حميط مبا خلق، فاعل فيما اخترع، ال معقب حلكمه وال فوقه، ويف هذا الفعل سر يدل على حكمة املبدع سبحانه، ومعرفته، إذ هو 
  .راد لقضائه

فعل الشكل املستدير واعلم أيها األخ أن فعل الشكل املستدير يظهر فيما دونه أكثر وأظهر من كونه فيما فوقه وما هو أوسع منه، 
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ها وكثرة ماء البحار واتساعها؛ وكذلك ضوء الشمعة كما أن فعل املياه احللوة إذا انصبت إىل البحار املاحلة فإا ال تؤثر فيها لقلت
إذا وردت إىل بيت فيه سراج فإنه ال يتميز الضوء السراجي من الضوء الشمعي لغلبته عليه، وكذلك ما هو أقوى وأبني من ضوء 

  .الشمعة إذا ورد عليها

 كان ذلك كذلك صارت النفس غري فاعلة يف وملا. وعلى هذا القياس يكون فعل الشيء أبيض وأقوى فيما دونه وما هو مرتب حتته
العقل فعالً يغطي على فعله وال يظهر عليه، وصار العقل يفعل يف النفس بالقوة والفعل مجيعاً، ألنه يعطيها صورة التمام والكمال، 

ودات، فلذلك صارت ففعله إياها بالقوة كوا هيوالنية موجودة يف أول وجوده وإبدائه إياها بالفعل إىل حيث تكون ذات املوج
وكذلك فعل النفس يف الطبيعة بني ظاهر، إذ كانت هي املتممة ألفعال الطبيعة واملعطية هلا . أفعاله ظاهرة فيها ودائرته حميطة بدائرا

راكه احنصار فالعقل إذن من فعل اهللا فهو احمليط به ومبا دونه، الباهر بنوره أنوار خملوقاته كلها، فهي منحصرة عن إد. احلسن والبهاء
". وهو القاهر فوق عباده: "الوقوف عن اإلحاطة به حبيث أوقفها، ال نفاذ هلا من أمره وال خروج عن حكمه، كما قال جل امسه

وهو املرتب هلا مراتبها، ومعطيها صور البقاء والكمال والتمام، سبحانه ال إله إال هو رب العرش العظيم والكرسي الذي وسع 
  .السموات واألرض

  الفلك المحيط دائرته أوسع الدوائر الفلكية،و

واألفالك مما دونه كلها مستديرة، مركبة بعضها يف جوف بعض، والفلك احمليط يدور حول األرض يف كل أربع وعشرين ساعة 
ا دونه وفعله ظاهر بني فيم. دورة واحدة من املشرق إىل املغرب فوق األرض، ومن املغرب إىل املشرب حتت األرض مثل الدوالب

من األفالك كلها، وهو احملرك هلا ومعطيها ما هو موجود فيها، ونازل عليها وواصل إليها وما يكون منها ويصدر عنها من األعمال 
والنفس الكلية هي الفاعلة فيه ما يفعله، واملمثلة له ما يعمله، وهي احملركة له، ودائرا مربوطة بدائرته، حائطة به، فهي . واألفعال

  .بالشوق إليها وطلب القرب منها، إذ هي علته والفاعلة فيه بأمر اهللا، عز وجل، ما يشاءتدور 

فصل واعلم أن كل كوكب من هذه السبعة يدور يف فلك صغري مدور يسمى فلك التدوير، وتلك األفالك أيضاً تدور يف أفالك 
ك وهو الدوالب، ولو مل يكن الفلك واألرض كريات خارجة عن املراكز، وكلها مرتبة يف سطح فلك الربوج احمليط بسائر األفال

  .مستديرات ملا استوى هذا الدوران وال استمرت حركات كواكبه وجرت أفعاله على ما ذكرنا وبينا ذا الوصف

    

واحليوان واعلم أيها األخ أن العامل بأسره من اجلزئيات والكليات، والفروع واألمهات، واألنواع الكائنات من املعادن والنبات 
واإلنسان، ومجيع ما على األرض من البحار واجلبال والرباري واألار واخلراب والعمران، كرة واحدة، واهلواء حميط ا من مجيع 

وأن شكل اجلبال على بسيط األرض كل واحد . جهاا، والزمهرير واألثري وحوادث اجلو وما حوى فلك القمر حائط ا كليها
الدائرة، وأما الفعل املختص باجلبال مما ينحط عليها ويرتل إليها من روحانيات زحل، فكما قدمنا ذكره من قطعة قوٍس من حميط 

وأما ارتفاعها يف اهلواء ففي . الثقل والرسوب واإلمساك واإلحالة بني مياه البحار وبني بسيط األرض، ولئال يظهر عليها املاء فيغرقها
 والشاذروانات لسوق الرياح والسحاب ما بينها إىل املواضع املفتقرة إليها، لطفاً من 15وهي كاحليطان والربدات. وسط األرض

اهللا خبلقه ورأفة بعباده، وكاألسوار اليت حتصن ما دوا من العدو إذا أراد ما وراءها، وذلك أن البحار تريد أن تغرق وجه األرض 
. جزة بينها وبني االتساع على بقاع األرض لطفاً من اهللا خبلقهلشدة حركات أمواجها وأا حمصورة يف أماكنها، واجلبال حا

وبطول اجلبال حنو فلك القمر ودائرة الزمهرير يكون صعود البخارات اليت تتراكم الغيوم والسحاب والضباب منها، مث يثقل 
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جلبال واستقر فيها، فأودعته كهوفها فإذا نزل لقيته رؤوس ا. وتعصرها كرة األثري حبركاا، فترد هابطة فيكون منها املطر والثلج
وحفائرها وخللها أيام الشتاء، فإذا جاء الصيف ومحيت الشمس عصرت تلك املياه يف اجلبال وطلبت النفوذ منها والبعد عنها، 
، فتربز العيون ومتد األار وتسقى القرى واملدن والسوادات واألراضي القحلة من مشس الصيف لتحيي وتنبت العشب للحيوان

  .ويكون ذلك حياة للعامل، وذلك لطف من اهللا للجمهور

وأما البحار فالفعل املختص ا واحلكمة يف كوا ماحلة لذلك لتمتزج ملوحتها باهلواء فتدفعه، ومتزق الرطوبات وتقطع األخالط 
فإذا جرت إليها األار . ض أمجعالغليظة، ويتصل رحيها بالعامل فتزيل عنه الوخم لئال يفسد اهلواء فيؤدي إىل هالك حيوان األر

وتتابعت عليها األمطار ال تلبث فيها ألا ال تزيدها، ولكنها تعديها إذا شربتها و مصتها خباراً، وتنشأ منها غيوم، وينشأ منها خبار 
لزمهرير، ومتضي إىل كبخار القدر واحلمامات، ويتصاعد املاء منها إىل اجلو، وتنشأ منها غيوم وتتصاعد إىل أن تبلغ إىل دائرة ا

 وتثقل هناك وتنحدر من هناك إىل بطون األودية واألار وإىل البحار ثانياً، كما كان يف العام األول - كما قلنا -اجلبال والعمران 
  .املاضي كدوالب يدور، ذلك تقدير العزيز العليم

ه خالقه، وكلها تكون من هذه األركان وتتم فهكذا فعل احليوان والنبات كل يفعل منها حبسب ما جعل فيه مبدعه ويسره ل
وتكتمل وتتكون وتبقى ما شاء اهللا تعاىل، مث تفسد وتتالشى وتصري تراباً كما كانت بدياً، مث اهللا ينشئ النشأة األخرى كما قال 

  .أعاذك اهللا أيها األخ من اجلهل والعمى" كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلني: "تعاىل

وأما حنن فقد بذلنا جمهودنا يف هداية الضالني وإرشاد التائهني وتنبيه الغافلني، وخاطبنا كل قوم وصنف منهم مبا هو أصلح أن 
خناطبهم به يف رسائلنا، وال سيما يف هذه الرسالة اليت بينا هلم فيها أفعال الروحانيني، ونبهناهم على وجود الطبيعة وظهور أفعاهلا يف 

ئلنا مبا يف بعضها كفاية ملن أنصف، وال سيما مبا يف رسالة السياسات، ومبا خاطبنا به املتفلسفني الشاكني، ومبا قد قلنا كثري من رسا
     : فيما يظهر من أفعال الكواكب يف هذا العامل وما قد بينا يف عدة مذاهبهم، إىل هؤالء منهم خصوصاً نقول

رتل على لسان حممد، صلى اهللا عليه وعلى آله، أو مل تسمعوا ممن يقرأه يف كل وقت، إن أتراكم، أصلحكم اهللا، مل تقرأوا القرآن امل
يا أيتها النفس املطمئنة ارجعي إىل ربك : "مل تكونوا أنتم قرأمتوه، من تكرار ذكر النفس يف املواضع الكثرية منها قول اهللا، عز وجل

إىل من يتوجه أيها اجلاحدون لوجود النفس مجلة، املنكرون ألفعاهلا، هذا اخلطاب " راضية مرضية فادخلي يف عبادي وادخلي جنيت
ونفس وما سواها فأهلمها فجورها وتقواها، قد : "أترونه خماطبةً ملعدوم غري موجود، أو خطاب ملوجود؟ وقال، عز وجل، أيضاً

: وقال، عز وجل". نفس ما عملتيوم تأيت كل نفس جتادل عن نفسها وتوىف كل : "وقال" أفلح من زكاها وقد خاب من دساها

اهللا يتوىف األنفس حني موا واليت مل متت يف منامها فيمسك اليت قضى : "وقال تعاىل" إن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم ريب"
ا هي وآيات كثرية يف القرآن يف ذكر النفس وخطاا بالتأنيث، ليعلم كل عاقل أ" عليها املوت ويرسل األخرى إىل أجل مسمى

وكيف يزعم هؤالء القوم، . شيء غري اجلسد، ألن اجلسد مذكر ال خياطب بالتأنيث، وكفى ذا فرقاً وبياناً بني النفس واجلسد
أصلحهم اهللا، أن اإلنسان هو هذا اجلسد احملسوس املشاهد املوصوف بالطول والعرض والعمق فقط ال شيء غريه، وال موجود معه 

إذا فكر وتأمل أمر اجلسد، أنه جسم مؤلف من اللحم والدم والعروق والعصب والعظام وغري ذلك من سواه، وقد يعلم كل عاقل، 
األعضاء املذكورة يف كتب التشريح وما شاكلها، وأصله نطفة ودم الطمث مث اللنب والغذاء، مث إذا حضره املوت عند مفارقة النفس 

 النفس فهي جوهر مساوي، نورانية حية عالمة فعالة حساسة دراكة، ال إياه بلي جسده إذا شاء اهللا كما وعد، جل ثناؤه؟ فأما
فأنفس املؤمنني من أولياء اهللا وعباده الصاحلني يعرج ا بعد املوت إىل فسحة األفالك . متوت بل تبقى مؤبدة، إما ملتذة وإما متأملة

وأما .  وجتازى ا باإلحسان إحساناً بالسيئات غفراناًفإذا نشرت أجسادها ردت إليها لتحاسب. يف روح وراحة إىل يوم القيامة
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أنفس الكفار والفساق والفجار واألشرار فتبقى يف عمائها وجهالتها معذّبة متأملة حزينة خائفة إىل يوم القيامة، مث ترد إىل أجسادها 
  .اليت أخرجت منها لتحاسب وجتازى مبا عملت

النار يعرضون عليها غدواً وعشياً ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل : "ا قول اهللا، عزل وجلوالدليل على صحة ما قلنا وحقيقة ما وصفن
ولو ترى إذ الظاملون يف غمرات املوت واملالئكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم : "وقال، عز وجل". فرعون أشد العذاب

وشهدوا على أنفسهم أم كانوا : "وقال تعاىل" ته تستكربونجتزون عذاب اهلون مبا كنتم تقولون على اهللا غري احلق وكنتم عن آيا
يصلوا يوم الدين وما هم عنها : "وقال تعاىل. اآلية" ادخلوا يف أمم قد خلت من قبلكم من اجلن واإلنس يف النار: "وقال" كافرين
  .مة ملتذّة وإما متأملة معذّبةوآيات كثرية يف القرآن يف هذا املعىن تدل على بقاء النفس بعد املوت إما منع" بغائبني

    

وفما ذكرنا كفاية ملن اكتفى ونصح نفسه واهتم ملا بعد املوت وتفكر يف أمر املعاد، واستعد للرحلة وتزود للسفر، وزهد يف الدنيا 
 الروحانيني وأرجوا أن يكون ما قلناه كفايةً يف التدليل على وجود. ورغب يف اآلخرة قبل فناء العمر وتقارب األجل والفوت

أحدمها : وأصنافهم يف هذه الرسالة ويف رسالة السحر والطلسمات، فقد ذكرنا أن بعض املتقدمني زعموا أن النفوس تنقسم قسمني
. ال يسكن اجلثة وال يتعلق باألجسام، وهو ينقسم قسمني أحدمها خير بالذات وهم املالئكة واآلخر شرير بالذات وهم الشياطني

قة جبثة الكواكب ال تفارقها وال تصرب عنها إال مبقدار وهي متصرفة يف العامل صنفني من التصرف أحدمها بطبائع ونفوس أخرى متعل
ونفوس أخرى متعلقة باألجساد ال تفارقها وال تصرب عنها . أجسادها على ما هو مسطور يف كتاب أحكام النجوم والثاين بنفوسها

ه الطبقة من النفوس نوع يسكن اجلثة اإلنسانية وال يفارقها إال كمفارقة النفس سائر ومن هذ. إال مبقدار ما تفارق جثة لفسادها
 لتعذّب هناك إال أن تطلب اإليقاف يف اهلبوط إىل مادة تصلح لسكناها 16أشخاص احليوانات والنباتات، ومصريها إىل حبر طوس

 وأما اجلنس اآلخر من -وم والسحر والطلسمات  على ما ذكرناه بشرح طويل يف رسالة علم النج-وتتمكن من درك جناا 
الروحانيني املسمني يف مواضع كثرية بالشياطني واجلن وسائر أجناس أرواح السوء، فالقرآن مملوء بذكرهم أيضاً، وكتب النصارى 

، فاقرأ اإلجنيل أيها خاصة وما يتلونه يف بيعهم يتكرر فيه ذكر الشياطني وأفعاهلم مع املسيح، ويف اإلجنيل ذكرهم يف عدة مواضع
فإنك ترى فيها من هذا الفن سبباً كثرياً، لوال خوف اإلطالة لذكرنا لك منها، فرتيدك " قولوا من"األخ، أيدك اهللا، وكتاب رسائل 

  .معرفة بصحة ما قلنا من وجود الروحانيني وأفعاهلم يف هذا العامل

 ولكن نذكر منه اآلن ما حيضر ذكره يف هذا الوقت لتعلم أيها األخ، وأما يف القرآن من ذكر ذلك فكثري أيضاً ويطول ذكره كله،
: أيدك اهللا، بطالن ما يقوله القوم يف تكذيب القول بوجود الروحانيني وجحودهم ألفعاهلم الظاهرة، فمن ذلك يف سورة البقرة

الذي نطق به القرآن يدل على وجود فهذا القول ". فسجد املالئكة كلهم أمجعون إال إبليس أىب واستكرب وكان من الكافرين"
  .إبليس الذي ال نراه بأبصارنا وال نرى قبيله وهو يرانا وهو ال تدركه حواسنا مع شهادة القرآن بوجوده

فكيف ". فأزهلما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو: "وقال، عز وجل، أيضاً يف هذه السورة
واتبعوا ما تتلوا الشياطني على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطني كفروا يعلمون : "عله؟ وقال فيهانكذب مبن هذا ف

  ".الناس السحر

الشيطان يعدكم الفقر : "وفيها" يا أيها الناس كلوا مما يف األرض وال تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبني: "وقال عز ذكره
  .عدكم مغفرة منه وفضالًويأمركم بالفحشاء واهللا ي

ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون اهللا فقد : "وفيها" إن يدعون من دونه إال إناثاً وإن يدعون إال شيطاناً مريداً: "ويف سورة النساء
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  ".وما يعدهم الشيطان إال غروراً: "وفيها" خسر خسراناً مبيناً

كالذي استهوته الشياطني يف األرض : "وفيها"  الذكرى مع القوم الظاملنيوإما ينسينك الشيطان فال تقعد بعد: "ويف سورة األنعام
وكذلك جعلنا لكل نيب عدواً شياطني اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غروراً ولو شاء : "إخل وفيها" حريان

  ".صون عليكميا معشر اجلن واإلنس أمل يأتكم رسل منكم يق: "وفيها" ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون

: وفيها" ولقد خلقناكم مث صورناكم مث قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس مل يكن من الساجدين: "ويف سورة األعراف

يا بين آدم ال يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من اجلنة يرتع عنهما لباسهما لرييهما سوآما إنه يراكم هو وقبيله من حيث ال "
  ".نا جعلنا الشياطني أولياء للذين ال يؤمنونتروم إ

    فأي ذكر أبني من هذا وأقوى شهادة على وجود الروحانيني وأفعاهلم العظيمة القوية؟ 

" يا بين آدم ال يفتننكم الشيطان: "وفيها" فوسوس هلما الشيطان ليبدي هلما ما ووري عنهما من سوآما: "ويف هذه السورة أيضاً

قال ادخلوا يف أمم قد خلت من قبلكم من اجلن واإلنس يف النار كلما دخلت : " التحذير أكثر من هذا؟ وفيهاوأي شيء يكون من
إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا : "وفيها" ولقد ذرأنا جلهنم كثرياً من اجلن واإلنس: "وفيها" أمة لعنت أختها
  ".فإذا هم مبلسون

ا زين هلم الشيطان أعماهلم وقال ال غالب لكم اليوم من الناس وإين جار لكم، فلما تراءت الفئتان نكص وإذ: "ويف سورة األنفال
  ".على عقبيه وقال إين بريء منكن إين أرى ما ال ترون إين أخاف اهللا واهللا شديد العقاب

  ".من بعد أن نزغ الشيطان بيين وبني إخويت: "ويف سورة يوسف

 الشيطان ملا قضي األمر إن اهللا وعدكم وعد احلق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان يل عليكم من سلطان وقال: "ويف سورة إبراهيم
إال أن دعوتكم فاستجبتم يل فال تلوموين ولوموا أنفسكم ما أنا مبصرخكم وما أنتم مبصرخي إين كفرت مبا أشركتموين من قبل إن 

وأما فعله م فما جيب أن يفكر فيه ويتأمله كل من يكذّب به ! هوهذا من قول الشيطان عن نفس". الظاملني هلم عذاب أليم
  .وبوجوده وجيحد أفعاله

يا إبليس : "وفيها قال". إال إبليس أىب أن يكون من الساجدين: "وفيها" واجلان خلقناه من قبل من نار السموم: "ويف سورة احلجر
  ".ما منعك أن جتسد إذ أمرتك

  ".قرآن فاستعذ باهللا من الشيطان الرجيموإذا قرأت ال: "ويف سورة النحل

وإذ قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس قال أأسجد ملن خلقت طيناً قال أرأيتك هذا الذي : "ويف سورة بين إسرائيل
اًء موفوراً كرمت علي لئن أخرتين إىل يوم القيامة ألحتنكن ذريته إال قليالً، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جز

واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم خبيلك ورجلك وشاركهم يف األموال واألوالد وعدهم ما يعدهم الشيطان إال 
  ".قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض ظهرياً: "وفيها". غروراً

قلنا للمالئكة اسجدوا آلدم فسجدوا إال إبليس كان من اجلن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء وإذ : "ويف سورة الكهف
  ".من دوين وهم لكم عدو بئس للظاملني بدالً

م وما أرسلنا من قبلك من رسول وال نيب إال إذا متىن ألقى الشيطان يف أمنيته فينسخ اهللا ما يلقي الشيطان مث حيك: "ويف سورة احلج
  .وهذا أيضاً من فعله حىت باألنبياء، عليهم السالم، فتالفاهم اهللا بنسخ ما قد فعله الشيطان هلم". اهللا آياته واهللا عليم حكيم

  ".وكان الشيطان لإلنسان خذوالً: "ويف سورة الفرقان
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  ".نيقال عفريت من اجلن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإين عليه لقوي أم: "ويف سورة النمل

  ".هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبني: "ويف سورة القصص

فلما " "ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عني القطر ومن اجلن من يعمل بني يديه بإذن ربه: "ويف سورة سبأ
دق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إال فريقاً من ولقد ص: "وفيها". خر تبينت اجلن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا يف العذاب املهني

  ".املؤمنني

إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظاً من كل شيطان مارد ال يسمعون إىل املأل األعلى ويقذفون من : "ويف سورة الصافات
  ".ؤوس الشياطنيطلعها كأنه ر: "وفيها" كل جانب دحوراً وهلم عذاب واصب إال من خطف اخلطفة فأتبعه شهاب ثاقب

إذ قال ربك للمالئكة إين خالق بشراً من : " وفيها". وآخرين مقرنني يف األصفاد" "والشياطني كل بناء وغواص: "ويف سورة ص
طني فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد املالئكة كلهم أمجعون إال إبليس استكرب وكان من الكافرين، 

ربنا أرنا اللذين : "ويف سورة حم السجدة" نعك أن تسجد ملا خلقت بيدي أستكربت أم كنت من العالني؟قال يا إبليس ما م
  ".أضالنا من اجلن واإلنس جنعلهما حتت أقدامنا ليكونا من األسفلني

إىل قومهم وإذ صرفنا إليك نفراً من اجلن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أتصتوا فلما قضى ولوا : "ويف سورة األحقاف
  ".منذرين

وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن اهللا هو الرزاق ذو : "ويف سورة الذاريات
  ".القوة املتني

    

لسموات يا معشر اجلن واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار ا: "وفيها". وخلق اجلان من مارٍج من نار: "ويف سورة الرمحن
  ".واألرض فانفذوا ال تنفذون إال بسلطان

  ".ولقد زينا السماء الدنيا مبصابيح وجعلناها رجوماً للشياطني وأعتدنا هلم عذاب السعري: "ويف سورة امللك

"  بربنا أحداًقل أوحي إيل أنه استمع نفر من اجلن فقالوا إنا مسعنا قرآنا عجباً يهدي إىل الرشد فآمنا به ولن نشرك: "ويف سورة اجلن

وأنه كان رجال من اإلنس يعوذون برجال من اجلن فزادوهم : "وفيها" وإنا ظننا أن لن تقول اإلنس واجلن على اهللا كذباً: "وفيها
  ".رهقاً

  ".من اجلنة والناس: "ويف سورة الناس

 كلها إشارات إىل معدوم وغري موجود فهذه األقاويل كلها على كثرة معانيها وفنون ورودها وعدة جهاا اليت حكيت عنها أتراها
مث قد استشهدنا بعدها ببعض من عشرين سورة مما يدل على صحة ما قلناه . فقد ذكرنا منها ما فيه كفاية ملن اكتفى وترك املكابرة

قضيناه به، فيما تقدم مبا يكفي ويقنع من كان منصفاً، واآلن قد وجب أن نقطع الكالم يف هذا ألنا قد بلغنا منه غرضنا الذي 
واحلمد هللا كثرياً ونسأله أن يوفقنا أيها األخ للسداد، ويهدينا وإياك سبيل الرشاد ومجيع إخواننا الكرام حيث كانوا يف البالد، مبنه 

  .وكرمه، وهو حسبنا، وله احلمد دائماً أبداً كما هو أهله ومستحقه

  ة أنواع السياسات وكميتها متت رسالة يف كيفية أحوال الروحانيني ويليها رسالة يف كيفي

  التاسعة في كيفية أنواع السياسات وكميتهاالرسالة
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إخوان الصفاء رسائل وهي الرسالة الخمسون من   

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
، أنا قد احلمد هللا وسالم على عباده الذين اصطفى، آهللا خري أما يشركون؟ اعلم أيها األخ البار الرحيم، أيدك اهللا وإيانا بروح منه

جعلنا يف كل رسالة من رسائلنا فضالً جعلناه من لبها وخالصها، إذا وفق له من فهمه وعمل به نال السعادة يف الدنيا واآلخرة، 
وهي خارجة من مجلة " اجلامعة"وقد خلصنا ما أوردناه يف رسائلنا اإلحدى واخلمسني، يف رسالة مفردة عن الرسائل مسيناها 

ا بيان ما أخربناه يف غريها بأخص ما أمكننا منه، فليس تكاد جتتمع رسائلنا كلها عند رجل واحد إال من سهل الرسائل، أوردنا فيه
اهللا تعاىل له ذلك، فعلمنا تلك الرسالة لتنوب عن أخواا، غري أن األصوب واألجود عندنا أن ال تقرأ الرسالة اجلامعة إال بعد قراءة 

ذا قرأها بعد قراءة هذه كثر نفعه وانفتح عليه ما انغلق من رسائلنا، وإن وجدها وفاتته الرسائل فإنه إ. رسائلنا اإلحدى واخلمسني
  .أو بعضها مل خيل من فوائدها

 رمحهم -وأما هذه الرسالة فقد ومسناها بالسياسة والرياسة لتحمل نفسك على موجبها وتقرأها على من خيصك من إخواننا الكرام 
  .ت نشاطك ونشاطهم فإنك ال ختلوا من فوائدها وتذاكرهم يف أوقا-اهللا 

 أن تتبع ما أمرناك به فإنك تنال السعادة العظمى ديناً ودنيا إن - بعد وقوفك على هذه الرسالة -وحنن نأمرك أيها األخ السعيد 
  .شاء اهللا تعاىل، وإمنا مسيناه الفصل اجلامع ألنه مجع أصل سعادات املنافع إن شاء اهللا عز وجل

وغذا كملت لإلنسان هاتان .  أن منفعة اإلنسان تكون من وجهتني ال ثالث هلما دنيوية وأخروية وجسمانية ونفسانيةواعلم
السياستان استحق اسم اإلنسانية ويأت نفسه لقبول الصور امللكية واالنتقال إىل الرتبة السماوية عند مفارقة اجلسد باحلال اليت 

  .ل الواصل إليهتسمى املوت النازل عليه واالضمحال

وإمنا مجعنا لك يف هذه الرسالة وصف السياستني ليحصل لك ا الكمال يف املرتلتني فترقى ا إىل مرتل السعداء يف الدارين، فعليك 
ونريد أن نصف لك صفة الذين يصلح أن تلقي إليهم ومتن ا عليهم وخنتصر يف ذلك بأن نقول من كان . باالحتفاظ والصيانة له

صفتك وطريقه طريقك فال تبخل عليه فإنه ال حيلّ أن متنع احلكمة أهلها، بل تلقيها إليه إذ كان فصالً جامعاً للخريات وقوالً صفته 
  .تكمل به السعادات ويرتل على العامل بعلمه الربكات

    

فس الناطقة لقبول الفوائد العقلية والذخائر واعلم أيها األخ أنه ملا رأيناك متهيئاً لقبول الفوائد العقلية والصنائع العملية، واسع الن
العلمية الربانية، زاهداً يف الدنيا، قليل الرغبة فيها، متهاوناً مبا ال يهمك من لذاا وحمبوباا، منصرفاً عنها مترتهاً عن شهواا، 

زكية وروحك الطاهرة املضيئة، تنتقل من مترفعاً عن مالذّها، قانعاً باليسري من قسوا، صارفاً عنايتك بكليتها إىل صالح نفسك ال
بلد إىل بلد ومن بقعة إىل بقعة طالباً للعلم مشتمالْ برداء احللم، حسن العبادة كامل الزهد بأخالق رضية، وآداب ملكية، ونفس 

ل من أبية، وصورة مجيلة، وخلقة معتدلة، وآلة كاملة، وذهن صاف، وخاطر مدرك، وقلب خاشع، وطرف دامع، وتأملناك تأم
حقق فيك ظنه وصدته عنك فراسته ملا استجالك بنور اهللا الذي أودعه فيك تنظر به إىل خملوقاته وحتسن به قراءة آياته كما قال 

ونظرناك ذا ". يسعى نورهم بني أيديهم: "وقال تعاىل" املؤمن ينظر بنور اهللا: "احلكيم الصادق، صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله
، اعول أوالً يف أبينا إبراهيم حىت رأى به ملكوت السموات واألرض، وكان به من املوقنني وصار وراثة تنتقل يف النور املوهوب لنا

  ".فمن تبعين فإنه مين ومن عصاين فإنك غفور رحيم: "ذريته الذين اتبعوه كما قال
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لب لنا، وخالصك من دياجي ظلمات زمان وملا رأيناك ذه الرؤية الصادقة بعد اجتهادك وحرصك على الوصول إلينا وشدة الط
اجلور، وغلبة الشياطني، وكثرة أعوان الظاملني، ومخول احلق وانقطاع أهله بأنفسهم عن اجلمهور والرعاع، وتوعر طرقه وسبله، 

ة بنوره فكنت من بني أهل زمانك كقادح زناد يف ليلة ظلماء ذات رياح عاصفة، وظلمات متراكمة، وأهوية باردة، يريد االستضاء
يف طريق فقد أدلته واندرست معامله، وذهبت دالئله، ومل يبق منه إال مسلك وعر داثر العالمات، يصعب السلوك فيه والقصد لديه، 

إال على أصحاب اقتفاء اآلثار اخلفية مبعرفة سبقت عندهم ا، وعالمات وصفت هلم وخفيت على الذين يريدون إطفاء نور اهللا 
  .ئال ترفع حجة اهللا من أرضة وتنمحي آثار حكمتهبذهاا وإزالتها ل

فلما أوردت لك الزناد بنوره ودلك الدليل بظهوره، حىت وصلت إىل بقعة من بقاع اجلنة وروضة من رياض األرض اليت ا تبدل 
تراهم ركعاً سجداً " "كاةرجال ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهللا وإقام الصالة وإيتاء الز: "األرض غري األرض يوم العرض، فيها

وهم على شاطئ البحر احمليط من وراء جبل قاٍف عند جمر خط االستواء، وهي بقعة جيمع . اآلية" يبتغون فضالً من اهللا ورضواناً
ى طرفاها ما بني شعاع الشمس عند طلوعها وغروا، يرى منها املنازل الثماين والعشرون املهيأة ملسري القمر وهي بقعة عالية عل

فلما ختلصت من أسفل السافلني حىت وصلت إىل أعلى عليني بوحدتك وانقطاعك وغربتك عن أهلك . منت جبل األعراف
وأوطانك وجريانك وأصدقائك وأخالئك، وذهاب نعيم جسمك، وفقد مالك وولدك، وصربك على الفنت والبلوى، وركوبك 

 على غريك طلوعها، وهبوطك يف أودية ال يسهل على غريك مطية الصرب، وسلوكك يف طريق وعر، وارتقائك على جبال يصعب
اهلبوط فيها، فكنت ما بني جبل ترتقيه، ووحش مهلك تتقيه، ومهمه داثر شاسع ختشى أن تضل فيه، فلم تزل بني شدائد متكاثفة، 

ياح من كل جانب، وأهوال مترادفة كصاحب سفينة يف حبر مظلم يف ليل معتم قد غاب قمره، واستترت أجنمه، وعصفت به الر
وارتفعت حوله األمواج من كل مكان، وهو صابر على ما حل به، يدعو إىل ربه الوسيلة إىل اخلالص والنجاة مما هو فيه، فهو 

فلم تزل تلك . بسكانه يدير سفينته، ويتجنب ا موارد اهللكة مبعرفته ومبا أهلمه اهللا سبحانه من العلم والعمل مبا يكون من جناته
  .ىت وصل إىل مكان بغيته ومقر طمأنينتهحاله ح

    

فلما وصلت أيها األخ السعيد إلينا، واطلعت علينا، وامتحناك حبيث نراك كما ميتحن مثلك ممن يصل إلينا ويرد علينا، فرأيناك 
نا أن نكتمك النصيحة وال صابراً نعم العبد هللا عز وجل، وملا رأيناك ذه الصفة وعرفناك ذه املعرفة مل حيل لنا وال وسعنا يف دين

فتعود راجعاً " سافروا تغنموا: "نؤدي إليك األمانة لئال ترانا بعني اخليانة، وليصح عندك قول نبيك الصادق الفاضل السيد الكامل
يف رؤيا صادقة بعد طول سفرك بال غنيمة تغتنمها وال حاجة تبلغها، فرأيناك وكان باهللا توفيقنا مبا رأيناه بإهلام منه لنا ووحي إلينا 

أراناها منه أن جنعلك داعياً إلينا، وداالً علينا، ومبشراً بظهور أمرنا وانكشاف سرنا من رأيته من إخواننا وأهل ملتنا، إذ كانوا ال 
يقدرون على ما قدرت عليه، وال يصلون إىل ما وصلت إليه، لتعذر األمور عليهم، وصعوبة الزمان لديهم، واألسباب املانعة 

  .وقد اخترنا ملقامك موضعاً تسكن فيه وتأوي إليه ال تصل فيه إليك أيدي الظاملني. ادث القاطعةواحلو

  موعظة المقدمة

فإذا أنت وقفت على ما نلقيه إليك يف هذا الفصل فاعتمد عليه واسكن إليه، فإذا صرت إىل حيث كنت قبل وصولك إىل : فصل
اا وارفع حيطاا واجعل باا من الزهادة، واجعل حاجبك عليها الفقر، واجعل حيث وصلت، فابن لك داراً من القناعة، وشيد بني

  .وطاءك وغطاءك ترك القنية إال ما تسد به اجلوع وتستر به العورة
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واعلم أن هذه الدار إذا سكنتها أمنت من قطاع الطريق واللصوص ومصادرة السلطان وحسد اإلخوان، وقل جارك وبعد على 
ذا بنيت هذه الدار على هذه األركان فليكن مقامك فيها على وجل وخوف من التواين عن شيء من إقامة السياسة الناس مزارك، فإ

  .النفسانية، وأن تتغافل عن عمل األعمال الناموسية، وليكن مقعدك من هذه الدار يف صدرها بعد إحكامك مجيع أمرها

  فصل في السياسة الجسمانية

ت العافية اليت ال يصل إىل جسمك معها األذى من الغذاء، فليكن غذاؤك من املوجود غري املمتنع فأما تدبريك جلسمك فإذا اختر
فإنك ما دمت على ذلك من قلة األكل .  ما تيسر لك-عليك صنفني ثالثهما املاء، إما ما يرتل من السماء و ما ينبع من األرض 

اله كانت طبائعك على حاهلا ال يزيد فيها ما حيتاج أن تنقص، وال وترك الشبع وتعمد اجلوع يف األوقات اليت يصلح فيها استعم
فإن كانت العوارض النازلة باجلسم ليست من قبل الغذاء وال من جهة التغافل عن إصالحها، نظرا . ينقص منها ما حتتاج أن تزيده

ا علمته من السياسة الطبية، وإن كان ذلك إن كانت من جهة اختالف األهوية املتصل باجلسم منها األذى عدلتها مبا يصلح هلا مم
مبوجبات أحكام النجوم وما قدر فيها اطمأنت نفسك وحسن الصرب بك ومل تتهم نفسك أن األذى دخل على جسمك من جهة 

  .تفريط يف الغذاء وال إكثار من األكل والشرب

ب والباءة واحلركة إال معتدالً الزمتك العافية واعلم أيها األخ البار الرحيم أنك إذا مل حتمل على جسمك من املآكل واملشار
ومع ذلك فاعلم أن األسقام واآلالم ال تدخل على األجسام إال مبوجب حركة جنومية ومقادير مساوية، وكذلك . وعدمت األسقام

وصل إليها التغيري زواهلا، وإمنا صار ذلك مقدراً على األجسام من أجل أا ليست هي الذات الباقية ولكنها ذات فانية، فلذلك 
وأكثر الناس إذا نزلت اآلالم واألسقام اموا فيها نفوسهم من كثرة ما يستعملون من املآكل . واالضمحالل والتقلب والزوال

واملشارب، فيكثر غمهم وتدوم حسرم، حىت إم اختذوا أنفسهم أعداء هلم يرجعون عليها باللوم والتأسف على ما فرط منهم 
  .وم حلسرم وأطول لعلتهافيكون ذلك أد

واجعل أكثر شوقك إىل . وإذا أنت تيقنت ذلك سكنت نفسك وطاب هلا الصرب على األسقام النازلة واألعالل الواصلة إىل اجلسم
  .اخلالص من هذه الدار ومفارقة هذا السجن ألنك إذا خرجت منه قدمت على ربك

    

فإذا . يه وصوالً جيازيك به جمازاة من يستحق الثواب وأنت على هذه احلالواعلم أيها األخ أنك ال تقدم على ربك وال تصل إل
فإذا حدثت تلك العلل والعوارض احملللة لتركيب اجلسد مبوجب . حتقق عندك ذلك هان املوت عليك فتمنيته وطابت نفسك

 احلكم املراد به صالحك وخالصك األحكام املقدرة ومل تر لنفسك يف ذلك أمراً وصل ذلك إليك من جهته فليس مبوصله إليك إال
وجناتك، فتفرح بذلك وال حتزن كما حيزن املمتحنون يف أنفسهم بأجسامهم ويف أجسامهم بأنفسهم إذا نزلت م األعالل 

قد ! واألمراض، فيكثر خوفهم ويدوم حزم فزعاً من املوت، وهم يعلمون أنه ال بد مالقيهم، فحسرم ال تنقضي وغمهم ال يفىن
لوا بصالح أجسامهم وأمر دنياهم عن صالح أنفسهم وآخرم فهم مستعجلون نعيماً زائالً وسقاً إليهم واصالً، فهم ال خيفف اشتغ

  .عنهم من عذاا وال يقضى عليهم فيموتوا موت اليأس منها واالنقطاع عنها

سة خيتص ا جسمك الكثيف الذي فهذه سيا. فإذا علمت ذلك وتدبرته وفهمته جعله إمامك يف سياسة جسمك وتدبري جسدك
واعلم أنه حممول . ليس له مقر إال يف الدنيا، وال مكان إال يف األرض، وال صفة إال الطور والعرض والعمق وما حيويه وما حييط به

وى بقوة ال حامل، كما ظن كثري ممن ال علم عندهم وال معرفة معهم أن اجلسم حامل النفس وأا زبدته وصفوة طبائعه، وأا تق
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الغذاء، وتضعف بضعفه، وليس األمر على ما ظنوا وال القضية كما تومهوا، وإمنا النفس حاملة للجسم وأعراضه، وهي الذاهبة به يف 
اجلهات اليت جيب هلا، وهي معه تدبره يف جميئه وذهابه، وا يستقر على ما جيانسه ويشاكله من الكثائف، إما يف جهة من اجلهات 

وأما استواء . بوط إىل أسفل حبيث يكون له ثبات القدمني يف اهلبوط، وإما طلوع إىل فوق حبيث ميكنه مثل ذلكاألرضية من ه
طريان يف اهلواء وطلوع إىل السماء، فإا ال ميكنها ذه الطينة الكثيفة ترقيها إىل هناك، بل ميكنها الصعود مبجردها إذا ختلصت منه 

  .وانفصلت عنه

 البحر احملكمة اآللة، املتقنة األداة، متر فيه مبن يرب أمرها، ويصلح حاهلا، ومع ذلك فإا ال تسري إال بوب وذلك أن السفينة يف
الرياح القائدة هلا إىل اجلهة اليت خيتار صاحبها، وإذا سكنت الريح وقفت السفينة عن ذلك اجلريان، مذمل جسد اإلنسان إذا فارقته 

 اليت كان يتحرك ا مع النفس، ومل يعدم من آلته شيئاً، وال ذهب منه عضو من األعضاء إال ذهاب النفس ال تتهيأ له تلك احلركة
فإذا صح أن الريح حمركة . والربهان أن الريح ليست من جوهر السفينة، وال السفينة حاملة بل الريح حمرك هلا! الروح منه فقط

فيها على استرجاع الريح بعد ذهاا حبيلة يعملوا أو صنعة يصنعوا، للسفينة وليس من جوهر السفينة، وال تقدر السفينة ومن 
  .كذلك ليست الروح من جوهر اجلسم، وال اجلسم حامل الروح، وال يقدر أحد من العامل على استرجاع النفس إذا فارقت اجلسم

ن جسمك إمنا هو سفينة معدة هلبوب فإذا حتققت ذلك وعلمت أ! فيا ليت شعري كيف يفسد هذا الربهان إال مبكابرة العيان
إما بفساد من جهة جرمها واحنالل تركيبها :  يكون من حالني- إذا هلكت -الرياح ونزوهلا عليها، علمت أن هالك السفينة 

فيدخل املاء ويكون ذلك سبب غرقها وهالكها وهالك من فيها إن غفلوا عنها ومل يتداركوها باإلصالح والتفقد هلا، كهالك 
م من غلبة إحدى الطبائع مىت اون صاحبه وغفل عنه، كذلك النفس ال تبقى مع اجلسد إذا فسد مزاجه وتعطل نظامه اجلس

وضعفت آلته، كما ال يتهيأ للريح أن تعود للسفينة كما كانت تسوقها قبل غرقها، والريح موجودة يف هبوا غري معدومة من 
كذلك النفس باقية يف معادها كبقاء الريح يف أفقها بعد تلف اجلسم، وإمنا يكون املوضع الذي كانت السفينة فيه قبل هالكها، 

  .الغرق للمركب بفساد آلته وهالك اجلسم بفساد مزاجه وغلبة طبائعه

    

ه، وال وأما القسم الثاين فهو أن يكون املركب هالكه بقوة الريح العاصفة اهلابة، الوارد منها على السفينة ما ليس يف وسع آلتها محل
القدرة عليه، فتضعف اآللة وتنكسر األداة، فإن كان من فيها من أهلها عارفني موجب ذلك األمر من نزول ذلك العاصف، وأنه 

مبوجب املقدار اطمأنت نفوسهم وسلموا إىل رم، ووعظ بعضهم بعضاً، وصربوا على ما ناهلم، فإن زاد م األمر حىت يبطح 
هم ما قضى، كانوا مطمئين النفوس وال يتهموا، إمنا أصام ذلك لتفريط وقع منهم، كذلك السفينة ما يكسرها ويكون من

األحوال العارضة للجسم من جهة األحكام الفلكية واحلركات النفسانية املنبعثة أوالً من النفس الكلية اليت تذهب باألجسام 
 عليها وقلة اجلزع منها إىل أن تزول أو يكون ا االنتقال إىل دار فأما الصرب. ودمها ال دواء للمعاجل والطبيب وال للمريض أيضاً

. وذا االعتقاد صح أن النفس هي جوهر غري اجلسم وأا هي احلاملة له املبتالة به. املعاد، فأحق ما صرب عليه وأوىل ما استجيب له

  .من اهلم والعم من أجله وبسببهفإذا تصورت ذلك وصح عندك ومت لك العمل ذه السياسة، فقد استراحت نفسك 

  فصل في السياسة النفسانية

فيكون أخالقك رضية، وعادات مجيلة، وأفعالك مستقيمة، تؤدي األمانة إىل أهلها كائناً من كان من ويل وعدو، وتأخذ نفسك 
 مع قلة الطمع وإزالة حبفظها، وترعى حق من استرعاك حقها، وحتسن جماورة جارك، وتصفي مودة صديقك، وختلص احملبة حملبك،
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إن املؤمن ال يكون مؤمناً : "الفزع يف مستعجل زائل وحادث نازل، وتريد للغري ما تريد لنفسك، فقد جاء يف كالم بعض الناس
إن املؤمن ال يكون مؤمناً : ""ع م"وإمنا قال احلكيم الفاضل ! ، وليس هذا من جيد الكالم"حقاً حىت يرضي ألخيه ما يرضي لنفسه

  .وهذا من شريف الكالم". رضى لغريه ما يرضى لنفسهحىت ي

فمىت فعلت لطلب املكافأة مل . وسبيلك أن تعود نفسك عمل اخلري ألنه خري، ال تريد بفعلك عوضاً، وال حيملك على فعله خوف
 ال يستأهل أن يكون يف يكن خرياً، وإن مل تطلب املكافأة، وإن أردت الذكر واالسم، كنت أيضاً منافقاً ومل يكن خرياً، واملنافق

  .جوار الروحانيني

وأما سياسة األهل من اإلخوة والزوجة واألوالد والعبيد ومن جيري منك جمراها يف النسبة اجلسمانية فيجب عليك أن تسوسهم 
فسك إذا جنوا سياسة ال اختالف فيها، وجتريهم على عادة ال تعدل عنها إال مبوانع مانعة وأسباب قاطعة، لئال ترجع باللوم على ن

عليك وتغريوا عما كنت تعهده منهم وتعرفه فيهم حبسب تغري سياستك واختالف عاداتك، فتنسب التفريط إىل نفسك فيكثر 
فإذا سستهم سياسة آلفتهم إياها ورتبتهم عليها استراحت نفسك، مع أن األحب إلينا واآلثر عندنا االنفراد . غمك ويبدو مهك

  .هيأ ذلك جلميع إخواننا، وال نأمرهم به أيضاً لئال ينقطع احلرث والنسلوالوحدة، ولكن ال يكاد يت

وإذا فعلت ذلك أحكمت سياسة األهل وخصوصاً النساء، فأكثر تفقد أحواهلن يف كل وقت فإن سريعات التلون، كثريات التغري، 
ر منهن أن تكون مراعياً أحواهلن، وال يتغرين مع الساعات، ويضطربن على األوقات، فيكون صفحك إليهن كثرياً ومن غري شعا

يغررك منهن صالح تعرفه فيهن فقد أنبأناك أن تلون كثري، وأن استفسادهن سهل يسري، إال من عصمها اهللا تعاىل منهن، وقليل ما 
هن.  

هلم منك اختالل أو وأما أوالدك وغلمانك وحواشيك فإياك أن تظهر هلم فاقة بعد أن تقوم بواجبك املفروض عليك، فإنه مىت ظهر 
حاجة نقصت مرتلتك وقصر موضعك، فلم يقم لك وزن، وال قامت لك هيبة، وال حاجة بك إىل أن تكشف فاقتك إىل من ال 

  .يزيد شكواك إال ذالً ومهانة، بل ضع عذرك عند كل واحد منهم على وجٍه ال تنسب معه إىل فاقة، وقف فهو أعود وأصلح

  فصل في سياسة األصحاب

ها األخ أن سياسة األصحاب ال تكون إال بعد املعرفة م واالطالع عليهم ومعرفة أحواهلم، أن ال خيفى عليك من أمرهم اعلم أي
  .صغرية وال كبرية، لتسوس كل واحد منهم السياسة اليت تليق به دنيا وديناً

    

كونوا لك أصحاباً، أو ما علمت أن صاحب واعلم أنك مىت كنت جاهالً مبعرفتهم مل تتم لك سياستهم ومل تبلغ رضاءهم، وال ي
الناموس ال يصاحب إال من عرفهم وخربهم فاطلع عليهم اطالع اإلحاطة م؟ واحرص أن تباعد بني معرفتهم بك وبينهم لئال 
يطلعوا عليك كما اطلعت عليهم، فيأتوك من حيث أمنت، ألنه ليس كل من يصاحبك حيق لك أن تثق به، وال تطمئن إليه ألن 

ثرياً ممن يصحب األنبياء إمنا تكون صحبتهم هلم لوقوع احليلة م، ومرادهم منهم االطالع على إسرارهم ليكشفوها ويظهروها ك
  .ملن ال يعرفها وهم املنافقون

 فيجب أن تظهر هلم القرب بالبعد، واللني بالغلظة، واألنس بالوحشة، والكرم بالشح، واالنبساط باالنقباض، والرمحة بالسخط،

والوعد على اجلميل، والوعيد على الذنب، وقبول التوبة باللني، واملوعظة بإلقاء العلم إليهم مبقدار ما حيتملونه وحبسب ما 
فمىت مل يكن . وال يكن اعتقاد أهلك وذريتك وأزواجك وبنيك خمالفاً ملا يظهر من اعتقادك ألصحابك وإخوانك. يستوجبونه
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وكيف جيوز للعاقل العامل أن يكون له أهل يتدينون بدين ! ين وال دنيا وال علم وال عملكذلك فال أهل لك وال أصحاب وال د
ويذهبون إىل مذاهب هو يأمر أصحابه خبالفه؟ بل الواجب عليه أن يكون أهله وأصحابه مبرتلة واحدة عنده يف التعليم، وال خيص 

معهم معاً يف طريق واحد ويلقنهم التعاليم واملعارف والعبادات أصحاب النسب اجلسداين مبا ال يبديه ألهل النسب الروحاين، بل جي
والفرائض، فيأخذ كل واحد منهم حبسب قوته واستطاعته، فإن عدل واحد من أهله وأقاربه إىل الضد مما هو عليه، خالفه بعد تربئه 

يا بين هاشم ال يأتيين الناس يوم القيامة : "منه، وأخرجه من مجلته كما فعل رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، بعمه أيب هلب وقال
وكما قال تعاىل حكاية عن إبراهيم خليله، عليه ". بأعماهلم وتأتوين بأنسابكم، فإين ال أغين عنكم من اهللا شيئاً إال بعمل صاحل

ال جتد قوماً : " وقال اهللا تعاىل"وما كان استغفار إبراهيم ألبيه إال عن موعدة وعدها إياه فلما تبني له أنه عدو هللا تربأ منه: "السالم
اآلية، ويكون يراعي أهل الذكاء والفطنة ومن يقصد األغراض اليت يريدها " يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله

يهم يف االعتماد بكالمه ويومئ ا يف إشارته وخمبآت جواهره يف تقاطيع أمثاله ونوادره، فإذا عرفهم ميزهم بنظره وألقى القول إل
  .عليهم يف ذيب من دوم حىت يوصلوهم إىل مثل ما وصلوا إليه

فإذا أحكمت هذه السياسة يف األصحاب واألهل، األقرب فاألقرب، األبعد فاألبعد، فأحكم أمر العبادة والقرابني املقربة إىل اهللا 
  .سبحانه، واألعمال املزدلفة لديه

  فصل في القرابين

قربانان مقبوالن صادقان، ودعاءان مستجابان، وها هنا قربان غري مقبول : بادة والقرابني وهي نوعان ال ثالث هلمافنذكر اآلن الع
ودعاء غري مستجاب، وهو ما أخرب اهللا عنه أن ولدي آدم قربا قرباناً فتقبل من أحدمها ومل يتقبل من اآلخر، ودعاء الكافر الذي هو 

  . ال يقبل17يف تباب

تان فإحدامها الشرعية الناموسية باتباع صاحب الناموس، واالنقياد إىل أوامره ونواهيه، واملسارعة إىل ما جاء به وقضاه فأما العباد
وحكم به على من استجاب إليه، وتقرب إىل اهللا سبحانه وتعاىل مبا ذكر أنه رضيه من القرابني، والعبادات، والطهارات، 

اجلهاد، والسعي إىل البيوت العامرة والبقاع الطاهرة، واإلقرار بكتب اهللا ورسله ومالئكته والصلوات، والصوم، والزكاة، واحلج، و
ووحيه، وما شاكل ذلك يف موجبات أحكام الشرائع وإقامة النواميس، واالمتثال لألوامر والنواهي، والنظر إىل أفعال النيب، صلى 

، والتضرع "لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة: "أفعاله، كما قال اهللاهللا عليه وسلم، واالقتداء بأفعاله، والتشبه به يف مجيع 
إىل اهللا سبحانه بالدعاء واالبتهال يف وقت االجتماعات يف األعياد واجلمعات، وعند ظهور اآليات، فهذا هو الدعاء املستجاب 

  .والقربان املتقبل

اإلقرار بتوحيد اهللا عز وجل، وقد تقدم ذكرها يف صدر الرسالة اجلامعة يف وأما العبادة الثانية فهي العبادة الفلسفية اإلهلية، وهي 
  .شرح رسالة األرمثاطيقي تقف عليه إن شاء اهللا

    

وأما الدعاء والقربان املقبول املستجاب فاعلم يا أخي أنك مىت كنت مقصراً يف العبادة الفلسفية وإال هلكت وأهلكت وضللت 
يعة الناموسية، والقيام بواجب العبادة فيها، ولزوم الطاعة لصاحبها، عليه السالم، والعمل بالعادة وأضللت، وذلك أن العمل بالشر

الفلسفية اإلهلية إميان، وال يكون املؤمن مؤمناً حىت يكون مسلماً، واإلسالم سابق على اإلميان كما قال اهللا تعاىل على لسان رسوله، 
قالت األعراب آمنا : "نافقني من أهل الشريعة الذين كانوا يظهرون اإلميان ويكتمون النفاقصلى اهللا عليه وسلم، خماطباً األعراب امل
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وإمنا ختصص أصحاب الرسول، عليه السالم، بعده بالصرب الذي " قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وملا يدخل اإلميان يف قلوبكم
 وتعليماً ألصحابه، فقام باألمرين، وكمل باملرتلتني، وحاز الفضيلتني، رأوه كان يستعمله يف العبادة والطاعة لربه فرضاً على نفسه،

ألنه كان، عليه السالم، مسلماً مؤمناً عارفاً بالدعاء يف وقت اإلجابة، ولذلك كان ال يرد له دعاء، وكان إماماً للمسلمني واملؤمنني 
  ".أنا أرسطاطاليس هذه األمة: "قال مفتخراًوملا متت الفضيلة لواحد من أهله وأصحابه . عارفاً بالفلسفة اإلهلية

واعلم يا أخي أن اقتران العبادة الشرعية بالعبادة الفلسفية صعب جداً، ألا موت اجلسد يف أقرب األوقات وحصر النفس عن 
 نشرح لك ونريد أن. األمور احملبوبة بأسرها، وترك الرخصة يف كل شيء منها، والوصول إىل إدراك حقائق املوجودات بأسرها

طرفاً منها فتحصل لك رتبة من الدرجة األوىل، وهو شبه املدخل واملقدمة لك، لعلك تقوم بشيء منها، فيحصل لك رتبة من 
  .الدرجة من حد العبادة والدعاء يف األوقات املستجاب فيها من يدعو بذلك

  العبادة الفلسفية ثالثة أيام من كل شهر

اء يف السنة الشرعية والديانة اإلسالمية يف ليلة القدر، وبعدما عيد الفطر، وعيد األضحية يوم فصل واعلم أيها األخ أن أفضل الدع
النحر، وعند البيت احلرام، وبني الركن واملقام، وعند معاينة هالل الفطر، وعند بذل الزكاة ملستحقها، ودعاء من يأخذها يف وقت 

  .قبلأخذها وطلبه إياها، فإن هذا دعاء مستجاب وقربان مت

وأما العبادة الفلسفية اإلهلية فإن أول درجة منها وهي اليت كانت الفالسفة القدماء واألجلة العلماء يأخذون ا أوالدهم وتالمذم، 
بعد تعليمهم أحكام السياسات اجلسمانية والنفسانية والعبادات الناموسية الشرعية، أن يكون هلم يف كل شهر من شهور السنة 

يوم يف أوله، ويوم يف :  ثالثة أيام يف كل شهر-لى عدد التاريخ املعروف إىل حيث ينتهي من أراد االقتداء بتلك السنة  ع-اليونانية 
  .وسطه، ويوم يف آخره

فأما اليوم األول من الشهر فيجب له أن يتطهر أنظف طهور، ويتبخر بأطيب ما يقدر عليه من البخور، وال يفرط يف طهارته 
 عليه يف شريعة الناموس، فإذا انقلب من حمراب صالة العشاء اآلخرة جلس يسبح اهللا ويقدسه ويهلله ويكربه إىل وصلواته املفروضة

مث يقوم وجيدد الوضوء ويسبغ الطهارة ليكون طهور على طهور ونور على نور، ويربز من بيته إىل . أن ميضي من الليل الثلث األول
، فيتأمل الكتاب "وعالمات وبالنجم هم يهتدون: "نجم الذي يهتدى به، قال اهللا تعاىلأن حيصل حتت السماء حبذاء اجلدي وهو ال

: املبني ويتدبر آياته ويرى امللكوت دائماً وهو يسبح اهللا ويقدسه وال يدع التكبري والتهليل، ليكون من الذين قال اهللا تعاىل فيهم

وال يزال كذلك حىت يذهب من الليل . اآلية" يف خلق السموات واألرضالذين يذكرون اهللا قياماً وقعوداً وعلى جنوم ويتفكرون "
  .الثلثان فيكون الثلث األول قياماً بعبادة الناموس، والثلث الثاين قياماً يف التفكر يف امللكوت

    

رفع رأسه ببكاء فإذا زال أوان الثلث األوسط هبط إىل األرض ساجداً بتذلل وخضوع لباريه، فال يزال كذلك ما قدر عليه، مث ي
واستغفار وتوبة واستعبار، فيعدد ذنوبه على نفسه، وينوي التوجه حبسناته وصاحل أعماله، ويدعو بالدعاء األفالطوين، والتوسل 

اإلدريسي، واملناجاة األرسطاطاليسية املذكورة يف كتبهم؛ فال يزال كذلك حىت يبدو الفجر فيقوم فيسبغ الوضوء ويتطهر، فريجع 
ه فيصلي صالة الفجر، وجيلس يف مكانه إىل أن تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس وأقبل أول الناهر ذبح بيده إن كان ممن إىل حمراب

قد اعتاد ذلك ما قدر عليه من حملل احليوان، ويأمر بإصالح ما كان من الطعام، ويأذن ألهله وإخوانه بالدخول عليه والوصول إليه، 
غوا من طعامهم محدوا اهللا، جل وعز امسه، وشكروه وخروا له سجداً شكراً له مبا من عليهم، مث فإذا فر. وحيضر ذلك بني أيديهم
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وال يزالون كذلك بقية يوهم إىل الوقت من العشاء اآلخرة، . خيرج إليهم من احلكمة حبسب ما يوجبه الزمان ويسعه املكان
 أحكام أديام إىل اليوم الثاين، وهو يوم ليلة البدر إذا استكملت فريجعون إىل منازهلم، ويتصرفون يف معايشهم، ويقومون بواجبات

استدارته ومتت أنواره فيه، يف تلك الليلة وصبيحة ذلك اليوم كما فعل يف اليوم األول وأزيد قليالً، مث كذلك إىل وقت االنصراف 
ن شهره بينه وبني أول الشهر اجلديد املستقبل بعد العشاء اآلخرة من غد ليلة، مث يف آخر الشهر وهو اليوم اخلامس والعشرون م

  .مخسة أيام، ويكون ملن اقتدى ذه السنة يف السنة ثالثة أعياد

فصل العيد األول عندهم يوم نزول الشمس برج احلمل، وذلك أنه يف هذا اليوم يستوي الليل والنهار يف األقاليم، ويعتدل الزمان، 
ثلج، وتسيل األودية، ومتد األار، وتنبع العيون، وترتفع الرطوبات إىل أعلى فروع ويطيب اهلواء، ويهب النسيم، ويذوب ال

األشجار، وينبت العشب، ويطول الزرع وينمو احلشيش، ويتألأل الزهر، وتورق األشجار، وتكمل األنوار، وخيضر وجه األرض، 
يوانات يف البالد، ويطيب عيش أهل الرب، وتأخذ وتتكون احليوانات، ويدب الدبيب، وتنتج البهائم، وتدر الضروع، وتنتشر احل

  .األرض زخرفها، وتصري كأا فتاة شابة طرية، فيجب أن يكون ذلك اليوم عيداً يظهر فيه الفرح والسرور

وكان احلكماء يف هذا اليوم جيتمعون وجيمعون أوالدهم وشبان تالمذم بأحسن زينة وأنظف ظهور إىل اهلياكل اليت كانت هلم، 
فإذا أكلوا وفرحوا أخذوا يف . ذحبون الذبائح الطيبة الطاهرة، ويضعون املوائد، ويكثرون البقول واأللبان واحلبوب مما تنبته األرضوي

استعمال املوسيقى بالنقرات احملركة لألنفس إىل معاين األمور، والنغمات اللذيذة بتالوة احلكمة ونشر العلم، فيكون بذلك راحة 
  .س، فال يزالون كذلك بقية يومهم مث ينصرفون إىل أشغاهلمالنفس وكمال األن

  .وهلذا اليوم اسم باللغة اليونانية معروف عندهم، وهو اليوم الذي نزلت فيه الشمس رأس احلمل، نوء الربيع

لنهار وقصر الليل، فصل يف العيد الثاين فإذا نزلت الشمس أول السرطان فإن ذلك اليوم العيد الثاين نوء الصيف، وفيه يتناهى طول ا
وانصراف الربيع، وجميء الصيف، واشتداد احلر وهبوب السمائم، ونقصان املياه، ويبس العشب، واستحكام احلب وإدراك احلصاد 

  .والثمار، فيكون ذلك اليوم عيداً الستقبال زمان جديد تابع للزمان األول

م كان هلم لكل عيد هيكل ال يدخلونه بذلك الزي إال يف يوم مثله، وكانت احلكماء جتتمع فيه إىل اهلياكل املبنية لذلك اليوم، أل
فيدخلون اهليكل املبين ويلبسون الذي يليق بطبيعة ذلك الربج، وكذلك ما يكون يستعملونه من الطعام والشراب، وما كان من 

ك اليوم انصرفوا فال جيتمعون إىل العيد الثالث فإذا قضوا ما جيب عليهم يف ذل. الثمار اآليت بني التيبيس والترطيب يف الطبقة األوىل
  .وهو يوم نزول الشمس رأس امليزان

فصل يف العيد الثالث فإذا نزلت أول دقيقة من برج امليزان استوى الليل والنهار مرة أخرى، ودخل اخلريف، وطاب اهلواء، وهبت 
العيون، وجف النبات، فيكون ذلك اليوم أيضاً يوم عيد، رياح الشمال، وتغري الزمان، ونقصت املياه، وجفت األار، وقل ماء 

فيدخلون إىل اهليكل املبين لذلك اليوم ويكون استعماهلم من األكل ما يوافق طبيعة ذلك اليوم والزمان، ومن نشر العلم ما الق به، 
  .وال عيد هلم بعده إىل أن تبلغ الشمس آخر القوس أول اجلدي

    فصل العيد الرابع 

ول الليل وقصر النهار، ويأخذ الليل يف النقصان، والنهار يف الزيادة، وينصرف اخلريف، ويدخل الشتاء ويشتد الربد، يتناهى ط
. ويسخن اهلواء، ويتساقط ورق الشجر، وميوت أكثر النبات، وتنحجر احليوانات يف أعماق األرض وكهوف اجلبال من شدة الربد

اهلواء، وكلح وجه الزمان، هزلت البهائم وضعفت قوى األبدان، ومنع للناس التصرف فإذا كثرت األنداء ونشأت الغيوم، وأظلم 
وكانت احلكماء تتخذ هذا اليوم يوم حزن وكآبة وندم واستغفار، وكانوا . واالجتماع بعضهم من بعض، ومير عيش أكثر احليوان
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  .يصومونه وال يفطرون فيه

سنة الفلسفية اليت اختذوها أعياداً وأفراحاً، وكان فرحهم األكرب يف األول منها، ودونه وإذا تأملت أيها األخ هذه األيام الثالثة يف ال
يف األوسط، ودونه فيما يليه، ويف اآلخر يوم حزن وكآبة، إىل أن يستأنف الدور اآلخر عند رجوع الشمس إىل أول برج احلمل، 

: ا، وذلك أن نبينا، عليه السالم، سن ألمته يف شريعته ثالثة أعيادوإذا أنعمت النظر إىل أعياد الشريعة اإلسالمية وجدا موافقة هل

فاألول منها يوم عيد الفطر وهو أعظم فرح يكون خبروج الناس من شدة الصوم إىل الفطر كفرح أهل األرض بقدوم الربيع 
رعي فيه سعثاً غرباً، وحيتاج مث عيد األضحى وهو يوم تعب ونصب ألنه يوم احلج، فيكون الوفد الش. واخلصب بعد ذهاب الشتاء

فيه إىل إراقة دم، ويكون فرحاً ممزوجاً بغم ونصب، فيكون الفرح دون الفرح األول كفرح الفالسفة بالعيد الثاين من سنتهم، إذ 
  .كانوا يستقبلون اهلجري والرمضاء والسمائم وشدة الصيف

 الوداع بغدير خم، وفرحه ممزوج، ألنه خالط ذلك بنكث وغدر واليوم الثالث يف السنة الشرعية يوم وصيته عند انصرافه من حجة
  .موافقاً للعيد الثالث الفلسفي املتقلب فيه الزمان من الصيف إىل اخلريف، فتناهى حال الثمار وأخذها يف النقصان واجلفاف

ان اهللا وحمل كرامته، صلى اهللا عليه واليوم الرابع هو يوم احلزن والكآبة، فهو يوم قُبض فيه النيب، صلى اهللا عليه وسلم، إىل رضو
فهو بانتقاله إىل جوار اهللا وكرمي فنائه عيد له، غري " ولآلخرة خري لك من األوىل: "وآله، وإن كان عيداً له ملا وعده ربه تعاىل بقوله

  .أنه مشوب مبصاب أمته وانقطاع الوحي وفقدهم شخصه الكرمي

ق الناس بالعبادة الشرعية، ومراعاة أوقاا، وأداء فروضها، ومعرفة حتليلها وحترميها، ألنا واعلم أيها األخ أن مجاعة إخوان الصفا أح
أخص الناس ا، وأوالهم حبملها، وأقرب الناس إىل من جاءت على يديه، وأوالهم به، وأحق الناس أيضاً بالعبادة الفلسفية اإلهلية 

ا أكملنا ذلك كانت لنا سنة ثالثة نتميز ا ونتخصص بعلمها، ولذا أيضاً ثالثة أيام فإذ. والقيام ا واألخذ هلا والتجديد ملا دثر منها
  .نتخذها أعياداً ونأمر أخواننا باالجتماع فيها والسعي إليها

ا تظهر واعلم أيها األخ أن أعيادنا هذه ليست تشابه أعياد الفلسفة وال الشريعة يف احلقيقة لكن باملثل، ألن أعيادنا ذاتية قائمة بذوا
وأمثال هذه األيام األربعة اليت . أول وأوسط وآخر، والرابع أصعبها عمالً وأشدها فعالً: وهي ثالثة أيضاً. األفعال عنها وا وفيها

ويف الشريعة احملمدية . ذكرناها ووصفناها يف الزمان باحلركات الفلكية وموجبات أحكام النجوم الربيع والصيف واخلريف والشتاء
ويف الشريعة الفلسفية نزول الشمس احلمل .  اهلامشية عيد الفطر وعيد األضحى وعيد الغدير ويوم املصيبة به، صلوات اهللا عليهوامللة

ويف الصورة اإلنسانية أيام الصبا وأيام الشباب وأيام الكهولة وأيام آخر العمر، به ذهاب الشخص . والسرطان وامليزان واجلدي
لك يبكى عليه، ويكون عند أهله اهلم واحلزن واألسف على فقده كما حزن أهل بيت النبوة ملا فقدوا ومفارقة اجلسم للنفس، ولذ

سيدهم وغاب عنهم واحدهم، وختطفوا من بعده، وتفرق مشلهم، وطمع فيهم عدوهم، واغتصبوا حقهم، وتبددوا، مث ختم ذلك 
  .بيوم كربالء وقتل من قتل من الشهداء ما افتضح اإلسالم به

    

ومن قبله ما أنال أحق الناس مبا قاسى أوالهم باألمر من بعده، مث من بعد غيبة صاحب الشريعة، صلى اهللا عليه وسلم، قتل من 
بعده من أجلة أصحابه املساعدين له يف إقامة الناموس معه مثل صديقه وفاروقه وذي النورين وما تواتر على أهله وأقاربه من 

تفاء إخوان الصفاء، وانقطاع دولة خالل الوفاء، إىل أن يأذن اهللا بقيام أوهلم وثانيهم وثالثهم يف املصائب، فصار ذلك سبباً الخ
  .األوقات اليت ينبغي هلم القيام فيها إذا برزوا من كهفهم واستيقظوا من طول نومهم

  . والكآبة الواقعة م من بعدهواليوم الرابع يكون فيه حزم لغيبة سيدهم كما غاب أبوهم صاحب الناموس، وما كان من احلزن
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فاليوم األول . فأعيادنا أيها األخ هي أشخاص ناطقة وأنفس فعالة تفعل بإذن باريها ما يوحيه إليها ويلهمها من األفعال واألعمال
مل يء الربيع من أيامنا والعيد الفاضل من أعيادنا هو يوم خروج أول القائمني منا، ويكون اليوم املوافق له لرتول الشمس برج احل

  .واخلصب والنعمة ونزول الرمحة والظهور واالنتشار، وهو يوم فرح وسرور لنا وجلميع إخواننا

واليوم الثاين هو يوم قيام الثاين املوافق يوم قيامه يوم نزول الشمس أول السرطان يف تناهي طول الليل وقصر النهار إذ كان فيه 
  .فرح وسرور واستبشارتصرم دولة أهل اجلور وانقضاؤها وهو 

واليوم الثالث هو يوم قيامة ثالثنا املوافق لرتول الشمس أول امليزان واستواء الليل والنهار، ودخول اخلريف، وهي مقاومة الباطل 
  .احلق، وكون األمر على خالف ما كان عليه

إن : "، وكون األمر على ما قال صاحب الشريعةمث اليوم الرابع يوم احلزن والكآبة يوم رجوعنا إىل كهفنا وكيف النقية واالستتار
فيكون األمر على مثل ما حنن عليه يف وقتنا إىل وقت الربوز واخلروج والرجوع " اإلسالم ظهر غريباً وسيعود غريباً فيا طوىب للغرباء

ومن قدر " " له مقام معلوموما منا إال" "ذلك تقدير العزيز العليم"بعد الذهاب كرجوع الشمس بعد ذهاب الشتاء إىل برج احلمل 
  ".عليه رزقه فلينفق مما آتاه اهللا

واعلم يا أخي أن يف هذه املدة مييز اهللا اخلبيث من الطيب، ويرفع أهل العلم درجات مل يكونوا لينالوها إال بصربهم واحتسام يف 
صفاء إمنا يعرف بالكدورة، والعدل باجلور، جنب ما يصيبهم، فال تنكر أيها األخ ما ذكرنا من أن الزمان ال يدوم بصفائه، إن ال

والصحة بالسقم، وإمنا صفاء إخوان الصفاء ملا أخلصوا الصرب على البلوى يف السراء والضراء، واستسلموا لرم، وانقادوا إليه 
  .بنفوس طيبة ساكنة مطمئنة

أما القربان الشرعي فهو املأمور به يف احلج من ذبح ف. شرعي وفلسفي ال ثالث هلما: واعلم أيها األخ أن القربان كما ذكرنا قربانان
احليوانات املذكورة املوصوفة على شرائطها من أجناسها احملمودة الساملة يف املواضع اليت جيب ذلك فيها، وأجلها ما كان أكثر مثناً، 

ه ودفع إىل أهله بنفس طيبة فإذا خرج ذلك من حل. وأحسن صورة، وأجود غذاء ملن يأكلها ممن يفرق فيهم ويشبعهم ويكفيهم
  .ونية صادقة كان قرباناً مقبوالً وكفاية نافعة، ودعاء مستجاباً، فهذا قربان شرعي

وأما الفلسفي فهو مثل ذلك إال أن النهاية فيه التقرب باألجساد إىل اهللا سبحانه بتسليمها إىل املوت وترك اخلوف، كما فعل 
، وكاستبشار أرسطاطاليس ملا نزل املوت به ملا حزن عليه تالمذته وما كان "فاذَن"تال سقراط ملا شرب السم املذكور قصته يف ك

  ".التفاحة"من خطابه ووصيته املذكورة يف رسالة 

  .واعلم أيها األخ أن أعظم القرابني هو ترك النفس حمبة الدنيا، والزهد فيها، وقلة اخلوف من املوت، ومتنيه

بان جيمع هذه اخلصال كلها بأسرها، شرعيتها وفلسفيتها، وهو التقرب مبا تقرب به إبراهيم من وأما قربان إخوان الصفاء فهو قر
الكبش املمنون به عليه فداًء لولده الذي قد رعى يف أرض اجلنة أربعني خروفاً، فإن متكنت أن تتقرب بكبش رعى يف أرض اجلنة 

لغت اهود، وأقمت املثل، وعمرت عامل اهللا تعاىل، وأرجو أن يوفقك ولو شرباً، فافعل وال تقعد عنه، واجتهد يف ذلك لتكون قد ب
  .اهللا لفهم ما تسمع وجيعلك من أهله

    

وملا كان هذا الفصل جامعاً للفضائل النفسانية، وعلمنا أنك مىت امتثلت فيه الوصية، كملت لك الصورة امللكية، وكانت لك يف 
وهو منها مبرتلة " الفصل اجلامع للفوائد النافعة"تمنا الرسالة ذا الفصل ومسيناه معادك مهيأة لوصولك إليها ونزولك عليها، خ

القلب من اجلسد والرأس من البدن، وهو اية الغرض بعد الوقوف على ما فيها، واالرتسام جبميع ما رمسنا، واالعتماد على ما 
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  .وصفنا

، وتسكن إليه النفوس الصافية املشتاقة إىل را، وتعضده اآليات واعلم أيها األخ أن كالمنا هذا تشهد بصحته العقول السليمة
املكتوبة يف اآلفاق واألنفس، وما يف السموات واألرض، وما تدل عليه الكتب النبوية والترتيالت السماوية، وأفعال األنبياء واتفقاهم 

 الفالسفة القدماء، وبناؤهم اهلياكل يف األرض على على هذه األعمال اليت ذكرناها، والسياسات اليت وصفناها، وأفعال احلكماء من
  .مثال ما هي مبنية يف السماء

واعلم أيها األخ أن الشاك فيما ذكرناه، والراد فيما وصفناه معذور يف ذلك ألنه جاهل ال علم له وال معرفة عنده، فهو اله يف 
صدقنا من كذبنا، فليفعل ما فعلنا، ويبذل من نفسه ما بذالن، فمن أراد أن يعرف صحة ما قلنا، وميتحن ! سكرته، وتائه يف ضاللته

ليحل له دخول احلرم والوقوف على املقام وزمزم، فإن رأى ما يؤيد الشريعة احملمدية وامللة اهلامشية ويقويها، وينفي عنها شبه 
 ما ينال يف الشريعة فهو معذور يف رفضه، امللحدة وجحدة األنبياء، فيقيم معنا بالرحب والسعة له مالنا وعليه ما علينا، وإن رأى

وقد جاء يف اخلرب عن سيدنا رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، . مثاب يف تركه، وليس على ما خرج منه ثواب مينعه من العود إليه
 عذاب النار ومجيع إخواننا حيث بلَّغك اهللا أيها األخ البار الرحيم منازل األبرار، وجنّاك وإيانا من". ال ميني يف معصية اهللا: "أنه قال

  .كانوا يف البالد والقفار إنه جواد غفار

  متت الرسالة التاسعة يف كيفية أنواع السياسات وكميتها ويليها رسالة يف كيفية نضد العامل بأسره 

  العاشرة في كيفية نضد العالم بأسرهالرسالة

   "وهي الرسالة احلادية واخلمسون من رسائل إخوان الصفاء"

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  احلمد هللا وسالم على عباده الذي اصطفى، آهللا خري أما يشركون؟ 

  العالم كرة واحدة تنفصل إحدى عشرة طبقة

تسع منها هي أفالك : اعلم أيها األخ، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن العامل الكبري بأسره كرة واحدة تنفصل إحدى عشرة طبقة
  .ات، وكواكبها أيضاً كلها كريات مستديرات مضيئات، وحركاا كلها دورياتكريات جموفات مشف

وذلك أن الفلك احمليط جبميع ما حيوي من األفالك والكواكب يدور حول األرض يف كل أربع وعشرين ساعة سواًء دورة واحدة، 
ارت دورة استأنفت ثانية، كما وكذلك كل كوكب يدور يف فلك خمتص به أو دائرة حركة دورية يف زمان معلوم، وكلما د

ودون فلك القمر كرتان إحدامها النار واهلواء، . وصفنا يف رسالة مدخل النجوم ورسالة السماء والعامل ورسالة األكوار واألدوار
  .واألخرى املاء واألرض، وكل واحد منهما كري الشكل، حميطات أواخرها متصلة بأوائلها

بفلك القمر وآخرها بطبيعة الزمهرير، والزمهرير آخره متصل حميط باملاء واألرض، كما وصفنا يف بيان ذلك أن النار متصلٌ أوهلا 
وإذا اعترب بشكل اجلبال واألار على بسيط األرض، وتأمل، . وأما األرض جبميع حبارها وجباهلا فكرة واحدة. رسالة اآلثار العلوية

  .وأما شكل البحار فكل واحد كأنه قطعة من سطح جسم كري. ئرةتبني أن كل واحد منها كأنه قطعة قوس من حميط الدا

وهكذا أحوال الكائنات كريات الشكل إذا اعتربت وتأملت، تبني أن أكثرها كريات الشكل أو مستديرات، من ذلك أن أكثر مثار 
  .األشجار وأوراقها، وحب النبات، ونور أزهارها كريات األشكال أو مستديرات
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 وأما أحواهلا فدائرة أيضاً يعطف أوائلها على أواخرها مثل دوران - كما بينا يف رسالة اهلندسة - البشر وهكذا أكثر مصنوعات
  .الزمان من الشتاء إىل الربيع، ومن الربيع إىل الصيف، ومن الصيف إىل اخلريف، ومن اخلريف إىل الشتاء

    

ة اهليوىل، وكذلك حكم دوران مياه األار والبحار والغيوم وهكذا دوران الليل والنهار حول كرة األرض، كما بينا يف رسال
واألمطار فإا كالدوالب الدائر، وتلك الغيوم والسحاب تنشأ من البخار املتصاعد من البحار واألار، وتسوقها الرياح إىل القفار 

  ".ذلك تقدير العزيز العليم"عد ثانية ورؤوس اجلبال ومتطر هناك وجتتمع السيول يف األودية، فتذهب راجعة حنو البحار مث تص

وكذلك أن النبات يبدو وينشأ . وكذلك حال النبات وتكوينه من التراب واملاء والنار واهلواء، ورجوعه إليها يف دوراا كالدوالب
 أن النبات ميتص بيان ذلك. ويتم ويكمل حىت إذا بلغ إىل أقصى غاياته ومنتهى اياته رجع عند البلى والفساد إىل ما تكون منه

بعروقه لطائف األركان، ويصري ورقاً وحباً ومثاراً يتناوهلا احليوان ليتغذى، مث يستحيل يف أبدان بعضها حلماً ودماً، وبعضها خيرج 
 كأنه دوالب فإذا تأمل هذا من حاله وجد. ثفالً ومساداً، ويرد إىل أصول النبات ليتغذى منه ويصري حباً ومثاراً ثانياً، ويتناوله احليوان

  .دائر

فإذا تأمل . وأما أجسام احليوان فإا كلها تعود إىل التراب وتبلى وتصري تراباً، ويكون منها نبات، ومن النبات حيوان، كما بني قبل
  .ذلك وجد أيضاً كأنه دوالب يدور

طفة، مث ينشأ وينمو ويتم ويبلغ إىل أن وأما أحوال البشر إذا اعتربت فكلها دائرة كالدوالب، وذلك أن اإلنسان يبدو كونه من الن
وكذلك بدأ كونه ناقص القوة ضعيف البنية، مث يرتقي . تتولد منه النطفة، فيشتهي العود إىل حيث خرج لقضاء شهوته ونتاج مثله

لقد : "كر تعاىل فقالويتزايد إىل أن يبلغ إىل األشد، مث يبتدئ يف االحنطاط والنقص إىل أن يرد إىل أرذل العمر كما كان بدياً كما ذ
خلقنا اإلنسان من ساللة من طني مث جعلناه نطفة يف قرار مكني مث خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا املضغة عظاماً 

من خلقناكم : "وكما قال سبحانه" فكسونا العظام حلماً مث أنشأناه خلقاً آخر فتبارك اهللا أحسن اخلالقني مث إنكم بعد ذلك مليتون
تراب مث من نطفة من من علقة مثن من مضغة خملّقة وغري خملّقة لنبني لكم ونقر يف األرحام من نشاء إىل أجل مسمى مث خنرجكم 

واهللا أخرجكم من : "وقال". طفالً مث لتبلغوا أشدهم ومنكم من يتوىف ومنكم من يرد إىل أرذل العمر لكيال يعلم من بعد علم شيئاً
  ".مون شيئاًبطون أمهاتكم ال تعل

  نظام الوجود والبقاء،

فصل واعلم أيها األخ أن هلذه املوجودات اليت حتت فلك القمر نظاماً وترتيباً أيضاً يف الوجود والبقاء، وهي مرتبة بعضها حتت 
عضاً وهي بيان ذلك أنه ملا كانت أجزاء العامل حميطات بعضها ب. بعض، متصل أواخرها بأوائلها كترتيب العدد وترتيب األفالك

إحدى عشرة كرة، تسع منها يف عامل األفالك، أوهلا من لدن فلك احمليط، وآخرها إىل منتهى فلك القمر، وآخرها متصل بأوائلها، 
كما بينا يف رسالة السماء والعامل؛ وكان اثنتان منها دون فلك القمر وهي كرة لنار واهلواء، وكرة املاء واألرض، وهي مقسومة إىل 

أوهلا األثري وهي نار ملتهبة دون فلك القمر، ودونه الزمهرير الذي هو الربد املفرط، ودونه املاء املفرط الرطوبة، ودونه : عأربع طبائ
 -وهذه األربعة حمفوظة كلياا يف مراكزها، ومتصلة أواخرها بأوائلها، ومستحيلة جزئياا بعضها إىل بعض . األرض املفرطة اليبس

  .الكون والفسادكما بينا يف رسالة 

  مراتب الكائنات
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وأما الكائنات منها اليت هي جزئياا فهي املعادن والنبات واحليوان، وهلا نظام وترتيب متصل أواخرها بأوائلها كترتيب األفالك 
يوان متصل آخره بيان ذلك أن املعادن متصل أوهلا بالتراب وآخرها بالنبات، والنبات أيضاً متصل آخره باحليوان، واحل. واألركان

 كما بينا يف رسالة -باإلنسان، واإلنسان متصل آخره باملالئكة، واملالئكة أيضاً هلا مراتب ومقامات متصلة أواخرها بأوائلها 
أول :  فنريد أن نذكر يف هذا الفصل مراتب الكائنات من األركان األربعة اليت هي املعادن والنبات واحليوان فنقول-الروحانيات 

. دن هو اجلص مما يلي التراب، وامللح مما يلي املاء، وذلك أن اجلص هو التراب الرملي يبتلّ من األمطار مث ينعقد ويصري جصاًاملعا

وأما آخر املعادن مما يلي النبات فهو الكمأة والقطن وما شاكلها يتكون . وأما امللح فإنه ميتزج بالتربة السبخة، وينعقد فيصري ملحاً
املعدن مث ينبت يف املواضع الندية يف أيام الربيع من األمطار وصوت الرعد، كما ينبت النبات، ولكن من أجل أنه ليس يف التراب ك

فأما . له مثرة وال ورقة يتكون يف التراب كما تتكون اجلواهر املعدنية فصار من هذه اجلهة يشبه املعدن ومن جهة أخرى يشبه النبات
 ففيما بني هذين احلدين أعين اجلص والكمأة، وقد بينا يف رسالة املعادن أنواعها وأجناسها وخواصها باقي أنواع اجلواهر املعدنية

  .ومنافعها

اعلم يا أخي أو أول مرتبة : وأما النبات فنقول إن هذا اجلنس من الكائنات متصل أوله باملعادن وآخره متصل باحليوان؛ بيان ذلك
وذلك أن خضراء الدمن ليست بشيء سوى . الدمن، وآخرها وأشرفهما مما يلي احليوانية النخلوأدوا مام يلي التراب هي خضراء 

غبار يتلبد يف األرض والصخور واألحجار، مث يصيبها املطر فتصبح بالغداة خضراء كأا نبت زرع وحشائش، فإذا أصاا حر 
وال تنبت الكمأة وال خضراء الدمن إال يف أيام . النسيمالشمس نصف النهار جتف مث تصبح بالغد مثل ذلك من نداوة الليل وطيب 

  .الربيع يف البقاع املتجاورة لتقارب ما بينهما، ألن هذا معدن نبايت، وذلك نبات معدين

  النخل آخر املرتبة النباتية 

  مما يلي الحيوانية 

ن كان جسمه نباتياً؛ بيان ذلك أن القوة الفاعلة وذلك أن النخل نبات حيواين ألنه بعض أحواله وأفعاله مباين ألحوال النبات، وإ. 
والدليل على ذلك أن أشخاص الفحولة فيها مباينة ألشخاص اإلناث، ولفحولته يف أشخاصه لقاح يف . منفصلة من القوة املنفعلة

ة بالشخص بل بالفعل  وأما سائر النبات فإن القوة الفاعلة منه ليست مبنفصلة من املنفعل- كما يكون يف ذلك للحيوان -إناثها 
 وأيضاً فإن النخل إذا قطعت رؤوس أشخاصه جفت وبطل منوه ونشوءه، كما أن احليوانات - كما بينا يف رسالة النبات -حسب 

فبهذا االعتبار بان أن النخل نبات باجلسم، حيوان بالنفس، إذ كان أفعال النفس احليوانية أفعاله، . إذا ضربت أعناقها بطلت وماتت
ويف النبات نوع آخر فعله أيضاً فعل النفس احليوانية، وإن كان جسمه جسماً نباتياً وهو . جسمه شكل النباتوشكل 

وذلك أن هذا النوع من النبات ليس له أصل ثابت يف األرض كما يكون لسائر النبات، وال له ورق كأوراقها، بل . 18األكشوث
وميتص من رطوبتها، ويغتذي كما يفعل الدود الذي يدب على ورق هو يلتف على األشجار والزروع والبقول واحلشائش، 

وهذا النوع من النبات وإن كان جسمه يشبه النبات فإن فعل نفسه . األشجار وقضبان النبات، ويقرضها ويأكل منها ويغتذي ا
  .فعل احليوان

  .املراتب النباتية فهي ما بني هاتني املرتبتنيفقد بان مبا وصفنا أن آخر املرتبة النباتية متصل بأول احليوانية، وأما سائر 

أول مرتبة احليوانية متصل بآخر النباتية واعلم يا أخي أن أول مرتبة احليوانية أيضاً متصل بآخر النباتية، كما أن أول النباتية متصل 
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  . كما بينا قبل-بآخر املعدنية، وأول املعدنية متصل بالتراب واملاء 

وهي دودة يف جوف أنبوبة، تنبت تلك األنبوبة : ن وأنقصه هو الذي ليس له إال حاسة واحدة وهو احللزونواعلم أن أدون احليوا
على الصخور اليت يف بعض سواحل البحار وشطوط األار، وتلك الدودة خترج نصف شخصها من جوف تلك األنبوبة، وتنبسط 

لني انبسطت إليه؛ وأن أحست خبشونة أو صالبة انقبضت مينة ويسرى تطلب مادة يغتذي ا جسمها، فإذا أحست برطوبة و
وغاصت يف جوف تلك األنبوبة حذراً من مؤذ جلسمها ومفسد هليكلها، وليس هلا مسع وال بصر وال شم وال ذوق إال اللمس 

  .حسب

    

وال شم، ألن احلكمة اإلهلية مل وهكذا أكثر الديدان اليت تكون يف الطني يف قعر البحر وعمق األار ليس هلا مسع وال بصر وال ذوق 
  .تعط احليوان عضواً ال حيتاج إليه يف جر املنفعة أو دفع املضرة، ألنه لو أعطاها ماال حتتاج إليه لكان وباالً عليها يف حفظها وبقائها

رك جبسمه حركة فهذا النوع حيواين نبايت ألنه ينبت جسمه كما ينبت بعض النبات، ويقوم على ساقه قائماً؛ ومن أجل أنه يتح
اختيارية فهو حيوان، ومن أجل أنه ليس له إال حاسة واحدة فهو أنقص احليوانات رتبة، وتلك احلاسة أيضاً هي اليت يشاركها 

  .النبات، وذلك أن النباتات هلا حس اللمس حسب

رساهلا إىل ناحية الصخور واليبس، والدليل على أن للنبات حس اللمس هو إرسال عروقه حنو النهر واملواضع الندية، وامتناعه عن إ
وأيضاً أنه إذا اتفق منبته يف مضيق مال وطلب الفسحة، وإن كان فوقه سقف مينع من الذهاب علواً، وترك له ثقب من جانب، مال 

  . إليهوهذه األفعال تدل على أن له حساً ومتييزاً مبقدار احلاجة. النبات إىل تلك الناحية حىت إذا طال أخرج من هناك رؤوسه

فأما حس األمل فليس للنبات، وذلك ألنه ليس يليق باحلكمة اإلهلية أن جتعل للنبات أملاً ومل له حيلة الدفع كما جعلت للحيوان، 
  .وذلك أن احليوان ملا جعل له أن حيس باألمل جعل له أيضاً حيلة الدفع إما بالفرار واهلرب أو بالتحرز أو باملمانعة

إن رتبة : فية مرتبة احليوانية مما يلي النبات، فنريد أن نذكر نبني كيفية مرتبة احليوانية مما يلي اإلنسانية فنقولفقد بان مبا وصفنا كي
احليوانية مما يلي رتبة اإلنسانية هي ليست من وجه واحد، ولكن من عدة وجوه، وذلك أن رتبة اإلنسانية ملا كانت معدن الفضائل 

فمنها ما قارب رتبة اإلنسانية بصوره اجلسدانية مثل القرد، : ع واحد من احليوان، ولكن عدة أنواعوينبوع املناقب مل يستوعبها نو
ومنها باألخالق النفسانية مثل الفرس الكرمي األخالق، ومثل الطري اإلنسي الذي هو احلمام، ومثل الفيل الذكي القلب، ومثل اهلزاز 

وذلك أنه ما من حيوان : ومثل النحل اللطيف الصنائع وما شاكل هذه األجناسوالببغاء الكثرية األصوات واألحلان والنغمات، 
  .يستعمله الناس أو قد أنس باإلنسان إال وله يف نفسه شرف قرب من نفس اإلنسانية

وأما القرد فلقرب شكل جسده من جسد اإلنسان صارت نفسه حتاكي أفعال النفس اإلنسانية وذلك مشاهد منه متعارف بني 
  .الناس

وأما الفرس الكرمي فإنه قد بلغ من كرم أخالقه أن صار جسده مركباً للملوك فإنه رمبا بلغ من حسنه أدبه أنه من حسن أدبه أن ال 
يبول وال يروث ما دام حبضرة امللك أو هو راكبه، وله أيضاً مع ذلك ذكاء وإقدام يف اهليجاء، وصرب على الطعن واجلراح كما 

  : صف الشاعريكون للرجل الشجاع كما و

  19!اقدما: عند اختالف الطعن، قلت له  شكا مهري إلي جراحةً، وإذا

 الشكيم على اللجام، وحمحما عض  رآني لست أقبل عذره، لما
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  .وأما الفيل فإنه يفهم اخلطاب بذكائه وميتثل باألمر والنهي، كما ميتثل العاقل املأمور املنتهي

وأما باقي أنواع احليوانات فما . وانية مما يلي رتبة اإلنسانية ملا يظهر منها من الفضائل اإلنسانيةفهذه احليوانات يف آخر مرتبة احلي
  .بني هاتني املرتبتني

اعلم أن أدون : وإذ قد فرغنا من ذكر مراتب احليوانية مما يلي رتبة اإلنسانية فنريد أن نذكر أوالً رتبة اإلنسانية مما يلي رتبة احليوانية
سانية اليت تلي احليوانية هي رتبة الذين ال يعلمون من األمور إال احملسوسات، وال يعرفون من اخلريات إال اجلسمانيات، وال رتبة اإلن

يطلبون إال صالح األجساد، وال يرغبون إال يف زينة الدنيا، وال يتمنون إال اخللود فيها مع علمهم أنه ال سبيل هلم إىل ذلك، وال 
 األكل والشرب مثل البهائم، وال يتنافسون إال يف اجلماع والنكاح مثل اخلنازير واحلمري، وال حيرصون إال يشتهون من اللذات إال

، وال يعرفون من الزينة 20على مجع الذخائر من متاع الدنيا جيمعون ماال حيتاجون إليه كالنمل، وحيبون ماال ينتفعون به كالعقاعق
فهؤالء وإن كانت صورم اجلسدانية صورة ! بون على حطام الدنيا كالكالب على اجليفإال أصباغ اللباس مثل الطاووس، ويتحار

  .اإلنسان فإن أفعال نفوسهم أفعال النفس احليوانية والنباتية

    وأما الرتبة اإلنسانية اليت تلي رتبة املالئكة 

لعلوم واملعارف، وانفتحت هلا عني البصرية فأبصرت فهي رتبة الذين انتبهت نفوسهم من نوم الغفلة ورقدة اجلهالة، وانتعشت حبياة ا
بنور قلوا ما كان غائباً عن حواسها من األمور الروحانية واملوجودات العقلية، وشاهدت بصفاء جوهرها عامل األرواح ورأت 

ئكة وجنود ربك من بعني اليقني أصناف اخلالئق الذين هم هناك، وهي الصورة اردة عن اهليوىل اجلسمانية وهي أجناس املال
الروحانيني والكرويني، ومحلة العرش أمجعني، وعرفت أحواهلم وتبني هلا سرورهم ومالئهم ونعيمهم، فتشوقت حنوها ورغبت فيها، 

وحرصت على طلبها، وزهدت يف نعيم أبناء الدنيا والكون يف عامل األجساد، وتركت طلب شهواا اجلسمانية، وأعرضت عن 
رمانية، وصارت بفكرا هناك وإن كانت جبسدها هاهنا، فأسهر ليله مفكراً واره طاوياً يف طلب املعارف والبحث تناول لذاا اجل

عن حقائق األمور، ورضي من متاع الدنيا بكسرة يقيم ا حياة اجلسد وخرقة يواري ا العورة إىل وقت معلوم، وعاش يف الدنيا 
  . بنفسه من أجناس املالئكةمع أبناء جنسه من اآلدميني جبسده وهو

فاجتهد يا أخي يف طلب ما طلبوه وارغب يف صحبتهم، واقتد بسنتهم، وسر بسريم لعلك حتشر يف زمرم إىل اجلنة دار القرار 
: وسلموقال رسول اهللا، صلى اهللا عليه . اآلية" وسيق الذين اتقوا رم إىل اجلنة زمراً: "كما ذك اهللا تعاىل ووعد فقال، جل ثناؤه

وقد بينا طريق األنبياء، صلوات اهللا ". قل إن كنتم حتبون اهللا فاتبعوين حيببكم اهللا: "وقال" املرء يحشر يوم القيامة مع من حيب"
عليهم، وخصال املؤمنني احملققني يف إحدى ومخسني رسالة عملناها يف غرائب العلوم، وطرائف اآلداب، وذيب النفس، وإصالح 

  . اهللا أيها األخ لقراءا وفهم معانيها والعمل مبا فيها إن شاء اهللا تعاىلاألخالق، وفقك

  متت الرسالة العاشرة يف كيفية نضد العامل بأسره ويليها رسالة يف ماهية السحر والعزائم والعني 

  الحادية عشرة في ماهية السحرالرسالة

  والعزائم والعين 

   "إخوان الصفاءوهي الرسالة الثانية واخلمسون من رسائل "

 بسم اهللا الرمحن الرحيم
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احلمد هللا وسالم على عاده الذين اصطفى، آهللا خري أما يشركون؟ اعلم أيها األخ، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أنا قد ذكرنا يف 
أغراضاً مجة وحكماً مخسني رسالة تقدمت لنا قبل هذه الرسالة فنون العلم وغرائب احلكمة، ورتبناها ومجعنا فيها علوماً كثرية و

فكما ال ينبغي أن نبذل العلم ملن ليس هو من . بليغة، ورتبناها حبسب ما تقتضيها درجات املتعلمني ومراتب الطالبني املستفيدين
فينبغي ملن . أهله وال يعرف فضله، فهكذا ال جيوز وال حيل أن مننع منه من هو مسترشد وطالب له، وال نبخل به على مستحق

هذه الرسائل من إخواننا الكرام أ، يدفع منها إىل كل من يستحق ما يقرب من فهمه، وما يعلم أنه يصلح له أو يليق حصلت له 
فكلما ارتقت نفسه يف العلم إىل درجة درجة، وانتهت إىل مرتبة . مبرتبته أوالً فأوالً على الترتيب الذي رتبناه يف رسالة الفهرست

  .دها ودفع إىل ما يتلوها، إىل أن تبلغ نفسه إىل حد كماهلامرتبة يف املعرفة رقي إىل ما بع

القسم األول رياضية يبتدئ ا، والقسم الثاين جسمانية طبيعية يتلو ا، والقسم الثالث : وقد جعلنا الرسائل كلها على أربعة أقسام
  .نفسانية عقلية من بعدها، والقسم الرابع ناموسية إهلية هي آخرها

  ماهية السحر

  ه الرسالة هي آخر الرسائل من القسم الرابع وهذ

  وهي الحادية والخمسون 

نريد أن نذكر فيها ماهية السحر وكيفية عمل الطلسمات، وأا كأحد العلوم واملعارف املتعارفة، وكبعض احلكم املستعملة، 
  .قبلناونستشهد عليها مبا مسعناه من العلماء وعرفناه من كتب القدماء الذين كانوا فيما مضى 

    

واعلم أيها األخ، أيدك اهللا، أننا رأينا اليوم أكثر الناس املتغافلني إذا مسعوا بذكر السحر، يستحيل واحد منهم أن يصدق به، 
ويتكافرون مبن جيعله من مجلة العلوم اليت جيب أن ينظر فيها أو يتأدب مبعرفتها، وهؤالء هم املتعاملون واألحداث من حكماء دهرنا 

فني واملدعني بأم من خواص الناس املتميزين، وذلك ألم ملا رأوا بعض املتعاملني ذا العلم واخلائضني يف طلبه من غري املتخل
معرفة له، إما أبله قليل العقل، أو امرأة رعناء، أو عجوزاً خرقة بلهاء، فرفعوا أنفسهم عن مشاركة من هذه حاله إذا مسعوا بذكر 

نفةً منهم لئال ينسبوا إىل اجلهل وإىل التصديق بالكذب واخلرافات، إذ كان أولئك السخفاء الطالبون هلذا العلم السحر والطِّلِّسمات أ
يطلبونه ألغراض هلم سخيفة دنيئة من غري معرفة توجب الطلبة وال ما املقصود منه والغرض، ومل يعلموا أن هذا هو جزء من 

حيتاج قبله إىل تعلم علوم تقدمه، فمنها علم النجوم الذي هو معرفة ثالثة أشياء وهي احملكمة بل هو جزء وآخر علوم احلكمة، ألنه 
  .الكواكب واألفالك والربوج

 وقد ذكرناها يف -فالربوج اثنا عشر برجاً، واألفالك تسعة، والكواكب املعروفة ألف وتسعة وعشرون كوكباً، فمنها سبعة سيارة 
فأما سوى .  وهو كاملدخل على علوم النجوم مجيع ما حيتاجه إىل تقدميه من ذلك-تابنا هذا الرسالة الثالثة من القسم األول من ك

فالرأس يدل على السعود، والذنب يدل . الربوج والكواكب واألفالك فمنها العقدتان اللتان تسمى إحدامها الرأس واآلخر الذنب
ن خفيان، فخفاء ذاتيهما وظهور أفعاهلما يدل على أن يف على النحوس، وليسا مها كوكبني وال جسمني ظاهرين، ولكنهما أمري

العامل نفوساً خفية عن احلس، أفعاهلا ظاهرة وذاا خفية، يسمون الروحانيني الذين ذكرناهم يف الرسالة اليت هي قبل هذه الرسالة، 
لسمات، فاقرأ تلك الرسالة اليت وهم أجناس املالئكة وقبائل اجلن وأحزاب الشياطني، ويعرف ذلك أصحاب العلوم والسحر والط
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لنا قبل هذه الرسالة لتعرف هذا املعىن على التمام والكمال منها إذا قرأا، ويتحقق لك أيها األخ ما هو موجود يف العامل من أفعال 
عد املعرفة بدالالا فأما معرفة أفعال النجوم وتأثرياا فيما حتت فلك القمر من ب. الروحانيني كما ذكرناه ورتبناه وشرحناه فيها

فهي من احلكمة الروحانية والتأييد اإلهلي والعناية الربانية، وأجل العلماء املشهورين ذا العلم هو بطليموس صاحب اسطي وغريه 
  .من الكتب اليت له يف هذا العلم، وغريه من العلماء

امله وتدبري خالئقه وسياسة بريته، وهم خلفاء اهللا يف أرضه واعلم يا أخي أن الكواكب مالئكة اهللا وملوك مسواته خلقهم لعمارة ع
  .يسوسون عباده وحيفظون شرائع أنبيائه بإنقاذ أحكامه على عباده لصالحهم وحفظ نظامهم على أحسن احلاالت

من األجسام واعلم يا أخي، أيدك اهللا، أنه ال يكاد يعرف كيفيات تأثريات هذه الكواكب وأفعاهلا يف مجيع ما يف هذا العامل 
  .واألرواح والنفوس إال الراسخون يف العلم، البالغون يف املعارف، والناظرون يف العلوم اإلهلية املؤيدون بتأييد اهللا وإهلامه هلم

واعلم يا أخي أن أول قوة تسري من النفس الكلية حنو العامل ففي األشخاص الفاضلة النرية اليت هي الكواكب الثابتة، مث من بعدها 
  . الكواكب السيارة، مث من بعدها فيما دوا من األركان األربعة يف األشخاص الكائنة منها من املعادن والنبات واحليوانيف

واعلم يا أخي أن مثال سريان قوى النفس الكلية يف األجسام الكلية اجلزئية مجيعاً كمثال سريان نور الشمس والكواكب يف اهلواء 
  .األرضومطارح شعاعاا حنو مركز 

واعلم أنه إذا اتفق يف وقت من الزمان أن تكون الكواكب السيارة يف أوجاا وإشرافها، ويكون بعضها من بعض على النسبة 
األفضل اليت تسمى النسبة املوسيقية، سرت عندها تلك القوى من النفس الكلية ووصلت بتوصل تلك الكواكب إىل هذا العامل، 

وإن اتفق أن يكون احلال على ضد . مزاج وأطبع طبائع وأجود نظام، وتسمى تلك األحوال سعادةفجرى أمر الكائنات على أعدل 
ما ذكرت، كان األمر بالضد، وال يكون ذلك بالقصد األول، ولكن بأسباب عارضة كما بيناها يف رسالة اآلراء واملذاهب يف باب 

  .علل الشرور وأسباا، فتعرفها يا أخي من هناك

    

 األخ أنه ليس يف معرفة الكائنات قبل كوا صالح لكل أحد من الناس، ألن ذلك منغص للعيش، وإمنا يراد هذا العلم واعلم أيها
ليترقى فيه إىل ما هو أشرف منه ويعرف الشر الذي فيه مبعرفة األسباب والعلل، فتنتبه النفس من نوم الغفلة ورقدة اجلهالة، وتنبعث 

ني البصرية، وتعرف حقائق املوجودات، وتتحقق أمر املعاد، فتزهد يف الدنيا وون عليها مصائبها، من موت اخلطيئة، وتنفتح هلا ع
من زهد : "وال حتزن وال جتزع إذا علمت موجبات أحكام النجوم والفلك كما ذكر عن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أنه قال

  ".لكيال تأسوا على ما فاتكم وال تفرحوا مبا آتاكم: "اىلوتصديق ذلك قول اهللا تع" يف الدنيا هانت عليه املصيبات

أحدها علم الكيمياء الذي ينفي الفقر ويكشف الضر، والثاين علم أحكام : واعلم أيها األخ أن هذه العلوم تنقسم على مخسة أقسام
ك وامللوك باملالئكة، والرابع علم النجوم الذي يدرك به ما كان ويكون، والثالث علم السحر والطلسمات اليت تلحق الرعية بامللو

الطب الذي حيفظ صحة األجسام ويشفي نوازل األسقام، واخلامس علم التجريد تعرف النفس به ذاا، وتشرف بعد جتردها على 
م السحر  وقد كان عل- وقد تكلمنا يف رسالة لنا يف النجوم مبا هو كاملقدمة وما حيتاج إليه يف معرفته قبل هذه الرسالة -مستقرها 

واملنافع به كثرية مشهورة، فقد سمع خبرب الطلسمات وكثرا . والطلسمات تابعاً لعلم أحكام النجوم وتالياً له ومتعلقاً به وعليه
فمنها خرب الذي كان الرأس ونقلها الزيتون، والطلسم الذي للتمساح، وطلسم البق، وطلسم احليات، وطلسم العقارب، وطلسم 

  . مما يسمع باألخبار عنه دائماً من قوم، وال جيوز عليهم التواطؤ يف أوقات خمتلفة وعلى وجوه متفرقةالزنابري، وغريها

ومع هذا فال بد مما يورد على هؤالء املنكرين هلذا العلم، واملكذّبني ملن يدعي صحته من الشهادات، بعض ما ذكر املتقدمون يف 
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ان واضح الشهرة ال خيفى موضعه على طالبيه وال يكذب قائله حىت ال جيد وحيكى من ذلك ما ك. كتبهم وسطروه من أخبارهم
: فنقول إن أفالطون الفيلسوف قد ذكر يف املقالة الثانية من كتاب السياسة، على علو يف قدره، أنه قال. السفهاء إىل تكذيبنا سبيال

ملتسلط كان يف ذلك الوقت على مدينة أوروبا، إن جرجيس الذي يف أهل مدينة أوروبا كان رجالً يرعى الغنم، وكان أجرياً 
وجاءت يف ذلك الزمان أمطار وكان معها زالزل، فانشق موضع من األرض وصارت فيه خسفة يف املوضع الذي كان فيه ذلك 

 ما فلما رأى الرجل تلك اخلسفة عجب منها ونزل إليها، فرأى هناك أشياء عجيبة، وكان مع سائر. الرجل الذي يرعى الغنم فيه
هناك فرس معموم من النحاس يف يده كُوى مشقوقة، فاطلع يف جوف الفرس من تلك الكوى، فإذا يف جوف الفرس إنسان ميت 
مقداره، فيما يراه منه، أكثر من مقدار إنسان، ومل يكن عليه شيء أصالً سوى خامت ذهب كان يف يده، فأخذ ذلك اخلامت وخرج 

  .من اخلسفة

ا على ما جرت عادم من االجتماع شهراً فشهرا لينهوا إىل امللك أمر أغنامه، وحضر معهم الراعي وهو واتفق أن الرعاة اجتمعو
البس لذلك اخلامت، فبينا هو جالس مع سائر الرعاة إذ عرض له أن ضرب بيده إىل خامته، فأداره يف إصبعه حىت صار فصه إىل داخل 

ين كانوا معه حىت مل يتبينوا أنه جالس ومل يبصروه، وجعلوا يتكلمون يف أمره مما يلي راحته، فلما فعل ذلك خفي عن اجللوس الذ
مث إنه ضرب بيده إىل خامته فأدار فصه إىل خارج، فلما . مما يدل على أنه قد انصرف عنهم، وكان هو يتعجب من ذلك الكالم

ه يعرض منه ذلك األمر بعينه أنه مىت أدار فصه فلما فهم ذلك ضرب خامته لريى هل فيه هذه القوة، فوجد. أداره صار القوم يرونه
فعند ذلك ملا اخترب ذا من أمره يف خامته، تلطف . إىل داخل استتر واحتجب عن البصر، ومىت أداره إىل خارج ظهر وأبصره الناس
  .واحتال أن يصري يف عدد الرسل إىل امللك، فلما وصل إليه قتله وصار معه اآلن

    

طون الفيلسوف، مع فضله وعقله، كتب هذه اآلية يف كتاب من كتبه وهو الذي صنفه يف السياسة، وهو مع تأمل هل ترى أن أفال
هذا جيوز أن يعتقد ويظن أنه يرى أن هذا الطلسم على اخلامت الذي تقدم ذكره قد عمل للحكمة اليت بعدها غاية، حىت صار يف قوة 

 به، وإمنا السبب الذي يدعو هؤالء األحداث إىل التكذيب واإلنكار ملثل هذا الفعل إىل احلد الذي ظهر منه يف العمل الذي يعمل
حيمل هؤالء على ما يفعلونه من اجلحود هلذه العلوم وتكذيب من ! هو ما فيهم من الكسل وقلة الرغبة يف التعلم واألنفة وقلة احلياء

  .قال بصحتها، ألم جيدون هذا أسهل عليهم وأخف مؤنة

خ أن تسلك سبيلهم وحتتذي مثاهلم، أو تشاركهم، أو تتشبه م، بل يكون الطلب أبداً فكرك، وإصابة احلق غرضك، وإياك أيها األ
  .ويف اقتناء احلكمة ودركها شهوتك، لتسعد بذلك وتفوز مع السعداء والشهداء

:  بن موسى أنس اخلوارزمي قالحدثين حممد: مث قد حكى ابن معشر جعفر بن حممد املنجم قال يف كتاب مذاكرته لشادب بن حبر

وصلت أنا ومجاعة من املنجمني إىل املأمون، وعنده مجاعة وإنسان قد تنبأ، وحنن ال نعلمه، : حدثين حيجب بن منصور املنجم قال
ى اذهبوا فخذوا طالعاً لدعوى إنسان بشيء يدعيه، وعن قو: وقد دعا بالقضاة ومل حيضروا بعد، فقال يل وملن حضر من املنجمني

ما يدل عليه الفلك من صدقه وكذبه، ومل يعلمنا املأمون أنه متنبئ، فجئنا إىل بعض الصحون، فأحكمنا الطالع وصورناه، فوقعت 
فقال كل من حضر غريي ما يدعيه ! الشمس والقمر يف دقيقة واحدة يف الطالع، والطالع اجلدي واملشتري يف السنبلة ينظر إليه

  .وله حجة زهرية عطاردية، وتصحيح الذي يطلبه ال يصح وال يتم له وال ينتظمهو يف صحة : فقلت أنا. صحيح

ألن صحة الدعاوي من املشتري، أو تثليث الشمس، أو من تسديدها إذا كانت الشمس غري منحوسة، وهذا : من أين؟ قلت: فقال
لربج كاره له، وال يتم التصحيح والتصديق، احلال هبوط املشتري، واملشتري ينظر إليه نظر موافقة إال أنه كاره هلذا الربج، وا
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  .والذي قالوا من حجة زهرية عطاردية ضرب من املخرفة والتزويق واخلداع

يا أمري : فقلت! هذا الرجل يزعم أنه نيب: ال، قال: أتدرون من الرجل؟ قلت: مث قال! أنت هللا درك: فتعجب من ذلك فقال
 معي خامت ذو فصني ألبسه فال يتغري مين شيء، ويلبسه غريي فيضحك وال يتمالك :املؤمنني، فمعه شيء حيتج به؟ فسأله، فقال

  . آخذه فأكتب به، ويأخذه غريي فال تنطلق إصبعه21نفسه من الضحك حىت يرتعه، ومعي قلم شاين

  .عالج الطلسماتفأمره املأمون أن يفعل ما قال ففعله، فعلمنا أنه من . يا سيدي، هذه الزهرة وعطارد قد عمال عملهما: فقلت

فما زال به املأمون أياماً كثرية حىت تربأ من دعوة النبوة، ووصف احليل اليت احتاهلا وعمل ا يف اخلامت والقلم، مث وهبه املأمون ألف 
  .مث لقيناه بعد ذلك فإذا هو من أعلم الناس بعلم النجوم. دينار

وما كفر : "قال: وتكرير ذكره، فمن ذلك ما قيل يف سورة البقرةفأما ما قد ذكر يف القرآن يف مواضع كثرية من ذكر السحر 
سليمان ولكن الشياطني كفروا يعلّمون الناس السحر وما أُنزل على امللكني ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حىت يقوال 

  ".ه من أحد إال بإذن اهللاإمنا حنن فتنة فال تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بني املرء وزوجه وما هم بضارين ب

فإذا كان قد بلغ من قوة السحر وعلمه أن يفرق بني املرء وزوجه، فأي شيء بقي بعد هذا؟ أو هل يف ذلك اخلرب شك بعدما نطق 
وإذ كففت بين إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين : "به القرآن وعرفنا منه صحته؟ وقد قال، عز وجل، يف سورة املائدة

ولو نزلنا عليك كتاباً يف قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال : "وقال، عز من قائل، يف سورة األنعام" روا منهم إن هذا إال سحر مبنيكف
قال املأل من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد : "وقال، عز وجل، يف سورة األعراف" الذين كفروا منهم إن هذا إال سحر مبني

ره فماذا تأمرون، قالوا ارجه وأخاه وابعث يف املدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم، وجاء أن خيرجكم من أرضكم بسح
قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون . السحرة فرعون قالوا إن لنا ألجراً إن كنا حنن الغالبني، قال نعم وإنكم إذا ملن املقربني

  ". الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيمحنن امللقني، قالوا ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعني

    

وقالوا مهما تأتنا به من : "وفيها أيضاً" وألقي السحرة ساجدين: "أال ترى أن القرآن يستعظم سحرهم؟ وقال تعاىل يف هذه السورة
ر الناس وبشر املؤمنني أكان للناس عجباً أن أوحينا إىل رجل منهم أن أنذ: "ويف سورة يونس" آية لتسحرنا ا فما حنن لك مبؤمنني

فلما جاءهم احلق من : "وقال تعاىل يف تلك السورة" الذين آمنوا أن هلم قدم صدق عند رم، قال الكافرون إن هذا لسحر مبني
حنن أعلم به إذ يستمعون إليك وإذ هم جنوى إذ يقول الظاملون : "وقال تعاىل يف سورة بين إسرائيل" عندنا قالوا إن هذا لسحر مبني
ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بين إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إين ألظنك : "وفيها" إن تتبعون إال رجالً مسحوراً

قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا : "وقال تعاىل يف سورة طه" يا موسى مسحوراً
: وفيها" إن هذان لساحران يريدان أن خيرجاكم من أرضكم بسحرمها: "وفيها" ن وال أنت مكاناً سوىوبينك موعداً ال خنلفه حن

إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر واهللا : "وفيها" فإذا حباهلم وعصيهم خييل إليهم من سحرهم أا تسعى"
  ".خري وأبقى

 كما تسمع وترى ما ذكر القرآن من تكرير ذكر السحر يف هذه املواضيع أتراه باطالً ال أصل له؟ وهذا أيضاً أيها األخ أيدك اهللا
اآلن نرجع أيضاً إىل ما عليه أصحاب الشرائع األخر وما يف كتبهم اليت يتدينون ! أعوذ باهللا أن نسجر أحداً من اخللق وأن نقول هذا
 ما يعتربه ويقر بصحته أمتان من األمم وهم اليهود والنصارى مجيعاً، والتوراة ا ويشهدون بصحتها، فمنها ما يف التوراة مكتوبة

موجودة بأيدي اليهود والنصارى باللغة العربانية وباللغة السريانية وباللغة العربية ال خالف بينهم فيها، بل هم متفقون على صحتها 
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إسحاق صاحب صيد، وكان كلما خرج إىل الصيد خرج إليه كان عيصو بن : وحقيقة ما فيها، وفيها مكتوبة يف قصة عيصو قال
وكان على ابن النمرود قميص آدم خرج معه من اجلنة، . صارعين على أين إن غلبتك أخذت صيدك: ابن النمرود بن كنعان فيقول

وحش أو غريها وكان فيه صور لكل شيء خلقه اهللا من الوحش والطري ودواب البحر، وكان آدم إذا أراد صيداً من شيء من ال
فكان كلما صارعه أخذ ابن النمرود . وضع يده على صوته يف القميص، فيبقى ذلك الشيء حائراً واقفاً أعمى حىت جييء فيأخذه

  .عيصو بن إسحاق فضرب به األرض وأخذ صيده

. فوصفه عيصو! صف يل القميص: فلما طال ذلك على عيصو شكا إىل أبيه إسحاق ما يلقى من ابن النمرود، فقال له إسحاق

فصارعه إذا فعل . هذا قميص آدم ولن تغلبه ما دام عليه، فإذا جاءك يطلب املصارعة، فقل له حىت ترتع القميص: فقال له إسحاق
  .ذلك، فإنك تغلبه فإذا غلبته فخذ القميص وعد

فرتع ابن النمرود . ك مث نتصارعترتع ثياب: فخرج عيصو يريد الصيد فجاءه ابن النمرود كعادته وطلب املصارعة، فقال له عيصو
مث وثب عيصو وأخذ القميص والصيد . القميص ونزع عيصو ثيابه مث اصطرعا، فضرب عيصو به األرض وجلس على صدره

يا بين، ما دام القميص عليك فلن يغلبك، فإذا مضيت إىل الصيد : فقال. ومضى يف اهلرب يعدو، وأعجز ابن النمرود املشي يف الربية
  . تصيد شيئاً، فضع يدك على صورته يف القميص فيقف لك حىت تأخذهفأردت أن

    

فمن . وكان عيصو إذا أراد صيداً من الوحش وضع يده على صورته يف القميص، فيقف أعمى ال يبصر حىت جييء عيصو ويأخذه
اة من اليهود والنصارى وال وهذا أيها األخ خرب مشهور يعرفه مجيع من يقر بصحة التور. ههنا كان يدخل يده ويصيد بالقميص

فلما ولدت راحيل يوسف قال يعقوب : "وأيضاً يف التوراة يف السفر الثاين منها يف قصة يعقوب مع البان خاله قال. جيحدونه البتة
: فقال البان. وجهين وسر حىت أنطلق وأذهب إىل بلدي ومكاين وأرضي مع أوالدي، وأعطي نسائي اللوايت خدمتك ن: لالبان

أربع، وأرعى غنمك وأحفظها بالليل والنهار، وأسعى يف مجيع غنمك، وأعزل كل أمحر : خربين كم أجرك أعطيك؟ فقال يعقوبأ
 ببياض من الغنم، وكل أملح أبيض من املعز، فليكن ذلك أجري 22مسني وكل أبقع، وكل محل ملمع ببياض يف سواد، وكل أملح

اليوم على أغرب وأملح ببياض وأمحر من املعز، أو ملمع بسواد وبياض من الضأن فهو واشهد على هذا الظعن اليوم، لكن بعد هذا 
وعزل يف ذلك اليوم التيوس امللح ببياض، وكل شيء يف غنمه أملح أو أبقع أو . ال بأس، نعم ليكن كما ذكرت: فقال. أجري

 وفرق يعقوب بني مرعى غنمه ومرعى غنم أمحر، وكل ما كان فيها بيضاء، وكل ملمع بسواد وبياض فجعلها على أيدي ولده،
البان، وجعل بينهما مقدار مسرية ثالثة أيام، وغنم كل واحد منهما على حدة يف موضع، وكان يعقوب يرعى سائر غنم البان 

شرها اليت بقيت، وأخذ يعقوب قضباً رطبةً من لوز ودلب، وقشر منها قشوراً وجعل من البياض يف القشور، وركز القضبان اليت ق
فيستقبل الغنم، فتفرح وتتحرك أوالدها يف بطنها إذا رأت القضبان تنتج . يف جمرى املاء من املستقى يف موضع ترد منه الغنم للشرب

ففي كل سنة أول ما حيمل الغنم متقدمة جعل يعقوب يركز تلك القضبان يف املأمن املستقى، وال يركزها يف مؤخر . الغنم ملحاً
  ".رجل وكثرت ماشيتهالغنم، فاستغىن ال

مث أيضاً يف كتب أخبار ملوك بين إسرائيل اليت جتري عند اليهود جمرى . فهذا أيضاً يف التوراة ما ال يدفعه أحد، فاعرفه أيها األخ
ون التوراة يذكر أنه كان فيهم نيب يقال له مشويل، وهذا مشهور يف األنبياء، عليهم السالم، وله كتاب، والنصارى واليهود معترف

ويذكر يف الكتاب أنه نصب لليهود ملكاً يقال له طالوت، وأمره اهللا تعاىل بقتل . مصدقون بنبوته وجاللة قدره، وكتابه معهم
واقبل طالوت على . العماليق ففعل، إال أنه خالف من قبل مواشيهم، وسقط عن مرتبة امللك، ومسح له داود سرياً ومات مشويل
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وأقبل أهل فلسطني حملاربته، فجمع العرافني هلم، ودخل الرعب من كثرة . من قتل وهرب من هربقتل السحرة والعرافني، فقتل 
: اجليوش املنصبة عليه، ومل جيد من يسكن إىل قوله كعادته من نيب وال ساحر وال عراف وال حاكم، فقلق لذلك وقال خلاصته

فسألته أي األنبياء خيتار أن . ليها وسأهلا أن حتيي له نبياً يسألهفدل على ساحرة، فسكن إ. اطلبوا يل ساحراً أسأله عن عاقبة أمري
رجالً شيخاً ياً مثل : ال تفزعي، ماذا رأيت؟ فقالت: فقال هلا طالوت. فاختار مشويل فأحيته، وفزعت عند رؤيته فصرخت. حتييه

يا : فقال مشويل.  فدخل إليه وسجد بني يديهفعلم طالوت أنه مشويل أرسله اله،. مالئكة الرب، مشتمالً بربنس قد صعد من األرض
ملا ضاقت يب األرض من أهل فلسطني وحماربتهم إياي، وزوال عناية اهللا عين، ومنع األحالم : طالوت، مل أرجعتين وأحييتين؟ قال
بين إسرائيل مبا إن اهللا تعاىل قد نقل امللك إىل صاحبك داود، وغضب عليك وعلى : فقال مشويل. مين، فدعوتك ألشاورك يف أمري

فخر مغشياً عليه وعرفته . فعلتمون يف مواشي العماليق، وهو ناصر فلسطني عليكم ومديلهم منكم، فتصري معي غداً يف األموات
فالتحمت احلرب فوقعت اهلزمية . الساحرة، فأقبلت إليه ومن كان معه، ومل يزالوا به حىت أفاق وأضافهم ليلتهم وانصرفوا مصبحني

نيني، فأكثر القتل فيهم، وقتل لطالوت ثالثة بنني، واتكأ هو على حربته، فأخرجها من ظهره، فاجتمع بنو إسرائيل على على العربا
  .متليك داود فدافع م من ناوأوهم

 فهذا كله أيضاً أيها األخ قد وردت به األخبار، فمنها ما هو من جهة الفالسفة، ومنها ما هو من جهة األنبياء وكتب الشرائع،

  .ومنها ما هو مذكور يف القرآن من ذكر السحرة مبا قد حكيناه فيما تقدم

    

أفترى هذا كله كذباً ال أصل له، وسخفاً ومحاقة ممن يذكره عند هؤالء املتعجبني املنكرين بأنفسهم، املكذبني مبا يسمونه جبهلهم، 
نيل العلوم احلقيقية، فيجدون اإلنكار والتكذيب أخف تكرباً منهم وتيهاً وصلفاً، لقلة عقوهلم، وقصر علومهم، وقصورهم عن 

  .عليهم، واهللا املستعان ونسأله حسن التوفيق واالختيار

ونقول إن آخر ما مسعنا عمن ادعى علوم الطلسمات وأفعاهلا، ممن نقلت إلينا أخبارهم وبلغنا آثارهم، اليونانيون، وهؤالء هلم عند 
واحلراسون واحلتوفون، وقد كانوا أخذوا أصول علومهم عن السريانيني وعن املصريني على الناس أمساء خمتلفة، فمنها الصابئون 

حسب تنقل الصنائع والعلوم يف البلدان مبا حيدث هلا من السياسات واألديان، وقد كان من رؤساء أوائلهم أربعة أوهلم أعادمايون 
  .رسطانونية واألفالطونية واالقعوروسيةوهرمس ولومهرس وأراطس، مث تفرقت جيوشهم إىل الفوثاغرية واأل

وهم يزعمون أن العامل متناه يف مساحته إال أنه كري الشكل، ويزعمون أن ليس لوجوده مبدأ ثاٍن وإمنا هو متعلق بالباري سبحانه 
لمزاج والتاليف وهي أحدها املادة القابلة ل: وهم يزعمون أن العامل األرضي أيضاً تتم أموره بأشياء. وتعاىل تعلق املعلول بعلته

العناصر األربعة، والثاين النفوس احملركة والساكنة يف أشخاصه، والثالثة حتريك العامل السماوي للعناصر األربعة واملتولدات منها حىت 
تأثريات يأ لقبول تأثريات األنفس من التحريك والتسكني واجلمع والتفريق واحلر والربد والرطوبة واليبس اليت متكن الصانع من 

الصنعة يف املادة لكل مصنوع، والرابع حفظ اإلله األعظم سبحانه وتعاىل لقوى مجيع املوجودات عليها، وإمداده باملعونة هلا، 
  .وتتميمه ألغراضها ومقاصدها، وقسمه األمور املوجودة على الكواكب السبعة

وزعموا أن الفلك التاسع .  قواها، ومعينة هلا على أفعاهلاوزعموا أن الكواكب الثابتة مقسومة على الكواكب السيارة، ممتزجة من
املماس لفلك الكواكب الثابتة، وهو املنتهى لفلك الربوح، مصور بصور ختصه، وأن كل درجة من درجاته تنقسم قسمني أحدمها 

ل الزمان على ما يذكره أصحاب يف الشمال واآلخر يف اجلنوب، فيها صور قد وفت عليها املراعاة لتأثرياا العارضة عليها على طو
  .الطلسمات
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وملا قسموا األمور األرضية على الكواكب السبعة، ورتبوها حتت تدبريها والتأثري فيها، جروا أيضاً على ذلك السبيل يف أمر اجلهات 
نة بوجه من الوجوه لعلوها وأما النفوس فعندهم أن منها ما ال يتعلق باألجسام وال يسكن اجل. واألقاليم والنواحي واملدن والرساتيق

أحدمها خري بالذات، : عليها وارتفاعها عن أوساخها وأقذارها، ويسمون هذه النفوس اإلهلية، وهي عندهم تنقسم قسمني
ويسموم املالئكة ويتقربون إليها اجتالباً خلريها، والقسم الثاين شرير بالذات ويسمون أشخاصه الشياطني، ويتقربون إليها 

  .رها، وجعلوا لكل واحد منهما دعاًء مقرراً، وخبوراً معلوماً، وسياقة عمل يتوصلون به إىل ما يرومونه منهماستكفاء لش

أحدمها : ونفوس أخرى متعلقة جبثة الكواكب ال تفارقها، وهي مع ذلك تتعلق وتتصرف يف العامل األرضي صنفني من التصرف
ثاين بنفوسها ونفوس أخرى متعلقة باألجساد ال تفارقها وال تصرب عنها إال بطبائع أجسادها كما ذكر يف كتب أحكام النجوم، وال

ومن هذه الطبقة من النفوس نوع يسكن اجلثة اإلنسانية ويتصرف ا وفيها وال يفارقها إال مفارقة . مبقدار ما تفارق اجلثة لفسادها
 األثري، لتعذب هناك إىل أن تطلب االنقالب منه النفس سائر أشخاص احليوانات والنباتات، ومضيها إىل حبر طوس، يعين كرة

  .واهلبوط إىل مادة تصلح لسكناها، أو تتمكن من إدراك جناا

ويزعمون أم يقدرون على معرفة من هذه سبيله، وذلك بأن يشاهدوا أخالقه وعاداته، فإذا وجدوه شبيهاً بالبهيمة يف تصرفه مع 
علم، وال فكرة، وال نصرة دين أو تصفح ملذهب، حكموا عليه بأن نفسه نفس يمة ال الطبيعة من غري فكر وال روية، وال قبول 

والنوع اآلخر نفوس ميكن فيها أن ترتقي إىل األفالك وتسكن ا وتلتذ ا وفيها . تصلح إال لعمارة الدار وإقامة نوع اإلنسانية فقط
  .مرضها وتلتذ وتعذب ا وفيها، وهذه النفوس اإلنسانية البشريةعند صحتها، وميكن أن بط عنها وتسكن اجلثة وتتعلق ا عند 

    

. وهم يزعمون أيضاً أم ميكنهم أن يعلموا ماذا تؤول إليه عاقبة اإلنسان بعد وفاته إذا فارق الدنيا وهو على ما يشاء قدير من حاله

ن صنوف األخالق، وحتركاً إىل فن من الفنون يف وذلك أن لكل واحد من اآلراء والديانات تصنيعاً باملعتقد له إىل صنف ما م
األعمال كاملذهب الذي يشتد توحش أهله وتقشفهم، واملذهب الذي يكثر اجلدل فيه واملنافرة، واملذهب الذي يكثر فيه قتل 

االماك يف النفوس وأخذ األموال، واملذهب الذي يفرط فيه ذبح احليوانات وأكل اللحوم إىل غري ذلك من املذاهب اآلخذة من 
  .شيء من األعمال؛ فإن هذه األعمال إذا كثرت من اإلنسان ألبسته من األخالق مبا توجبه عادته اليت قد دام عليها وعرف ا

وزعموا أيضاً أن كل صنف من أصناف األخالق، وإن كان موجوداً يف الناس، فإن يف نوع ما من أنواع احليوانات أقوى وأظهر، 
 األسد، واخلتل يف الذئب، والروغان للثعلب، واحلرص للخرتير، والسالمة للحمار، والذلة للبعري، والسهو وذلك أن الشجاعة يف

،واللجاجة للذبابة، واخلنا للدب، والولع للقرد، والظلم للحية، والسرعة للعقعق، واالختطاف للبازي، والفزع لألرنب، 23للوزغة
اووس، والغدر للغراب، والنسيان للفأرة، واالحتكار للنملة، واملمارسة للكلب، واالحتضار للظيب، والغلمة للتيس، والزهو للط

وأشباه ذلك من لوازم األخالق ألصناف احليوانات؛ وكل خلق من هذه األخالق مشترك فيه عدة من أنواع . واملواثبة للديك
  . من األنواعاحليوانات، وخيتلف فيه بالقلة والكثرة فيكون كل مقدار من هذه مقصوراً على نوع

فإذا كان اإلنسان، وهو على حد ما من تلك احلدود، انتقل إىل ذلك النوع الذي حظه من ذلك اخللق املقدار الذي عليه قد مات، 
ويشبه أن يكون هذا املسلك عكس مسلك صاحب الفراسة، ألن هذا املسلك يتطرق فيه من اخللق إىل استخراج األخالق، ويف 

صها، خيلط هلا النعيم بالعذاب واألمل باللذة، ليكون ذلك خدعة هلا ورباطاً بطول مدة تعلقها ا، حصلت كل جثة حتلها وطينة خت
  ".وما اهللا بظالم للعبيد"فيه من جملسها إىل أن يستويف منها ما حصل عليها وتفي ما هلا 

وإن كنت تركت . سحر والطلسماتفهذا الذي قد ذكرته كله وحكيته عن أصوهلم ومقدمات علومهم يف تصحيح مذهبهم يف ال
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أكثر مما ذكرت، وأسقطت أكثر مما حكيت جتنباً لإلكثار، وطلباً لالختصار، فإين تركت ذكر ما عندهم يف ذلك مما جيري جمرى ما 
غري أين أذكر مجلة أخرى لتقف منها أيها . قد ذكر يف كتاب اخلواص كفعل املغناطيس وغريه من اخلواص، فإين تركته لظهوره

ألخ، أيدك اهللا، على مجيع أغراضهم وتصور أحواهلم يف مطلوم، وأم أيضاً زعموا أم ملا استقرت عندهم هذه املقدمات، ا
فإذا كان هذا الذي تقدم ذكره مستقراً مستمراً، وكانت الكواكب : وأنسوا ا، وطال خوضهم فيها، فرعوها وبنوا عليها وقالوا

م ذه احلال من العلم والقدرة، وكانت هذه هي املواتية لنا واملستعلية علينا، فإن احلاجة تضطرنا إىل والنفوس املستعلية على األجسا
التقرب إليها والتضرع هلا يف إصالح ما فسد فينا، وتسهيل ما عسر علينا، وتسديد ما عدل عن الصواب من أفكارنا وآرائنا، 

  .ا، والثاين التمكن من اإلخالص إىل اآلخرةأحدمها طيب العيش يف الدني: ليحصل لنا بذلك أمران

وكانوا إذا أرادونا التقرب إىل كوكب أو إىل نفس منها، عملوا األعمال اليت قد وقع هلم أا موافقة لطبيعته، وسألوا عن ذلك 
ا إىل الكواكب املراعي إم إذا عملوا صنفاً من أصناف األعمال الطبيعية، وتقربوا : حاجتهم اليت هي داخلة حتت قدرته، ويقولون

هلا من غري تعرض لشيء مما يتعلق على أحكام النجوم، فإنه يكون التأثري عنه يف قضاء احلاجة ضعيفاً النفراد ذلك الكوكب منها 
  .باإلرادة فقط

التأثري يف قضائها وهكذا إذا عملوا وسلكوا مسلك االختيارات النجومية يف التماس احلاجة من غري مراعاة األعمال الطبيعية، كان 
ضعيفاً أيضاً، بل ال يكاد يتم يف أكثر األمر النفراد الكوكب فيها بالطبيعة فقط، كما تسمع وترى كثرياً ممن يتعاطى ذلك ويطلبه 

ة حبمله من غري وجهه، ويرومه من غري جهته من البله والعوام القليلي املعرفة هلذا األمر، اجلهات بأصول هذه الصناعة، أعين صناع
الطلسمات والسحر، ويزعمون أم إذا مجعوا بني األمرين، وسلكوا يف طلب حوائجهم السبيلني، اجتمعت هلم فيها طبيعة 

  .الكوكب وإرادته، وكان ذلك أوكد للسبب، وأمحد يف الطلب وبلوغ الغرض

    

، وسقط االنتفاع به، ورمبا كان ويزعمون أن ذلك العمل، إن صدر عن سريرة مدخولة ونية مضعوفة، جرى جمرى العبث والولع
داعياً إىل العكس له واملضرة فيه وبه، وكانوا ينظرون إىل املدن اليت يف قسمة كوكب ما من الكواكب، على ما أدم التجربة إليه، 

يته إذا كان كما هو موجود مذكور يف كتب أحكام النجوم، فيميزوا وينظرون أيتها يف واليته إذا كانت يف شرفه، وأيتها يف وال
فإذا متيز هلم االستقرار ألحواهلا والتصفح حلوادثها، . يف بيته، وأيتها يف واليته إذا كان يف جده، وأيتها يف واليته إذا كانت يف وجهه

انتظروا حصول ذلك الكوكب يف بعض تلك احلظوظ، فابتدؤوا ببناء هيكل لذلك الكوكب لتلك املدينة اليت ذلك احلظ مقصور 
وصوروا معه مراعيه من الكواكب والصور اليت تكون يف درجته، ووضعوها يف ذلك اهليكل، وسنوا له سنة أعمال، وثبتوها عليها، 

يف دستور يتركونه عند سدنته، ويضيفون إليها ذكر األمور اليت تصلح أن يسأهلا، إذا كان يف ذلك احلظ من حظوظه مما هو داخل 
سنة عيداً لذلك الكوكب يف ذلك اهليكل، فكان اإلنسان من عامتهم، إذا عرضت له حتت قسمته، وجعلوا ذلك اليوم من كل 

حاجة ما، استغىن فيها، فسأل عنها يف حيز، أي اهليكل، فإذا عرفوه، نذر لذلك اهليكل نذراً يليق به، وخرج به إليه يف يوم عيده، 
  .وفعل األفعال املسطورة له وسأله حاجته

 جعلت يف درجة الطالع، وكانت احلوائج اليت - وهو شرفها -ائج أن الشمس مثالً إذا كانت يف احلمل واملثال يف ذلك متييز احلو
ميكن أن يسحر هلا إمنا هي ما كانت من األمور يف قسمة الربج اخلامس من الولد واللذة والفرح بسبب برج األسد الذي هو 

الع، كانت احلوائج اليت ميكن أن يسحر هلا إمنا هي ما كانت من فإذا كانت يف األسد فجعلت يف درجة الط. اخلامس من طالعها
  .األمور متعلقة نفسها بالديانات والربانيني والقضاة وحنوها من األسفار بسبب برج احلمل الذي هو شرفها وهو التاسع من الطالع
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انت يف القسمة الثالثة من اإلخوة واألخوات والقمر إذا كان يف الثور الذي هو شرفه، وجعل يف الطالع، فإمنا يتم من احلوائج ما ك
والقرابات واألسفار القريبة بسبب السرطان الذي هو الثالث من الطالع؛ وإذا كان يف السرطان وجعل يف الطالع، فإمنا يتم به من 

  .ظ الكواكباألمور ويقضى به من احلوائج ما كانت يف القسمة احلادية عشرة من الرجاء والسعادة، وعلى ذلك سائر حظو

وللقمر عدة : وجعلوا الكواكب السيارة من اهلياكل حبسب ما أوجبه عدة حظوظها، وكانت للشمس منها عدة أشرافها، قالوا
وزعموا أن التجربة أدم إىل ذلك وإىل معرفة قوى تأثرياا، . أشرافها أنبياء النواميس والسنن، وكذلك لبقية الكواكب السيارة

وهو " السهى"وهو الرامي، ومنها " هروس"وهو اجلدي، ومنها " االورون" وهو الشعرى العبور، ومنها "كلب اجلبار"فمنها 
  .الكوكب الصغري الذي يف بنات الشعرى الكربى

وهو امللك املوكل باجلحيم " الفلوطي"وعملوا أيضاً هياكل أخرى كأا النفوس اردة وأجروها جمرى الكواكب واحلوائج، منها 
وهو املوكل " ليمس"وهو امللك املوكل بالرياح، ومنها " للموجاس"وهو امللك املوكل بالبحر، ومنها " لفوسدور"، ومنها واهلاوية

وهو امللك املوكل باألمواج إىل غري ذلك مما ختيلوه فتمت هلم بذلك سبعة ومثانون " الفرطوس"بالروائع العارضة من اجلن، ومنها 
ه من العمل هيكالً يف وقت كانت الكواكب السيارة كلها يف خطوطها، وقسموها قسمني، فجعوا مث عملوا على هذا الوج. هيكالً

أحدمها للرجال واآلخر للنساء، ويف كل واحد من قسميه بيت عظيم ليس يف حيطانه نقب وال يف بابه شق، حىت إذا أطبق بابه مل 
ا يلي الشمال، وصوروا بأمسائها الربوج االثين عشر، وعملوا يبق شيء من الضوء البتة، وجعلوا بابه مما يلي اجلنوب، وصدره مم

صور الكواكب السيارة، كل واحد منهما معمول من املادة املوافقة كالشمس من الذهب، والقمر من الفضة، وزحل من احلديد، 
  .25، وعطارد من األسرب24واملشتري من الزئبق، واملريخ من النحاس، والزهرة من القلعي

    

ا كل واحد على صورته اليت يكون عليها يف برج شرفه مما هو مبني يف كتب أحكام النجوم، وبني يديها مطرح لطيف عليه وجعلو
 قد وضعت على مثال املرامي، ووجهها إىل التماثيل، وعلى كل واحد منها جمهود حربه، معمولة من طني 26سبعة أقراص حوارى

اكب السبعة، والقريبة من األصنام للقمر وهلا دور واحد، والبعيدة منها لزحل وهلا أمحر، كل واحد منها على اسم كوكب من الكو
فاليت للشمس العود، واليت : سبعة أدوار، وكل واحد منهن فأدوارها على مرتبة كوا، ويف كل واحد منهن جممرة وهلا خبور مفرد

، واليت للزهرة الزعفران، واليت لعطارد 28للمريخ السندروس، واليت للمشتري العنرب، واليت 27للقمر الكلية، واليت لزحل امليعة
، قد قطعت من شجرا قبل صياح 29وعن مشال الكواكب إبريق شراب وثالثة قضبان طوال من خشب الطرفاء. املصطكى

فإذا . سةالديك، وسكني حديد نصاا منه، وخامت حديد فصه منه لطيف يف قدر الظفر، منقوش عليه صورة جرجاس رئيس األبال
حضر عند ذلك وهو هيكل جرجاس وفيه يدخلون أحداثهم وجواريهم إىل دينهم، وفيه تذبح الديكة، وفيه تالوة السرين اللذين 

سنذكر حاليهما فيما بعد، فيأيت رئيس الكهنة فيدخل إىل بني من الرجاء، ويقعد على ذلك املطرح حياذي املادة قبل غيوبة الشمس، 
 تشتغل، والدجى تفتر، وهو جاث قد افترش رجله اليسرى ونصب اليمىن، ووضع إامه وسبابته ووسطاه ويطبق الباب، والسرج

يا جرجاس : من يده اليسرى باألرض، ورفع مثلهن من يده اليمىن، وأقبل يقول يف ذلك الوقت قبل صياح الدين قوالً هذا معناه
عني، أسألك وأتضرع إليك، وأطرح نفسي بني يديك، عاملاً أنه ال اجلراجسة وإبليس األبالسة وكبري الشياطني وعظيم اجلن أمج

خيلصين إال رضاك، وال ينجيين إال مداراتك، إذ كنت مين جارياً جمرى احلس، وساكناً مسكن النفس، ومتصرفاً فيما حتت شعاع 
نا، وإمساعه سر مالئكتنا، فاحضر وقد عزمنا يف صباح ليلتنا هذه على إدخال بعض أحداثنا يف دعوت. أخالطنا بك مثورة. الشمس

وانا أقرب إليك وأذبح . معنا واشهد لنا وعلينا، واصرف شرك وبليتك عنا، واطرد ذوي املكر واخلداع من اصاحبك عن موقفنا
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 بني يديك عدواً من أعدائك أزرق مربيقاً أفلق، قد طال ما عاداك بطبعه، وكان ذلك حبمده، وتسنم إىل بناء احلرار، وتسلق إىل

 يف وجوه اإلشجار، وصفق بصفيق السماوية واإلنذار، فارتاع له جنانك، وتلجلج من خوفه لسانك، 30غصون األشجار، وصوح
وأجعل لك ذلك رمساً مرسوماً، وقانوناً معلوماً يف كل حدث أمسعه سري، . ودبرت بإقباله هارباً عنه، ونفرت بنفوره مذعوراً منه

  .يوأحركه لك يف شيء تصلح به أمر

فإذا أسفر الصبح أقبل، وقد اجتمع من حضر . حىت إذا صاحت الديكة أمسك عن كالمه، وأقبل على ما ينتفع به من نوم أو غريه
من رجال أهل دعوته وحدهم، وجيء باألحداث الذين يريدون إدخاهلم الدعوة، وإمساعهم السر، فوقفوا على باب بيت السر، 

ان، فيدخالنه وهو مشدون بعصابة، وهو ميشي القهقرى، حىت يصل إىل ذلك البيت إىل ويعرى أحدهم ويقبض على عضده كاهن
  .رئيس الكهنة، ومع رجل يكفله، ويطبق الباب، والسرج تتقد، واامر تدخر

  .نعم: أحتب أن تدخل يف ديننا فتسمع مالئكتنا؟ فيقول: فيقول له رئيس الكهنة

هرت أحداً على سري، أذل اهللا رأسك هذا اليت حتت قبضيت بني أصحايب، وأسقط على أنك إذا خرجت عن ديين أو أظ: فيقول له
  .نعم: فيقول! إكليلك من وراثك

  .لكن إن أقمت على ديين وحفظت سري، فإن رأسك يكون بني أصحابك عالياً وإكليلك ثابتاً: فيقول

  .نعم: أتكفل أنت على إقامته على ديين وحفظ سري؟ فيقول: مث يقول لكفيله

ضجعه الكاهن على ذلك البساط قدام املائدة على جانبه األيسر، ويتلو على رأسه أمساء املالئكة املذكورة واملرتبة، وهي سبعة في
  .ومثانون امساً، وجرجاس رئيس األبالسة

  .طوباك إذ صرت من أهل االستماع هلذه األسرار، وإن مل تكن هللا طاهراً فإن اهللا يطهرك: مث بعد ذلك يقول

فادفع إيل خامتك رهناً عنه أنه حيفظ املناسك، ويقيم على : ناول تلك السكني اليت وصفتها ليذحبه ا، فيتقدم كفيله فيقول لهمث يت
  .الدعوة، ويكتم السر، فيدفع إليه خامته والديك

  .بالسةفأنا إذا أقبل نفساً بدل نفس، وندباً بني يدي الشمس احمليية للنفوس، وجرجاس رئيس األ: فيقول الكاهن

يا جرجاس ملك األبالسة، اقبل هذه الذبيحة، واترك هذا الغالم ألبويه : مث يترك الديك على عنق الغالم ويذحبه وهو يقول
    ! وللمالئكة

مث حيمي ذلك اخلامت احلديد بالسراج، ويكويه على ظهر إام يده اليمىن وقد أمسك ا تسعة وتسعني، ويكويه ببعض تلك العيدان 
  .رفاء إىل صدره وجبهته كياً خفيفاً لئال يظهرمن الط

مث يلبه ثياباً جدداً بيضاً وخفاً من جلود ذبائح املالئكة، ويشد وسطه بعمامة، ويعطيه فطور ملح يرمسه رمساً مثلثاً، وكذلك يفعل 
  .بسائر أصحابه

ويوفون نذورهم، ويذحبون قرابينهم من وأما مجهور الناس فإم يكونون خارج بيت السر يف اهليكل وما يليه يقضون تفثهم، 
من أن سقراط احلكيم معلمه " قاذون"أصناف احليوانات ومن الديكة جلرجاس رئيس األبالسة، كما ذكر أفالطون يف كتابه املسمى 

ون حلوم ويأكل. فكانت هذه وصيته آخر عهده من دار الدنيا. اذحبوا عين ديكاً يف اهليكل، فإنه نذر علي: أوصى عند موته فقال
حىت إذا فرع . سائر ذبائحهم مىت شاؤوا كيف شاؤوا، إال حلوم ديوك نذر السر، فإا ال تأكلها إال بروح الكهنة يف بيت السر

رئيس الكهنة من األخذ على األحداث، شرع يف إمساعهم السر، وذلك أن هلم صنفني من الكالم، كل واحد أطول من سور 
فسر الرجال ال يسمعه إال الرجال، وسر النساء ال يسمعه . سر الرجال، واآلخر يسمونه سر النساءأحدمها يسمونه : القرآن الطويل
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وإن ألفاظهم مجيعاً إذا نثرت مث نظمت نظاماً تكون فيه كل كلمة . والسران مجيعاً متساويان يف عدد األلفاظ واحلروف. إال النساء
رية، وإنه يكون يف مجلة تلك التأليفات أربعة تأليفات، كل واحد منها أحدمها بني لفظتني من اآلخر، حدث منهما تأليفات كث

يتضمن قوانني وبراهني علم من العلوم األربعة اليت أحدها الطب الذي تصح به األجسام وتنقى به األسقام واآلالم، ويتمكن من 
  .االنتفاع بسكىن الدار

  .والثاين علم الكيمياء الذي به يدفع الفقر ويكشف الضر

  .لثالث علم النجوم وأحكامها الذي به يطّلع على ما يكون قبل أن يكونوا

والذي مينع من كشف هذه العلوم وبذهلا . والرابع علم الطلسمات الذي به يلحق الرعية بطبيعة امللوك، وامللوك بطبيعة املالئكة
ن الضعف يف اهلمة وقلة العلم وقوة الشر بسوء للجمهور من العامة ما يتخوف به على اخلاصة، إذ كانت العامة، مبا فيها عليه م

األخالق وقبح العادات، ينهمكون يف الشهوات كيف كانت، ويتناولوا من أين وجدت، وال يراعون يف ذلك رجوعاً إىل دين 
 إىل معرفة علم ومروءة، ومعرفة بالواجبات واحملظورات، فيفسد بذلك الترتيب احملمود، وخيرج عن احلد املعروف، إذا دخل العامي

وهكذا إذا علم ما ال جيوز أن يعلم من علم الطب من . الكيمياء، مثالً إذا أنفق ما ينفقه فيما ال حيصل إال فيما أباحته له الشريعة
فينبغي أن يصان أيضاً هذا العلم عمن ال يستحقه، ومينع عمن ليس . الشمومات واخلواص اليت هي قوى األدوية من املعادن وغريها

فإنه إذا علم العامي الذي تقدم ذكره ووصفه من علم الطلسمات ما ال جيوز ملثله أن يعمله وال يستعمله، . أهالً الستعمالههو 
  .كانت احلال فيه كاحلال اليت حكاها أفالطون الفيلسوف يف كتابه يف السياسات

وجلس يف امللك مكانه من غري أن يكون له أهالً وقد تقدمت حكايتنا لذلك يف صدر رسالتنا هذه من حال الراعي الذي قتل امللك 
  .وال مستحقاً لذلك

وهي اليت حرمت منع املعزة وجعلتهن للقربان فقط " قلبه بوار"وقد كان من املعظمني عندهم قولوس وأسر الروم ورثة السر 
  .خالصة، وأن ال تقرن حامل وال تأكل حلومهن

 يف أسام اسطرونيقوس، وخرج قاصداً إىل بلد اهلند، فخرجوا يف طلبه فلحقوه ويعظمون آروس وصب املاء الذي سقط من اآلهلة
إين ال أدخل بعد هذا بلد حران، ولكن أجيء إىل كاذي، ومعىن كاذي ههنا هو مكان يف شرق : وسألوه أن يرجع إليهم، فقال هلم

  .حران واتفقد مدينتكم

، "كاذي" لتوقع ورود ذلك الصنم، يسمون ذلك العيد عيد وهم إىل اليوم خيرجون يف يوم عشرين من نيسان من كل سنة
فانتظارهم لورود هذا الصنم مثل انتظار اليهودي للموسيح، وهم حيفظون اجلناح األيسر رمن الديك الذي يذبح يف بني سر الرجال 

  .ويعلقونه على احلوامل وأعناق الصبيان على سبيل احلرز

 األكل والشرب، وتوسعهم يف النفقة يف أول يوم من نيسان وهو رأس السنة عندهم، ومن رسومهم العامية أيضاً استكثارهم من
فهذا ما عرفناه ومسعناه من األخبار والدالئل على تصحيح الرأي يف علوم النجوم، وما يتبغ ذلك من علوم السحر وعلوم 

  .الطلسمات

    

ان على دون ذلك ونصرته، فكتب القدماء والفالسفة مملوءة وأما االحتجاج على كل حال فصالً فصالً ومعىن معىن، وإقامة الربه
  .به، وهو أكثر من أن حنصيه يف كتاب واحد ويف رسالة واحدة

فأما قوة الرقى والعزائم واهلم والزجر وما أشبه ذلك وتأثرياا، فإن من شاهد األفعال اليت تورثها األدوية والعقاقري يف األجساد، ويف 
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ساد من أصناف التأثريات، وما قد تشاهده أيضاً وتسمع به من تأثريات بعض األدوية والعقاقري واألحجار يف األنفس املقارنة لألج
بعض حجر املغناطيس يف احلديد وجذبه، وجذب السقمونيا يف الصفراء، وجذب احلجر األرمين يف السوداء، وحجر الشب ومنفعته 

لذئب للقولنج، ومنفعة اخليوط املخنق ا األفعى إذا ألقيت على خارج من به لوجع املعدة إذا محل عليها من خارج، ومنفعة ذيل ا
ذحبة، ومنفعة عود الصليب من الداء الذي يسمى أم الصبيان، ومضرة األرنب البحري يف الرئة ألنه يقرحها، والزرانيخ تقرح املثانة، 

ورة سود البدن،وحجر املغناطيس الذي جيب احلديد إذا هو واملرداسنج إذا ألقي يف اخل بدل محوضته باحلالوة، وإذا ألقي يف الن
دلك بالثوم بطل الفعل عنه، فإذا غسل باخلل وعادت تلك القوة إليه ورجع إىل فعله، ومثل هذا كثري جداً يطول شرحه وتعديده، 

ألمور خاصة من اجلمادات وقد ذكر منه كثري يف كتب اخلواص وجربه كله أو أكثره من يشط من الناس بتجربته، فقد شاهد هذه ا
وكيف تؤثر التأثريات الظاهرة بعضها يف بعض، فقد رأينا تأثريات النفس الناطقة يف النفس احليوانية من أصناف التأثريات يف قمعها 
وكسرها لقوا، وما هو مذكور مسطور يف الكتب املصنفة يف إصالح األخالق للفالسفة، ويف كتب الدين، وفيما ذكر من الوعد 
والوعي، ومما تكسر به األخالق الرديئة واألفعال القبيحة من املقاومة هلا بأضداها من األفعال اجلملية، كمن يقهر احلدة اليت هي من 

قوي النفس الغضبية اليت تسمى النفس احليوانية باحللم الذي هو من قوى النفس الناطقة، ويقهر العجلة باألناة، والشهوة بالعفة، 
 الرديئة باألفعال اجلميلة احملمودة، ورأينا ما تؤثر أيضاً النفس الناطقة يف النفس الشهوانية، وال سيما إذا استعانت وسائر األخالق

الناطقة على الشهوانية بالنفس احليوانية اليت تسمى الغضبية بقهرها هلا ا وبقمعها حىت تنقاد هلا وتذللها وتقيمها على االعتدال يف 
ال خترج عن العدل وعما توجبه السياسة الفلسفية واألوامر والنواهي الشرعية والسنن الدينية، حىت ال تدعها سائر أحواهلا، حىت 

  .خترج عن ذلك وال جتاوزه إىل ماال حيل يف الشريعة، وال إىل ما ال جيوز يف العدل عند الفالسفة

 الغضبية والشهوانية اللتني يف احليوان مبا قد استخرجته من أعين: مث قد رأينا أيضاً ما تؤثر النفس الناطقة يف النفسني البهيميتني
األسباب املؤثر فيها كالزجر، وما تفعله من الزجر يف نادي احليوانات كما يفعله الرائض باخليل وتذليله هلا للركوب، وغري ذلك 

نفس البهيمية إىل تدبريها وسياستها، وكما كما يفعله الفيال بالفيل من رياضته وتذليله، وغري ذلك مما جتذب به النفس الناطقة ال
يفعل الصفري للخيل والبقر عند شرا، واحلداء للجمال وغريها وما يفعلونه إذا أرادوا حثها على السري أشاروا إليها بإشارات قد 

 أمسكت ووقفت هلم عودوها إياها حىت تنقاد هلم إىل ما يريدونه منها، وما يفعلونه إذا أرادوا منها أن تقف ومتسك عن السري
ونفوسها تقبل هذه اإلشارات املختلفة على اختالف طبائعها، والزجر للخيل والبغال واحلمري غري الزجر لإلبل والبقر والغنم، وكل 
جنس من هذه وكل نوع منها يراض بإشارة ما غري األخرى تؤثر تلك اإلشارات املختلفة يف انفس احليوانات، وتقبلها منهم أنواع 

وانات قبوالً ظاهراً واضحاً على اختالف طبائعها، وتقهرها النفوس الناطقة وجتذا إىل ما تريد منها على اختالفها كاختالف احلي
تأثريات العقاقري على اختالف طبائعها يف األعضاء املختلفة باخلواص اليت فيها، فهذا أيضاً دليل على أن الرقى والعوذ تعمل يف 

  . قدر جواهرها وطبائعهااألنفس وتؤثر فيها على

مث إن احلكماء دلت على اخلواص اليت يف العقاقري واألدوية على طبائعها، وأثبتت كل طبع وكل خاصية ملاذا يصلح وينفع، وملاذا 
  .يضر ويؤذي، وألي داء ينفع، وألي عضو من األعضاء يضر

    

كل شيء من احليوان وما خيصه، مثل رقية قلم السرور، ورقى كذلك أيضاً قد دلت على هذا الرقى والعوذ والنشر وأثبتت ما يفتح ل
احلياة، ومثل ما تؤثر رقية العقرب ورقية الزنابري وغري ذلك من احليوان، ومثل ما يؤثر السحر يف أنفس اآلدميني وأجسادهم وهو 

حة العلم بالطلسمات، ويف بعض شيء يطول الشرح فيه، وقد حكينا فيما تقدم من رسالتنا هذه ما قد دىل على صحة القول به وص
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ما ذكرناه كفاية يف الداللة على صحة القول به وصحة العلم ملن وقع مبا قلناه فيه، وأما هذه الرقى والنشر والعزائم وما يشاكلها 
منها ما يقمعها، فإمنا هي آثار لطيفة روحانية من النفس الناطقة تؤثر يف النفس البهيمية ويف احليوان، فمنها ما حيركها ويزعجها، و

  .ومنها ما يعمل فيها بتأثريات قوية أعماالً خمتلفة، فيه إصابة بالعني، ورمبا شجه، ورمبا صرعه

فقد رأينا كثرياً من يصرع اإلنسان يف أقل من ساعة إذا جلس بني يديه، وإمنا ذلك أثر لطيف يبدر من نفس فيعمل يف نفس أخرى، 
جرام فيحرقها، إال أن الذي يبدر من النفس روحاين لطيف، ألنه خيرج من النفس اللطيفة كما يبدر الشرر من النار فيقع يف األ

ويعمل يف لطيفة مثلها، والذي خيرج من النار هو أكثف منه على قدر كثافة النار، ويعمل يف األجرام الكثيفة ويكون سبب هذا 
إحدى حواس النفس الناطقة، ومؤدي ما حييط به إىل النفس، األثر، إذا نظرت وتصورت صورة املنظور إليه يف الفكر، والفكر هو 

بدر من النفس بادر فأثر يف نفس املنظور إليه فصرعه، وهذا موجود ظاهر يف امللقوعني وكثري من الناس من يدفع هذا وال يؤمن به 
  .وال يصدقه وهو شيء واضح مشاهد وما نسمعه دائماً

 كما -يف غرهم بأوهامهم أشياء عجيبة ينكرها أكثر الناس، وبذلك يدفع السحر فيحكى عن قوم من أهل اهلند أم يؤثرون 
 ويدفع الرقى واهلم ألن مثل هذا هو من اللطائف اليت تشبه الغيب، ولكنه موجود ويف امللقوعني -حكينا يف هذه الرسالة عنهم

ها أصحاب املخاريق الكذابون، ودسوها فيما خاصة ظاهر، وإمنا يدفعه من يدفعه من جهة أنه قد تشبث بدعاوى كاذبة قد أصلت
يشبه ذلك اجلن، كما قد حكينا يف صدر هذه الرسالة يف معىن تكذيبهم مبا يستمعونه من ذكر السحر وذكر عمل الطلسمات إذا 

 مثل إنسان أبله مسعوا من بعض الطالبني له من اجلهال اخلائضني يف طلبه، واملتعاطني له من غري معرفة به أصالً، وال عرفوا أصوله
قليل العلم والعقل مجيعاً، أو امرأة رعناء جاهلة أو عجوز، كذبوا هؤالء، ورفعوا أنفسهم عن أهل هذه الطبقة، إذا ظهر هلم نقصهم 
وجهلهم، إذ وجدوا أكثر هذه األمور اليت قد أفسدها أولئك اجلهال الكذابون باطلة، فحكموا على مجيعها بالبطالن، وألن الذي 

  . جهة الكذابني هو أكثر وأعم فإما األصل الذي هو من احلكماء فهو صحيح وعن األصول الصحيحة وهو قليل جداًهو من

وروي أنه، صلى اهللا عليه وسلم، سحر به وأن " السحر حق والعني حق:" وقد روي هن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم، أنه قال
روي عنه، صلى اهللا عليه وسلم، أنه أمر رجالً لقع صعداً أن يسقى له، السحر استخرج من اجلب واحلديث يف ذلك مشهور و

وهذا أيضاً حديث مشهور، وإمنا أمر الرجل أن يغسل له ليزول عن امللقوع ما أثرت فيه العني مبا بدر منها، وأن يزول ذلك مبا يبدر 
  .دل عليهمنه، وألنه، صلى اهللا عليه وسلم، علم ذلك خبصوصيته وكيفيته وعرف السبيل ف

    

ومثل هذا ما نشاهده من التثاؤب، ونرى إن تثاءب رجل تثاءب جليسه، حىت رمبا يتثاءب مجاعة من جملس واحد، وهذا من جهة 
العدوى، وهي أيضاً أثر يؤثر، فبدأ من النفس اليت ينظر إليها ويؤثر فيها، وهذه الصفات اليت ذكرناها دليل على تأثري الرقى والنشر 

وإمنا ترى الراقي يستعني على الرقية النفث والنفخ وغري ذلك، ألن النفث .  األنفس البهيمية اليت يف أصناف احليواناتوالعزائم يف
والنفخ مها من جوهر هذه البهيمة حبركة من النفس املنطقية، ويؤثران فيها كما يؤثر الصفري النفري وسائر اإلشارات اليت ذكرناها، 

لطائف اليت فيها احلكماء املطهرون الذين أيدوا بالوحي من اهللا، عز وجل، فهم يعرفون سبب كل شيء وإمنا يقف على حقائقها وال
ويف ماذا يؤثر، وإىل أي جوهر من احليوان يؤدي، فمنها ما دلوا عليه ووقع يف أدي الناس وعمول ا كما يرى، مثل ما دلوا على 

 ومثل هذا لو كان خرباً ما صدق به كثري من الناس وكذبوه كما كذبوا حجر املغناطيس وما فيه من الطبع الذي جيذب احلديد،
غريه مما مل يشاهدون ومل يعرفوه، ولكن العيان واملشاهدة يف األجساد احلجرية العقاقري واملواتية، أفليس ميكن أن يكون مثل هذا يف 

ئة لقبول أثر النفس الناطقة فيها، وما يشاهد من أفعاله، وال احليوان مع ما فيه من الفضل على املوات بالنفس البهيمية املمتزجة املتهي
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سبيل لنا إىل إدراكها أكثر مما أدركناه، ومعرفة كيفيتها وعللها واألسباب إال بتوفيق من احلكماء الذين خصوا بعلمها، عليهم 
جر وال شجر وال بشيء من األشياء إال فمنهم من أعطى كثرياً منها كما روي عن املسيح عليه السالم، أنه كان ال مير حب. السالم

ويكلمه ويعرفه ملا يصلح له، ومل يكن ذلك الكالم من املمات جواباً بل إشارة وتوهيماً واعتباراً، وكن، عليه السالم، يعرف ما فيها 
  .ه وبركاتهبوحي من اهللا تعاىل خالقها، وهو يورث احلكمة من يشاء من عباده املطفني صلوات اهللا عليهم أمجعني ورمحت

واآلن قد مضى من الكالم يف هذه الرسالة، أيها األخ البار الرحيم، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، ما نظن أن لك فيه مقنعاً وكفاية من 
جهة امسع واخلرب، وال سيما إذا كنت تأملت ما قد تقدم لنا من الكالم يف مخسني رسالة عملناها قبل هذه، فهي مقدمات هلا ومعينة 

فلهذا نريد اآلن أن نقطع الكالم ههنا لبلوغنا غرضنا لتمام هذه الرسالة األخرية اليت هي آخر الرسائل اليت ضمنا .  إحاطة علمكيف
لك علمها، ووفينا بتمامها، أعانك اهللا وإيانا أيها األخ البار الرحيم على ما يرضيه، ووفقنا وإياك فيما أدنانا إىل مقصوده بنا، وبلغنا 

 مشيئته فينا من الكمال الذي قصدنا، فله احلمد منا ومن مجيع إخواننا الكرام دائماً أبداً بال زوال وال انقطاع، كما هو إىل غاية
  .أهله ومستحقه وهو حسبنا ونعم الوكيل

  بيان حقيقة السحر وغيره

 كثرية قد ذكرها أصحاب اللغة العارفون اعلم أيها األخ، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن السحر ينصرف يف اللغة العربية على معان
ا وأصحاب التفسري هلا، ونريد أن نذكر منها ما يليق بكتابنا هذا يكون دليالً على ما نورده من القول يف هذا الفن، فمن ذلك أن 

 مبا بكون قبل كونه السحر يف اللغة العربية هو البيان والكشف عن حقيقة الشيء، وإظهاره بسرعة العمل، وإحكامه، ومنه اإلخبار
واالستدالل بعلم النجوم وموجبات أحكام الفلك، وكذلك الكهانة الزجر والفال، فإن كل ذلك إمن يوصل إليه ويقدر عليه بعلم 

  .النجوم وموجبات األحكام الفلكية والقضايا السماوية

يالت، ومنه الدك والشعبذة، ومنه البخورات ومن السحر قلب العيان وخرق العادات، ومنه ما يعمل من اخليال واحلكايات والتمث
وهو ينقسم أقساماً كثرية ويتنوع أنواعاً شىت، ويقال عليه يف مجيع اللغات . املنتنة اليت جتلب الصرع والبله واحلرية وما شاكل ذلك

طل، ومنه ما رميت به بأقوال خمتلفة قد ذكرا العلماء وبينتها احلكماء، ومنه سحر عملي ومنه سحر علمي، ومنه حق ومنه با
  .األنبياء وومست به احلكماء

  .ومنه ما خيتص بعلمه النساء

    

والعرب تقول إذا أرادت السرعة يف البيان وإقامة الدليل والربهان، سحرين فالن بكالمه، وإذا كشف الغطاء وأزال الشبهة يقول 
 عليه وسلم، يف رجل مدح صاحباً له فصدق، مث ذمه ومن ذلك قول النيب، صلى اهللا. أتى بسحر عظيم سحر به العقول: العلماء

كذلك ملا رأت األمم املاضية والقرون اخلالية من األنبياء ما " إن من الشعر حلكمة وإن من البيان لسحراً:" فصدق يف مقام واحد
مسوا به احلكماء ملا رأوهم رأت من املعجزات الباهرات، واآليات الظاهرات، والبيان الالئح، والدليل الواضح، مسوهم سحرة، وو

خيربون بالكائنات فيتكلمون باإلنذارات والبشارات مبا يكون يف العامل من السرور واخلريات، ونزول الربكات والنعمات، فنسبوهم 
م بأخبار إىل الكهانة ملا عميت عليهم األنباء ومل يعرفوا النبوة واألنبياء، عليهم السالم، وزعموا أن هلم أصحاباً من اجلن يأتو

السماء، فيعلمون بذلك ما كان وما يكون، وقد ذكر اهللا تعاىل يف كتابه حكابة عن هذه الطائفة ما رميت به األنبياء من السحر، 
إن هذان لساحران يريدان أن :" مثل ما قال فرعون ملا جاء موسى، عليه السالم، باملعجزات لقومه، ملا رأى من موسى وهارون
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عىن بذلك أن موسى، عليه السالم، إمنا يعمل ما يعمله بتخيل وحتيل ".  بسحرمها ويذهبا بطريقتكم املثلىخيرجاكم من أرضكم
وابعث يف املدائن حاشرين يأتوك :" وشعبذة ال حقيقة لقوله وال صحة لعلمه، مثل ما أشار عليه مهامانه وسول له شياطانه بقوله

قوله، وملفق لعمله، وما كان من قصته وتسليم السحرة إىل موسى وهارون، يعين كل مشعبذ وممخرق، ومنمق ل" بكل ساحر عليم
" آمنا برب موسى وهارون:" عليهما السالم، وما كان منهم ورجوعهم عما كانوا عليه نادمني، وتربيهم مما كانوا يعملون وقوهلم

وإن يروا آية يعرضوا :" كذاب، قال اهللا تعاىلومثل ما قالت اجلاهلية املشركون يف نبينا حممد، صلى اهللا عليه وسلم، إنه ساحر 
وكل نيب نطق، وكل حكيم صدق وأتى باملعجزات وأظهر اآليات، القي عليه هذا االسم، وعرف ذا " ويقولوا سحر مستمر

  .الوسم عند األمم الطاغية واألحزاب الباغية، تكذيباً لألنبياء ورداً على احلكماء

 بروح منه، أن ماهية السحر وحقيقة هذا هو كل ما سحرت به العقول، وانقادت إليه النفوس من واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا
مجيع األقوال واألعمال مبعىن التعجب واالنقياد اإلصغاء واالستماع واالستحسان والطاعة والقبول، فأما ما خيتص منه باألنبياء، 

بشر العلم ا إال من جهة الوحي والتأييد وأخذها من املالئكة، وهي صلوات اهللا عليهم، فكالعلم باألمور اليت ليس يف وسع ال
الكتب املرتلة واآليات املفصلة واألمثال املضروبة الدالة على حكمة اهللا، سبحانه، وتوحيده، وبيان احلالل واحلرام، وإيضاح القضايا 

 ملن اتبع الرسول، صلى اهللا عليه وسلم، ودخل واألحكام، واإلخبار بالغيب مبا كان وما يكون، ولذلك كانت اجلاهلية تقول
  .اإلسالم قد صار فالن إىل دين حممد وقد عمل فيه سحره

فهذا هو السحر احلالل، وهو الدعاء إىل اهللا، سبحانه، باحلق وقول الصدق، والباطل منه ما كان بالضد من مثل ما يعمل به أضداد 
اره، ودفعهم احلق وإنكاره بالباطل من القول، وإدخال الشكوك والشبه على األنبياء وأعداء احلكماء من تنميق الباطل وإظه

املستضعفني من الرجال والنساء ليصدوهم عن سبيل اهللا وطريق اآلخرة، وليسحروا عقوهلم بالباطل، وليحولوا بينهم وبني الفوز 
 كل عصر وزمان يصدون عن دين اهللا سبحانه ما والنجاة، وهم شياطني املشركني ورؤساء املنافقني يف اجلاهلية واإلسالم، وهم يف

قدروا عليه، ويزيلون من سنة الناموس بسحرهم ما وصلوا إليه، فهذا هو السحر احلرام الباطل الذي ال ثبات له وال دوام والذي ال 
  .برهان عليه وال دليل صادق مرشد إليه، والعامل به ملعون، واملصدق به مفتون، والطالب له مشؤوم

   السحر المذكور في القرآن،وأما

املرتل على امللكني ببابل هارون ومارون، فإن لعامة قد قالت يف أقواالً مسترذلة ال صحة هلا، وهلذا القول معىن دقيق قد ذكرته 
ن العلماء الذين عندهم علم من الكتاب ملن وثقوا به من خواصهم، وأودعوه عند أوالدهم النجباء وإخوام الفضالء، ونريد أ

نضرب يف ذلك مثالً يف ذلك مثالً قد حكي، وخرباً قد روي، يقرب به عليك فهم ما تريد الوقوف عليه والوصول من ذلك إليه 
  .وباهللا التوفيق

    قصة امللك الفارسي وحكيم سرنديب 

ه وزير له رأي فصل حكي أن ملكاً من ملوك الفرس كانت له نعمة ظاهرة، وهيبة قاهرة، وسلطان عظيم، وملك عقيم وكان ل
وعزمية قد رأى السعادة يف تدبريه والكفاية يف توزيره، قد كفاه أمر التدبري مما حيتاج إليه، فهو مشغول بلذته وتناول نعمته يف لذة 

من عيشه وأمان من مصائب الزمان وحوادث األيام، والوزير يورد ويصدر حبميد رأيه ومجيل نبيته وحسن طويته، فأقام امللك على 
  . مدة من دهره وبرهة من عمرهذلك

فما كان يف بعض األوقات عضت للملك علة كدرت عليه عيشه، ونغصت حياته، فتغري لونه وهزل جسمه، وضعفت قوته، 
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قد ترى ما نزل يب من هذه العلة اليت قد حالت بيين وبني اللذات، حىت قد متنيت : واشتغل من تلك العلة، واستدعى وزيره وقال له
  .لت احلياةاملوت، ومل

فرق له الوزير وبكى عليه، مث خرج فجمع األطباء والتمس الدواء، ومل يدع مستطباً وال معزماً وال صاحب جنامة وكهانة إىل 
أحضره، وأعلمهم علة امللك وما جيده من األمل والوجع، وأنه يشكو ضربان جسده، والتهاب حرارة يف قلبه وكبده، فكل قال وما 

  .ح، وعاجل فما أجنحأصاب، وعمل وما أفل

واشتدت تلك العلة بامللك، واشتغل الوزير بذلك عن تدبري اململكة وسياسة اخلاصة والعامة من خدم اململكة ورعيتها، واضطربت 
األعمال، وعصت العمال، وكثرت اخلوارج يف أطراف اململكة أقاصي الدولة، فعظم ذلك على الوزير وحتري وخاف على امللك 

إىل مجع احلكماء وإحضار العلماء، ومن قدر عليهم من الشيوخ القدماء، وأعاد عليهم القول، واستدعى منهم واهلالك، فعاد 
أيها الوزير إن العلة اليت بامللك معروفة بظاهرها خفية بباطنها، ومثل هذه : اجلواب، وكان فيهم شيخ كبري قد عرف وجرب فقال

فأحدمها خيتص بالنفس الناطقة :  واآلخر يف اجلسد، فالذي يف النفس ينقسم قسمنيأحدمها يف النفس: العلة ال يكون إال عن حالني
أحدمها باحلر واليبس، : والقوة العاقلة، والىخر خيتص بالنفس احليوانية والقوة الشهوانية، والذي خيتص باجلسم أيضاً ينقسم قسمني

  .واآلخر بضده وهو الربد والرطوبة

هو الفكر يف املبدع، جل جالله، وما أبدع، واحلرية فيما خلق وبرأ وأنشأ، وإعمال الروية وإجالة وأما ما خيتص بالنفس الناطقة ف
الفكر يف كيفية االبتداء واالنتهاء، وما شاكل ذلك من األمور اإلهلية، فإن النفس إذا غرقت يف هذا األمر، وانغلقت عليها أبوابه 

 فضعفت القوى الطبيعية عن تناول الغذاء، وحدث باجلسم ما ترى من وتعذرت أسبابه، ضاقت وحرجت فأحرقت طبيعة اجلسد،
الضعف والتغري واهلزال والضىن، وال يزال ذلك كذلك يتزايد ما دامت تلك العلة مستدامة، واخلاطر مشغوالً ا، واألبواب عليه 

  .من أسبابهمغلقة، واألسباب متعذرة، وال جيد من يفتح عليه ما انغلق من أبوابه، ويسهل ما صعب 

وأما القسم املختص بالنفس احليوانية والقوة الشهوانية فكالعشق للصورة البهيمية من النساء والصبيان واألحداث واملردان، مثل ما 
يعرض للعاشق إذا غاب عنه معشوقه، حيل بينه وبني حمبوبه، فيظهر به من الضعف والتغيري ما يكون به تلف اجلسد واحنراف املزاج 

  .لبينة، ورمبا دخل عليه زيادة أدته إىل املاليخوليا واحترق، ووصل املرض إىل شغاف قلبه فهلك وبادوفساد ا

وأما ما يكون يف اجلسد من العلل العارضة من جهة الطبائع األربع فإن لكل علة حتدث من فساد املزاج غلبة الطبائع بعضها على 
 يقصد باألدوية إليها، وال جيب للطبيب احلاذق أن يبدأ بدواء العليل إال بعد بعض، فله عالمات يستدل ا على تلك العلة، ومواضع

وكيف كان، وعما كان، وما أصله، أهو شيء من املأكوالت أسرف يف أكله، أم . السؤال له عن السبب يف تلك العلة ما هو
 أو صورة حسنة رآها فوقعت يف قلبه مث مشروب أترف يف شربه، أو غم عرض له أو هم دخل عليه، أو حال اشتغل به قبله وفكره،

حيل بينه وبينها ومنع من تناول لذاته منها، وأي موضع جيد الوجع من جسمه، ومباذا خيتص من أعضائه، وأي شيء يشتهيه، وأي 
 ازداد حديث يلهيه ويرضيه، وأي مساع يطربه، فإذا أخرب العليل طبيبه بشيء مما ذكرناه إذا سأله، وكان العليل صحيح العقل،

الطبيب املاهر علماً به واستشهد على ماأخربه لفظاً مبا يدل من الربهان عليه باحلس، وما تبني له من صحة النبض مما يستدل به على 
  .صحة ما أورده املريض

    

قد عرف ويسترشد الطبيب على قول املريض وشهادة النبض بشاهد آخر هو املاء، فإذا اتفق النبض واملاء مع شكوى املريض، ف
حينئذ الطبيب العلة وما خيتص ا من األعضاء، فإن تغلبت إحدى الطبائع وضعفت األخرى، أرسل إىل ذلك العضو ما يوافق 
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طبيعته ويالئم قوته لينقمع به ضده الذي يضايقه يف مكانه باملالطفة والتدريج، وال حيمل عليه بالدواء احلاد يف أول دفعة، فإنه رمبا 
ال يرجى صالحه، واملثال يف ذلك النار املشتعلة يف احلطب، أول ما وصلت إليه، فإا إذا قويت وألقي عليها املاء أحدث له فساداً 

ازدادت حراراا وقويت خباراا، فأتلفت ما وصلت إليه واحتوت عليه، فاسأل أيها الوزير عن بدء هذه العلة كيف كانت، وما 
أيها احلكيم إن يف : ا إذا عرفنا ذلك نتداركه باملالطفة وحسن التدبري إن شاء اهللا، قال الوزيرالسبب فيها، واحلال املوجب هلا، فلعلن

أدب وزراء امللوك، ومن الواجب على من صحب امللوك أن ال يبدأهم بالسؤال هلم عما ال جيب له السؤال عنه، وال يهجم عليهم 
 بل يستمع ويصدق ويسلم إليهم يف مجيع أمورهم، وال يعترض عليهم يف بذلك إال أن يبدأوا به، وال يطلب الدليل على ما يقولونه

أفعاهلم وأعماهلم، وأنا أهاب امللك وأخف منه أن أسأله عن شيء مل يبده وحال خفيها ومل يطلعين عليها، ال سيما يف أمر نفسه 
بانة عما ذكرته لك، وأنا أرى أن سؤالك له عن أيها الوزير إنه ال سبيل إىل شفائه ومعرفة دوائه إال بعد اإل: وجسمه، قال احلكيم

  .أمره وما أخفاه من سره يكون سبباً حلياته وجناته إن شاء اهللا، فإذا أعلمك ذلك فأعلمين به واحفظه عنه لئال تنسى مما حيكيه شيئاً

 وأدناه بقربه، وسأله هل مث انصرف ذلك الشيخ ومن حضر الس من األطباء، وض الوزير فدخل على امللك، فلما رآه أنس به
وجد له دواء، واجته له عنده شفاء، فأكثر الوزير من الدعاء له مث أقبل عليه فسأله عن بدء العلة كيف كان، وما الذي كان السبب 

وه يف حدوثها، فلما مسع امللك من وزيره هذه املسألة اليت مل يكن سأله عنها قبل ذلك، أمر من كان بني يديه من خدمه أن يقعد
ويسندوه ففعلوا ذلك، مث أمرهم بالبعد عنه، فلما رأى الوزير ذلك خاف على نفسه وفزع واستوى امللك جالساً على فراشه وقال 

ادن مين، وأعد هذه املسألة علي واصدقين، فإين أرجو الشفاء بصدقك إياي، وأنك قدرت على الدواء يف إزالة الداء إن شاء : له
ا السؤال قبل هذا، والواجب على امللوك يف أدب اململكة أن ال يبدؤوا من يلم م من عبيدهم وخواصهم اهللا، فإين مل أسم منك هذ

بكشف أسرارهم، ومبا حبدث منهم يف خلوام وما جييلونه يف أفكارهم، ال سيما إذا مل جيدوا له أهالً يكشفونه هلم، ويودعونه 
رت أسبابه، وقد كنت يف طول هذه املدة اليت حدثت يب فيها هذه العلة أريد عندهم، ويرجون م فتح ما انغلق عليهم بابه وتعذ

من يسألين عن ذلك فأبديه له، فلم أجد سائالً يسألين عن ذلك، وكلما عدمت من أبث إيه الشكوى وأخرج إليه مبا أجد من 
  .البلوى صعبت العلة علي، وتزايدت احملنة لدي

أرجو أن أكون موضعاً : ول الشيخ احلكيم ارب وعلم أنه صدق وأصاب، وقال له الوزيرفلما مسع الوزير ذلك من امللك حتقق ق
  .هلذا األمر وكشف هذا السر

إين كنت يف بعض األيام قد ظهرت نعمة اهللا تعاىل علي، وأحضرت أجلها لدي، : إن شاء اهللا مث ابتدأ امللك فقال: فقال امللك
النفيسة واآلالت الثمينة مما مجعته أنا يف أيامي وما ورثته عن آبائي، فأحضر بني يدي يف وأمرت بإخراج ما يف خزائين من اجلواهر 

خلولة من حشمي وعبيدي وخزاين الذين كانوا نقلوه بني يدي، فرأيت منظراً أطربين غاية الطرب، وفرحت ا وطربت هلا 
ه أحد غريي، وأين من أسعد السعداء، مث إين منت فرأيت وأخذت منها بالنصيب ألوفر واحلظ األجزل من الغبطة السرور واجلذل إلي

يف منامي كأين يف تلك احلال على أحسن ما يكون وأمته وأكلمه، وكان رجال دوليت وعبيد مملكيت كلهم قيام بني يدي خاضعون 
  .يل، ساجدون سامعون لقويل، مطيعون ألمري، وأنا على سرير مملكيت يف حمل كراميت

    

إذ رأيت رجالً شاباً مليح الصورة حسن األثواب مل أره قبل ذلك الوقت وال عرفته، وكأنه بالقرب مين ينظر إيل فبينما أن كذلك 
نظر املستهزئ يب غري هائب وال خاضع بني يدي وال مسلم علي، مستقل جبميع ما أنا فيه، وكأنه ميلك ما ال أملكه ويقدر على ما 

 فغاظين ذلك منه وكأين قد مهمت باإليقاع، وأمرت من كان بني يدي من خدمي ال أقدر عليه، ويصل إىل ما ال أصل إليه،
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وأصحايب من مجيع أهل مملكيت ورجال دوليت أن يقعوا به، وهو قائم يف مكانه يضحك يب، وكأم مل يصلوا إليه وال قدروا عليه، 
  .وكأنه قد زاد استهزاؤه ومل يهله شيء مما رآه

من أنت، ومن أين أنت، وكيف : زعين، فقمت من مكاين وتنحيت عن سريري ودنوت منه وقلت لهفلما رأيت منه ذلك هالين وأف
يا مسكني يا مغرور بسلطان األرض وامللك اجلزئي، أي ملك أنت، إمنا أنت مملوك : وصلت إيل، ومن أين دخلت علي، فقال يل

زائل مضمحل، فإنه عما قليل يفارقك وتفارقه، وإمنا ولست مبالك، فلم تدعي احملال وترضى لنفسك بالكذب، ومجيع ما أنت فيه 
امللك امللك السماوي والسلطان اإلهلي، فإن بادرت وعلمت ما يقرب إىل ربك وصلت إليه وكنت ملكاً باحلقيقة، ونلت ملكاً ال 

 مثل ما أنا إليه يبلى ولذة ال تفىن، فتكون ملكاً باحلقيقة تفعل نفسك إذا زكت وروحك إذا صفت، وما أنا فاعل، وتصل إىل
  .واصل

مث إنه ارتفع من األرض وأقبل ميشي يف اهلواء وجيول يف الفضاء إىل أن رأيته وصل إىل السماء وغاب عين فلم ير، ومسعت هاتفاً 
  ".ملثل هذا فليعمل العاملون: "يقول

، وأين لست بإنسان وأين حيوان، مث فلما رأيت ذلك منه أقنت أين لسم مبالك وأين مملوك كما قال، وأين لسم بعامل وأين جاهل
انتبهت وأجلت الفكر وأعملت الروية، وكثر ختيلي لذلك الشخص وما قال يل ورأيت من مملكيت وسعة قدرته واملكان الذي رقي 

ن إليه، واشتهيت املعرفة بالعمل الذي هو وصل إليه، فاشتغلت ذا الشأن عن مجيع ما كنا بسبيله من تلك اللذات، وانقطعت ع
مجيع الشهوات، وزهدت يف املأكول واملشروب، وأقبلت أجيل فكري وأقلب نظري يف أهل اململكة ورجال الدولة، فلم أر فيهم 
من يصلح أن أكشف له هذا السر، ورأيتهم كلهم مشاغالً باحلال الذي أزرى ا علي ذلك الشخص، وأين واياهم مماليك، وأن 

 وال تليق بنا، وأا ذاهبة زائلة عنا، وخشيت أن أبدي أمري إىل من ليس هو من أهله، فأنسب األمساء اليت استعرناها ال تصلح لنا
إىل اجلنون وقلة العقل، وفصمت عن الكالم، وزادين الفكر الغم واهلم واألسف، فحدث يب من ذلك ما ترى من التحول والتغري 

  .والصفات

 الدنيا ذه احلسرة إن مل أصل إىل العمل الذي ويصلين إىل ما وصل فهذا هو سبب وجعي ومبدأ عليت، وأظن أين خارج من هذه
إليه ذلك الشخص الذي رأيته، وقد خرجت إليك بأمري، وكشفت لك ما أخفيت من سري، فإن كان يل عندك فرج فمن به 

 اجلنون وزوال علي، وإن عدمت ذلك فاكتم سري وال خترج إىل أحد بشيء منه كما خرجت به إليك من أمري لئال أنسب إىل
  .العقل، فيذهب امللك مين ومنك، ويطمع فينا األعداء، ألن علة زوال العقل أصعب العلل، متعذر دواؤها، معدوم شفاؤها

ولكن قد طمعت أن يل عندك فرجاً ملا رأيتك قد سألتين عن هذا السؤال ومل يكن هذا من عادتك معي، وملعرفيت أن فيك من 
 ال حيملك على مثل ما أقدمت به علي من ابتدائك يل بالسؤال عن سري الذي مل أبده، فاصدقين األدب الذي يصلح للملوك ما

  .كما صدقتك

  .فأعدت عليه ما كان وما جرى من الشيخ الذي أشار علي بذلك وأمرين به: قال الوزير

  .علي بالشيخ، فقد وضع يده على الداء، وأرجو أن يكون عنده الدواء: فقال

انكشفت العلة وعرفنا دواءها، : أحضرت ذلك الشيخ وقصصت عليه احلال من أوهلا إىل آخرها فبكى وقالفخرجت من عنده و
  .وقدرنا على شفائها إن شاء اهللا

مث ض معي حىت دخلنا على امللك، فلما رأي الشيخ فرح به ورفعه وأقبل عليه وأنس به، وأقبل يعيد احلديث عليه من أوله وإىل 
إن العمل الذي يوصل إىل مثل ما رأيت ال يكون إال بعد العلم بتوحيد اخلالق، جل جالله، : على امللك وقال لهآخره، فأقبل الشيخ 
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ومعرفته حق معرفته، فإذا صح لك ذلك وعلمته، ابتدأت تشرع يف تعلم العلم املؤدي بك إىل عبادته، املوصل لك إىل جنته ودار 
لت إىل مرادك ونلت غرضك، وال يكون ذلك إال بعد ترك مجيع ما ملكته وقدرت كرامته، فإذا أحكمت العمل بتلك العبادة، وص

  .عليه من أمور الدنيا

    

  .قد رضيت بذلك وطابت نفسي به، وقد تعجلت بترك مجيع ما كنت فيه ومتين املوت والراحة من هذا العامل: قال امللك

إمنا هو موجود حبقيقته عند رجل من احلكماء، مقامه يف إقليم اهلند إن هذا العلم غري موجود عند أحد يف بلدنا هذا، و: فقال الشيخ
  .جببال سرنديب حتت خط االستواء، فإن عند مفاتيح ما انغلق من هاذ األمر وصعب من هذا السر

ه من فأىن يل بلوصول إليه والقدوم عليه، وأنا على ما ترى من حنول اجلسم وضعف القوة وكثرة األعداء، وما ترا: قال امللك
اضطراب احلال وفساد األعمال والعمال،وكثرة اخلوارج علينا واألعداء لنا، ومتنيهم الوصول باألذية إيل وانتزاع ما يف يدي من هذه 
اململكة الغانية والقنية املضمحلة، وإن كنت غري متأسف على فقدها، وال حزين على زواهلا بعد ما مسعت ورأيت، وإمنا أخشى أن 

منها وبعدت عنها، فأقتل وأموت يف الطريق، وال أصل إىل ما تكون به السعادة بعد املوت، وأكون قد تعجلت أدرك إذا خرجت 
  .الذل واهلوان يف الدنيا وسرعة القدوم عليه يف اآلخرة

  .صدق امللك فيما ذكر ولنا يف ذلك تدبري آخر: قال الشيخ

  .ر ما يكون من جوابه فنعمل به إن شاء اهللاأن أكتب إىل احلكيم أعلمه باحلال وننظ: وما هو؟ قال: قال

  .أفعل ذلك، وخف على امللك ما كان جيده وسكنت نفسه وإىل قول الشيخ: قال امللك

اعلم أين قد وجدت العافية وقد سكنت تلك احلركة الفكرية، وبردت احلرارة اليت كنت أجدها يف قليب، واستدعى : وقال للوزير
  . القوة ودعت إليه احلاجةمن الطعام والشراب ما أمسك به

وفشا يف أهل اململكة من أعمال الدولة أن امللك قد أفاق من علته وزال عنه ما كان جيده، ففرح الناس بذلك وسكنت الفتنة، 
فتسارعت اخلوارج إىل الطاعة، وعمت الربكة ومشلت النعمة، وعاد األمر إىل أحسن ما كان يف مدة يسرية، وقويت نفس امللك 

ا وعده الشيخ املوفق الرشيد، فكتب الشيخ إىل رب بيت احلكمة يف ذلك الزمان يعلمه مبا جرى ويسأله أن ينفذ إليه م يراه ووثق مب
  .ليفتح عليه من العلم وما يصلح له ويعلمه ما ينبغي له يف جسده

عه فأعلمهم مبا وصل إليه وقرأ فلما وصل الكتاب إىل احلكيم ووقف عليه استدعى تالمذته وكان له أنا عشر تلميذاً حاضرين م
اذهبا إىل امللك فإذا دخلتما عليه : مرنا مبا تريد لنمتثله ونأيت فيه مبا تؤمله، فأفرد رجلني منهم وقال هلما: عليهم الكتاب، فقالوا

 العلم اإلهلي، مث فليبدأ به أحدكما فيلزمه حىت يبلغ يف العلم الرياضي إىل حد جيب له، إذا وصل إليه ووقف عليه، االرتقاء إىل
ينفصل عنه ويلزمه اآلخر حىت وقفه منه عند احلد الذي ينبغي له، فإذا رأيتماه قد حسنت أفعاله وزكت أعماله، فانصرفا عنه وال 

  .تطلبا عليه جزاء وال شكوراً

يد عن حماسن الدنيا وزخارفها إنكما يف مكان بع: مث ابتدأ بوصيتهم وبتحذيرمها من الوقوع يف حبائل الدنيا وشكبة إبليس وقال هلما
ونضارا وجتها وما جيده أهله من فتنتها وستردان على امللك مملكو واسعة نعمة ظاهرة ولذات متواترة، وإياكما وامليل إىل شيء 

انية إىل الصورة منها، واحملبة هلا، فإنكما إن فعلتما ذلك وملتما إىل شيء مما تريانه، انفسدمتا وأفسدمتا وخرجتما من الصورة اإلنس
احليوانية، والرتبة الشيطانية بالفعل، وخرجتما من فسحة اجلنان وروضة الروح والرحيان، وجاورمتا الشيطان يف دار اهلوان، 

  .وخرجتما من سعة الكل إىل سجن اجلزء
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 عيناً عليهما ينقل إليه مسعنا وأطعنا، وتوجها من حيث مها إىل إقليم امللك،وكتب احلكيم إىل الشيخ يعلمه بذلك وجعله: قال
  .أخبارمها وما يعمالنه ويعامالن به امللك

مث قدما على الشيخ بالذي مها عليه من الشعث وقلة اجلمال ما يليق بالنساك من الفقر وسوء احلال، فأخرب امللك بقدوم الرجلني من 
ا قائماً على قدميه، وأمرمها باجللوس، فجلسا جمالس عند احلكيم ففرح ما واستبشر، مث أمر بإيصاهلما إليه فدخال عليه، فقام هلم

  .العلماء املفيدين، وجلس امللك والوزير جمالس املتعلمني املستفيدين

  .مث تقدم املبتدئ بالعلم الرياضي فعلم امللك والوزير حىت أحكماه وتعلماه امللك ووزيره، وقاما مبوجباته وأحكامه

    

 عليهم احلكمة اإلهلية إىل أن بلغا من ذلك غاية ما كان عنده واستفادا ما كان يف وسعه، فلما مث انفصل األول وتقدم الثاين فتال
إين ال أجد لكما مكافأة على ما فعلتماه يب وتوليتماه من أمري إال أن : فرغا مما أمرا به وأرادا االنصراف أقبل امللك عليهما وقال

  .متا، وقد احبتكما مجيعه وهو عندي قليل لكماأسلم إليكما ملكي فتتدبرانه وحتكما فيه مبا أرد

فلما مسعا ذلك منه رداً عليه رداً مجيالً، وانصرفا إىل مكان كان امللك قد أعده هلما، فتشاورا فيما عرض امللك عليهم وأهداه إليهم 
ال بأس أن :  لذاته، فقاالمن ملكه وقد مالت أنفسهما إىل ما رأياه من حسن الدنيا وجتها،وما عايناه من حسن قنيتها وطيب

جتتمع لنا املرتلتان وننال السعادتني، امللك يف الدنيا واآلخرة، وعزما على قبول ما أهدى امللك من ملكه واجللوس فيه وال قيام به، مث 
 نلناه، ووصلنا منها إىل اعلم يا أخي أن هذه الدنيا فانية ولسنا خملدين، وقد نلنا من لذاا ونعيمها ما قد: خال امللك بوزيره فقال له

ما وصلنا إليه وقدرنا عليه، فهلم بنا نتخلى منها ونلزم مداومة النظر يف هذا العم االشريف والعمل اللطيف الذي نصل به إىل الفوز 
عي وإياك والنجاة من بعد املوت، فإننا ال نشك يف وصول املوت إلينا ونزوله علينا، فلعلي وإياك جنتمع يف امللك السماوي كاجتما

  .افعل، وقويت نيتهما وطابت أنفسهما بذلك: يف امللك األرضي، فقال

فلما دخل الرجالن يف وقت دخوهلما على امللك أعاد القول عليهما وما يريده من تسليم امللك إليهما، ورجا بذلك سعادة اململكة 
صلوا إىل مثل ما وصل إليه من ذلك العلم والعمل، وأهلها وبتدبريمها وحكمتهما، ورجا ألهل بلده ومن يكرم عيه من أهله أن ي

فتعم الربكة وتشمل النعمة وتكمل السعادة، فقبال ما أهداه إليهما، وتقلدا ما اعتمد فيه عليهما، وجعل أحدمها وهو املعلم الذي له 
  .العلم اإلهلي يف مقام اململكة وصاحبه يف مقام الوزارة

 العلم والقيام بالعمل واالجتهاد يف العبادة الزهادة يف الدنيا والتهاون ا وطرح شهواا واشتغل هو ووزيره يف مداومة النظر يف
  .وترك لذاا

وأقاما . فكتب الشيخ إىل احلكيم بذلك فأيس من عودما إليه وعلم أم قد افتتنا مبا رأياه ومالت أنفسهما إليه ومتنيا اخللود فيه
ملكة إىل أن مات امللك وحلق به وزيره بعد مدة يسرية، وصارا إىل رمحة اهللا سبحانه ودار على ذلك يف تدبري امللك وسياسة امل

  .كرامته وناال امللك السماوي ووصال إليه

وافتنت الرجالن بالدنيا وختليا عن العلم والعمل، وامكا يف الذات الدنيوية، واسترجع احلكيم ما كان أودعهما إليه من حكمته، 
ه ذاكرين، وغاب عنهما ما كانا له حاضرين، وفارقا ملك السماء وأخلدا إىل ملك األرض، فهبطا من اجلنة، وبعدا فنسيا ما كانا ل

من الرمحة، وانقلبا على عقبيهما خاسرين، فأهارا وأمارا من حضرمها مبا فعال، وافتنت الناس ما، وتعلموا ما ما يضرهم وال 
لعالمان اللذان كانا يأمران بترك الدنيا والزهد فيه قد عادا إىل ما كانا ينهيان عنه وحيذران هذان ا: ينفعهم، وبدت سوآما، وقالوا

  .منه، ولو مل يعلما أن العاجلة هي النعمة احلاصلة، ملا اختاراها وال رجعا إليها بعد ما علما
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  .اء للحكماء وأضداد للعلماءوزاد ما مجوح الطغيان، واستحوذ عليهما الشيطان، فأنسامها ذكر الرمحن، فصارا أعد

  .وكتب احلكيم إىل الشيخ يأمر بالتنحي عنهم والبعد منهما خوفاً عليه من شرمها، ففعل ذلك

واقبال على تناول أمور الدينا وشهواا وفارقا السحر احلالل الذي أنزل عليهما وأمرا بفعله وعمله وكان به جناة من جنا، ورجعا إىل 
  .ضالالسحر احلرام فضالً وأ

وهذا حديث يدل على حالة امللكني هاروت وماروت وما كان من أمرمها وهبوطهما من السماء إىل األرض، ومفارقتهما جوار 
رما واملالئكة الذين كانوا معهما،ن كمفارقة إبليس للمالئكة باستكباره وعصيانه، ومفارقة آدم للجنة اليت كان فيها مبا كان من 

ن ماهية السحر والسحرة والعمل به وكمية أقسامه، وما احلق منه وما الباطل حبسب ما احتمله البيان خطأه ونسيانه، فهذا بيا
  .واتسع له اإلمكان

  في علم الطب وأن منه ما هو كالسحر

ية فصل واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن مداواة العلل احلالة باألجسام، والعلم بذلك من أجل املعلومات الطبيع
     واملعارف اجلسمانية 

، وهو أيضاً ضرب من السحر احلالل، ألنه قلب "علم األديان وعلم األبدان:" العلم علمان: كما قال النيب، صلى اهللا عليه وسلم
العادة من حال الفساد إىل الصالح ومن النقصان إىل التمام، والسحر احلرام منه ما كان الضد من ذلك كإدخال الفساد على 

شام، وما يكون تافهاً، وفساد أمزجتها واحنالل طبائعها مثل ما يعلم بالسموم القاتلة وما يتخذ لذلك من األدوية والعقاقري األج
الفاعلة خبصائصها، وما تفعله يف األجسام من العلل واألسقام، فلك من فعل ذلك وأقدم عليه بالعمد والقصد إىل فساد الصورة 

 أو شيء من قنيتها، فهو ساحر مفسد يف األرض ممن حل قتله ونفيه من األرض، وهو ممن حارب اله، اإلنسانية، بسبب دنيا يناهلا
عز وجل،ورسوله، وسعى بالفساد، وممن استحق قطع األعضاء وفساد الصورة، مثل ما فعل فرعون بالسحرة ملا رآهم وقد أفسدوا 

  .هعليه ما كان يعمله، وأسقطوا هيبته عند أصحابه واملأل من قوم

واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن كثرياً من األطباء املبتدئني وغري اربني يقتلون العليل ويزيدون املرض باملرضى 
فيخطئون من حيث ظنوا أم قد أصابوا، فكم من عليل قتلوه، ومن صحيح أسقموه، ومن ذي سالمة أعطبوه، والتفقد هلذا الباب 

  .يه عليه واإلرشاد إليه فيه فائدة جليلةوالتحرر من ه والتنب

ونريد أن نبني لك ما يكون تعلمه من ذلك فإنه ال بد لك من استعماله، إذ كانت األجسام مرنة حبدوث اآلالم واألوجاع 
  . ومعرفة أهلهاواألسقام والداء والدواء، ألن من شأن إخواننا، أيدهم اهللا وإيانا بروح منه، املعرفة جبميع العلوم االطالع عليها

فاعلم أيها األخر أنه جيب على من أراد العلم بصناعة الطب أن يبدأ أوالً بدرس الكتب على احلكماء، وقرائتها على العلماء، 
ومعرفة مقدمات العلل واألسباب اليت تكون منها وحتدث عنها، ومعرفة مجيع األدوية ألخالطها على النسبة الفاضلة والقسمة 

فة الطبائع األربع وختالفها، وكيف تكون صحة املزاج يف وقت الصحة، وكيف يكون فساده يف وقت الفساد، املعتدلة، ومعر
وكيف يعرف وزن بينة اجلسد يف جانبيه معرفة هندسي، فإذا صح ذلك له وأحكمه وعرف العالمات الدالة على العلة يف النبض 

عن العلل العارضة، وبعد ذلك ابتدأ بتعلم الصناعة النجومية واألحكام واملاء، وما ينفصل عن اجلسد، وخيرج من الفضول احلادثة 
الفلكية ألنه هي األصل والعمدة يف مجيع األعمال األرضية وما يعرض يف األجسام الطبيعية، فإذا عرف من ذلك حبسب ما وفق له 

دايتها ومسع كالمه، إن كان ذا سالمة يف وأحكمه وعرفه، فحينئذ وجب له التقدم إىل العليل، فإذا رآه وعرف علته وسأله عن ب
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علقه، وإن عدم ذلك، نظر يف شواهد أدلته وما يبدأ منه من علته، فإذا صح له ذلك، نظر يف مولد العليل، فإن عدم ذلك، نظر يف 
ة بسالمته، الطالع الذي دخل عليه، فإذا رآه يوجب السالمة نظر يف بيت احلياة، فإن صح له ذلك، أقدم على دوائه بنفس واثق

وأخذ يف تلطفه يف دوائه الذي يصلح لتلك العلة غري شاك بزواله وغري يائس من برئها، فيقوى على العمل بالعلم ويكون يف فعله 
ذلك تابعاً ألعمال احلكماء وأفعال األنبياء، ألم الم يدعوا إىل اهللا عز وجل، ومل يظهروا ما علموه حىت عرفوا األصول وموجباا 

نات وأحكامها، فلما حتققوا ذلك علموا مراد اهللا، سبحانه من خلقه معرفته وتوحديه وعبادته، وأنه عز امسه لذلك خلقهم والقرا
  .وبسببه أوجدهم

    

وأي نفس عدمت ذلك كانت ناقصة غري كاملة، ومريضة ال سالمة، فوجب عليهم التقدم إىل أصحاب العلل النفسانية يف األوقات 
تقدم إليهم والتحنن عيه، وعلموا أن ودوائهم ينفع، وعالجهم ينجع، مثل ما فعل الطبيب احلاذق بأهل املدينة اليت اليت أوجبت هلم ال

دخلها، املذكورة قصته يف رسالة اعتقاد إخوان الصفاء، فعند ذلك عوا إىل اهللا سبحانه بالتذكر واملوعظة احلسنة من إقامة الدين 
ان، وحكم بذلك تأثري القرآن، وكانت أدويتهم وقاقريهم اليت تفعل يف أمراض النفوس مثل ما وسنة الناموس، وما أوجبه ذلك الزم

تفعل األدوية والعقاقري يف األجسام، مبا أظهروه من اآليات وعملوه من املعجزات إعذاراً وإنذاراً وختويفاً، ومنعوا من أشياء كان 
ما يفعل الطبيب بالعليل من منعه من املآكل الرديئة واألشربة وما يكون به النفاس يعملوا، وحذروا منها وحرموها على فاعلها، ك

واألنبياء صلوات اهللا عليهم، ضمنوا ألهل الطاعة " وما نرسل باآليات إال ختويفاً:"قوة الداء وضعف الدواء، كما قال، عز وجل
على استعمال ما يأمره وترك املخالف له، بطيب اجلنة وألهل املعصية النار، وكذلك الطبيب يعد العليل، إن قبل وصيته وصرب 

  .العيس والعافية واحلياة، فإنه مىت عدل عن ذلك إىل ضده مات وهلك

ومعجزات األنبياء وآيات احلكماء تنقسم على أقسام كثرية خمتلفة متباينة قد خص كل شيء يف كل زمان مبوجب كل قران بشيء 
  .ف العللمنها، كذلك أدوية األطباء ختتلف حبسب اختال

ومن املعجزات ما يكون رمحة ونعمة، ومنها ما يكون سخطاً ونعمة عند اخلروج من الطاعة وارتكاب املعصية، فالنعمة والرمحة من 
ذلك ما ظهر من فضل النيب يف ذلك الزما املوجب لظهوره، وما جاء به من اخلريات والربكات واملواد املتصلة به، ونزول النصر 

 وقوة من استجاب إليه، واتسع دوره وعلو ذكره ورفيع قدره، ومنفعة أهل ذلك الزمان به، واجتماعهم على دينه، عليه من عند اهللا
  .وإزالة الشك منهم يف نفسه

وأما ما يكون من املعجزات به والسخط والبلية على من أنكره وكذبه واستكرب عليه وأنف من االنقياد إليه، مثل ما حل بقوم نوح 
العظيم، ومثل ما نزل بقوم هود من الريح العقيم، وبفرعون وزمالئه من الغرق، وبقوم صاحل ملا عقروا الناقة،وهذا من الطوفان 

  .مذكور يف القرآن من القصص عن أخبار األنبياء املتقدمني واألمم املخالفني

عجزات واآليات، فهو علم إهلي وتعليم وأعلم يا أخي أن العلم والعمل املختص باألنبياء، صلوات اهللا عليهم،وما أظهروه من امل
رباين يتصل م من املالئكة وحياً وإهلاماً، وليسهو تعلماً أرضياً وال علماً جزئياً، وإمنا هو تأييد كلي وفيض عقلي، وإمنا خيرجون 

م الذين كذبوهم والفرق منه إىل العامل حبسب ما حيتملونه، ومن املعجزات ما يكون به اإلعذار واإلنذار، ولو أرادوا هالك األم
الذين أنكروا عيهم يف أول مرة لفعلوا وإن فعلوا كانوا خبالف ما أرسلوا له، ألم إمنا أرسلوا إلصالح الفاسد، وأيدوا بوسع الطاقة 

ح العام يف االحتمال والصرب على األذى وترك الكرب والغضب واحلمية واستعمال الرفق والتأين يف األمور ملا يرجى بذلك من الصال
للعامل، وجناة الذين أرسلوا إليهم وخالصهم من اجلهل والعمى، فإذا جلت األمم الطاغية واألحزاب الباغية يف العصيان، واستحوذ 
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عيهم الشيطان بعد أن وجبت عليهم احلجة واتضحت هلم احملجة، أتت األنبياء باآليات وأظهرت املعجزات وخرقت العادات، 
لباليا وحلت م الرزايا، وهلك منهم من هلك عن بينة، وحيي من حيي عن بينة، فضعفت قوة إبليس وأحاطت بالذين كذبوهم ا

وانطفت نريانه، وتفرقت عنه شياطينه، وهلكت أعوانه، وخرست ألسنتهم واندحضت حجتهم، كذلك الطبيب إذا خالفه العليل 
فإذا متادى يف اخلالف واخلروج عن طاعته وخمالفته فيما يأمر به أول مرة صرب عليه ورفق م، وداواه باملالطفة وسهل عليه األمر، 

  .واستعمال ما ينهاه عنه، خاله ومراده لنفسه فيهلك

    

وذا الشأن يكمل لك يا أخي معرفة مداواة األنفس واألجسام فتكون قد أحكمت السياستني وعرفت املرتلتني، وإمنا أردنا مب 
 بروح منه، واحلث هلم على االجتهاد يف معرفة العلوم كلها حبسب ما يتفق هلم، ووقفوا عليه ذكرناه تنبيه إخواننا، أيدهم اهللا

ووجدوا السبيل إليه،وجعلنا ما أوردناه يف هذه الرسالة مقدمات ومداخل وطرقاً ومنازل إىل ايات العلوم وغايات احلكم، لعلهم 
 عنهم منها، فيجدون يف الطب ويسألون أهل العلم عما ال إذا نظروا فيه ووقفوا عليه تشوقت نفوسهم إىل علم ما غاب

استعينوا على كل :" وكما قال الرسول، صلى اهللا عليه وسلم" فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون:" يعلمون،كما قال عز امسه
  .فعند ذلك يصريون هداة مهذبني قد وقفوا على الصراط املستقيم" صناعة بأهلها

  يمعلم الفلك والتنج

فصل اعلم أيها األخ، أيدك هللا وإيانا بروح منه، أن العلماء العاملني بعلم النجوم واهليئة وحوادث اجلو،وأصحاب الفال والكهانة 
الزحر وحدوث الروحانيات، وأصحاب علم الطلسمات والعالمات واآليات واخلبايا وما شاكلها، فإم ال يتهيأ هلم ذلك إال بعد 

 يبدو منها من الفروع، فإذا صح هلم ذلك عملوا حبسب ما ينبغي هلم أن يعملوه من هذه األشياء وخيربوا به معرفتهم باألصول وما
بالداللة على ما يكون منه وحيدث عنه، وهم يف ذلك متباينون يف الدرجات، متفاوتون يف الطبقات حبسب اجتهادهم يف التعليم 

ماء، واالشتغال بالدروس يف الكتب املوضوعة فيها، والتبحر فيها بصفاء الذهن واملداومة العلم وجمالسة العلماء، ومرافقة احلك
وإعمال الروية، واستقراء ما كان، ليحكم به على مي يكون، ومعرفة مواليد السنني وموافقتها يف احلساب والنسب، ومعرفة 

ك، وما يوجب الكواكب الثابتة وزواله وتغيريه التواريخ والبدايات وما يكون يف ابتداء األعمال من الطوالع، وما يوجب دوام ذل
بانتقاهلا من مثلثة إىل مثلثة، واجتماعات الكواكب ونظر بعضها إىل بعض،وارتفاعها يف أوجاا وترقيها يف درجاا،وهبوطها يف 

  .كامهحضيضها، فإذا نظروا نظر التأمل واالستقراء لواحد واحد منها، كان من له ذلك قريباً من اإلصابة يف اح

فإذا وقعت له اإلصابة وذاق حالوا، فما أقل ما خيطئ، فإنه باإلصابة تقوى بصريته ويزيد يف سعيه واجتهاده وستحلي الظفر 
بالصدق وحيرص على أن تكون أقواله صادقة أحكامه صحيحة، فعند ذلك يربع يف العلم على أقرانه ويصري رئيس أهل زمانه، 

ني يديه جلية ال يغيب عنه شيء منها، ويصري بنفسه الزكية ورويته الفكرية وختيله الصادق كالفلك فتكشف له األسرار، وتصري ما ب
احمليط املطلع على ما دونه، فهو خيرب مبا يكون قبل أن يكون يف أقرب نظر وأيسر مالحظة، مث كذلك من دونه كما وفق له ورزق 

  .الظفر به

اجلاهلية تسميه زجراً وكهانة، وهو ضرب من السحر أيضاً وبه ينصب الطلسمات وهذا الفن من هذا العلم يسمى جنامة، وكانت 
  .ويعمل األعمال

ونريد أن نذكر فناً من العلم بذلك وكيفية احلكم واالطالع عليه شبه املقدمة واملدخل ليكون دليالً على ما ذكرناه، وبياناً ملا 
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  .وصفناه، وبرهاناً ملا قدمناه إن شاء اهللا

     لم التنجيم فصل اعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن العلم الذي به املعرفة باألشياء احلادثة واألمور الكائنة مدخل إاى ع

اليت تقوم وتدوم وتكون عواقبها حبسب موجبات ما يكون من احلركات السريعة والبطيئة، هو ما جيب على الناظر يف ذلك الراغب 
ألحايني اليت يكون فيها االبتداء باألعمال واألفعال بأدق النظر وأصح التأمل، حىت يعرف ما هو يف علمه أن يعرف األوقات وا

كائن من ذلك االبتداء، وما تصري عقبته إليه، وهو أن يعرف مواضع الربوج االثين عشر، والكواكب املضيء، والنجوم السيارة، 
 إىل آخر االثين عشر برجاً، واألوتاد ووالة الزمان أرباب السعات والثوابت والطوالع يف الفلك، والعلم مبواضع السهام، وما

واألديان واملدبري أرباع السنة، الناظرين على األيام والساعات، وتقومي احلساب السبعة يف طوهلا وعرضها، وأن ينظر يف ذلك نظراً 
ج واألوتاد بدرجاا ودقائقها، وموضع الرأس صحيحاً وحساباً مصححاً، ويقوم الطوالع إقامة مستوية مصيبة، ويقوم حساب الربو

والذنب، وموضع السهم الذي كان به ذلك العمل، واالجتماع واالمتالء واألجزاء، واالثين عشر برجاً، والطالع وصاحبه، 
 حيدث يف وصاحب اليوم والساعات، وأين موضع القمر الذي هو أنفع األشياء يف النظر وأصدقها يف اخلرب، وأحسنها داللة على ما

عامل الكون والفساد، إذ كان هو أكثرها اختصاصاً بتدبريه، وكيف سالمته من التحوس وبعده من الطريقة احملترقة، فإن مجيع ما 
كانت بداية العمل به يف وقت سالمته وحسن استقامته، كانت عاقبته حممودة ونتيجته ساملة ومنفعته كاملة، ويكون دوامه وقوامه 

كة وسرعتها، وما دلت عليه أدلتها، وإن كان متصالً بالنحوس، هابطاً يف ناحية اجلنب، وأو يكون يف آخر حبسب إبطاء احلر
الربوج أو ي أول درجة منها، مث مل يتمها، فإن ذلك رديء، أو يكون يف هبوطه، أو خالياً عن صاحب بته ال ينظر إليه، أو ساقطاً 

تداء ال قوام له، أو عرف الكوكب الذي انصرف عنه القمر، والكوكب الذي عن الوتد، أو يكون مع اجلوزهر، فإن ذلك االب
يتصل به القمر يف وتد هو أو ما يلي الوتد، أو ساقط ألن القمر إذا كان ساقطاً مل يكن فيه خري، إال أنه يكون يف املوضع الثالث من 

وتد الطالع أو وسط السماء أو احلادي عشر أو للطالع، وإن كان صاحب بيته ساقطاً، ألنك إن وجدت صاحب بني القمر يف ال
اخلامس فكان شرقياً مستقيم السري، كان بذلك موفقاً لألمر الذي تبتدئ به كالزهرة ألمور النساء والسرور، وكموافقة املشتري 

  .للملل واألديان والذكور، وموافقة عطارد للكتابة، واملس للسلطان والرياسة، والقمر للتعليم والرسل

غي أن تنظر يف كل علم تبتدئ به إىل الشمس والقمر وأصحاب شرفيهما أو حدودمها، مث تنظر إىل وسط السماء ألنك مىت وينب
وجدت هذه املوضعني نقيني من النحوس، ويكون أصحاما، أعين شرفهما، أو صاحب الطالع يف موضع حسن، فإن االبتداء 

السعود املضيئة، وكان صاحب الطالع شرقياً، ألن تشريق الكواكب يدل على يكون حمموداً تاماً ذا فضل، وال سيما إن سامتت 
املغالبة والظفر والتمام والسرعة يف درك احلاجة، وغريب الكواكب،وإن كانت ويف وتد، يدل على اإلبطاء والثقل والتطويل، وإن 

، وإن وجدت القمر وصاحبه ساقطني، وجدت القمر يف موضع حسن وصاحبه ساقط، فإن االبتداء بالعمل وحسن عاقبته رديئة
فاقض برداءة أول العمل وآخره، وإن كان القمر وصاحبه مبوضع حسن، فإن العمل تام على ما طلب صاحبه بتمامه وقوامه وال 

سيما إن كان صاحب الطالع يف وتد، وهو سعد، وإن كان حنساً وموضعه صاحل، فأنفع األشياء أن يكون املشتري أو الزهرة يف 
الع، فإن ذلك يدل على متام العلم وحسن العاقبة واستعجال منفعة وعموم بكرة، ال سيما إذا كان القمر متصالً بالسعود، وذلك الط

  .السعد ليس بناقص وال راجع، فهو موافق لك عمل إال لعبد أراد اإلباق من سيده وأخذ ما ليس له

ا بروح منه، أن القمر أول الكواكب بتدبري ما حتته من عامل الكون فصل فيما يدبره القمر فصل اعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيان
    والفساد 

وهو الواسطة، ولذلك حيتاج أن تنظر أوالً يف ذلك إىل ما يكون من سعادته وحنسه، مث تعرف زيادته يف بدايته، وأنه من وقت 
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ثه ومقابلته هلا، وتكون قوته على قدر الكوكب الذي انصرافه عن الشمس يبتدئ بالقوة، مث يتغري عند تسديسه إياها وتربيعه وتثلي
تصل به عند ذلك، وجوزهره واحلد الذي فيه ذلك التربيع والتثليث والتسديس واملقابلة، فإن وجدت القمر زائداً يف نوره، فإن 

 فيها االنتقاص، ذلك أفضل يف األعمال اليت ستحب فيها الزيادة، وإذا نقص من ضوئه فإن ذلك أفضل يف األمور اليت ستحب
وكذلك إذا انفصل القمر من الشمس إىل أن ينتهي إىل تربيعها األيسر فإنه صاحل لطلب احلق، وإذا انفصل من تربيعها األيسر إىل أن 

ينتهي إىل مقابلة الشمس فذلك جيد للمبتدئ باخلصومات واجلدل واملناظرات يف األشياء، وأما ما بني املقابلة والتربيع األمين 
  .افق للمظلومني باخلصومة والدين، مث إىل أن يصل إىل جماسدة، موافق ألصحاب العمل بالعلم وطلب احلقفمو

  في سعادة الطالعفصل

  .افضل سعود الطالع والكواكب إذا كان سعداً يف الربج الذي هو فيه، ويكون سعداً يف الربج الثاين منه

ال سيما اجلدي واحلمل وذوات اجلسدين، ألصحاب العمل بالسحر واحليل، والربوج املنقلبة تصلح لكل أمر فيه مغالبة وفخر، 
  .والثابته ألصحاب العقد والربط ونصب الطلسمات وما يريد به صاحب الثبات

فإن أردت عمالً يدوم ويقوم من عالج ذهب أو فضة أو عمل شيء يربطه روحانية، فيكن القمر والطالع بربج ثابت وذي 
تداء بعمل تريد معاودته يف كل يوم فليكن الطالع برجاً ذا جسدين، والقمر يف برج منقلب ينظر إىل جسدين، وإن أردت االب

الطالع، فإن أردت العمل بدوام ثباته وقوته فليكن ذلك والطالع برج ثابت ذو جسدين، والقمر يف برج ثابت متصل بصاحب بيته 
  .اقات والرجوعمن تثليث أو تسديس، وصاحب بيته بريء من النحوس واالحتر

فإن مل ميكنك ذلك فليكن القمر متصالً بالسعود، وليكن ذلك السعد ينظر ىل صاحب الطالع من تثليث أو تسديس، واحذر املقابلة 
والتربيع، فإن أقوى ما يكون نظر السعود من التثليث والتسديس، مث أضعف ما يكون نظر السعود من التربيع واملقابلة، وأضعف ما 

  .لنحوس من التثليث والتسديس، وأقواها من التربيع واملقابلة، فافهم ذلك واعرفهيكون نظر ا

فإذا اتصل القمر بصاحب بينه من صداقة، وكان حنساً، كان أيضاً صاحلاً يف احلوائج ومجيع ما يعمل، وإذا كان سعداً وهو ينظر ىل 
ر مع الذنب ونظره إىل النحوس من التربيع واملقابلة الطالع، كان أجود وأحسن وأحذر من مجيع األعمال كلها من موضع القم

واملقارنة، واحذر من مجيع األمور واألعمال من فساد القمر فإنه يدل على العسر والعناء والتطويل يف العمل واملشقة فيه بنقصانه، 
كون زائداً فيها مجيعاً وال ينظر وال سيما إن كان نقصانه من األنواع الثالثة اليت هي الضوء واحلساب والسري، وأفضل ذلك أن ي

إليه املريخ بشيء من النظر ألن نظر املريخ إىل القمر يف زيادة منحسة عظيمة، وكذلك نظر زحل إىل القمر إذا كان القمر ناقصاً، 
أفضل وأقوى ما يكون القمر بالليل إذا كان فوق األرض، وأقوى ما يكون الطالع بالنهار وأن يكون القمر حتت األرض، ومن 

األشياء أن يكون القمر والطالع يف بروج مستقيمة املطالع، فإذا كان كذلك دل على السرعة يف احلاجة والنجاح وال سيما إذا كان 
  .يف بروج ثابتة وذوات جسدين

وأعدهلا، واعلم أن واعلم أن احلمل أسرع الربوج املنقلبة تقليباً، والسرطان أكثرا تقليباً، واجلدي أكثرها سعياً، وامليزان أقواها 
األوتاد أسرع يف متام العمل والفراغ من غريها ويلي األوتاد إبطاء والساقطة بطيئة وهيئة فشله، وأسرع ما يكون العمل أن يكون 

  .سعد يف الطالع أو مع القمر ويكون مستقيم السري

 من صاحب تثليث بيت القمر وصاحب الطالع واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن العلم بعواقب األعمال إمنا يعرف
  .وبقدر مواضعها وحاهلما ونظر الكواكب إليهما، فقل يف ذلك واحكم على عاقبة األمر مبا الح لك فيه إن شاء اهللا
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  ذوات الجسدين من البروج

عمل فيها من شيء فإنه واعلم يا أخي أن ذوات اجلسدين من الربوج أكثرها وجوهاً وصوراً وهي تصلح للشركة واملؤاخاة، وما 
  .يعود مراراً

    

وإذا كان القمر والطالع يف برج ذي جسدين ونظر إىل السعود، فإن ذلك جيد ألنه زائدة صاحلة موافقة لكل عمل، واجلوزاء 
واألدب، أكثرها وجوهاً وأوفقها للصناعة واحلساب واملنطق والتجارة والترويج أيضاً، والسنبلة تصلح لألخذ واإلعطاء والكتابة 

والقوس يصلح ألمر السلطان والرياسة وألصحاب اجلرأة البأس والنجدة، واحلوت يصلح للغاصة يف البحر ومن يعمل فيه وحنو ذلك 
والربوج الثابتة موافقة لكل عمل حيب صاحبه ثباته وطوله، ألن القمر والطال أقوى داللة إذا كانا فيها، وإذا ابتدأ بالعمل يف برج 

  .ثبات ذلك العمل بطوله ومتامه يف آخره، فإن كان ذلك حنساً أتاه الشر منهثابت دل على 

والعقرب أخف الثابتة، واألسد أثبت، والدلو والثور أرطب، وال تدع النظر يف سهم السعادة وصاحبه ألم إذا كانا يف ابتداء 
 صاحب السهم مشرقاً يف مكان معروف، العمل مبواضع حسنة دال على صالح ذلك العمل وحسن عاقبته، وأفضل ذلك أن يكون

فاعرف الصور واألشياء على مناظرة القمر لرب ذلك الربج والطالع، واجعل القمر يناظر ربه أبداً، فإنه أسرع ملا تريد من األعمال 
  .وأجنح هلا بتوفيق اهللا تعاىل

  مثل الكوكب إذا لم ينظر إلى بيته

 بيته كالرجل الغائب عن مرتله وداره فال يستطيع أن يدفع عنها وال مينع منها، وإذا قال بطليموس إن مثل الكوكب إذا مل ينظر إىل
كان رب الطالع ينظر إىل بيته فهو مبرتلة رب الدار الذي حفظها ومينع منها وهو بعيد عنها، فاجعل القمر يف مجيع االبتداء يف 

  . واجعل الربج الذي تريد منه احلاجة يكون مسعوداًموضع حسن جيد، وال تتوان فيه، أو اجعله مع السعد أو يتصل بسعد،

واعلم ن سهم السعادة يف االبتداء واملسائل حيتاج إليه، فال تسقطه عن مناظرة القمر أبداً ومقارنته، فإن للقمر شركة يف سهم 
مرواحد وأمرين وأكثر من السعادة، وال تلتفت إىل الدرجة اليت يطلع فيها ألن كل صورة ودرجة تطلع من تلك الصورة موافقة أل

  .ذلك، واعلم أن الربوج املنقلبة تصلح ملا يكون فيه املغالبة واالجتهاد

  وتدبير القمر أمر سماوي

فصل اعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن مجيع ما جيري يف عامل الكون والفساد املرتب حتت فلك القمر من مجيع ما فيه 
تة وناطقة وصامتة، ومن ذي منو وزيادة وكل ذي نور وحماق، فبتدبر فلكي وأمر مساوي ال خيرج عن من كبرية وصغرية وحية ومي

  .النظام الذي ركبه بارئه، عز امسه، عليه وجعله فيه ال يعدوه، وكل مستقر يف مكانه الالئق به

جساد، فكل كوكب يف الفلك وجوه وأفعال الكواكب روحانياا تسري يف علم الكون والفساد كسريان القوى النفسانية يف األ
وحدود، وحلدودها درج، وهلا صورة تنحط من كل صورة إىل عامل الكون والفساد، روحانية متصلة مبثلها مرتبطة بشكلها، وهي 

  .موكلة ا املدة املقدرة هلا، وهم مالئكة هللا سبحانه الذين ال حيصي عددهم إال هو وال ترتل إال بأمره وحكمته

لعلم بذلك يوجب ملن علمه الفضيلة اإلنسانية، وهي التصور بعد املوت بالصور امللكية، وردنا منه يف رسائلنا ما صلح أن وملا كان ا
نورده إىل إخواننا الكرام، أيدهم اهللا وإيانا بروح منه، ليقفوا عليه فيكونوا قد اطلعوا على مقدمات العلوم ومباديها، فيكون ميعناً 
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 ومشوقاً هلم على االطالع عليها، ولئال جيهلوا علماً من العلوم يتعدوا رمساً من الرسوم، حىت ال يبغضوا العلم هلم على التمهر فيها،
فيعادوا حامله ويصدوا عنه طالبه، وإمنا وضعنا هذه الرسالة يف معىن ما ذكرناه وماهية ما وصفناه من السحر والعزائم والكهانة 

 تنبيهاً للنفس الالهية واألرواح الساهية الذين ال معرفة هلم بكيفية -ره فيما بعد إن شاء اهللا تعاىل مبا بينا ذك-والرقى والفال والزج 
املوجودات وال دراية بسريان الروحانية وال مبا تظهره يف عامل الكون والفساد، فأردنا إعالمهم وإقافهم على معىن ما خفي عنهم 

  .وصعب عليهم

    

ل والصنائع واحلرف واملهن وما جيري بينا الناس من األخذ واإلعطاء والبيع والشري واجلدل والكالم واعلم يا أخي أن مجيع األعما
واالحتجاج يف األديان وإقامة الدليل والربهان، وما يكون من خرق العادات وقلب األعيان وحتويل األشياء بعضها إىل بض، ومزج 

مون بعلمه وعمله، ولكن كل عمل يعمل حبسب استطاعته وبلوغ سعيه بعضها ببعض، فكل ذلك سحر وعزمية، والعامل كلهم قائ
وما جيد السبيل إليه بقدرته وطاقته، وكل ذلك بتدبري فلكي موجب لك عاقل ما هو عامل وقائم بسبيله ال يفوته وال يتعداه ما دام 

  .ذلك احلكم مستمراً يف جمراه حىت ينتقل منه إىل سواه

 علم هلم وال معرفة عندهم أن ماجيري يف العامل األرضي واملركز السفلي ال يكون إال منه وال يظهر وقد ظن كثري من الناس ممن ال
إال عنه، وقد عدموا معرفة األصل يف ذلك، ولو علموا وحتققوا أن احلركة هي سبب النشوء لبان هلم أن أصل احلركة الدورية هو 

ري، جل جالله، ولذلك أمهلوا النظر يف علم النجوم ودعاهم جهلهم مبعرفتها إىل الفلك احمليط،واحملرك له هو النفس الكلية بأمر البا
الرد على أصحاب العلم، وعادوهم واحنازوا عنهم فانفردوا منهم ونسبوا مجيع ما جيري يف العامل من اخلري والشر، والعرف والنكر، 

 فيحكمة الباري، عز امسه، خبالف ما ظنوه وغري ما ختيلوه، إذ واحملمود واملذموم، إىل فعل الباري، سبحانه، وأنه هو مريده، واألمر
  .كان أصل اخللقة خرياً كله، جوداً كله، ال تفاوت يف خلقه النوراين وفيضه الروحاين، وقد بينا هذا املعىن يف الرسالة اجلامعة

ينبغي لك أن تعلمه وال يسك أن جتهله، واعلم يا أخي أن معرفة خلق الكواكب على ما وصفتها احلكماء وأخربت ا العلماء مما 
واعلم أنه العلم الذي كانت الكهنة يقدرون به على ما يعلمونه من األعمال املستحسنة، وكذلك الزجر والفال، ونريد أن نذكر يف 

  .هذا الفصل شيئاً من ذلك لتعرفه فتعمل به إذا احتجت إىل العمل هب إن شاء اهللا

  لربوج فصل يف معرفة خلقة الكواكب وا

  . على ما ذكرته الحكماء

  .ذو جثة جموف عظيم الوسط، براق يتألأل، صلب فيه اعوجاج:احلمل

  .جموف عظيم اجلثة كبري متصل به شيء صغري إىل البياض:الثور

  .دقيق الوسط، عريض الطرفني، طويل فيه اعوجاج مصمت:اجلوزاء

  .كثري العدد خشن اللمس يتفتت:السرطان

كثرية العدد، جمتمع هلا أصل واحد، هلا جثة :لب شديد الصالبة عريضه أكثر من طويله له احنراف السنبلةبراق يتألأل ص:األسد
  .حسنة اللمس، ضعيفة اجلسد، أعالها غليظ وأسفلها دقيق

طويل حموز جموف :طويل متشيخ يدخل بعضه يف بعض، ملتو بعضه على بعض، خمتلف اجلوهر ينتشر وينطوي العقرب:امليزان
  .مصمت النصف األول، والنصف األخري جموف، أصهب يابس إىل احلمرة مائل:القوس
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  .كحلي جموف مستقيم مثل القصب والربدي:اجلدي

أبيض إىل اخلضرة النصف األول منه، والثاين أبيض إىل :أخضر مصمت كله إال مخس درجات من آخره فإنه جموف احلوت:الدلو
  .آخره

  .اقة ينتشر هلا ضياء وحسن وصف، تنقي اإلنسان وجتلي الغممدورة بر: فصل يف خلقة الكواكب الشمس

مدور فيه كسر وثلمة إذا كان ناقصاً، مدور مستدير العرض إذا كان تاماً كامالً أكمل األلوان، أسود صقيل فيه بعض : القمر
  .الصفاء

  .صغري خفيف حقري ينتشر وينطوي: عطارد

  . مناء، هلا مثاين زوايا براقة تثىنخمتلفة مشرقة اللون، طيبة الرائحة، ذات: الزهرة

  .أمحر يابس يف محرته كمودة، صحيح طوله أكثر من عرضه: املريخ

  .أصفر كرمي اجلنس، طويل عريض، فيه احنناء والتواء: املشتري

  .أسود حقري خسيس، كريه املنظر، كريه الرائحة، مربع، يف تربيعه اعوجاج: زحل

يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن اإلخبار عن األشياء الكائنة الغائبة عن نظر العني باخلري فوائد يف علم التنجيم وتارخيه اعلم 
والشر، ومبا يف الضمري من األمور املكتمة يف نفس اإلنسان السائل، فهو أيضاً سحر وكهانة،وهو مما ينبغي لك أن تعرفه ليتبني لك 

لك شيئاَ منه ليكون معيناً لك على ما تريد أن تقف عليه مما رغبت فيه وسألت صحة ما ذكرته احلكماء من ذلك، ونريد أن نبني 
  .عنه

  فصل 

    

اعلم ياأخي، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن علماء اهلند هم العارفون بصناعة النجوم، املخصوصون باسم الكهانة، ويلحق م يف 
زجر فمختص به العرب يف اجلاهلية، وبعد ذلك الفال يف اإلسالم، وقد العم بذلك حكماء الفرس، ومن بعدمها اليونانيون، وأما ال

وضعت يف هذا العلم كتب مستحسنة بينوا فيها من هذا البيان ما يكون يف الوصول إىل بولغ الغرض مستحسنة بينوا فيها من هذا 
 ضمري أو خيب يريد منك اإلخبار به البيان ما يكون يف الوصول إىل بلوغ الغرض منه، فإذا أردت ذلك وسألك سائل عن خرب أو

والقول عبيه، فاحكم على ذلك من أرباب الساعات، مثال ذلك إذا سألك رجل عما يف يده يف أول ساعة الزهرة،فاعلم أنه شيء 
أبيض حسن اللون طيب الرائحة مما يدخل النار وخيرج كالفضة، وإن جاءك يف وسط الساعة فإنه شيء حسن طيب الرائحة من 

، وإن جاءك يف آخر الساعة فإن شيء ضعيف لني مما ينسب إىل املاء، وإن جاءك يف أول ساعة الشمس فهو صغري من نبات العطر
األرض، وإن جاءك يف وسط الساعة فإنه ذهب أو نقرة أو حلى من ذهب مدور أو دينار، وإن جاءك يف آخر الساعة فإنه شيء 

  .رقيق ناري شبه القوارير

أول ساعته فإنه فضة قليلة فيها رداءة، أو خامت فهي فص أسود، أو نقرة أو فضة ناقصة العيار، فإن جاءك يف إن جاءك يف : القمر
وسط الساعة فإنه شيء مدور فيه صدع أو كسر كالدرهم الكسور، أو ورد و شيء من الكافور، وإن جاءك يف آخر الساعة فهو 

  .زرنيخ أمحر أو أصفر

فإنه شيء طويل أمحر، النحاس أشبه بذلك، وإن جاءك يف وسط الساعة فهو شيء أمحر عريض أما إن جاءك يف أول ساعته : املريخ
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  .خلقه أو مرآة، وإن جاءك يف آخر الساعة فهو شيء حاد طويل مثل السنان أو اخلنجر

ألرض إىل السواد إن جاءك يف أول ساعته فاعلم أنه كتاب أو ديوان حساب، وإن جاءك يف وسط الساعة فاعلم أنه نبات ا: عطارد
  .وما هو عريض يابس، وإن جاءك يف آخر الساعة فهو حجر مثقوب أو حب لؤلؤ أو دراهم او شيء منقوش أو فيه صورة

ياقوت أو لؤلؤ، وإن جاءك يف وسط الساعة فإنه خرز أو بلور، وإن جاءك يف آخر : إن جاءك يف أول ساعته فهو جوهر: املشتري
  .ذج فصه، أو فصه فريوزالساعة فإنه شيء مثل اختم سا

إن جاءك يف أول ساعته فاعلم أنه حديد أو رصاص، وإن جاءك يف وسط الساعة فإنه من نبات األرض ثقيل، وإن جاءك يف : زحل
  .آخر الساعة فهو ال حمالة شيء مثل عناب أو نبق أو شبه ذلك

نه إذا صح لك معرفة هذا العلم من هذا الباب، قدرت فصل يف معرفة أرباب الساعات اعلم يا آخي، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أ
وهو أن تعلم أن الكواكب السبعة هي أرباب األيام السبعة، فرب يوم األحد : على اإلخبار مبا شرحناه يف الفصل الذي قبل هذا

املشتري، ورب يوم الشمس، ورب يوم االثنني القمر، ورب يوم الثالثاء املريخ، ورب يوم األربعاء عطارد، ورب يوم اخلميس 
  .اجلمعة الزهرة، والسبت زحل

فإذا كان رب اليوم كوكباً من الكواكب فهو مدبر الساعة األوىل من ذلك اليوم، مث رب الساعة الثانية الذي دونه، والذي بعد 
 فإنه للشمس وهو رب رب السعاة الثالثة، وكلما انتهى إىل رب اليوم ابتدأ بالعدد إىل متام أربع وعشرين ساعة كيوم األحد مثالً
  .الساعة األوىل، والزهرة رب الساعة الثانية، وعطارد رب الساعة الثالثة، وكذلك ساعات أرباب كل يوم

  .ما تدل عليه الكواكب من أعضاء احليوان لزحل األذن اليمىن يف ظاهر اجلسم ويف داخله الطحال

  .وللمشتري األذن اليسرى ومن داخله الفؤاد

  . األمين ومن داخله الكليتانوللمريخ املنخر

  .وللشمس العني اليمىن بالنهار ومن داخله املعدة

  .وللقمر بالليل العني اليسرى ومن داخله الرئة

  .والزهرة هلا من خارج اجلسم الوجه والصدر، ومن داخله القلب

  .ولعطارد اللسان ومن داخله املرارة

خلقة رأسه خبلقة رأس الطالع، وعلى خلقة صدره خبلقة صدر وسط فصل يف معرفة اخليبء إذا كان حيواناً فاستدل على 
السماء،وعلى خلقة بطنه خبلقة وسط السابع، وعلى عدد أرجله وخلقتها خبلقة أرجل الرابع وعددها، وعلى حسنه وقبحه مبشاهدة 

  .عودا فإنه أحسنالسعود والنحوس، إن كان القمر منحوساً فإن الذي سألت عنه من أعضاء اجلسد قبيح، وإن كان مس

معرفة اخليبء من الثاين عشر وصاحبه إن كان الثاين عشر جباً هوائناُ فهو من اهلواء، وإن كان أرضياً فمن األرض، وإن ككان مائياً 
  .فمن املاء، وإن كان نارياً فمن النار

    

نبات، وإن كان أحدمها مائياً وصاحبه مث انظر إىل صاحب املوضع كذلك وامزجهما، فإن كان أحدمها رضياً وصاحبه مائياً فهو 
أيضاً فهو جوهر جسدي مثل اجلساد والكباريت، وإن كان أحدمها أرضياً واآلخر هوائياً فهو من احليوان الذي ينحل من األرض، 

  .وإن كنا أرضيني فهو أرضي، وكذلك يف مجيع األشياء

 األول ست درجات يدل على جوهر أبيض وأصفر يعمل ما تدل عليه احلدود من كالم حكماء الفرس احلمل حد املشتري وهو
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بالناء، الثاين الزهرة مثاين درجات يدل على شيء شديد يابس يضرب إىل السواد وإىل الصفرة تذيبه النار، وكل ذلك مدحرج أو 
ع املريخ مخس مدور إىل العرض ماهو، الثالث عطارد سبع درجات يدل على نقش سواد أو على شيء كتابة أو نبات أسود، الراب

درج يدل على شيء طويل أمحر يشبه النحاس، اخلامس زحل أربع درجات يدل على حديد أو رصاص أو شيء أسود أصله رديء 
  .أو ميت أو شيء ال قيمه له

الثور األول حد الزهرة مثاين درجات نبات األرض، لكنه جوهر أبيض من نبات أبيض، الثاين حد عطارد سبع درجات نبات 
كنه جوهر قد تغري عما كان عليه، الثالث حد املشتري سبع درج حيوان ذو أربع قوائم مما يكون له قرون، الرابع حد األرض ل

  .زحل درجتان جوهر من جنس األرض لكنه شديد خشن يابس أسود، اخلامس حد املريخ ست درج حيوان يأكل اللحم

س ومن الطري العقابان مما يأكل اللحم ويستأنس بالناس ويألف اجلوزاء األول منها حد عطارد سبع درجات حيوان من جنس النا
البيوت وينطق، الثاين حد املشتري ست درجات حيوان اإلنس ومن الطري القصار األعناق وكل ذلك إىل البياض الثالث حد الزهرة 

املريخ ست درجات احليوان اإلنسي ومن سبع درجات حيوان ذو ألوان خمتلفة من الطري ال واحد وال اثنني خمتلفة ألواا، الرابع حد 
  .الطري مما يأكل اللحم، اخلامس حد زحل أربع درجات حيوان يضرب إىل السواد

السرطان أول حد منه لبهرام ست درجات سباع املاء وجوهر قد عمل باملاء والنار، والثاين للمشتري سبع درجات جوهر املاء مما 
درجات حيوان، ومن الطري ما يأكل اللحم حسن املنطق صغري يف لونان، الرابع حد يؤكل وينتفع به، الثالث حد عطارد سبع 

الزهرة سبع درجا جوهر خيرج من املاء، أو حيوان لني أو شيء رحيه طيب، اخلامس حد زحل ثالث درجات حيوان لكنه ال ينتفع 
  .به وهو أسود فيه محرة ضخم ال يكون إال يف املاء

درجات، شيء شديد ال ينتفع به، يابس مثل احلجر ولكنه إىل الطول ماهو، الثاين حد عطارد سبع األسد أول حد منه لزحل ست 
درج، جوهر أسود يابس ال ينتفع به دنس، الثالث حد املريخ مخس درج، جور أسود ال ينتفع به دنس، الرابع حد الزهرة ست 

اخلامس حد املشمتري ست درجات ذو أربع قوائم . درجات، شيء النصف األول منه يابس والنصف اآلخر رديء ال ينتفع به
  .يأكل اللحم ويستوحش من الناس، ضخم

السنبلة أول حد منها لعطارد سبع درجات، نبات صغري ثقيل إىل الطول ما هو، الثاين للزهرة ست درجات، نبات ال يكون له مثر 
زيز، الرابع حد زحل ست درجات، شجرة عظيم، جوفه أطيب من خارجه، الثالث حد املشتري مخس درجات، شيء دسم ع

كثرية الشوك مثرها أحرم له لونان وله نور حسن، حار يابس، اخلامس حد املريخ ست درج، حيوان جسيم طويل يضرب إىل 
  .السواد، كثري األرجل صبور

 ال يكون له قوائم، عدو امليزان األول لزحل، سبع درجات، شيء أسود، الثاين حد الزهرة مخس درجات، حيوان يطري وما ال يطري
للناس الثالث حد عطارد مخس درجات، حيوان ثقيل ال ينتفع به، الرابع حد املشتري مثاين درجات، شيء أبيض مؤنث اخلامس 

  .حد رام مخس درجات، حيوان يأكل اللحم وفيه ألوان

كون كمثري القوائم الثاين حد الزهرة، العقرب أول حد منه للمريخ، ست درجات، حيوان يكون يف املاء ويؤذي دواب املاء وي
مخس درجات، جوهر يف املاء حسن ينتفع به، الثالث حد املشتري مثاين درجات، حيوان يكون يف املاء، دقيق طويل ينتفع به يأكله 

به، الناس، الرابع حد عطارد ست درجات، جوهر يكون يف املاء، يابس مننت، اخلامس حد زحل مخس درجات، حيوان ال ينتفع 
  .شبه شيء قذر
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القوس أول حد منه للمشتري مثاين درج، جوهر عزيز شبه حجر، النصف األول والنصف الثاين حيوان ذو أربع قوائم ينتفع به 
وحيمل عليه، الثاين حد الزهرة ست درجات، النصف األول حيوان، والنصف الثاين جوهر أمحر عزيز، الثالث حد عطارد مخس 

 حيوان، والنصف الثاين جوهر ال ينتفع به، والرابع زحل ست درجات، جوهر أسود يذاب بالنار أمحر درجات، النصف األول
  .أصم، اخلامس املريخ مخس درجات، حيوان مفسد عدو لإلنسان

اجلدي أول حد منه للزهرة سبع درجات، جوهر نبايت، الثاين عطارد سبع درجات من جوهر األرضني طري قد يشبه املاء والنار، 
لثالث حد املشتري مثاين درجات، حيوان ذو أربع قوائم ذو قرون، الرابع حد زحل أربع درجات جوهر شديد يعمل بالنار ال ا

  .يذوب، حديد، اخلامس حد رام أربع درجات، جوهر شديد تذيبه النار ويضرب إىل حلمرة، حناس

 به الناس، احلد الثاين للزهرة ست درجات حيوان، احلد الدلو أول حد منه لزحل سبع درجات، حيوان من دواب األرض مما يتأذى
الثالث للمشتري سبع درجات حيوان يشبه اإلنسان، وطري يشبه دجاجة ترىب يف املاء، الرابع حد املشتري مخس درج يأكل اللحم 

  .أكثر ما يكون من الطيور يشبه النسر والعقاب، واخلامس حد املريخ مخس درجات

لوان، الثاين حد املشتري أربع درجات، حيوان يكون يف املاء الثالث حد عطارد ثالث درجات، نبات يكون احلوت أول متشابه األ
يف املاء ال ينتفع به إال يف النار، والرابع حد املريخ تسع درجات، حيوان يكون يف املاء يؤذي ما يكون فيه من الدواب، اخلامس حد 

  .ساحل البحر حيمل حديد وحجراً عليه حديدلزحل درجتان، حجر ودع يتكون من املاء على 

يف معرفة النورات من كالم حكماء اهلند احلمل أول نور فيه ذهب، الثاين نبات، الثالث نبات أخضر، الرابع ذو أربع قوائم، 
  .اخلامس ذهب أو ياقوت أمحر، السادس حيوان ذو رجلني، السابع نبات، الثامن صقر أبيض، التاسع ذو رجلني

ر أول نور منه نبات، الثاين جدر، الثالث ذو روح وقوائم، الرابع ذهب، اخلامس نبات، السادس إنسان، الثامن صقر أبيض، الثو
  .التاسع روح ذو رجلني

اجلوزاء أول نور منه نبات، الثاين شبهه، الثالث إنسان، الرابع نبات، اخلامس رصاص أو قلعي أو أسرب، السادس من دواب املاء، 
  .بع ذو أربع قوائم، الثامن نبات من األرض، التاسع ذو رجلنيالسا

السرطان أول نور منه نبات، الثاين جوهر أو صدف، الثالث حب، الرابع نبات، اخلامس حديد، السادس برذون أو بغل، السابع 
  .نبات، الثامن جوهر أو حجارة، التاسع دواب املاء

 قوائم، الثالث إنسان، الرابع حية، اخلامس أسد أو منر، السادس ذو أربع قوائم، السابع األسد أول نور منه ذهب، الثاين ذو أربع
  .امرأة الثامن عقرب أو حية، التاسع برذون أو بغل

السنبلة أول نور منه صوف، الثاين حرف، الثالث إنسان، الرابع شاة، اخلامس جاموس، السادس طري، السابع العلق الذي يكون 
  .امن كلب، التاسع امرأةيف املاء، الث

امليزان ألو نور منه نبات، الثاين سهم، الثالث ذو أربع قوائم، الرابع مثله أو غراب أو ضبع، اخلامس طري يأكل اللحم، الساد 
  .امرأة،السابع ملح، الثامن دواب، التاسع نبات

 أو رمخة، الرابع سيف، اخلامس عقرب أو حية، العقرب أول نور من ه زنبور أو عقرب، الثاين دب أو قرد، الثلث فراخ حدأة
  .السادس فيل، السابع سلحفاة، الثامن إنسان، التاسع نعامة

  .القوس أو نور منه ذهب، الثاين نبات، الثالث إنسان، الرابع نبات، اخلامس أسد، السابع نبات أخضر، التاسع برذون، أو إنسان

 إنسان، الرابع نبات، اخلامس أسد، السادس جارية، السابع نبات أخضر، التاسع اجلدي أو نور منه ضب، الثاين صدف، الثالث
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  .برذون إو إنسان

الدلو أول نور منه حرف، الثاين إنسان، الثالث طري أو عرت، الرابع مجل أو محار، اخلامس حيوان غريب، السادس جوهر املاء، 
  .السابع خرتير، الثامن نبات، التاسع إنسان

ور من ه طري املاء ودواب املاء، الثاين طري املاء، الثالث فضة أو لؤلؤ أو صدف أو زبد البحر، الرابع قوائم أبلق، احلوت أول ن
اخلامس حيوان يأكل اللحم، السادس برذون أو رجل، السابع إنسان، الثامن منر أو بئر، التاسع مسكة مقدمة يف علم استخراج 

     وإيانا بروح منه، أن ألصحاب هذه الصناعة احلكم على هذه املسائل دالئل كثرية فصل واعلم يا أخي، أيدك اهللا. الضمري

تركنا ذكرها واالستقصاء فيها إذ كنا إمنا نذكر من كل علم شبه املقدمة واملدخل إىل باقيه ليكون حتريضاً إلخواننا على التمهر فيه 
ع عليه واملعرفة به، ومثل هذا العلم جيب إلخواننا، أيدهم اهللا وإيانا والشوق إليه، ألن بالشوق إىل الشيء يكون احلرص على االطال

بروح منه، أن يعرفوه ويتعلموه وال يزهدوا يف شيء منه، ألنه علم جليل نفيس شريف، وجوهر مساوي، وبدؤه إهلي، ومجيع ما يف 
  .مهالعالم السفلي واملركز األرضي، فتدبريه يكون يف حال نشوئه وبالئه ونقصانه ومتا

ونريد أن نذكر أو ما ابتدأ به أصحاب هذه الصناعة وجعلوه مقدمة للميتدئني ليعرفوا به ما يتفرغوا من املسائل ومعرفة الضمري 
الذي يسأل عن السائل ما هو، وماذا يكون منه، وما الذي يصدر عنه، وهو األصل املعتمد عليه يف صناعة الكهانة والنجامة، 

 هو ما ال يستعني عليه صاحبه بآلة، وال بإظهار حساب، وال نظرة يف كتاب، بل جبودة احلفظ، وذكاء والذي خيتص منه بالكهانة
النفس، وصحة العقل، وجودة التمييز، وحدة اخلاطر مع مساعدة ما اتفق له يف مولده املوجب له ذلك، فإذا عرف موضع القمر 

ه عما سأل عنه، وما يكون من أمره، وعن ابتداء عمله،وكيف تكون وتقومي الطالع وأرباب الساعات واأليام وجاءه السائل، أخرب
عاقبته، وأما ما خيتص بالزجر فهو أن جيعل، أول ما تقع عينه عليه يف وقت املسألة، جوهر القمر، فإذا وافقه حكم به وأخربه مبا 

ه يف النظر، وله علم خيتص به يطول يكون منه، فإن عدم النظر رجع إىل حسن السمع، فجعل أول صوت يسمع مثل ما قدمنا ذكر
  .ذكره

فأول ذلك أن تعلم يف أي شيء جاءك السائل وما سأل عنه، والوجه الثاين من أين هذه : واعلم يا أخي أن ملسائل على ثالثة أوجه
، إذا أردت أن تعرف املسألة وأي شيء كان سببها أوالً، والوجه الثالث أن تعلم هل تقضى أوالً وإىل ماذا تصري عاقتبها، قل أو قس

  .ذلك ابتدئ مبعرفة الدليل على ما أصف لك

ومعرفة ذلك أن تنظر إىل الطالع وصاحبه، وإىل القمر وإىل رب بيته، وإىل الشمس وإىل رب بينها، وإىل صاحب الساعة وإىل سهم 
صاحب الطالع وإىل صاحب الشرف السعادة، واعمل بأجودهم موضعاً وأكثرهم شهادة، فإن مل جتد شيئاً مما ذكرنا، فانظر إىل 

وصاحب احلد وصاحب املثلثة وصاحب الوجه، مث اعرف أيها املستويل على الطالع وهو أن تنظر أيها أكثر حظاً، يف الطالع، فاختذه 
  .دليالً

ون نقياً من واعلم أنه إذا كان جيد املوضع، وجودة موضعه أن يكون يف بيته أو يف شرفة أو يف حده أو يف مثلثه أو وجهه، ويك
  .النحوس فإنه الدليل

واعلم أن لصاحب البيت مخسة حظوظ، ولصاحب الشرف أربعة حظوظ، ولصاحب احلد ثالثة حظوظ، ولصاحب املثلثة حظني، 
  .ولصاحب الوجه حظاً واحداً ، فاعمل بأكثرهم شهادة وأجودهم موضعاً

، فإن مل يكن يف الطالع، وكان صاحب الشرف يف الطالع فهو واعلم أنه إذا كان صاحب الطالع يف الطالع فهو أوىل به من غريه
أقوى موضعاً، وهو الدليل بفضل شاهد أن يكون له كوكب له يف الطالع شهادة ويتصل بأحدمها أو يكون القمر يف بيت أحدمها 



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  776  

  .أو يتصل بأحدمها، فإن كان كذلك فهو الدليل بفضل شهادة، فإن مل يكونا يف الطالع فعليك بالدليل

  .واعلم أن أقوى ما يكون أن يكون من األدلة وأوالها باملسألة أقواها موضعاً وأكثرها نصيباً

واعلم أن لكل طالع رباً، وقد يبقى الطالع ساعتني حىت خيرج، وقد جيوز أن يسأل يف تلك الساعتني عن مسائل كثرية، فإن كان 
 أمرين، إما مصلحة كلها وإما رديئة كلها وليس األمر كذلك، صاحب الطالع هو دليل تلك املسائل كلها، كانت تكون على أحد

وقد يكون القمر متصالً يومه كله أو ساعات من النهار بكوكب ما، واملسائل ختتلف، منها ما يكون، ومنها ما ال يكون جبودة 
  .النظر يف األصول

    أوتاد الفلك وأرباعه والبيوت االثين عشر 

إيانا بروح منه، أن الفلك األعلى يدير فلك الربوج وسائر األفالك من املشرق إىل املغرب يف اليوم واعلم أيها األخ، أيدك اهللا و
والليلة دورة واحدة، ويف كل وقت من األوقات يكون بعض درج فلك الربوج يف أفق املشرق، وبعضها يف حقيقة درجة وسط 

ومن كل موضع من هذه املواضع إىل اآلخر يكون ربع الفلك، املساء، وبعضها يف أفق درجة الغارب، وبعضها يف درجة الرابع، 
منها ما يسمى بيتاً فيكون الفلك يف كل وقت أربعة أرباع على قدر فصول السنة، ويكون : وكل ربع منه ينقسم إىل ثالثة أقسام

لرابع، يسميان منقلبني ذكرين اثنا عشر بيتاً على عدد الربوج، والربعان اللذان من الطالع إىل وسط السماء، ومن الغارب إىل ا
شرقيني متيامنني، والربعان اللذان من العاشر إىل الغارب ومن الرابع إىل الطالع يسميان ثابتني مؤنثني غربيني متياسرين، وقد يقال 

، والربع أيضاً إن فوق األرض مينة وأسفل األرض يسرة، ويف قسمة أخرى بالربع الذي هو من الطالع إىل وسط السماء شرقي مقبل
الذي من وسط السماء إىل درجة الغارب جنويب زائل، والربع الذي هو من الغارب إىل درجة الربع غريب مقبل ذكر، والربع الذي 

من درجة الرابع إىل الطالع مشايل مؤنث زائل، ويسمى الربعان املؤنثان والنصف الذي من وسط السماء إىل آخر الدرجة الثالثة 
له الصاعد، والنصف املقابل يقال له اهلابط،وهذه األربعة تنقسم على اثين عشر قسماً على عدد الربوج ويقال األخرية منه، يقال 
  .لك قسم منها بيت

  في معرفة البيوتفصل

فأول بيوت الفلك هو البيت الذي يطلع أوله من أفق املشرق والذي بعده هو الثاين، مث الثالث، مث الرابع، مث كذلك سائر البيوت 
سمى كل بيت منها باسم العدد الذي يليه إىل الثاين عشر، وكل بيت من هذه البيوت االثين عشر يسمى باسم خمصوص وينسب ي

  .إىل أشياء موجودة فيه

  فالبيت األول

ه يقال له الطالع، وهو يدل على األبدان واحلياة وعلى حاالت كل ابتداء، وحركة املثلثة األوىل تدل على احلياة والعمر وطول
  .وقصره، والثانية تدل على القوة يف اجلسم، والثالثة تدل على الصورة

  والبيت الثاني

يقال له بيت املال، وهو يدل على مجيع املال واكتنازه وأسباب املعاش وحاالا واألخذ واإلعطاء، واملثلثة األوىل تدىل على املال، 
  .ءة واللطفوالثانية على األعوان واملعاش، والثالثة تدل على املرو
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  والبيت الثالث

من الطالع يقال ه بيت اإلخوة واألخوات واألقرباء واألصهار والعلم والرأي والدين والفقه واخلصومات واألديان والكتب واألخيار 
ات، الثالثة تدل والرسل واألسفار القريبة والنساء واألحالم القليلة، املثلثة األوىل تدل على اإلخوة واألخوات، الثانية تدل على القراب

  .على الرعية

  والبيت الرابع

من الطالع يقال له بيت اآلباء، وهو يدل على حاالت اآلباء، األصل واجلنس واألرضني والقرى واملدائن والبناء، وعلى كل شيء 
ت من الدفن والنبش مستور مما كان حتت األرض، وعلى الكنوز، وعلى العاقبة واملوت وما بعده مما تصري إليه حاالت اإلنسان املي

أو الصلب، واحلرق أو الرمي به يف بعض املواضع، أو أكل حلم احليوا أو غري ذلك من حاالته، وما خيتص بالنفس من الثواب 
 وقد ذكرنا كيفية ذلك يف -والعقاب يف املعاد، وال يتهيأ ألحد لنظر يف هذا القسم املختص بالنفس إال للعلماء من إخواننا الفضالء 

نا اجلامعة عند ذكر شرح رسالة كيفية اللذات واآلالم واملوت وما بعد املوت، املثلثة األوىل تدل على اآلباء واألمهات، الثانية رسالت
  .تدل على العاقبة يف األمور، الثالثة تدل على األرضني وبناء املدائن

  والبيت الخامس

هلدايا والرجاء وطلب النساء واملصادقة واألصدقاء واملدن وحاالت من الطالع يقال له بيت الولد، وهو يدل على الولد والرسل وا
أهلها وعلى حاالت الضياع وكثرا وقلتها، واملثلثة األوىل تدىل على الولد اللذة واألكل والشرب، والثانية تدل على األخبار 

  .والرسل، والثالثة تدل على اخلاطبة واملصادقة

  والبيت السادس

هو يدل على األمراض وأسباا والزمانة والعبيد واإلماء والوضيعة والظلم والنقلة من مكان إىل مكان، املثلثة يقال له بيت املرض، و
  .األوىل تدل على املرض، والثانية تدل على العبيد، والثالثة تدل على اهلمة والفكر؟

  والبيت السابع

    

به واخلصومات واألضداد والسفر والسلف وأسبابه والشركة، املثلثة منه يقال له بيت النساء، وهو يدل على النساء والتزويج وأسبا
  .األوىل تدل على النكاح، الثانية تدل على األضداد، الثالثة تدل على الشركة

  والبيت الثامن

يقال له بيت املوت، وهو يدل على املوت والقتل واملواريث وعلى السموم والقاتلة، واخلوف،وعلى كل شيء هلك وضل، وعلى 
  الودائع والبطالة والكسل، املثلثة األوىل تدل على املوت، الثانية تدل على اخلوف، الثالثة تدل على املواريث، 



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  778  

  والبيت التاسع

يقال له بيت السفر، وهو يدل على األسفار والطرق والغربة وأمر الربوبية والنبوة والدين وبيت العبادة كلها، والفلسفة وتقدمة 
م والكهانية والكتب والرسل واألخبار والرؤيا، املثلثة األوىل تدل على السفر وموافقته، الثانية تدل على الدين املعرفة، وعلم النجو

  .والعبادة والكتب والعلم والفلسفة، الثالثة تدل على الرؤيا واألحالم

  والبيت العاشر

 والشرف والذكر والصناعات واألمهات يقال له بيت السلطان، وهو ديل على الرفعة وامللك والسلطان والوايل والقاضي
واألعمال، واملثلثة األوىل تدل على السلطان والعز والواليات، الثانية تدل على املسألة الغامضة وعلى املالئكة واحلي وقال إا 

  .السلطان والعز والواليات، الثالثة تدل على األمهات

  والبيت الحادي عشر

السعادة والرجاء واألصدقاء واحملبة والثناء واملواعيد واآلمال والولد واألعوان، املثلثة األوىل يقال له بيت السعادة، وهو يدل على 
  .تدل على الرجاء يف األمور، الثانية تدل على السعادة، الثالثة تدل على األصدقاء والسخاء والكرم

  والبيت الثاني عشر

ن والغموم واحلسد والنميمة واملكر واحليل وزالغناء والدؤوب، ويدل يقال له بيت األعداء، وهو يدل على األعداء والشقاء واحلز
  .على اجليوش، املثلثة األوىل تدل على األعداء، الثانية على الشقاء والنميمة والغموم، الثالثة على الدؤوب

  .االستدالل على المسائل واإلخبار بها

، وعرفت الدليل، فانظر إىل القمر يف أي الربوج هو، ويف أي احلدود إذا سئلت عن مسألة، فانظر إذا أقمت الطالع بدرجاته ودقائقه
  .هو، وعمن ينصرف من احلدود، ومبن يتصل، وبأي املوضعني كان أقوى فاقض عليه

بيان ذلك أنا نظرنا فوجدنا الطالع احلمل حد رام، وكان رام ساقطاً، وكان القمر يف الثالث من الطالع يف بيت عطارد، وكان 
د يف السابع من الطالع، وكانت الزهرة يف الدلو، فإذاً الدليل هو القمر ألن رام كان ساقطاً، وكان زحل ساقطاً أيضاً، وكان عطار

القمر يف الثالث من الطالع يف بيت عطارد، فلهذا قلنا إن الدليل القمر، وذلك أنا مل جند أقوى من القمر، وكان يف الثالث من الطالع 
كان يتصل بعطارد يف التثليث، وكان عطارد يف السابع بيت الزهرة، وكان نظرها إليه من تثليث، وعطارد أيضاً يف بيت فرحه، و

صاحب بيت املريض يدل على أن السائل يسأل عن كتاب ورد عليه من أخر له يذكر فيه حال مرض امرأة من بعض أزواجه يؤول 
  .حاهلا إىل الربء

 يصيب فانظر إىل الطالع وصاحبه، ومن ينظر إىل الطالع وإىل القمر أمسعودة أم حنوسة، فإن إذا سألك سائل عن نفسه وحاله وما
  .كانت مسعودة فحاله حسنة، وإن كانت منحوسة فحاله سيئة، وإن كانت ممتزجة فحاله متوسطة

اد فإنه يدل على دوام ما هو وإن سألك عن دوام ما هو فيه، فانظر إىل صاحب الطالع والقمر، فإن كانا يف برج ثابت أو يف األوت
فيه، وإن كانا فيما يلي وتداً فإنه يدل على زوال ما هو فيه، وإن كان النحس قبل الوتد، فقل له قد كنت يف شر، وإن كان يف 
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  .وتد، فقل اخلوف عيك فيما بعد والسيما إذا كان يف الثاين عشر

إىل خري، وإن كان من حنس إىل حنس، فقل من شر إىل شر، فإن فإن كان صاحب الطالع منصرفاً من سعد إىل سعد، فقل من خري 
نظر صاحب الطالع إىل صاحب بيت القمر، فقل تصيب سروراً، وإن نظر إىل صاحب بيته وشرفه فإه يرتفع من مرتلة إىل مرتلة، 

  .والكوكب الذي ينصرف عنه صاحب بيت القمر هو األمر الذي يصري إيه فيما يستأنف

    

ال، فانظر فإن كان صاحب الطالع يتصل بصاحب الثاين فإنه يصيب الذي طلب، وإن كان يدفع بينهما كوكب وإن سألك عن م
فإنه حيول بينهما يف ذلك إنسان من جنس ذلك الكوكب، ومعرفة ذلك أن تعرف صاحب أي بيت هو من بيوت الفلك فتنسبه 

صيب من عمل يديه، وإن كان صاحب الثاين يف الثالث فإنه يصيب من إليه إذا نظر إىل بيته، فإن كان صاحب الثاين يف الثاين فإنه ي
إخوانه وأخواته، وإن كان يف الرابع فمن اآلباء واألرضني، وإن كان يف اخلامس فمن الولد والتجاؤة، وإن كان يف السادس فمن 

من فمن املواريث، وإن كان يف التاسع العبيد أو املرضى، وإن كان يف السابع فمن النساء واخلصومات والشركة، وإن كان يف الثا
فمن الدين واألسفار، وإن كان يف العاشر فمن السالطني واآلباء، وإن كان يف احلادي عشر فمن األصدقاء واإلخوان والتجارات، 

عودا وإن كان يف الثاين عشر فمن الدواء وأمر فاسد، وإن كان يف بيته فهو وسط، وإن كان يف هبوطه فهو رديء، وإن كان مس
ًفهو صاحل، وإن اتصل صاحب الثاين باملريخ فمن السرقة واللصوصية واآلثام واخلصومات، فإن اتصل بزحل فهو شيء من عسر 
وكد ال يوصل إليه إال بعد تعب وشدة،فإن اتصل باملشتري فمن الورع والدين النسك والفقه، فإن اتصل بعطارد فمن الكتابة 

اتصل بالزهرة فمن قبل النساء، وإن اتصل بالشمس فمن قبل امللوك والسالطني، وإن اتصل واحلساب والتجارات والكالم، وإن 
  .بالقمر فمن قبل الكالم والرسالة

  كالم حكماء الهند وغيرهم في الضمير

وإن كان الدليل األول رب الطالع أو الكوكب القابل تدبريه، فإن اضمري عن موضع رب الطالع من الفلك أو عن موضع قابل 
دبريه من الفلك، قد خيرج الضمري من درجة الطالع نفسها وذلك أن تنظر أي كوكب يتصل به درجة الطالع، فإن الضمري من قبل ت

موضع ذلك الكوكب من الطالع، وال تغفل عن الكوكب الذي يكون يف الطالع إذا مل يسقط عن درجة الطالع، فإن الضمري جوهر 
  .ت هو فيه من الطالع، فإن املسألة عن جوهر ذلك البيت الذي ينظر إليهذلك الكوكب، وإن نظر إىل صاحب أي بي

وذلك أن تنظر صاحب أي بيت هو وأن تنظر إىل الربج : والدليل الثاين قول ويرونس وأنطليوقس وبطليموس وواليس ورانبوس
ن املسألة عن نفسه، وإن كان يف الثاين الذي فيه سهم السعادة فإن املسألة عن جوهر ذلك البيت من الطالع، فإن كان يف الطالع فإ

  .فعن املال، وكذلك بقية الربوج االثين

إذا سئلت عن شيء قد أخفي عنك، فانظر إىل رب حظ الدرجة والطالع ورب احلد، : والدليل الثالث قول علماء اهلند فإم قالوا
 الذي أخفي عنك، وأقواها أن تنظر إىل درجة ورب الدرجة أيها أقوى، ومباذا يتصل، فرب ذلك الوضع هو الدليل على الشيء

الطالع يف أي برج هو ويف أي برج يقع، فإن كان صاحب ذلك الربج هناك، فإن وجدت هنالك كوكباً، فإن الضمري عن مثل 
ذلك البيت عن الفلك، فإن مل يكن هناك كوكب، فانظر أين جتد حظ صاحب ذلك البيت، فإن الضمسر على مثل موضع 

  .من الطالع وموضع صاحبهصاحب احلظ 

واملثال يف ذلك أن الطالع كان اثنيت عشرة درجة من احلمل فألقيت لك برج درجتني ونصفاً وبدأت بالطرح من احلمل الذي هو 



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  780  

الطالع فبهذا احلساب يكون يف األسد الذي هو بيت الولد، فلم يكن الشمس هناك وال كوكب غريب، ونظرت إىل الشمس 
فقلت إن املسألة عن ودل يريد أن خيطب امرأة، ولو كانت الشمس يف السادس، فقلت عن مرض ولد، فوجدا يف السابع 

  .وكذلك بقية الربوج االثين عشر إن شاء اهللا

  في استخراج الدليل من النوبهراتفصل

    

ما اجتمع معك من وذلك أن تأخذ من احلمل إىل درجة نورات الطالع لك برج تسعة، ولكل ثالث درج نوراً واحداً، ف
النورات فألقها من اثين عشر، فإن مل يتم اثنا عشر فألقها من احلمل، وابدأ حبيث انتهى، ففي ذلك الربج نور الطالع، فإذا عرفت 
ذلك أين وقع فانظر ما يسمى ذلك الربج من الطالع بيت مال أو بيت إخوة أو غري ذلك، فإن الضمري عن مثل جوهر ذلك الربج 

الع، مثال ذلك إن سئلت عن مسألة، وكان الطالع منها عشر درجات من احلمل فكان ذلك ثالثة نورات وألقيت ذلك من من الط
الطالع فانتهى العدد إىل الثالث من الطالع، وفيه زحل وهو راجع، فقل املسألة عن غائب مىت يرجع، وكان عطارد هو صاحب 

مس، فقل هذا الغائب له سلطان عظيم وشرف كبري ومعه مجاعة جند وأجالء من نور الطالع يف وسط السماء والطالع مع الش
الناس كرباء، ألن الشمس هي صاحبة الشرف الطالعة يف الدلو، ونور العامل يف الدلو مع عطارد يف وسط السماء، وزحل صاحب 

دت على ذلك أن زحل يكون صاحب سنة  يدل على أن هذا الغائب أمري املؤمنني، فإن استشه- بيت عطارد-بيتهما يف اجلوزاء 
العامل،وهو صاحب بيت الشمس وعطارد مجيعاً، وكانت املسألة هل يرجع من سفره أم ال، فنظرت فعلمت أنه راجع إن شاء اهللا، 

  .وكذلك احلال يف السائل مبثل ذلك الدليل يستدل على احلكم عليها واإلخبار ا

  األدلة اإلثناعشر

احلكماء القدماء من العلماء األوائل من األدلة وذلك أن يف الطالع تسعة أدلة ويف غريه ثالثة أدلة، فالذي فصل فيما اجتمعت عليه 
يف الطالع صاحب الطالع وبيت شرفه ومثلثه وحده ووجهه ونوبرهره واثنا عشريته، والكوكب الذي يسري إىل درجة الطالع ومن 

صاحب بيت املس بالنهار والقمر باللي، فانظر إىل أكثرها شهادة ووالية فهو يف الطالع ويف غري الطالع وسهم السعادة صاحبه و
الدليل، فإذا أنت عرفت الدليل فانظر فمن يتصل أو من يتصل به من بعد تسوية البيوت االثين عشر، فإن البيوت قد تنقسم من 

 بأكثر درجات الطالع، ودع األقل، برجني فيكون بعضه من وتد األرض وبعضه من وسط السماء، فإذا كان ذلك كذلك، فخذ
وانسب الضمري إىل ذلك الذي يف وسط الطالع، فإن كان ال يتصل بشيء وال يتصل به شيء، فاملسألة عن نفسه، فإن كان الدليل 

 عشر قد زال عن الطالع إىل الثاين منه، وخرج منه جزء فاملسألة عن شيء قد خرج من يد من سأله، وكذلك إىل متام الربوج االثين
  .إىل جوهر البيت الذي فيه الدليل، وكذلك إذا مل يكن اتصال

وإذا كان اتصال، فاالتصال أوىل بالدليل، فاعرف عند ذلك الدليل ومن يتصل به الدليل، واعمل بالبيت الذي ينظر إليه الدليل، 
أو شيء قد هبط أو اتضع أو حمبوس، ودع اآلخر وانسب الضمري إىل ذلك البيت، فإن كان الدليل يف هبوط، فاملسألة عن سرقة 

وإن كان يتقل من برج إىل برج فعن نقلة أو سفر، وإن كان الدليل لصاحب الثامن أو الثاين عشر وهم بيت النحس، فاملسألة عن 
عن موت أو خوف، وإن كان الدليل قد وقف للرجوع فإنه يسأل عن مسافر مىت يرجع، وإن كان واقفاً يريد االستقامة فإنه يسأل 

  .مسافر مىت يستقيم
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وإن كان الدليل متحرياً فإنه يسأل عن حتريه، وإن كان الدليل مع الرأس يف شرفة أو يف وسط املساء فإنه يسأل عن ملك أو رئيس 
 أو أمر الدين، وإن كان مع الزهرة واملريخ ينظر إليها أو مع املريخ والزهرة تنظر إليه فإنه يسأل عن مة النساء، وإن كان مع

الذنب فإنه يسأل عن كالم وخصومة، وكذلك إذا كان القمر يف الطالع فإنه يسأل عن خصومة أو عن خرب، وإن كان الدليل يف 
الرابع أو مع الرأس يف السابع والرابع فإن املسألة عن مال مدفون مثل كرت او خمبأة، وكذلك إذا كان صاحب الثاين يف الرابع 

 ناري فاملسألة عن كيمياء هل يصح له أم ال، وإن كان الربج من برج النار فاملسألة عن حرب، وصاحب الرابع يف الطالع والربج
وإن كان الدليل مع الذنب فإنه يسأل عن سح هل يصح أم ال، فإن شهد عطارد حقق ذلك، وكذلك إذا كان الدليل زحل وهو 

ت الشعاع فاملسألة عن حمبوس، وإذا كان الطالع بيت مع عطارد وعطارد ينظر إليه فإن املسألة عن سجن، وإذا كان الدليل حت
  .عطارد أو شرفه وكانت األدلة يف مواضع عطارد وله ا اتصال فإن املسألة عن كتاب

  معرفة المسائل وأجوبتها البيوت

     وما يتفرع منها 

 انصرف عنه كوكب، فإن الكوكب بيت احلياة إذا سئلت عن عمر إنسان فانظر إىل رب الطالع والقمر، وفإن كان بيت احلياة قد
الذي يتصل به القمر يدل على ما بقي من عمره، وإن كان صاحب الطالع حتت الشعاع يدخل يف االحتراق، والقمر منحوس أو 

ساقط من الطالع، أو بعض النحوس يف الطالع أو السابع، فإنه يدل على موت السائل،ووقت ذلك يعرف من رب الطالع، فإن كان 
 ينظر ما بينه وبني درجة االحتراق مما وجد بينهما من الدرج، فذلك ما بقي من عمره، وإن كان يف برج منقلب فأيام، ساقطاً أو

وإن كان يف برج ذي جسدين فشهور، وإن كان يف برج ثابت فسنون، وأشد ذلك أن يكون النحس يف الطالع أو ينظر إىل الطالع 
لسعود تسعد الطالع والقمر يرى من النحوس وصاحب الطالع كذلك، فإن ذلك يدل على أو إىل الرابع أو الثامن، فأما إن كانت ا

طول العمر والبقاء، مث عد ما بني القمر والنحس وما بني رب الطالع إىل أن حيترق، فما خرج من حساب القمر فهو، وما خرج 
  .من الطالع عدد العمر

 ماالً أو ال، فانظر إىل رب الطالع والقمر، فإن اتصل برب بيت املال إذا سألت عما يرجى، أو سأل سائل هو أصيب: بيت املال
  .ووجد القمر ينقل من رب بيت ذلك املال إىل رب بيت الطالع، فقل نعم تصيب املال

  .وكذلك إن كانت السعود يف بيت املال أو يتصل القمر ا أو رب الطالع، أصاب ماالً كثرياً ومرتلة رفيعة

متحرياً ساقطاً، فإنه ال يصيب من املال إال قوت يوم بيوم، وال يكون له مرتلة وال جاه، فإن اتصل القمر أو فإن كان ذلك السعد 
رب الطالع بنحس وكان النحس يف الثاين من الطالع، فإنه يدل على إدبار حال صاحبه، وإن كان القمر خايل السري فإن السائل ال 

  .ت، وخري السعود يف بيت املال املشتري ألنه يدل على الدنانري والدراهميزال على تلك احلال اليت هو عليه حىت ميو

  معرفة مقدار ما تصيب من المال

فصل إذا أردت أن تعرف كم مقدار ما تصيب من املال يف األمر الذي ترجه أنت أو من سألك عن مثل ذلك، فانظر إىل صاحب 
 موضع رديء، فإن يدل على أن يكون املال عشرين درمهاً، وإن كان يف بيت املال، فإن كان الدليل عطارد وكان يف هبوطه أو يف

مثلثه كان مائيت درهم، وإن كان يف بيته كان ألفي درهم، وإن كان يف شرفه كان عشرين ألفاً، وكذلك مجيع الكواكب على قدر 
  .سنيها الصغرى عشر مرات
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لصغرى، وإن كان يف مثلثه أعطاه بقدر سينه الصغرى عشر وإن كان الكوكب يف هبوطه أو يف موضع رديء أعطاه بعدد سنيه ا
مرات، وإن كان يف بيته أعطاه بعددها مائة مرة، وإن كان يف شرفه أعطاه عددها ألف مرة، وإن كان الكوكب حمترقاً، فانقص 

قص مما دل على قدر على قدر احتراقه وبعده من الشمس، وإن كان مع الشمس درجة واحدة مل ينل شيئاً، وإن نظر إليه حنس، ن
  .وعليه على قدر قوته يف موضعه على ما ثبت لك من الشرف والبيت واملثلثة واهلبوط

فإن نظر إىل الدليل املشتري من شرفه زاده اثين عشر ألف درهم، وإن نظر من بيته زاده ألفاً ومائيت درهم، وإن نظر من مثلثه زاده 
د اثين عشر درمهاً، ويف االحتراق ينقص املشتري مما يعطي على قدر بعده من مائة وعشرين درمهاً، ومن موضع رديء غريب زا

الشمس، فإن كان يف درجة الشمس مل يزد شيئاً، وكذلك ينقص النحس ويزيد السعد مثل ما تثبت لك من هذه املنازل،ومىت 
ضعف ذلك العدد، ورمبا كانت وجدت الدليل الذي منه استدللت على عدد الشيء الذي نقص أو يزيد يف برج ذي جسدين، فأ

  .النحوس هي اليت تعطي املال وهي الدليل على عدد الشيء

  في معرفة سني الكواكبفصل

  .وهي ثالثة مراتب الكربى والوسطى والصغرى

ان فأما سنوها الكربى فللشمس مائة وعشرون سنة وهو العمر الطبيعي، وال يكاد اإلنسان جياوزه إال ن يشاء اهللا، وللزهرة اثنت
ومثانون سنة،ولعطارد ست و تسعون سنة، وللقمر مائة ومثاين سنني، ولزحل سبع ومخسون سنة،وللمشتري تسع وسبعون سنة، 

  .وللمريخ ست وستون سنة

وأم سنوها الوسطى فللشمس تسع وثالثون سنة ونصف، للزهرة مخس وأربعون سنة، ولعطارد اثنتان وأربعون سنة ونصف،وللقمر 
  .، ولزحل ثالث وأربعون سنة ونصف، وللمريخ أربعون سنةتسع وثالثون سنة

وأم سنوها الصغرى فللشمس تسع عشرة سنة، وللزهرة مثاين سنني، ولعطارد عشرون سنة، وللقمر مخس وعشرون سنة، ولزحل 
  .ثالثون سنة، وللمشتري اثنتا عشرة سنة، وللمريخ مخس عشرة سنة، فهذه معرفة أنواع سنيها

    ا رسالة إخوان الصف

فصل اعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أننا نورد من العلوم يف كتبنا ورسائلنا ما يكون تزكية للعقول وتنبيهاً للنفوس، 
فأخذنا من كل علم بقدر ما اتسع له اإلمكان وأوجبه الزمان، وقد اجتهدنا أن يكون ذلك من أحسن ما قدرنا عليه ووصلنا إليه، 

بتناه وأوردناه إلخواننا، أيدهم اهللا، ورضينا هلم كما رضينا ألنفسنا، إذ كنا كلنا روحاً واحدة، وتراباً واحداً، ولذلك وصفناه وأث
ال يكمل :" وبين أب واحد، ولنا رب واحد وهو الذي خلقنا من نفس واحدة، وقد قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وعلى آله

فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك :" وقال اهللا تعاىل" رضاه لنفسهللمؤمن إميانه حىت يرضى ألخية املؤمن ما ي
  ".الذين هداهم اهللا وأولئك هم أولو األلباب

وملا كان علم احلساب علماً واسعاً عظيم الدائرة، حميطاً باألشياء، غري حماط به، ألقينا إليك منه مدخالً ومقدمة ليكون حمرضاً لك 
 إليه واملعرفة مبا يوفق له منه، وكذلك علم النجوم أيضاً علم واسع، وهو علم العامل األعلى السماوي احلاكم العالم على الدخول

األرضي، وذلك عامل علوي كبري، وهذا عامل صغري سفلي، ولذلك قلنا يف رسالة أفعال الروحانيني إن أفعال العامل الكبري تظهر يف 
 ليس له فعل يظهره يف العامل الكبري، وإمنا له البيان عما بودعه فيه ويرسله إليه، وقد ألقينا إليك يف هذه العالم الصغري، والعامل الصغري

  .الرسالة من سر علم النجوم، ومستحسنات مسائله، وصادق براهينه ودالئله، ما إن وقفت عليه تشوقت إىل تعلمه والتمهر فيه
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نه مبعرفة علم النجوم يكون لك التهدي للطلوع إىل السماء واجلواز إىل احملل األعلى، واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أ
فإن مل تعرف ذلك تعذر عليك السلوك يف هذه الطريق، ويوشك أن من سلك يف طريق ال يعرفها ضل فيها، كما قيل يف املثل 

يعين حرية وهلكة، والدليل على ما ذكرناه "  أرض جاهلهاقتلت" ، يعين خرباً ومعرفة، و"قتل أرضاً عاملها:" السائر والقول الغابر
  .وبيان ما وصفناه معرفة هذه املسألة

  نصائح في ممارسة هذا الفن

هل جتده يف املوضع الذي هو : فصل إذا أردت أن تشري إىل رجل يف حاجة من أمور الدنيا والدين فالذي جيب عليك أن تعلم
لع فإن كان يف األوتاد فإن الرجل يف موضعه، وإن كان فيما يليل الوتد فهو قريب من معروف به أم ال، فانظر إىل صاحب الطا

موضعه، وإن كان ساقطاً فليس هو يف موضعه، وإن كان اإلنسان يعلم ذا الدليل يسهل عليه ما يقصد إليه يف حياة الدنيا، فإنه 
جيد أم ال، فإن وجد ما يريده فباالتفاق ال بالعلم، وقلما يتفق مىت عدم هذه املعرفة كان جاهالً مبا يقصد إليه ويقدم عليه، وهل 

  .للجاهل اإلصابة

والعامل يف راحة من نفسه ألنه ال يقدم على العمل وال يتوجه يف الطلب إال يف الوقت الذي ينبغي والزمان الذي يستوي، فلذلك 
ثثناهم عليها وأرشدناهم إليه وإذا كان ذلك كذلك يف املقاصد أردنا إلخواننا، أيدهم اهللا وإيانا بروح منه، معرفة مجيع العلوم وح

الدنيوية واملآرب اجلسمانية ال جيب للمرء أن يتخلف عن معرفته، فكيف جيب له التخلف عن األدلة الربانية وما يكون له به املعرفة 
  .بالطريق إىل اآلخرة والقدوم على ربه ليجازيه مبا كسبت يداه

ل واعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أن من أحسن ما وصل الناس إليه من هذه الصناعة جل فوائد علم التنجيم فص
معارفها، أن يعلموا كيفية أحوال امللوك والسالطني ووالة األمور والعهود واألمراء والقواد ووالة احلروب والوزراء والكتاب 

عمار املواليد ومواليدها، وما يظهر منهم يف األزمنة ويعلمونه يف األمكنة، فإن والعمال والقهارمة، وابتداءات الدول وعواقبها ومدة أ
ذلك من العلوم املخزونة واألسرار املكنونة واألخبار املدفونة مما استخرجتها احلكماء وعلمتها العلماء مبا قد وقفوا عليه ووصلوا إليه 

قد رأينا، وباهللا التوفيق، أن نذكر يف هذه الرسالة طرفاً من ذلك نرويه من أخبار السماء بالوحي واإلهلام وصدق التخيل والرؤيا، و
  .عن العلماء وخنرب به عن احلكماء من غري زيادة وال نقصان واهللا املستعان

     فأول ما جيب أن يعرف من ذلك وأن يعمل به 

مللك النبوي وهي مبرتلة اخلالفة، فأفضل ما يكون عقد التاج وبيعة امللك وابتداء الوالية العظيمة وامللك الكبري املتقرر يف ذلك ا
العمل بذلك والعلم به أن يكون القمر من الذي يطلب صحيحاً نقياً من النحوس، وقبل ذلك معرفة اجلوهر واجلنس والبلدة 

وهي للخاص واإلقليم واملدينة واملكان الذي فيه ذلك االبتداء والوالية، ومعرفة الزمان واألرباب والشهادات والدرجيات 
والكداخده وصاحب القمر ومدبري التدبري فتحمل ذلك وجتمع بعضه إىل بعض، وتقيس األول باآلخر، مث تنظر إىل القمر خاصة 

أين هو يف االبتداء، وكيف هو يف صحته وما يقارنه جبسده ومتصل به، ومسريه ومرتله والناظرين إليه أمن حظه هم أم من غري 
للخلفاء يف أحد البيعة أكثر حظاً من الشمس، ولوالة العهود من املشتري، وألصحاب الثغور من املريخ، حظه، ويكون عم االبتداء 

وللقهارمة من زحل، وللوزراء والكتاب من عطارد، وللعمال من القمر، وللقواد من الزهرة واملريخ، وأفضل ما يكون عقد التاج 
لوس على سرير اململكة والنطق باألمر والنهي أن يكون الطالع برجاً ثابتاً والقمر يف بيعة امللك وابتداء الوالية والظهور والرياسة واجل

موضع جيد، فإن امللك يكون طويالً وال تكون الرياسة ذات مدة، وال سيما األسد ألن الربوج املوافقة ألمر امللوك احلمل واألسد 
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سن اخللق وصالح مجيع ذلك االبتداء وامللك، وإن وجدت والقوس، فمىت كان كذلك ووجدت يف الطالع سعداً فإنه يدل على ح
يف الطالع حنساً كان غري ذلك من الفساد والرداءة، وإن كان املريخ يف الطالع فإن املتويل يكون فظاً غليظاً خفيفاً شتاماً ال حياء له 

يمة، مبغضاً ألقرانه، حمباً لسفك الدماء وخراب وال دين، بذيئاً ضعيفاً فاحشاً يف املنطف، يستقبل خدمه وأهل مملكته بالبذاءة والشت
  .البالد، قليل الثبات على ما يأمر به، سريع السقوط مبرتلته، مفتضحاً معيباً كثري األعداء يكثر شكيته

  .ذموماًوإن كان زحل يف الطالع فإنه يكون حقوداً لواماً عسرياً، قليل النفاذ ملا هو فيه، حسوداً خبيالً مجاعاً خداعاً حريصاً م

  .وإن كانت الشمس يف الطالع يكون كثري اجلماعات، كثري اجلنود والعدد منيع الغري، ويكون له سعادة عظيمة وعز

وإن كان املتري يف الطالع فإنه يكون صدوقاً وفياً حمباً للخري، عاملاً حمباً ألهل الدين، كثري األصدقاء والنصيحة، ذا عفة وزهادة يف 
  .الدنيا

  .رد يف الطالع فإنه يكون مفكراً داهية أديباً حمكماً ألعماله باحليل والعقل واخلداع واملكروإن كان عطا

فإن كانت الزهرة يف الطالع فإنه يكون كثري األموال واملواريث من جهة النساء واخلدم، وضعيف البدن، قليل الثبات على األمور، 
 اللباس والعطر وطيب املأكول واملشروف واخللوة من النساء واحلرم التزيي سهل الوطأة، حمباً للهو واللعب والفرح والرته، وجودة

  .بزيهن

وإن كان القمر يف الطالع فإنه يكون جريئاً مشهوراً بالقوة واملشي بالليل، وإن كان الرأس مع السعود يف الطالع فإنه يكن قاهراً 
  .للملوك الزمان ظاهراً على أعدائه

ره وقوته وضبطه إذا أشرف املشتري على الشمس أو على القمر أو على الطالع، وهو من بعض وأفضل ما يكون عن امللك وقه
بروج امللوك وهو أيضاً يف برج من بروج امللوك، وأعظم لذكره وأعلى أن يكون الربج الذي فيه املشتري منقلباً ألن املنقلبة أبداً هي 

  .اساً وختليطاً، والثابتة أطول أمراً وأثبتأشهر أمراً وأعلى وأنصح، وذوات اجلسدين فيها أكثر أجن

ومىت وجدت املشتري يف ابتداء اململكة خايل النظر عن املس والقمر والطالع، فاعلم أنه احملمدة لذلك امللك وال مذمة وال صالحطن 
كون جائراً نافذ األمر، فإن وجدت املريخ يف موضع حسن أو يكون املشتري يف بيت املريخ، واملريخ يف بيت املشتري، فإن امللك ي

مظفراً يف القتال، قاهراً ألعدائه، فتاحاً للبالد، وضابطاً للملك، بعيد الغور يف أمر عدوه، ضعيف األعداء، ال سيما إن كانت 
الشمس مع ذلك يف األسد الذي هو برج اري وصاحب بيت املال ينظر إليها من وتد أو من بعض األماكن القوية ميمنة أو 

  .ميسرة

    

وينبغي لك أيضاً أن تنظر إىل البيت العاشر من الطاحل الذي هو بيت امللك، وتنظر أيضاً إىل العاشر من بيت الشمس الذي هو فيه 
الذي هو بيت ملكها يف ساعة املسألة أو حني النظر واالبتداء، ألن هذه املكانني مىت ما وجدت فيهما السعود، وكان أصحاب 

بتة جيدة املوضع، فإن امللك ذو سعادة وخري وفضل، وإن كانت الكواكب اليت يف ذلك املكان يف ذينك الربجني يف بروج ثا
شرفهما أو شرقيه، أو يف حظ االبتداء، أو هلا نصيب يف ذلك االبتداء من االجتماع واالمتالء وسهم السعادة أو نح ذلك، فهو 

ها وصعودها يف العرض والشمال، زائدة يف جريها مالئمة أفضل وأجود،وذلك أن كون الكواكب يف مواضعها مستقيمة يف سري
  .االبتداء إىل النهار بالنهار، والليل بالليل

فتكون أيضاً تنظر إىل أصحاب حظوظها وليست بالناقصة وال بالبطيئة وال يف هبوطها وال يف ضدها وال يف الدرجات اليت هي آثار 
ن ذلك كله يدل على الكذب والغش والتخليط على قد راملوضع واملكان وال يف األماكن املظلمة وال حتت شعاع الشمس، فإ
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  .واملنحسة

ولتكن أيضاً تنظر إىل برج وسط املساء فإنه موضع ال بد منه ألنه برج امللك والسلطان، وعرف درجة الطالع والبيت واحلد واجله 
ئة شيء وأين صاحب شرفه، إال أن أجود ذلك والشرف من الكواكب ومن فيها ومن ينظر إليها وهل فيها من الكواكب املضي

يكون صاحب شرفه سعداً أو يكون صاحب وسط السماء شرقياً مستقيم السري، وأجود ذلك أن يكون يف شرفه وموضع له فيه 
حظ، ويكون صاحب ذلك الشرف يف شرف الشمس أو القمر أواملشتري ويكون صاحب ذلك الشرف يف أي مكان موضع 

  .لته حيث ما وقع بقدر قوته والكواكب املعينة لهجيد، فإنه يأيت بدال

واعرف املكان احلادي عشر الذي يسمى املكان املعني وما فيه من الكواكب فإن وجدت فيه الشمس أو القمر أو املتري أو الزهرة 
اء والزيادة، ألن مثل ذلك أو عطارد أو الرأس وينظر إليه السعود، فإن ذلك االبتداء يكون من حسن املستقبل والثبات والقوة البه

يكون ملكه واصالً إىل ولده أو يبلغ فيه مته، وال سيما إذا كان ذلك املكان من بروج السعود ويكون فيه املشتري أو عطارد 
أيهما كان يف ذلك املوضع ينظر إىل السعود دل على وصول امللك إىل ولده، وإن وجدت زحل بالنهار يف شرفه أو ينظر إىل 

، وكان املريخ يف شرفه بالليل أو يف بيته أو يف بيت املشتري، أو ينظر إليه املريخ من عداوته، فإن امللك الذي كان االبتداء املشتري
له يكون خمرباً للبلدان غاصباً قاهراً، وكذلك يكون عزيزاً جريئاً ال يهاب أحداً حيب سفك الدماء، راغباً يف الذكر شجاعاً، وال 

ريخ سهم السعادة سهم اجلرأة، فإنه يكون منهمكاً يف إراقة الدماء وقتال األقران حمباً للفرسان والسالح سيما إن كان مع امل
  .واألسفار، ويكون له أفعال ختتص به ال يبديها ألحد حىت يفعلها فجأة

عشرة درجة من واحفظ سهم السعادة وسهم الشرف وسهم امللك وتسحب له من درجة الشمس اليت هو فيها بالنهار إىل تسع 
احلمل، مث تلقي ذلك من الدرحة الطالعة، فحيث ينفذ احلساب، ففي تلك الدرجة سهم السعادة بالنهار، وبالليل تعد من الدرجة 
الثالثة من الثور، وتلقي ذلك من الطالع أيضاً كما صنعت بالشمس، واحفظ سهم امللك الذي يعد من الشمس إىل القمر بالنهار، 

 إليها ويلقى من درجة وسط السماء، فإنك إذا وجدت هذه السهام يف مواضع جيدة مع السعود فإنه أشهر للسعادة وبالليل تعد منه
  .أشهر للمملكة

واعرف الثاين عشر من الطالع الذي يسمى بيت الشقاء ومن يف كل بيت منها من السعود ومن النحوس، وأيها كان فيه وحنس، 
احية اليت يكون ذلك النحس، وكذلك ما يهيج عليه من النواحي اليت يكون فيها النحوس وقت فاعلم أن بليته وعداوته من تلك الن

االبتداء، فإن وجدت النحوس ساقطة وال سيما حتت األرض، فاعلم أن أعداءه إىل الضعف واهلن وقلة القدرة على ما أرادوا، 
  .وأفضل ذلك أن يكون الطالع وسط السماء يف وتد

    

ن ترى منه وانظر املضيئني والشعاع ورب الطالع ورب وسط السماء وسهم السعادة، ألنك مىت وجدت واعرف اهليالج وم
النحوس يف أحد هذه األماكن بالشعاع كانت املضرة والشر فيها كائنة، فإذا كان إلقاؤها لذلك الشعاع على اهليالج ختوفت على 

ملكه، وإن كان إلقاؤها الشعاع على الطالع ختوفت عليه يف مجيع نفسه، وإن كان إلقاؤها الشعاع على وسط السماء ختوفت على 
أموره، فإن كانت السعود هي اليت تلقي الشعاع على هذه املواضع اليت ذكرت فاقض عليه بالفرح والسرور واالستقامة واخلري، 

الشعاع من النحوس دل ذلك على وليكن نظرك لبقاء امللك والسلطان من الشمس والطالع وال سيما بالنهار فإنه مىت وقع عليه 
  .خلوف، واهللا أعلم

وإذا عرفت أمر اهليالج فاطلب الكداخده من بعد ما وصفت لك يف املواليد، فإنه إن كان الكداخده يف الوتد، أو كان الشعاع أو 
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يدل على األيام بعدد درجه، يف خلامس فإنه يدل على السنني، وإن كان فيما يلي وتداً فإنه يدل على الشهور، وإن كان ساقطاً فإنه 
وكذلك فانظر إىل ما ينظر إليه النريان من السعود والنحوس، فإا إن نظرت من التثليث أو التسديس من موضع حسن دل على 

الزيادة يف السنني والشهور، وإن يكن نظر عداوة دل على النقصان واالجتماع واالمتالء إذا وقع يف وتد أو فيما يلي وتداً، أو 
  .حبه يف موضع حسن دل بإذن اهللا على الزيادة والقوة والنحجصا

  وبه يكون تمام العمل للملك

فصل اعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أنه ملا كان ذا العمل، ومعرفة هذا العلم،وإحكام هذه الصناعة، وتقومي احلساب، 
 كان املتويل لذلك األمر حيتاج إىل من يدبر له هذا األمر ويقوم هذا يكون متام العمل للملك األرضي وسياسة العلم الفلسفي، وإن

احلساب، وإذا كان ذلك كذلك، فليس مبلك وال إمام، وإمنا اخلليفة من استخلفه اهللا تعاىل بأمره وأيده مبالئكته، وكان هو املدبر له 
، كما أيد اهللا سباحنه سليمان بن داوود بامللكية،وسخر له بالتدبري الذي جيمع له به السعادات الفلكية كلها وإليه تصرف روحانياا

اجلن واإلنس والطري واحلش، وكما أيد موسى، عليه السالم، بكالمه،وأمره حىت قهر فرعون وأهل مملكته ورجا لدولته، واستجاب 
يه ووصلوا بعلمهم إليه، فما رأوا له سحرته وهم أصحاب النجامة الكهانة يف زمانه، وهم الذين كانوا يدبون له ملكه مبا وقفوا عل

من موسى، عليه السالم، ما رهم نوره، ومل يروا يف علمهم أن عمله يبطل، وال أن ما يأيت به يتعطل، وأن مجيع ما هم فيه من أمر 
ب العاملني آمنا بر:" فرعون زائل مضمحل، ورأوا أن السعادات قد انصرفت مسخرة بأمجعها ملوسى وهارون، عليهما السالم، قالوا

  .وأن التأييد الكلي واألمر اإلهلي هو مصرف تلك السعادات إىل موسى وأخيه استجابوا له وخضعوا عنده" رب موسى وهارون

وكذلك حال نبينا حممد، صلى اهللا عليه وسلم،وملا صرف اهللا تعاىل التأييد إليه، وأنزل الوحي عليه، خضعت له امللوك، واستجابت 
ن، وهم الذين عندهم علم من الكتاب، وآمنوا به وصدقوا مببعثه، وكان هو املدبر هلم واحلاكم عليهم، ومل حيتج له الكهنة واملنجمو

إىل تدبريهم، وكان يأتيهم مبا ليس عندهم، ومبا خيرج عن وسع طاقتهم، وآتاهم من علم الفلك وأخبار السماء مبا مل يصلوا إليه وال 
حتققوا أن تأييده إليه وحكمته ربانية، وأن األمر الذي ألقي إليه من فوق األفالك ومن أعلى قدروا عليه، فلما رأوا ذلك علموا و

  .السموات فإنه يلقى العرش احمليط والكرسي الواسع

فهذه صفة الوالية العظيمة واخلالفة الكبرية اليت هي خالفة اهللا تعاىل، واملستخلف ا هو النيب، صلى اهللا عليه وسلم، يف زمانه، 
  .ذا العقد يكون من استخلفه النيب، عليه السالم، من بعده إذا مضى إىل ربه، عز امسهو

وهذه الوالية املخصوصة ألهل بيت الرسالة، عليهم السالم، ال حيتاجون فيها إىل مدبرين غريهم، وإىل علماء سواهم، وال يطلع 
م، وال يعرفون سنيهم يف موتاهم، وهلم علوم يتميزون ا الناس على أسرارهم، وال يعرفون أخبارهم،وال يطلعون على مواليده

وينفصلون عن العلم ومبعرفتها، وأعمال يعملوا ال يشركون فيها غريهم، ولذلك استحوا الرياسة وومسوا باخلالفة، وأم ال يبدون 
قت الذي ينبغي به إظهار ذلك العلم فيه، وهم عمالً من األعمال، وال يظهرون فعالً من األفعال إال مبشيئة إهلية وإرادة ربانية يف الو

  .أطباء النفوس ومداوو األرواح

    

وإمنا أردنا مبا بيناه لك من العلم والعمل والتدبري الذي يذكره أهل هذه الصناعة، ويصنعون يف وقت ابتداء اخلالفة ونصف سرير 
نه، وطلب اجلوائز واألموال واخللع ليعلم أن امللك واخلليفة اململكة، واجتماعهم لذلك، وادعائهم مبا يعملونه، وترؤسهم مبا يصنعو

الذي يستخلف ذا التدبري هو مملوك وليس مبالك، وإمنا أيد بتأييد أرضى وهو حمبوس حمجور عليه، وقد سحر بسحر ال ينفك منه 
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فة وصحة الصناعة ما يتدبر به على وال سيتخرج عنه إال باملوت، وقبل ما يتفق يف أول تلك اململكة من يكون عنده من هذه املعر
الصالح، وإن اتفق ذلك فإن الزمان ال يتهيأ له على ما يريده من العمل، وإن يأ له ذلك خالفه حكم املولد، وإن اتفق ذلك وقع 

  .اخلالف واملنازعة من أهل الصناعة، وإذا وقع االختالف فسد املختلف فيه

، عز وجل، وخالفة خلقه، فإن قال قائل ذلك ال يكون إال بأمر اهللا، سبحانه، فقد فق بان لك مبا ذكرنا كيف تكون خالفة اهللا
  صدق إذا اتبع فيه املستخلف األمر الذي يرضي اهللا، عز 

  لعنة اهللا المودعة في الكواكب

دل عنه إىل ضده فقد وإن ع" من يطع الرسول فقد أطاع اهللا:" امسه، وهو الذي من أطاعه فقد أطاع اهللا تعاىل كما قال اهللا تعاىل
  .خرج من أمر اهللا تعاىل وارتكب يه، ونريد أن نبني هذا القول ونوضح هذا املعىن

واعلم يا أخي، أيدك اهللا، أو أول خليفة استخلفه اهللا تعاىل يف أرضه هو آدم، عليه السالم، فلما أمره اهللا تعاىل مبخالفة إبليس الذي 
 اه عنه كان يف اجلنة بأمر اهللا، فما أطاع إبليس فقبل منه وأكل من الشجرة، خرج من هو عدوه وضده أن ال يقرب الشجرة اليت

  .أمر اهللا تعاىل،وصار يف أمر إبليس لعنه اهللا، ووقع يف اخلطيئة ألن اهللا تعاىل أمره فخالفه،وأمره إبليس فأطاعه

  .استرجع وتاب وأناب والم يستكرب كما استكرب إبليسفلما علم ذلك مبناداة اهللا له يف تذكاره مبا استوجبه من نسيان وصيته، 

وكذل إبليس أمره اهللا تعاىل أن يسج آلدم، فلما سولت له نفسه أن خري منه وامتنع من السجود، خرج من أمر اهللا، سبحانه، وصار 
  .يف أمر نفسه

اهللا تعاىل الذي استخلف به آدم بعد التوبة، وهكذا جيري أمر املستخلفني من ذرية آدم يف األرض من كان منهم مستخلفاً فيها بأمر 
وهو األمر الثاين والوصية الثانية اليت مل يتعدها ومل ينسها وجعلها كلمة باقية يف عقبه، وهي خالفة النبوة ومملكة الرسالة واإلمامة، 

 فإنه ال يتم له، وإن مت وقدر فمن تعدى هذا ألمر وخالف هذه الوصية وطل بأن يكون خليفة اهللا تعاىل ليدبر خلقه بسعيه وحرصه
  .عليه فإمنا هو خليفة إبليس، ألنه حيلة ومكيدة وخديعة وتعد وغصب وظلم وعدوان وخذالن وطغيان وعصيان

  .فإذا فعل ذلك ربطت به روحانية كوكب فال يزال حمبوساً فيها حمصوراً يف أحكامها حىت ميوت

يف الدنيا، ولذلك صاروا حمتاجني إىل املنجمني وأصحاب املعارف، حىت إن وعلى هذا جتري أحوال امللوك والسالطني واملغلبني 
بعضهم إذا وصل إىل حكمي عامل من أهل هذه الصناعة وبلغه ما يريده وعلم أنه عارف مبا يبدو منه ويظهر عنه ومن عاقبة أمره، 

رون علومهم للملوك بأسرهم ويكتموا عنهم، قتله أو حبسه أو منعه من الكالم، واألحب إليه قتله، لذلك صارت العلماء ال يظه
  .وال يرغبون فيما يرغبوم فيه من أمور الدنيا وأحواهلا

وإنه لقسم لو تعلمون " واعلم يا أخي أن هذه الصناعة حق ويقني، والعارف ا على حقيقة املعرفة قد وقف على الصراط املستقيم
 من البحر أو كالقطرة من القطر، إذ كانت الدنيا بأسرها واألرض مبا عليها وفيها وإن ما ألقي إىل العامل من علمها كالنقطة" عظيم

ببطنها وظهرها تشبه حبة خردل يف أرض فالة مل يدرك العقل سعة أقطارها بالقياس إىل فلك القمر الذي هو أصغر األفالك كلها، 
 السياسة البشرية أن يعرفوه، وعلم خفي عنهم أن وإذا كان ذلك كذلك فقد صح أن خالفة اهللا تعاىل هي أمر خارج عن تدبري

  .يعلموه

  ما ورثه آل البيت من أسرار هذا العلم
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واعلم يا أخي أن البيت الذي فيه سر اخلالفة وعلم النبوة هو البيت الذي ومسوا أهله بالسحر العظيم يف اجلاهلية واإلسالم ملا يظهر 
جيد أعداؤهم حاالً يضعون ا من منازهلم، ملا عجزوا عن العمل مبثل ما يعملونه منهم من اآليات ويعلمونه من املعجزات، فلم 

وجهلوا العلم الذي يعلمونه،إال أن قالوا أم سحرة وإن هلم أعواناً من اجلن ميدوم بذل، وهيهات حيل بينهم وبني ما يشتهون، 
فظة حاسبون يلقونه بأمر اهللا، عز امسه، على من اصطفاه خلقه وإن هو إال علم إهلي وتأييد رباين ترتل به مالئكة كرام كاتبون وح

  .وارتضاه خبالفته يف أرضه

واعلم يا أخي أن حجة اهللا تعاىل يف خلقه وأمينه يف أرضه من عامل احليوان هو صورة اإلنسان وخليفته يف أرضه على النبات 
 - إن الدائرة الواسعة تظهر أبداً أفعاهلا وتبني أفعاهلا فيما حتتها كما قلنا يف رسالة أفعال الروحانيني-واحليوان وكذلك يف املعادن 

واعلم أن يف الدائرة املعدنية جواهر فاضلة شريفة وكذلك يف النبات واألشجار وما يبدو عنها ويتكون منها،وكذلك يف احليوان 
  . كما ذكرنا يف رسالتنا اجلامعة-ملوكاً ورؤساء 

ؤساء، بعضهم جائر معتد يأخذ أموره بالقهر والغصب والظلم كأنواع السباع والوحش،فهي غاية واعلم أن يف احليوان ملوكاً ور
يف الذم وقلة االنتفاع يف القرب منها، بل األوىل اهلرب منها والبعد عنها، ومنها ملوك ورؤساء يأخذون أمورهم حبسن اخللق وطيب 

  . وهذا موجود يف اخلليقة بأسرها والدائرة األرضية بأمجعهاالنفس مثل الفرس الكرمي والبقر والغنم، وكذلك يف الطري،

وإذا كان كذلك يف املعادن واحليوان والنبات، فكيف ال يكون منه يف عامل اإلنسان الذي هذا كله له ومن أجله، وذا الربهان أن 
انه ما قدر عليه، ومن وقته ما وصل كل جبار وسلطان ظهر فيه اجلهل ومل يوجد فيه العلم فهو مثل السباع والوحوش يأخذ من زم

  .إليه، وااورون له يف تعب ونصب وخوف منه ومشقة مما حيملهم من مؤنته ويف مذلته من مملكته

والذين هم اخللفاء بغري هذه الصفة مثل األنبياء واألئمة والتابعني هلم بإحسان، رضي اهللا عنهم ورضوا عنه، اآلمرين باملعروف 
ر، هم خلفاء اهللا تعاىل التابعون ألمره وم صالح العامل، ورمبا كانوا ظاهرين بالعيان وموجودين يف املكان يف والناهني عن املنك

دور الكشف، وبالضد من ذلك يف دور الستر غري أم يف دور الستر ال يكونون مفقودي الوجه مجلة من اعدائهم، فأما أولياؤهم 
كن منه، ولو كان غري ذلك كان منه خلو الزمان من اإلمام الذي هو حجة اهللا على فيعرفون موضعهم، ومن أراد منهم قصدهم مت

خلقه،وهو تعاىل ال يرفع حجته وال يقطع احلبل املمدود بينه وبني عباده، فهم أوتاد األرض وهم اخللفاء باحلقيقة يف الدورين مجيعاً، 
تر جيري أمرهم يف األنفس والعقول وأصحاب اململكة األرضية ففي دور الكشف يظهر ملكهم يف األجسام واألرواح، ويف دور الس

واخلالفة اجلسمانية، وإمنا تظهر يف األجسام أفعاهلم دون األنفس، مل ميلكوا امللك الروحاين، وال أيدوا بالتأييد السماوي،ولذلك 
م مهة إىل مجع ذخائر الدنيا وجواهرها صاروا مشاغيل مبثل ما يشتغل به البهائم ليس هلم مهة إال البطن والفرج، وكذلك ليس هل

إىل قوله، " زين للناس حب الشهوات من النساء البنني والقناطري املقنطرة:" اغتنام لذاا واحلرص على نيل شهواا كما قال تعاىل
يا أيها اإلنسان ما " :وهؤالء الناس املغرورون بامللك األرضي كما قال اهللا خماطباً لإلنسان" واهللا عنده حسن املآب:" جل جالله

  ".غرك بربك الكرمي

يا : ويقول" يا حسرتا على ما فرطت يف جنب اهللا:" واعلم يا أخي أن املغرور املفتون بالدنيا هو الذي يقول لنفسه إذا رأت العذاب
ها كان على ربك وإن منكم إال وارد" " ألمألن جهنم من اجلن واإلنس أمجعني" ليت يل رجعة يا ليت يل كرة، هيهات حق القول

  .فقد بان لك يا أخي ذا الربهان الفرق بني خليفة اهللا وخليفة الشيطان، وامللك األرضي وامللك السماوي" حتماً مقضياً

  وبه تتم لك معرفة الملوك
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أمورهم، وأحواهلم واعلم يا أخي أنه ذا الصناعة يكون لك معرفة امللوك والرؤساء والسالطني واملدبرين وأتباعهم، وما يكون من 
وحال من يعاديهم وخيرج عليهم يف زمام ويضايقهم يف مكام، وإذ عرفت ذلك واطلعت عليه طابت نفسك بذلك، وسكنت 

إىل ما علمته و ملت حنو اخلليفة الذي عنده احلق واليقني، واستخلفته على نفسك الزكية وروحك املضيئة، وإن قدرت عليه 
ت على الطريق الواضحة احملجبة الالئحة، وإن عدمت ذلك فاجعل اخلليفة على نفسك عقلك واقبل ووصلت إليه فقد جنوت ووقف

منه أوامره ونواهيه، واجتنب اهلوى فإنه خليفة إبليس فيك، وإياك أن جيتمع عليك اخلليفة واملستخلف أعني إبليس بالقوة وخليفته 
  .شهوانية على النفس الناطقة والقوة العاقلة فتهلكفيك بالفعل، وذلك إذا استوليت نفسك احليوانية وقوتك ال

  وبه تضيء نفسك بأنوار اإلمام الحجة المستور

فصل واعلم يا أخي أن أقوى ما يكون فعل إبليس يف دور الستر، وذلك ألن حجة اهللا، عز امسه، يف أرضه وخليفته يف عباده يكون 
 به والراجعني إليه الذين ال يغرهم ما يرونه من قوة ملوك الدنيا وخلفاء خمتفياً مستوراً، وإن كانت أنواره تضيء نفوس العارفني

الشياطني، فإا أمور زائلة مضمحلة فانية ال بقاء هلا وال دوام، وال ينظرون من أمامهم إىل ملكه وسلطانه يف دور ستره، 
ئه، ألن مجيع ما جيوزونه على النيب املرسل فقد واليشككهم فيه دور اخلفاء واالستتار، بلم يكون اإلمام عندهم يف حال ستره وخفا

جيوزون مثله على الوصي وعلى اإلمام، إذ كان النيب أشرفهم وأعالهم رتبة، فهم جيوزون على النيب املوت والقتل واهلرب من 
 كما تطرأ على األعداء، إذا مل جيد أنصاره، واألكل والشرب والنكاح والفرح والغم، وأن األمور الفلكية تطأ على أجسامهم

أجسامنا، غري أن نفوسهم الروحانية الشريفة النورانية هي من خارج األفالك فال حيكم الفلك على أنفسهم بل على أجسادهم، 
  .وأم باألجساد مثلنا، غري أن باألنفس فرقاً بيننا مثل ما بني احليوان الغري الناطق وبيننا

وإذ قد ذكرنا كيفية ابتداء اململكة : رض هذه الرسالة، فنعود إىل ما كنا فيه فنقولوهذا ميدان يطول، إن أردنا شرحه خرجنا عن غ
وقعد التاج ونصب سرير امللك، فلنذكر من علم هذه الصناعة والعمل ا كيفية نصب لواء العز والوالية وعقد التاج وعالمة 

  .احلروب، فهو أحسن أعمال هذه الصناعة بعد ما ذكرناه

  وصية بطليموس

انظر إىل القمر يف عقد الوالية عند ذلك العمل وما يلي اجلبايات له فال تسقطه من املشتري، واجعل زحل متصالًبه :  بطليموسقال
 كما -القمر يف بيت زحل من التثليث أو التسديس يف أول الشهر، واجعل القمر يف بيت زحل، والقمر يف التثليث أو التسديس

لسعود تنظر إىل القمر بعض النظر، فإذا كان ذلك كذلك فإن تلك الوالية وذلك العقد تدوم  واجعل ا-وصفنا لك يف أول الشهر
ويطول على قدر ما يرى من قوة املريخ سنني مث أشهراً مث أياماً، فإن كان املريخ يف املوضع الذي وصفت والقمر والسعود معه يف 

ه وخياف عليه اجليش وب ملكه يف عمله ذلك، ويكون آخر أمره أول الشهر، فإن ذلك الوايل يفسد عليه أهل عمله ويشنعون علي
إىل السالمة ملكان السعود والقمر، وإن كان ملريخ يف آخر الشهر فإنه موافق جيد، وإن كان املريخ وزحل مجيعاً ينظران إىل وسط 

ت فيه أو يؤتى من بعض أهل عمله، السماء نظر عداوة فإن ذلك اللواء خياف عليه اهلالك، ويقتل صاحبه، أو حيبس يف حبس ميو
  .وإن كان زحل يف آخر الشهر فإنه مذموم إن كانت له حصة قوته، إال أن يكون ضعيفاً ال حصة له ويكون السعود عليه قوياً

الً وإذا كان القمر يف زحل والعقد يف نظري الطالع كان صاحبه هيوباً وخياف الناس منه، وانظر عند ذلك إىل القمر فإن كان مقبو
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فهو يدل على أن رعيته حيمدونه، وإن مل يكن مقبوالً كان مذموماً عندهم إىل أن خيرج عنهم،وإن كان منحوساً زاد شراً ولقوا منه 
  .شدة، وعلى هذا القياس يكون العمل مبا يتفرع لك من ذلك به

  وما عند آل البيت خير مما عند بطليموس

وح منه، أن اللواء الذي يعقد للنيب واإلمام، صلوات اهللا عليهم، هو يكون بعلم هو أعلى فصل واعلم أيها األخ، أيدك اهللا وإيانا بر
  .من هذا وأوضح

    

وذلك أنه عقد بقصد التأييد وموافقة التسديد، وال يعقده النيب واإلمام إال ملن يكون منه باملرتلة اليت يستحق ا مرياث ذلك العلم، 
ألعطني الراية غداً رجالً حيب اهللا ورسوله وحيبه اهللا ورسوله، :" ه وسلم، الراية، قال ألصحابهومثل عقد رسول اهللا، صلى اهللا علي

، وكان كذلك، ومثل الوقت الذي أخرجه فيه إىل شيطان األحزاب، وما اتبعه "كراراً غري فرار ال يرجع حىت يكون الفتح على يديه
 ومبثل هذا العلم يكون لك املعرفة بأفعال األنبياء واألئمة وما يعلمون من به من الدعاء املستجاب يف الوقت الذي ينبغي ذلك فيه،

أعماهلم ألصحام ومن يتبعهم، فإم يعطون لكل واحد منهم من ذلك ما يستحقه من مرتلته، ويصدر عنه من فضيلته عندهم 
  .وكرامته لديهم، ويزيد ذلك وينقص حبسب ما يرون له من الصالح يف ذلك

  في معرفة الغيبفصل الومن ذلك هذا

وملا ذكرنا أنا نورد من مستحسن هذه الصناعة وغرائب عجائبها ولطائف أسحارها، ذاكرناك ذا الفص وهو علم غريب وسحر 
عجيب، إذا أردت املضي أنت أو من يتفق له ذلك من إخوانك أو من سألك عن حال دعوة أو وليمة قد دعي إليها ويريد املضي 

حاله وصفة الس ومن حيضر وما حيضر فيه من الطعام والشراب والندماء، وكيف صاحب الدعوة، وما صفة إليها كيف يكون 
  .مجيع ما هم فيه، فابدأ بالقول عليه واحلكم مبا نبني لك يف هذا الفصل

  إذا أردت ذلك، فانظر إلى الطالع فصل

عرف ماهية ما يؤكل، ومن الربج الثالث يعرف صفة اجللساء ونعت فإنه يدل على ما يؤكل يف املرتل، ومن الربج الثاين من الطالع ي
  .الندماء، ومن الرج الرابع يعرف املوضع الذي جيلس فيه أهو غريب أم شرقي، قبلي أو مشال، أجيد أم رديء

 الذي واعلم أن من الربج اخلامس يعرف الشراب ما هو، ومن الربج السادس يعرف خدمهم، ومن الربج السابع يعرف املوضع
يذهب إليه بكرم فيه أم ال، ومن الربج الثامن يعرف هذا اخلبز والطبخ، ومن الربج التاسع يعرف قرينك يف املوضع الذي جتلس إىل 

جانبه، ومن الربج العاشر تعف صاحب البيت الذي دعاك، ومن احلادي عشر يعرف حال املغنني، ومن الثاين عشر يعرف نساء 
  .البيت ورجاهلم

  .لقمر يف الطالع فطعامهم يكون يف الغالب عليه الرطوبة وقلة الطعم والطب وكثرة املرقة، واملائية عليه غالبةفإن كان ا

  .وإن كان القمر مع املريخ يف الطالع فإنه يقع يف الدعوة شيء كثري

  .وإن كان القمر واملريخ يف وسط السماء يكون يف الدعوة سفك الدماء جبرح أو قتل

  .ع عطارد فإنه حيدث يف الس شراء أو بيعوإن كان القمر م
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  .وإن كان القمر مع الزهرة كان يف الدعوة طرب وهلو

  .وإن كان واحداً مما مسيناه يف الطالع فهو مبرتلة القمر يف ذلك

ن يف املاء من وإن كان القمر ينظر إىل زحل من التثليث، والقمر يف برج من بروج املاء، فإن الذي يؤكل يف الدعوة مسك أو مما يكو
  .احليوان

  .وإن كان القمر يف امليزان فاملأكول حبوب

  .وإن كان القمر يف اجلوزاء والدلو فاملأكول يف الدعوة حلم طري

  .وإن كان القمر ينظر إىل زحل من تربيع أو مقابلة، فاملأكول يف الدعوة حلم بارد

  .وإن كان القمر مع املريخ أو ينظر إليه فاملأكول حلم حار

  .ن كان زحل يف اخلامس من الطالع فإن شرام مروإ

  .وإن كان املريخ يف اخلامس فشرام حامض

  .وإن كان املشتري عطارد يف اخلامس فشرام شديد احلالوة

  .وإن كان الزهرة يف اخلامس فشرام بني احلالوة واملرارة، عطر الرائحة، طيب الطعم مليح اللون

  .نب، فاحذر أن تسقى السم يف جملسكوإن كان القمر يف العقرب مع ذ

  .وإن كان القمر يف األسد، فاحذر اللحم، وإن كان يف القوس فاحذر أن تأكل حلمل الصيد

  .وإن أكلت ضرك، واهللا أعلم بالصواب. وإن كان القمر يف امليزان، فاحذر أن تأكل الفجل واحلبوب

اوية جلميع ماجيري يف املوجودات من الكائنات ماأحسنه وحسن العمل به فانظر يا أخي إىل هذا العلم العجيب والصناعة املتقنة احل
واحلكم عليه، وذا العلم يكون اإلخبار ملن صح له العمل مبا يكون قبل أن يكون، وهو ضرب من علم الغيب األرضي، وكذلك 

  .مايكون بالزجر والفال

  ومن مستحسنات هذه الصناعة وعجائب أسرارها

  .زيارة قوم واملبيت عندهم، وما يكون من أمره يف ذلك املوضع وما ينتهي إليه حالهمعرفة حال من يريد 

    

إذا أردت ذلك، فانظر إىل الزهرة فإا الدليل على حال النساء، وإن كانت يف بيت املريخ أو زحل فإنه يأيت تلك الليلة امرأة غري 
أو السرطان، والقمر معها، فإنه يبيت يف بيت مضيء مشرق عند امرأة امرأته، وإن كانت الزهرة يف بيت عطارد أو الدلو أو اجلدي 

وكذلك إن نظرت من السابع إىل بيت املريخ على أي . وإن نظر الزهرة والقمر مجيعاً يف بيت املريخ فإنه يأيت امرأة عاتقاً. عزباء
جات الطالع، فإنه يأيت الرجال والنساء يف وإن كان املريخ يف السابع، ونظر إىل در. حال كان، ونظر إليه ربه كان مثال ذلك

وإذا كان الطالع برجاً ذا . أدبارهن، وإن نظر عطارد من السابع كان مثل ذلك، وإن نظر املشتري إىل الزهرة فإنه يأيت امرأته
وائم، وكان بني وإذا نظر القمر من السابع إىل ربج ذي أربع ق. جسدين وننظر الزهرة من السابع، فإنه يقضي حاجته ويبيت وحده

وإذا نظر زحل من بيته من السابع إىل الطالع، فإن يأيت نساء أصحاب حرث، ويبيت من األرض . زحل أو درجاته فنه يأيت الدواب
وإن كان املريخ والزهرة مجيعاً فإنه يأيت نساء يف . وإذا كان املشتري كذلك فإنه يبيت مع امرأة مجيلة حسناء. يف موضع مظلم قذر

  .ف وهو من ذلك على خطرهول وخو
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وباقي هذا الباب مذكور يف كتب أحكام النجوم، وإمنا أوردنا من ذلك املقدمات، فإذا وقفت عليها صح لك ماقلنا إن مجيع 
ماحيدث يف العامل البشري واخللق األرضي بتدبري فلكي وأمر مساوي، غذ كان العامل السفلي مربوطاً بالعامل العلوي يف مجيع أموره 

اله، وإمنا أردنا مبا ذكرنا من هذا العلم ليعلم إخواننا، أيدهم اهللا، أن فضيلة العلم هي املوجب إلنسان اسم اإلنسانية اليت يتهيأ وأحو
له ا الوصول إىل الصورة امللكية والرتبة السماوية والعلم باألمور الغائبة عن العيان، واملتقدمة بالزمان، واملستقبلة الكيان، هي من 

 العلوم وأجلها، ومعرفة ذلك تكون بعد احلذق بالصنائع كلها والتمهر فيها، وطيبة النفوس وسالمة القلب، والتسليم ملا أشرف
  .يكون، وقلة اجلزع واخلوف مما البد منه ومن كونه استدفاع بالدعاء والتضرع إىل اهللا تعاىل واخلوف منه وحده الشريك له

ه يظن أن مرادنا يف وضعها هو تعليم علم النجوم، ولعمري إن ذلك من أحد أغراضنا فيها، ولعل كثرياً مما يقف على رسائلنا هذ
ألننا حنب إلخواننا، أيدهم اهللا، أن يقفوا على مجيع العلوم ويتعلموها وال جيهلوها إذ كان مذهبهم هو النظر يف مجيع العلوم 

ضنا فيما وضعنا من رسائلنا كلها توحيد اهللا، عز امسه، وترتيهه عما واستقراؤها كلها وإحاطة مبعرفة ظواهرها وبواطنها، وأكثر أعرا
نسبه إليه اجلاهلون عن معرفته، احلائدون عن حمجته واملعرفة مبا خلق من خليقته وأبدع من صنعته، فإن األشياء كلها مربوطة 

حرة ون من السحرة قوماً حييلون وقد ظن كثري من الناس ممن مسع ذكر السحر والس. بعضها ببعض، حمتاجة بعضها إىل بعض
الصور عما هي عليه مصورة إىل صورة أخرى، وذلك ملا رأوا صور درجات الكواكب ونوراا يف البيوت القدمية الباقية من عهد 

ة واخلطوط فلما رأوا ذلك ظنوا بفساد ظنوم أن تلك الصور املصور. احلكماء األولني املتقدمني من القرون اخلالية واألمم املاضية
املسطورة هي مما كانوا يعملون به من السحر، وأم كانوا يرتلون به الطري من اهلواء، ويستخرجون به السمك من قعر املياه بالكالم 

وليس األمر كما ظنوا، . والرقى والعزائم، وأم كانوا يسحرون اإلنسان حىت يصري حيواناً، وهلم أوهام كثرية يف مثل ذلك فاسدة
ال كما تومهوا، لكنها باحليل اليت عملوها والفخاخ اليت نصوا والصنائع اليت أحكموها، وهي السحر املوجود يف العامل وال احل

وقد ذكرنا يف صدر هذه الرسالة ماهية السحر وأقسامه، وما خيتص بكل قوم من الناس . مادام العامل موجوداً إمنا هو موجود به
طالة ألتينا بذكر ما أسره أصحاب علم النجوم والذي به قدروا على ما قدروا من اإلخبار وأصحاب كل صناعة، ولوال خوف اإل

مبا كان ويكون، وقد أتينا على شيء منه، ونريد أن نزيد يف االستدالل على ما يعلم به حال املولود من وقت مسقط النطفة، 
أم أنثى؟ وهل احلمل واحد أو اثنان؟ وعن احلمل من كان ونذكر يف هذا املوضع العلم الذي يعرف به اجلنني يف بطن أمه أذكر 

  .وغري ذلك

  إذا أردت أن تعرف هل الحمل واحد أو اثنان،

    

فانظر إىل الطالع، فإن كان برجاً ذا جسدين، وكان فيه كوكب، ووجدت يف بيت الولد مثل ذلكن فإا حامل بتوأم، وإن مل يكن 
وال فيه من النحوس شيء مما ذكرت، وال النريان يف بروج ذوات األجساد، فإا حبلى الطالع وال بيت الولد برجاً ذا جسدين، 

وإذا أردت أن تعرف احلمل أذكر أم أنثى، فانظر إىل رب الطالع ورب بيت الولد، فإن كان يف بروج إناث فهو أنثى، وإن . بواحد
وأيضاً إذا أردت ذلك فخذ من بيت . د فاقض عليه بهكان يف بروج ذكران فهو ذكر، وإن اختلفنا فاستشهد بالقمر فأيهما يشه

القمر وهو السرطان إىل القمر بدرج السواء، وزد عليه درجات الطالع، مث ألق من الطالع، فإن وقع يف برج ذكر فهو ذكر، وإن 
  .وقع يف برد أنثى فهو أثىن

  في معرفة متى كان الحملفصل
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درجة وتد السابع، وألقه ثلثني ثلثني، فكل ثلثني بلغ فهو شهر، فإن كان أكثر إذا أردت ذلك، فخذ من درجة صاحب السابع إىل 
ووجه آخر انظر ما طلع مع الطالع فهو نوره، وليكن لكل . من تسعة أشهر، فألق منه تسعة، وما بقي بعد ذلك فهو وقت احلمل

  .نور شهر، ولكل درجة وسبع دقائق وثلثني ثانية، فبذلك يعرف وقت احلمل

  معرفة متى تلد الحامل ليالً أم نهاراًفي 

فإن اختلفنا فاعمل . ، فانظر إىل الطالع وصاحبه، فإن كان يف بروج النهار ولدت بالنهار، وإن كان يف بروج الليل ولدت بالليل
  .بأكثرها شهادة

  في اختيار وقت الحملفصل

مس، واحذر أن يكون يف الطريقة احملترفة، وليكن سليماً من اعلم أن خري ذلك أن يكون القمر من الطالع يف برج ذكر يف مثلثة الش
  .النحوس و االحتراقات، وكذلك الزهرة ألا إن فسدت الزهرة، فسدت األرض، وإن فسد طريق القمر، فسد البدن ومل ينتفع به

  في موت الجنين في بطن أمهفصل

دوا إخراجه، فليخرجوه والقمر ناقص يف الضوء هابط يف إذا مات اجلنني يف بطن أمه، وخشي عليها يف إخراجه املوات، وأرا
وأفضل ذلك أنه إذا كان القمر يف برج مؤنث، ويكون . اجلنوب، وينظر املريخ والزهرة من الترببيع والتثليث إل الطالع أو إىل القمر

ر أو الطالع للربوج اإلناث املستوية الطالع وصاحبه ينظر إىل الزهرة واملشتري ناظراً إليهما، وخري الربوج اليت يكون فيها القم
  .الطلوع

  في حال المولود في بطن أمهفصل

إذا وقعت النطفة يف الرحم دبرها زحل يف الشهر األول بالربد، ودبرها املشتري يف الشهر الثاين ببعض االعتدال، ودبرها املريخ يف 
حلياة بإذن اهللا، عز امسه، ويف الشهر اخلامس تركب فيه الزهرة الشهر الثالث، فصريها دماً، ويف الشهر الرابع تنتفخ الشمس فيها ا

وإن ولد يف . التذكري والتأنيث، ويف الشهر السادس عطارد يصري فيها اللسان واألسنان، ويف الشهر السابع القمر يتم فيها الصورة
 مات، وإن ولد يف - وهو لزحل -الثامن تدبري القمر عاش، وإن تأخر رجع يف الشهر الثامن إىل تدبري زحل، فإن ولد يف الشهر 

والوقوف . التاسع حني يعود التدبري إىل املشتري جنا بإذن اهللا، وكان منه ما قدر له أن يكون يف مدة حياته وحبسب ما توىل مولده
ان من احليوان، على هذه األسرار اإلخبار ا واحلكم عليها هو السحر للعقول، ملا يكون فيه من البيان الذي به يتميز اإلنس

  .ويستخرج بالزجر والكهانة مثل ذلك

  في معرفة ما يكون من رسول يرسل في حاجة

يأيت ا أم ال، فانظر إىل القمر وإىل صاحب بيت اخلامس، فإن انصرف القمر أو صاحب بيت اخلامس عن كوكب يشبه طبع 
  . دل على أنه يأيت بقضاء احلاجة وإال فالاحلاجة اليت بعث ا، فانظر إن كان مثل ذلك، مث اتصل بدرجة الطالع،

  في قدوم الرسولفصل
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إذا أردت أن تعلم هذا الرسول يسرع الرجوع أم ال، وما يكون منه يف غيبته، فانظر إىل الشمس ورب الطالع، فإن كان يف بيت 
الثامن فهو ميت، وإن كانا يف التاسع السابع وواحد منها قد اتصل الرسول، وإن كانا يف الرابع فهو مريض أو حمبوس، وإن كانا يف 

وإن كانا يف العاشر ونظر إليه املريخ فهو يف يد السلطان الظامل، وإن كانا يف احلادي عشر فهو عند صديق، وإن كان ! فقد فصل
  .القمر يف رأس اجلوزاء وكان يف موضع حسن السعود، فيبشر عن غرب الغائب بكل خري

  فضفي معرفة ما في الكتاب قبل أن ي

  ختامه 

    

إذا أردت ذلك، فاقم الطالع وانظر أين عطارد، فإن كان هو يف الطالع، فإن يف الكتاب ما يبني عن خرب صاحبه وحاله يف أمره يف 
نفسه، وإن كان يف الثاين فالكتاب فيه ذكر املال وأشبه ذلك؛ ون كان يف الثلث فالكتاب عن اإلخوة األقرباء، وإن كان يف الرابع 

ر األمالك و األرضني والعقارات، وإن كان يف اخلامس فالكتاب فيه ذكر األوالد وامللبوس واألفراح، وإن كان يف السادس ففيه ذك
فالكتاب فيه ذكر املماليك والدواب واملريض، وإن كان يف السابع ففيه ذكر النساء والتزويج وأشبه ذلك، وإن كان يف الثامن 

، وإن كان يف التاسع فالكتاب فيه ذكر احلج أو سفر يف وجوه الرب والدين، وإن كان يف العاشر فالكتاب فيه ذكر املمات واملواريث
فالكتاب فيه ذكر السلطان أو عن سلطان، وإن كان يف احلادي عشر فالكتاب فيه ذكر األصدقاء واإلخوان، وإن كان يف الثاين 

  .عشر فالكتاب فيه ذكر األعداء

  في ختم الكتابفصل

ن تعرف كتاباًٍ هل ختم أو عليه خامته أم ال، فانظر يف ذلك إىل عطارد والقمر، فإن اتصل القمر بعطارد، فاعلم أنه مل إذا أردت أ
خيتم بعد، وإن وجدت القمر منصرفاً عن عطارد بقدر حد الكوكب، فاعلم أنه قد ختم الكتاب، واجعل الكتاب لعطارد والطني 

  .للقمر

  وكله مسطور في كتاب مبين

اعلم يا أخي، أيدك اهللا وإيانا، أمنا أخربناك ذا لكي تستدل به على غريه، ولتعلم أن مجيع األمور يف عامل الكون والفساد فصل و
صغريها وكبريها، ودقيقها وجليلها، بتقدير فكلي وأمر مساوي، وكلها مسطور يف كتاب مبني، فمن أحسن قراءته، أحاط مبعرفتها 

ىل عامل األفالك وسعة السموات، ودار احليوان، وفسحة الرضوان، وروضة اجلنان، دار الروح كلها، وتشوقت نفسه الصعود إ
  .والرحيان

  في صدق األخبار وكذبهافصل

فإن أردت معرفة ذلك، فانظر إىل الدليل وهو القمر، فإن اتصل بكوكب يف وتد باخلرب حق، وإن اتصل بكوكب ساقط فهو باطل، 
  .وبالضد من ذلك

ي، أيدك اهللا وإيانا بروح منه، أنك ومجيع إخواننا حمتاجون إىل املعرفة ذه األمور لتكونوا أغنياء مبا يف أنفسكم من واعلم يا أخ
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املعارف والعلوم عن احلاجة إىل من ال يعرف قدركم، فيكون له الفضل عليكم إذ قد جهلتم ما قد علمه، واحتجتم فيه إليه، وليس 
م ال يرضون ألنفسهم اجلهل، ومل يستقروا أو يطمئنوا إال بعد االجتهاد والسعي يف اإلحاطة بكلية هذا صفة إخواننا الفضالء،أل

فلما بلغوا إىل ما احتاجوا إليه وإىل معرفته منها، حازوا الفضيلة اإلنسانية، ولذلك مسيناهم إخواننا الفضالء، . العلوم حبسب الطاقة
  .ارفوأرجو أن تكون منهم لسعيك واجتهادك يف املع

  فصل

  .أعلم، أيدك اهللا تعاىل، أنا حتب إلخواننا، أيدهم اهللا، ما يكون به صالح شأم واستقامة أمورهم يف دينهم ودنياهم

وملا كان ذلك أكثر أغراضنا منهم بسطنا هلم هذا الكتاب، وأوردنا فيه معرفة مبادئ األعمال والصنائع العلمية والعملية حبسب ما 
اهللا تعاىل، والذي محلنا على ذلك هو أننا مل نقتصر على علم واحد وصناعة واحدة، ألنا علمنا اختالف طبائع قدرنا عليه بتوفيق 

وذلك مثل . الناس وجواهرهم، وما يشتاق كل واحد منهم إليه مبا يوافق طبيعته ويناسب جوهره من الصنائع وما أوجبه مولده له
هلم، فجعلنا يف رسائلنا هذه من مبادئ الصنائع واملعارف والعلوم ما يكون معيناً اختالف شهوام ومآكلهم ومشارم ومجيع أحوا

للمبتدئ، ورياضة للمتعلم، ومل ندع فيما قلناه، وال تعدينا فيما وضعناه، ألن الواجب علينا والعلماء أن منحض النصيحة إلخواننا 
أحطنا بكليات العلوم والصنائع بأسرها، وألن هذه املقومات اليت يف املقدار الذي وصل إلينا من العلوم واستنبطناها، وال أنا قد 

أوردناها والعلوم اليت ذكرناها حنن واملستخرجني هلا من ذواتنا إمنا أخذناها من كتب احلكماء واملتقدمني ما كان منهم من الصنائع 
، صلوات اهللا عليهم، وأصحام والتابعني هلم العلمية، وما كان من العلوم احلقيقية واألسرار الناموسية، فمن خلفاء األنبياء

وكثري من الصنائع مل نذكرها، وكثري من العلوم مل ننبه إليها ومل نصل إليها وال خطر بأوهامنا معرفة كنهها، وفوق كل . بإحسان
ون الصالح يف معيشة الدنيا لكنا أرشدنا إليها وأمرنا إلخواننا باالجتهاد يف الطلب والسعي يف االكتساب ملا به يك. ذلك علم عليم

  .واآلخرة

    

واعلم أن املراد من مجيع الصنائع العلمية واملعارف العلمية ينقسم قسمني ال ثالث هلما، أحدمها ما يكون به صالح اجلسم وقوامه 
الة الصاحلة هلا، وإذا على احلالة الصاحلة، واآلخر ما يكون به صالح النفس بعد مفارقتها اجلسم واملوت وكوا يف معادها على احل

كان ذلك كذلك، فالواجب عليك أيها األخر أن حترص وجتتهد فيما تكمل به السعادتني وتنال به املرتلتني، والسبب يف اختالف 
الصنائع وكثرة أنواعها هو ألجل عمارة الدنيا وما هي مبنية عليه من التضاد واالختالف يف األفعال واألعمال، وذا االختالف 

  .ضاد يصري أمرها إىل اهلالك واالضمحاللوالت

واعلم يا أخي أنه من وفق له أن ينال ما به قوام نفسه وجسمه من علم واحد، ومعرفة واحدة، فقد نال السعادة الكاملة والنعمة 
 حيتاج إىل آلة صناعية الشاملة، وهو أن يكون مرتهاً عن األفعال الدنية والصنائع املتبعة واألعمال الشاقة، وتكون صناعته منطقية ال

وال يستعني عليها بشيء من أعضاء جسده إال باللسان والقوة احملركة لليد بالكتابة ملا حيتاج أن يكتبه، واستعمال الفكر والروية 
كامه بعد فلما طلبنا هذه املعرفة اجلامعة ملا ذكرنا، مل جند إال املعرفة حبوادث الفلك وأح. وجودة اخلاطر وذكاء النفس وجودة احلس

وحبسب معرفته باحلساب وعلم العدد يكون علمه ومعرفته بأمر . معرفة علم احلساب وعلم العدد الذي به يقدر على ذلك من أراد
  .النجوم، وإن كان علم احلساب والعدد هو املدخل إىل مجيع العلوم

ح األرواح، مما كان منها معموالً به على ما واعلم يا أخي أن الصنائع كلها، ظواهرها موضوعة لصالح األجسام، وبواطنها لصال
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فأما ما وقع به التبديل والتغيري فقد خرج عن هذه الصفة، وصار فتنة يف الدين والدنيا، فنظرنا . وصفته احلكماء وأخربت به األنبياء
رها مطابقة لبواطنها الختالفها، إىل الصنائع احلكمية فرأينا أقسامها معتدلة، ونسبتها مستوية، ألا متقنة ونتائجها حسنة، وظواه

وظواهرها دالة على إتقان صنع الصانع احلكيم سبحانه، وإحداثه األشياء، وبواطنها تدل على ترتيهه وتدعو إىل عبادته وتدل على 
  .طاعته

ك، حىت تنتهي واعلم يا أخي بأن صناعة احلساب ومعرفته، وعلم الفلك وحكمته كامللك ووزيره يف الصنائع واألعمال وما بعد ذل
إىل صنائع العامة والرعاع وأصحاب املهن اخلسيسة والصنائع القبيحة املسترذلة، فعلم احلساب هو كامللك، إذ كان هو احملتوي على 

سائر العلوم والصنائع، وبه يعرف مقاديرها وكمياا وبداياا واياا؛ وبعلم الفلك الذي هو كالوزير للملك تعرف أينياا 
ا وما يدوم فيها وما اليدوم، واملسعود فيها واملنحوس فيها، واألسباب يف كوا، واألحكام اجلارية عليها واألمور الواصلة وكيفيا

  .وباملثال الروحاين والنسبة النفسانية، قالوا إن علم العدد كالعقل األول احلاوي جلميع صور املوجودات العاقل هلا. إليها

فس احلادثة عن العقل، وألن النفس الكلية مربوطة بالفلك احمليط، وهي احملركة له، وإذا كان ذلك والعلم حبوادث الفلك كالن
كذلك، فليس يف العامل صناعة كاملة معينة لصاحبها على بلوغ املرتلة والدرجة السامية يف الدين والدنيا، إال املعرفة بعلم العدد 

 وهذه طريقة احلكماء ألم مل يبدؤوا بعلم من العلوم وال بصنعة من الصنائع، وصناعة النجوم، واملعرفة بأحكام الفلك وحوادثه،
حىت أحكموا املعرفة ذين األصلني، فلما عرفومها أبدوا ما أبدوه من الصنائع واألعمال، وكذلك األنبياء، صلوات اهللا عليهم، ملا 

 وكان من استجاب إليهم موفقاً للنجاة يف دينه ودنياه، واهللا أيدوا مبواد النفس والعقل، دعوا إىل اهللا، جلت عظمته، على بصرية،
  .أعلم

  قصة صديق إلخوان الصفا

    فصل كان لنا صديق من فضالء الناس وخيارهم من إخواننا، 

قد جئتك لتخربين عما يف نفسي، : وكان يستعني يف معيشته بصناعة النجوم، فحضرته يوماً وقد جاءه رجل فجلس عنده، وقال له
نعم ما : قال. تسأل عن شيء سرق: ذ الطالع وقومه وجود احلساب، وأحسن العمل، وصدق العلم، وأصاب احلكم، فقال لهفأخ

فمن أخذه، وهل اآلخذ له ذكر أم أنثى، حر أم عبد؟ فذكره، : قال.كم هو؟ فأخربه عن كميته: فقال. هو؟ فأخربه عن جنسه
كيف هو؟ فأعلمه، فمضى يف طلبه مث عاد وقد أصاب، فدفع إليه شيئاً : فقالأين ذهب؟ فأخربه، : كم سنه؟ فذكره، فقال: فقال

فسألته أن يفيدين . صاحلاً فاستحسن هذا منه، رأيته سحراً مليحاً، ورأيت منفعة عاجلة، والظفر به مليحاً، واحلكم به مستحسناً
  .وصول إىل ايته، فبلغت من ذلك حبسب التوفيقبذلك، ففعل فكان ذا حمرضاً على طلب هذا العلم واحلرص يف بلوغ غايته وال

وأريد أن أذكر لك هذا الباب فإنه ال غىن لك وال ألحد من إخواننا، أيدهم اهللا، عنه، وهو مذكر يف كتب أحكام النجوم ومجيع 
دون بالوحي وكل ذلك فمن احلكماء أخذناه، وعنهم رويناه، وكل منهم كذلك حىت يكون األصل فيه املؤي. ما ذكرناه آنفاً

  .السماوي والترتيل الرباين واألمر العلوي

  في الحكم على السرقة والسارقفصل

ذكر أصحاب هذه الصناعة أن يف ذلك أربعة أوجه، أوهلا معرفة الشيء، والثاين معرفة وجود السرقة، والثالث أن ال يوجد، والرابع 
  .اللص وموضعه
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مث اجعل الطالع وصاحبه .  القمر، ومن جوهر ذلك الربج وامتزاج بعضها ببعضأما معرفة الشيء الذي سرق فمن احلد الذي فيه
والكوكب واملنصرف عنه القمر للص؛ والثاين وصاحبه والكوكب املتصل به ملا يلي السائل؛ والثامن وصاحبه ملا يلي اللص؛ 

وإن كان على صورة إنسان فاعلم أنه إنسان؛ فإن كان العاشر برجاً من بروج احليوان فاعلم أنه حيوان، . والعاشر وصاحبه للمتاع
  وإن كان من بروج العبيد فهو عبد، واهللا أعلم 

  في معرفة السارق

انظر إىل الربج السابع، فإن كان أنثى فهو أنثى، ون كان ذكراً فهو ذكر؛ وإن كان ذا جسدين فالسارق نفسان مشتركان؛ وإن 
  .كان سعداً فهو حر؛ وإن كان حنساً فهو عبد

  معرفة سن السارقفي 

وإن كان يف . انظر إىل الدليل فهو على سنه، والكواكب الشرقية تدل على احلداثة والشباب؛ والغربية تدل على املشايخ والكهول
وإن كان يف الطالع جنم . وإن كان حتت الشعاع فكهل ال شيخ وال شاب. وسط السماء فهو شاب، ويف وتد األرض فهو شيخ

وإن كان زحل فهو آدم أسود، صغري العينني، غليظ األنف، طويل األسنان، غليظ األظفار طويلها، . قغريب فهو دليل السار
وإن كان املريخ فهو ذو جراءة . وإن كان املشتري فهو أمسر تعلوه محرة، مسني سبط الشعر، حسن العقل. عراض، مشقوق الرجلني

. وإن كان الشمس فهو أشهل حسن اجلسم.  أشهب، ربع غليظوإقدام يف سعيه، شاب أزرق أمحر اللون، خفيف الشعر، أشقر

وإن كانت الزهرة فهو أشم، جعد، أسودن حسن احلال والشباب، كثري اجلماع، قبيح الصوت، كثري األهل والولد، يف جسده 
  .وإن كان القمر فكبري آدم سخي األصدقاء. وإن كان عطارد فهو حسن اجلسم، نظيف بطال. حرق نار

 أمعروف أم غري معروف؟ فانظر إىل الشمس والقمر، فإن نظرا إىل الطالع، فإن اللص من أهل البيت، وإن كان :فإن قيل لك
وإن كان الشمس والقمر ساقطني عن الطالع، كان اللص غريباً إال أن يكون صاحب . أحدمها فهو خمتلط م يف الدخول واخلروج

  .والشمس تنظر إىل صاحبهالطالع يف الطالع، أو يكون معه صاحب بيت القمر، 

وكذلك إذا كان األوتاد، فإن كان . واعلم أنه إذا كان صاحب السابع يف الطالع مع صاحب الطالع، كان السائل هو اللص
  .صاحب السابع عن صاحب الطالع ساقطاً، كان اللص غريباً

  في إصابة ما سرق

لسابع يتصل بصاحب الطالع، فإن ذلك يدل على أن الذي اعلم يا أخي أن يف ذلك وجوهاً ودالالت، أوهلا أن يكون صاحب ا
والثاين أن يكون صاحب السابع حتت شعاع الشمس ويتصل بصاحب الطالع، فإنه يدل على أن الذي . سرق املسروق برده سريعاً

ر به معه، انظر واخلامس أن ينظر ما يكون يف السلطان الذي ظف. سرق يظفر به من قبل السلطان، وقس على ذلك الثالث والرابع
وكذلك خيرج . والسادس والسابع والثامن وباقي الباب على هذا املثال. إىل وسط السماء، فإن ذلك يدل على السلطان والسارق

  .احلادي عشر إذا اتصل القمر بصاحب الطالع، وإذا اتصل القمر بالشمس، فإن ذلك يدل على أنه يظفر مبا سرق

  في معرفة اللص
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للص من أهل البيت، فانظر إىل ذلك الكوكب الذي دل عليه، إن كان املريخ فهو أخوه، وإن كانت الشمس فهو فإذا علمت أن ا
أبوه، فإن كانت الزهرة فهو امرأته، وإن كان القمر فهو أمه، وإن كان زحل فهو عبده، وإن كان املشتري فهو ولده، وكذلك 

  .قة يف البيت مع السائلوإن كان الثاين يف الطالع كانت السر. جواهر الكواكب

  في معرفة هل السارق مقيم

  في البلد أم مسافر 

وإن اتصل بصاحب العاشر دل على أن املتاع . إذا كان صاحب الثاين متصالً بصاحب الثالث أو التاسع، دل على هرب السارق
و بأصحاا، دل على أن السارق خرج وصاحب السابع إذا كان يف التاسع أو متصالً بكوكب يف التاسع أو الثالث أ. عند السلطان

وصاحب السابع إذا كان يف شرفه . وصاحب السابع إذا كان يف التاسع من السابع دل على أن السارق ليس من أهل البلد. وسافر
وإن كان املريخ يف السابع أو صاحبه، كان السارق أعجمياً والسرقة عمله، وكذلك فقل جواهر . دلع على أن اللص غريب شريف

وإن كان صاحب السابع زحل كان اللص أخذ . وإن كان صاحب السابع يف موضع جيد دل على قوة السارق. الكواكب السبعة
  .الشيء حبيلة

  معرفة الموضع الذي فيه السرقة

 كان برجاً وإن. إذا أردت أن تعلم أين املتاع، فانظر إىل الربج الرابع، فإن كان ذا أربع قوائم، فإنه حبيث يكون شيء من احليوان
وإن كان املريخ ينظر إليه فهو يف آلة . على صورة الناس وفيه املريخ، كان يف موضع فيه حديد أو يستعمل فيه حديد وخملوط به

وإن كان فيه . وإن كان فيه عطارد كان عند إنسان صناعته الكتابة أو عند كتب موضوعة. النار اليت تشتعل فيها أو يف مكاا
وإن كان فيه زحل كان يف . وإن كان ذلك الربج مائياً كانت عند ماء أو يف ماء. مرأة أو شيء من آلة النساءالزهرة فهو عند ا

مث انظر إىل املقر يف أي األوتاد هو شرقي أو غريب، قبلي أو مشايل، فهو يدلك أن املوضع يف تلك . موضع قذر كالكنيف وماشاكله
وإن كان يف آخر القوس أو الثور فإنه يف موضع .  الطالع احلمل واألسد ففي اجلبالوانظر أيضاً فإن كان. الناحية إن شاء اهللا

وإن كان يف السنبلة وامليزان والدلو ففي . وإن كان يف السرطان أو العقرب أو احلوت ففي املاء أو قريب من املاء. الدواب والبقر
وإن كان الطالع اجلوزاء، والشمس يف الطالع أو تنظر . طوإن كان يف اجلدي ففي األرض أو حتت حجر أو حتت حائ. بيوت الناس

. وإن كان القمر يف احلوت فإن السرقة يف ر أو ساقية أو عني. إليه، فإن السارق يف بيوت امللك والسالطني، أو حكيم أو تاجر

  .وإن كان املريخ يف الطالع، كان يف مواضع السالح ودكاكني احلدادين أو مواضع النريان

وإن كان من التربيع . أنه إذا اتصل القمر بنجم حنس من التثليث أو التسديس فإنه يدل على أنه يؤخذ سريعاً أعين السارقواعلم 
  .كان فيه مشقة

  في معرفة جنس المسروق

يخ فنه وإن كان عند ذلك يف حد املر. انظر إىل القمر فإن كان يف احلمل ومثلثه، فإنه جوهر ناري مما خيرج من املعادن واجلبال
وإن كان القمر يف اجلوزاء ومثلثاا فهو جوهر . وإن كان القمر يف الثور ومثلثه فهو من جواهر األرض ونباا. ذهب أو فضة
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وإن كان القمر يف السرطان ومثلثاته فهو حيوان املاء، فانظر إىل صاحب بيت القمر، . فإن نظر إليه صاحبها فهو حيوان. حيواين
وعلى هذا القياس تكون . وإن كان يف اجلوزاء ومثلثاا فإنه حيوان املاء. ثلثاته فإنه نبات يريد الكسر يف نباتهفإن كان يف احلمل وم
  .معرفة كيفيته وكميته

    

واعلم يا أخي أن هذا احلكم والعلم مبا ذكرناه ووصفناه وبينا شيئاً منه هو من األبواب الغامضة من علم النجوم اليت ال سبيل إىل 
ها إال جبودة احلساب ودقة النظر واستخراجها، وقد يكمل كثري من أهل زماننا ممن يتعاطى معرفة علم النوم عن استخراج معرفت

ذلك والعمل به واحلكم عليه، والذي نريد إلخواننا، أيدهم اهللا، أن ال يدعوا أم يعرفون شيئاً من العلوم إال بعد اإلحكام له، 
التجربة له، ملا نتخوف عليهم من اخلطأ والكذب الذي هو جمانب لصفام، ألن كثرياً من اجلهال يدعون واملعرفة به، والتمهر فيه، و

ما ليس هلم أن يدعوه، فإذا وقع به اإلمتحان، افتضحوا وتزيفوا ونسبوا إىل الكذب، وسقطوا يف أعني املمتحنني هلم، حىت إنه رمبا 
والذي . يكون ذلك كسراً هلم، وحسرة يف قلوم، وقاطعاً هلم عن العلم والعمليكون معهم حق واليقبل منهم وال يؤخذ عنهم، و

وجب علينا من النصيحة إلخواننا مافعلناه، وأبلغنا لديهم النصيحة، وأدينا إليهم األمانة، وأردنا هلم ما أردنا ألنفسنا، وأردنا بذلك 
  . ال يكمل للمؤمن إميانه حىت يرضى ألخيه املؤمن ما يرضاه لنفسه:أن تكمل لنا درجة اإلميان كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم

وقد وشحنا رسائلنا هذه بلمع من العلوم واملعارف وما جيري جمرى السحر للمعقول من األخبار مبا يكون وكان، ألنه من اشرف 
  .هلاماملعارف وأحكم العلوم اليت خيتص اإلنسان ا، وأوائلها مأخوذة عن املالئكة بالوحي واإل

واعلم يا أخي أنه ال سبيل ألحد من البشر إىل اإلحاطة ا مجيعها بأسرها، وإمنا من اهللا على خلقه بشيء منها على لسان أقرم 
ما كان لبشر أن يكلمه اهللا إال وحياً أو من : "إليه، وأحبهم لديه، وأكرمهم عليه، بوساطة املالئكة بينهم وبينه كما قال، عز امسه

ومما جيب إلخواننا، أيدهم اهللا، أن يعلموه ويقفوا عليه من ". ب أو يرسل رسوالً فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيموراء حجا
هذا العلم ما يكون من احلروب يف املواضع وبني امللوك، ويف أي وقت يكون، ليحترزوا منها، ويبعدوا عن مواضعها، إذ ليسوا هم 

  .صحاب خري وسالمة وعبادة وزهادة وعلم وحكمةأصحاب الشرور والفتنة، وإمنا هم أ

  في معرفة الحروب وأوقاتها

إذا أردت أن تعلم هل يف السنة اليت أنت فيها أو املستقبلة، إن كنت يف آخر املاضية، حرب، فانظر إىل املريخ يف تلك السنة، فإن 
  .كان يف األوتاد، فإنه يكو، وإن كان ساقطاً فال يكون

   تكونفي معرفة متى الحرب

. إذا أردت ذلك، فخذ من درجة املريخ إىل درجة املشتري، مث ألقه من الطالع، فحيث نفذ احلساب ففي ذلك احلد تكون احلرب

ووجه آخر، إذا أردت أن تعلم هل يكون ذلك أم ال أو مىت يكون، فانظر إىل األوتاد األربعة، فإن كان رام يف أحد األوتاد، فإنه 
وإن كان رام يف . فإن نظر رب البيت إىل رام يف أحد األوتاد، فإنه يكون عاجالً قريباً من وقت نظرك. البد أن يكون قتال

وإن كان يف الغارب . وإن كان يف وسط السماء فإنه يكون بناحية اليمن وحنو القبلة. الطالع فإنه يكون بناحية املشرق وخبراسان
وإن أردت . وإن كان رام يف الوتد فإنه يكون قتال.  فإنه يكون بناحية الشمالوإن كان يف وتد األرض. فإنه يكون حنو املغرب

وإن . أن تعلم مىت يكون هذا القتال، فانظر إىل رام كم من درجة يف برجه، فإن كان يف العشر األول، فإنه يكون يف أول السنة
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  .ه يكون يف آخر السنة؛ واهللا أعلموإن كان يف آخر الربج فإن. كان يف وسط الربج فإنه يكون يف وسط السنة

ومما حيتج إليه إخواننا، أيدهم اهللا، إذا غاب بعضهم عن بعض، وأراد أحدهم أن يعرف حال صاحبه إذا غاب عنه، هل هو حي أم 
قات اليت ميت، ألم قد يبتلون بفرقة األحباب ومصائب األيام ونكبات الزمان، واستتار الرؤساء، وغيبة الفضالء، يف وقت من األو

  .خيافون فيها على نفوسهم من األعداء املتغلبني والرؤساء الظاملني

  في معرفة حياة الغائب ومرضه وموته

إذا أردت أن تعرف ذلك، فاجعل نفسك السائل، واجعل الطالع لك أو ملن سألك عنه، والسابع للغائب، مث استدل على موت 
د، أو حمترقاً، أو متصالً بصاحب الثامن من الطالع يف موضع رديء، ويكون القمر الغائب، إذا كان صاحب الطالع ساقطاً عن األوتا

  .مع النحوس يف اهلبوط يف وقت املسألة، أو يكون يف الثاين أو الثامن عشر أو السادس، فإن ذلك يدل على أن الغائب ميت

  في معرفة حياة قوة رب الطالع

    

وكذلك رب . تثليث أو تسديس، وسالمة القمر يف وقت املسألة فوق األرضوسقوطه عن رب الثامن واتصاله بكوكب سعد من 
  .الطالع ويكون القمر ساملاً خارجاًٍ من السادس والثاين عشر والثاين والثامن يف السابع، فهو حي بسالمة يف نفسه

  في معرفة مرضه

.  مع صاحب السادس أو يف بيته، فهو مريضفإذا أردت أن تعرف أمريض هو أم صحيح، فانظر إىل رب الطالع والقمر، فإن كانا

  .وإن مل يكن القمر وال صاحب الطالع معهما فليس مبريض. وكذلك إن كانا يف هبوطهما أو حمترقني فهو مريض

  في معرفة كيفية الموت

اتصل ببهرام املشتري إذا كان يف الطالع وهو متصل بكوكب يف الطالع، مات ميتة سوء، وإن كان يف العقرب مات غريقاً، وإن 
وإن كان زحل يسقى من . وإن كانا مع ذلك يف برج األسد أكلته السباع، أو نكبته نكبة من قبل السباع فيموت. قتل أو غرق

  .السموم القاتلة اليت ال يطلع عليها أحد

  في معرفة كيف فتح مدينة

فتحها، فلينظر حال الطالع والقمر، وحال إذا كان أحد من إخواننا يف مدينة وحل ا حصار من عدوة، وأراد أن يعرف كيف 
وإن كانت . رئيس املدينة وبرجها وجواهرها معها، ويستعني بشهادات النجوم املعينة هلا، فيقومها مبواضعها ومزاجها وجواهرها

 فهي تفتح ون كان زحل. وإن كان يف أحد األوتاد املريخ فهي تفتح بالسيف. النجوم فيها وهي يف أوائلها فهي تفتح من قبلها
وإن كانت فيها السعود . باخلديعة واملكر، ويعرف األوتاد األربعة فإا تدل على احلصون، فإن كانت فيها النحوس فتحت

  .وإن كانت تلك النحوس أرباا كان الفتح من أهلها عن صلح. والنحوس معاً مل تفتح إال على صلح

اهللا وإيانا بروح اهللا، أن العلوم كثرية ال حييط جبميعها إحاطة إال من له اخللق ولعلم النجوم ستة وثالثون بابا اعلم يا أخي، أيدك 
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إين وجدت فيما يستدل به على هذه األمور ستة وثالثني باباً على عدد : واألمر، وهلذا قال بعض العلماء بصناعة أحكام الفلك
ولو . فيها كواكبها خيرج عن حد رسائلنا هذهوجوه الربوج، وهي ستة وثالثون وجهاً، إذا وضعت مع قوى الكواكب وذكر 

قدرنا على وصف كل دقيقة واإلحاطة مبواضعها، لكنا مقصرين عن كثرة ما يوجد يف هذا العلم من الصفات املتشاة والدالالت 
 التقصري والعجز يف فإذا كان التقصري والعجز يلزمنا فيما حيدث يف هذا العامل األرضي واملركز السفلي، فكيف ال يلزمنا. املختلفة

والربهان على ذلك أنا ال جند االتفاق يف أكثر . معرفة ما حيدث يف العامل السماوي واملكان العايل، بل أضعاف ما يلزمنا فيما دونه
فأما األصول فمتفقة غري خمتلفة، ولكن القوى اليت تصدر عنها . األشياء، بل االختالف والتضاد أكثر من االتفاق يف الفروع

ألجناس اليت تظهر فيها، وما يتركب من األجناس من األنواع، وما يتفرع من األنواع إىل األشخاص، وما خيتص باألشخاص من وا
الصفات املنباينة، واأللوان املختلفة، واهليئات املتفاوتة، يف الصغري والكبري، والطويل والقصري، والكون والفساد، وغري ذلك مما هو 

  .جسامموجود يف األجساد واأل

وإذ قد ذكرنا من السحر ما يعمل به بواسطة العقل، وهو البيان والكشف عن حقائق األشياء، وهو ما نطقت به األنبياء بعلمه، 
وأتت به احلكماء من الكتب املرتلة واآليات املفصلة، وما يظهر من السحر بواسطة النفس، وهو االطالع على ما كان وعلى ما 

 واملعرفة مبا حيدث يف العامل من األحوال واألفعال، والقول ا واحلكم عليها ومبا يكون فيها، وخيتص ذا يكون يف ابتداء األعمال
  .العلم أصحاب احلكمة الفلكية والعلوم النجومية

كثر أغراضنا يف وقد ذكرنا يف ذلك نبذاً وملعاً لتكون تنبيهاً للغافلني، وموقظاً للمسامهني عن النظر يف آيات اآلفاق واألنفس، ألن ا
مجيع ما ذكرناه وكل ما وصفناه، تلخص على تعلم العلوم، واالطالع على ما خفي من أسرار اخلليقة، ليكون ذلك قائداً إلخواننا، 
أيدهم اهللا، إىل أجل السعادات وأرفع الدرجات، ويصري هلم بذلك رتبة يف حمل السموات رقضاء األفالك الواسعات، ألنه ال يتهيأ له 

ود إىل هناك إال أن يكون من العلماء العارفني واملوقتني املستبصرين، وحمل اجلنان ودار احليوان أوىل باألرواح الزكية والنفوس الصع
  .املضيئة من حمل اهلوان؛ ودار األحزان واملصائب واألسقام أوىل باألرواح النجسه والنفوس الرجسة

    يدك اهللا تعاىل، وكل علم أورثه نيب فهو سحر عقلي اعلم يا أخي، أ

أن كل علم صدر وكل فعل ظهر عن األنبياء واملرسلني، ومن خلفه من بعدهم، ومن خلفائهم الراشدين، وأهل بيوم الطاهرين، 
ومن صحبهم من املؤمنني، فهو سحر عقلي، وأمر إهلي، يسحرون به عقول املؤمنني الذين صبوا هلم وسلموا ألمرهم فيما أتوا به 

هم، واثقني به مطمئنني حلقهم، فهو السحر احلالل املبني، والقول الصادق اليقني، وهي القوة الناموسية املؤيدة بقوى وحتققوا صدق
النفس الكلية مبا أوحي إليها من القوة العقلية باملشيئة اإلهلية والعناية الربانية، وكل ما ظهر من احلكماء أو الفالسفة والعلماء من 

رف واملهن والعلوم الرياضية واإلخبار بأمر النجوم واحلكم ا على ما كان ويكون، فهو سحر نفساين األعمال والصنائع واحل
بواسطة الطبيعة، ألن ما يظهر من فعل النفس العقلية بواسطة الطبيعة، يكون لتركيبه يف اهليوىل مبا يظهر للنظر ويدرك حباسة البصر 

ألجناس واألنواع واألشخاص، ألن البارين سبحانه، جعل العقل سابقاً، والنفس الحقة، من األصباغ واأللوان واملقادير واألبعاد وا
  .والطبيعة سائقة، واهليوىل الحقة

فالعقل هو اخللق األول والنور األطول الذي قصرت األنوار كلها عن أن تطاوله، إذ هو مستمد ألنواره الفاضلة وخرياته الكاملة من 
اؤه، فهو يستكمل الفضائل واخلريات مربأً من الشوائب والتغيريات من جهات النقص الواقع مبن باريه، جل جالله، وتقدست أمس

دونه من املخلوقات الروحانيات واجلسمانيات؛ إذ كان هو التام املعطي ملن دونه صورة التمام، وهو املرتب لكل موجود منه 
  .ام واعتدل األقساموصادر عنه مرتبة الدوام، وموفيه حظه الالئق به يف لزوم النظ
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وكذلك جعلت له القوة احلافظة على مجيع املوجودات ذواا، والقوة مبوجود ذاا وخباصة املختص ا، يعطي املوجودات خواصها 
اخلاصة بواجد واحد منها، حبسب ما يستحقها ويليق ا، وهو الساحر األعظم الذي سحر األشياء كلها، إذ كان هو املبني هلا، وبه 

ن املعرفة ا واالطالع عليها، وبه انسحرت النفس الكلية، إذ هو املظهر هلا واملبني هلا وما خيفى عليها، واجلاعل فيها ما ظهر تكو
فلذلك صار العقل اخلاص به يظهر بوساطتها، وبه يكون سكوا ووصوهلا إىل حد طمأنينتها اليت بلغت إىل . منها وصدر عنها

 فيوضاته الشريفة وأنواره اللطيفة، وأفعاله املختصة به، اليت إذا ظهرت بوساطة النفس الكلية للنفوس خرياته الدائمة، ووصلت إىل
اجلزوية، وانطبعت فيها أوصلتها إليه، وقدمت ا عليها، فيه يكون خالصها وجناا من أسر الطبيعة، وموت اخلطية، وفساد اهليوىل، 

  .وذل العبودية

وساطة الطبيعة فهو ما يظهر من أفعال البشر من الصنائع واملهن، ويريد أن نذكر طرفاً منها، إذ كان ما وأما أفعال النفس الظاهرة ب
يعمل منها هو السحر الطبيعي، وبه يكون التلون والتشكل والصيغ والتصور وقلب األعيان، وتنسيم الكيان الطبيعي، واالمتزاج 

  .حبسب ما قدر عليه ووصل بقوته اعولة فيه إليهاملعاين؛ وبه سحر العامل الناطق بعضه بعضاً، كل 

واعلم يا أخي، أيدك اهللا تعاىل، أنه ملا كان أعلى الصنائع العلمية، وما يعمل بالقوة العقلية والفكرة النفسانية خالصة، ال تشركه 
صناعة العدد، ألنه صورة عقلية ترتل يف القوى الطبيعية، وال حتتاج فيه إىل مثل ما حتتاج لغريه من املوضوعات اهليوالنية، وهو علم 

قوة نفسانية، وعلم صناعة النجوم، إمنا هو مدرك بقوة فكرية موجودة مبادة نفسانية موجودة من حركة دورية، وبقوة النفس يعلم 
ك ما يكون منها وما يصدر عنها، حىت تكون موجودة باحلس، واألصل يف ذلك هو معرفة الزمان الذي هو عدد حركات الفل

وقد قلنا فيما تقدم إن علم العدد كامللك لسائر العلوم، وعلم صناعة النجوم . احمليط احملرك ملا دونه من املراتب يف أفق النفس الكلية
كالوزير التابع للملك، وكالعقل الذي هو سابق املوجودات بالبداية، واملوجود بعدها يف النهاية، والنفس تالية له ومقبلة عليه 

ه؛ وكذلك علم العدد هو السابق جلميع العلوم وهو املوجود إذا عدمت، وال ترتفع بارتفاعها إذا ارتفعت ذاته ومراتبه يف وراجعة إلي
نظامها، موافقة له يف متثيالا، ويتبعه علم النجوم وما يعرف مبوجبات دالالته وخفاء إشاراته، وما ينحط إىل العامل السفلي واملركز 

ة، وهي املالئكة املوكلة حبفظ الربية والقسمة فيهم بالسوية يف األصول األولية بالنشوء يف البداية، والفساد األرضي من قوى روحاني
  .عند النهاية

    

واعلم يا أخي، أيدك اهللا، أن القسمة جارية يف مجيع املوجودات، مستوية التفاوت فيها، ذلك أن وجودها كلها بالنشوء والنماء، 
فسبحان خالق الوجود والبقاء، وجاعل الظلمة والضياء على كل شيء كان بالنشوء يف االبتداء، وكل . لفناءوانتهاؤها بالفساد وا

سبحان من ال بداية له بنشوء يعرف، والاية له بفناء يوصف، جل عن اإلشارة إليه بشيء جالالً . فاسد فبالعدم عند االنتهاء
وملا كان هذان ". كل شيء هالك إال وجهه: " إال مبا وصف به نفسهيفوت وصف الواصفني من الروحانيني ومن اجلسمانيني

العلمان مها األصل للعلوم اللطيفة واملعارف الشريفة، وهي أجل العلوم قدراً وأكربها فخراً، وقد أشرنا إليها ونبهنا عليها، إذ كانت 
تركيبات اجلسمانية، وأجل ما ينتهي إليه من ذلك اإلنسان، هي القائدة إىل العلوم اإلهلية، فنريد أن نذكر أشرف الصنائع الطبيعية وال

وهذا القسم أيضاً ضرب من . وبه يفضل على من دونه من جنسه ويصري إليه، مثل احليوان، باحلاجة إليه واخلضوع بني يديه
ىل كيان، وحتويل خاصة السحر، إذ كان العامل بأسره مربوطاً مبحبته، وحريصاً على طاعته، وهو معرفة قلب األعيان من كيان إ

الشيء من مكان إىل مكان يف األوقات اليت تنبغي له من الزمان، مث مادون ذلك من الصنائع، فعليه نصبت ومن أجله عملت، لينال 
  .منه كل حبسب القدرة واالستطاعة
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ماهيته وكمية : م وبينا القول فيهاسبب تسمية هذه الرسالة برسالة السحر والعزائم وإمنا مسينا رسالتنا هذه، رسالة السحر والعزائ
أقسامه، وكيفية أفعاله، ليستدل إخواننا األبرار على األسرار اخلفية، إذا نظروا فيها بالنفس املضيئة والقرائح الزكية، وأدمنوا النظر يف 

اجة إىل من سواهم يف مجيع ما استقرائها بالفكر والروية، وليكونوا، إذا بلغوا إىل معايل العلوم وشرائف الصنائع، ذوي غىن عن احل
  .فإذا وصلوا إىل هذه املرتبة وحصلوا هذه املرتلة، صح لنا أن نسميهم بأخوان الصفاء. حيتاجون إليه من أمر معيشة الدنيا

  بلوغ منزلة الصفاء

  .واعلم يا أخي أن حقيقة هذا االسم هي اخلاصة املوجودة يف املستحقني له باحلقيقة ال على طريق ااز

اعلم يا أخي، أيدك اهللا تعاىل، أنه ال سبيل إىل صفاء النفس إال بعد بلوغها إىل حد الطمأنينة يف الدين والدنيا مجيعاً، وهي أن و
 توحيد اهللا جل جالله، واملعرفة حبقائق املوجودات وغرائب املكونات، بإذن اهللا - حبسب قدرته وبلوغ استطاعته -يعرف اإلنسان 

لقه وأبدعه وبرأه، وعبادته وترتيهه ومتجيده عما جيده يف خملوقاته ويشاهده يف مصنوعاته، وبعد ذلك ما يكون تعاىل باريه الذي خ
ومن ال يكون كذلك فليس هو من أهل الصفاء، ألنه لو . به صالح معيشة الدنيا والغىن عن احلاجة فيها إىل من عدم هذه الصناعة

  .نه الغىنكان من أهل الصفاء، لكان له بصفاته عمن دو

  حقيقة الصفاء

    

واعلم يا أخي أن حقيقة الصفاء أيضاً هي أن ال يغيب عن النفس الصافية الزكية شيء من األشياء اليت ا احلاجة إليها، وملا قد 
. شتاقة إليهبليت به من مداواة هذا اجلسم من مقاساته، وبالصفاء تتهيأ هلا الراحة منه والبعد عنه، حبيث ال تكون نازلة عليه وال م

وقد ذكرنا أن مبعرفة العلوم اللطيفة واملعارف الشريفة يهيأ لإلنسان ما يكون به صالح أمر جسمه، إذ كانت األجسام مربوطة 
باألمور الفلكية، وذلك أن كثرياً من الناس ينالون من معرفة علم احلساب والعمل به ما ال يقدر عليه غريهم، فال ينالون ما يكون به 

سامهم يف أمور دنياهم، وال صالح أنفسهم يف أمر أديام، وال حيتاج إليهم فيه فينال من هو دوم يف املعرفة بذلك احلظِّ صالح أج
وآخرون نالوا به السعادة يف أديام وكان مؤدياً م إىل النجاة، ومل ينالوا به احلظ . يف الدنيا، ويغيب عنه ما يكون به صالح نفسه

ن نالوا به السعادة يف أديام وكان مؤدياً م إىل النجاة، ومل ينالوا به احلظ يف الدنيا، وآخرون رزقوا به النجاة يف يف الدنيا، وآخرو
وآخرون رزقوا احلظ يف الدنيا بغري ذلك من العلوم األدبية واملعارف األدبية واملعارف الطبية بصرفهم . الدارين واحلظِّ يف املرتلتني

 ةم من ذلك إىل النظر يف األفعال الطبيعية قواهم املختص م من ذلك من العلوم األدبية واملعارف الطبية بصرفهم قواهم املختصة
والصنائع التركيبية، مث استدلوا مبا قدروا ووصلوا إليه، ومنهم من استعان به على ما يعود بصالح جسمه عليه ووصلوا إليه، ومنهم 

وآخرون حرموا . جسمه حبسب احلاجة، وصرف باقي ذلك فيما يكون به جناة نفسه يف اآلخرةمن استعان به على ما يعود بصالح 
  .ذلك ومل يوفقوا له

  مطلب الشعوب وسبب الحروب

واعلم يا أخي أن الناس يف العلوم العقلية واملعارف الربانية واحلكم النفسانية أعالهم طبقة هم األنبياء، عليهم السالم، وأعلى الناس 
لضائع واملعارف اجلسمية هم احلكماء، وغاية ما نال العامل بعلوم األنبياء صالح النفس يف دار املعاد، وغاية ما نال العامل بعلوم يف ا
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احلكمة صالح األجسام يف دار األجسام وعامل الكون والفساد، ونريد أن نبين يف هذه الرسالة من قسم الصنائع الطبيعية ما إن 
وقد أكثرت احلكماء من القول فيه . يه، نلت أعلى احلظوظ منها، ورقيت أعلى درجاا وأجلّ طبقااوصلت إليه وقدرت عل

واإلشارة إليه والداللة عليه يف مجيع اللغات، والناس مجيعهم طالبون له، وفيه راغبون، وليس بأحد من العامل غىن عنه وال إياس منه، 
 واجلوهر احملبوب، واملعدن املطلوب، وهو املغناطيس األكرب، والكربيت األمحر، وبه يتفاخر وهو الطِّلَّسم املنصوب لعمارة الدنيا،

أهل الدنيا، وعليه يتحاربون، وعلى مجعه وادخاره يتكالبون، وعلمه مما دنه من املعادن يستخرجون، ويطلبون الوقوف على كيفية 
، وحتويل كيانه إىل كيان غريه، وانتزاع لون من لونه، وإقالب األعيان استخراجه من األجسام املنطرقة وانفصامه عنها وختليصه منها

يف كونه، حىت يكون ما هو دونه يف مرتلته والحقاً بالتدبري الواقع به إىل درجته، وواصالً إىل مرتبته، ومشاركاً له يف فضيلته، إذا 
  . التغيري مبا ينبغي له من التدبريحصلت له صورته املضيئة ورؤيته البهية، إذا نِقي وصفا، صفا من شوائب

ونريد أن نأيت بفصل نذكر فيه شيئاً من ذلك مما رمزت به احلكماء، وأشارت ِإليه العلماء، وتتدبره بنفسك الطاهرة، وأنوارك 
ها والوصول إليها، الظاهرة، وروحك املضيئة الصافية من جناسة املَعصية، لعلك تفوز مبعرفة سر الطبيعة، فتزهد فيها بعد القدرة علي

فإن الزهادة فيها، عند القُدرة واالستطاعة والتمكن منها، هي أَحسن وأَزين من الزهادة فيها، عند القُدرة واالستطاعة والتمكن 
رآة الصقيلة اليت وعند ذلك تكملُ تلك الصورة الصافية فتصري كامل. منها، هي أَحسن وأَزين من الزهادة فيها واملرُء حمالٌ بينه وبينها

تتراءى يف جوهرها الصور املُسِامتةُ هلا مبا هي به، ال مضادةً وال متباينةً وال خمتلفة، فيتحري الناظر فيها مبا يراه منها، غري شاكٍ يف 
ياك من أَهل الوفاء يف الدين بلَّغك اهللا تعاىل وإيانا إىل غاية الصفاء، وأَنار نفوسنا بوضوح اهلدى، وجعلنا وِإ. صدقه وال مرتاب حبقه

  مقاالت احلكماء يف ذلك ! والدنيا مبنِه وكرمه، وهو الفاعل ملا يشاء 

  قال فاردموس الحكيم

    إن السماء مدورة ذات أَرجاء متفرقة، 

تعطي العامل حركة وإن اَألرض مثلُ حبة خردل يف وسطها، وعلى كل ناحية منها قوم يعيشون من رزق اهللا، عز امسه، وإن الشمس 
احلياة، وفوق اَألرض تصعد، وحتتها تِرتل، وإن السماء تريب ما يف وسطها، وإن األرض كاجلنني يف بطن وأمه، وإا تربو فيها، كما 

يربو الولد يف الرحم ويعيش يف البطن، وإن زحل واملريخ واملشتري والزهرة وعطارد والقمر فاعلة ومدبرة ذات قوى وطبائع 
 وإا تنحط يف األرض وتظهر بقواها املنبثة منها الصادرة عنها بامتزاحها وأخالطها ما يبدو من هذه األجسا، ويتكون يف ومزاج،

  .عامل الكون والفساد، مبا يرتل من املطر، وما يتكون به من النبت والشجر، وما يستقر يف معدنه ويتكون يف مسكنه

  وقال جالينوس

تدويره بالزيادة والنقصان، كاحلر والربد والصيف والشتاء حبوادث اجلو، وكاملد واجلزر، وبنقصان كل شيء يف الدنيا يتحرك يف 
القمر ينقصن وبزيادته يزيد، والكواكب السبعة ا تدور املواليد، ويف العامل الصغري املرتان والبلغم والدم يزيد وينقص يف تدبري 

مس فهو يدور بدوراا، وكل ما يف العامل فينشأ بتدبري السبعة واإلثين عشر وهي الطبائع، والقوى السبع، وكل شيء تطلع عليه الش
  .األصل يف مجع ذلك وتفريقه

  وقال فيثاغورس
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فالنفس حارة يابسة، والروح . إن السبعة يف االثين عشر عملها، كذلك القوى يف اجلسد والشمس هي النفس، والقمر هو الروح
لرطوبة، واعتدلت احلرارة بالربودة، وقوة العقل يف املخ اعول يف الدماغ مثل امللك يف رأس باردة رطبة، فامتزجت اليبوسة با

  .العلية

  وقال جالينوس

إن الشمس هلا أربعة أنصاب يف اجلسد ملواضعها وجماريها، فيه جتري وتقوم وتدور، وهي احملافظة للجسد بأمر اهللا، فإن أصاب هذه 
 وخلص ذلك الوجع إىل شيء منهن، أفسد بعض أبواا وعطل جماريها، وفسد اجلسد وكان به األنصاب شيء يؤذيها ويوجعها،

  .تعجيل املوت

وأما األوىل فمكاا الذي يف الوجه فينفتح عن مخسة أبواب جتري فيها قواها، وهي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، ومن 
، والقوى فيها داخلة وخارجة، وصاعدة ونازلة، وعلى كل باب قوة هذه األبواب يتصل بالنفس علم ما غاب عنها وبعد منها

والثانية مكاا يف الفؤاد وينفتح منها مخسة أبواب خيرج منها مخسة رسل، وهي التمييز والنطق . موكلة تفتحه وتغلقه بأمر النفس
 خيرج منها الدم إىل سائر أطراف اجلسد والتوسم يف السر، والتوهم والتفكر، والثالثة موضعها الكبد وينفتح فيها مخسة أبواب

والرابعة مكاا الكليتان ومنها ينفتح الباب الذي تكون منه النطفة جاريةً . فيسقيه ويربيه، وبه تكون له القوة واجللد والنشاط
  .فهذه أمكنة الشمس يف اجلسد. وخارجة وا يكون نبات السن

وللمشتري العظم الذي يف الفقار، ولعطارد العروق والعصب، وللمريخ . د والرأسوأما القمر يف اجلسد فله فيه مكانان ومها اجلل
  .الدم والصفراء، ولزحل الشعر والظفر والسوداء، وللمشتري اعتدال املزاج وسالمة اجلسد، وللزهرة النقش والصورة

جوزاء العينان، وللسرطان املنخران، ولألسد والربوج االثنا عشر أيضاً فيها مواضع وطبائع، فللحمل شعر الرأس، وللثور اجلبهة، ولل
الفم واللسان، وللسنبلة اللحية، وللميزان املنكبان واليدان والذراعان، وللعقرب الصدر، وللقوس فقار الظهر كله، وللجدي البطن، 

  .وللدلو اخلصيتان والذكر والكليتان، وللحوت الساقان والرجالن، وذه القسمة قيام اجلسد وعليها بين

    

فإذا عرفت هذه األصول عرفت ما يتفرع منها، فعند ذلك تعرف صناعة طب األجسام احليوانية، وا تكون لك املعرفة بطبائع 
فإن كنت جاهالً مبعرفة الطبائع احلية الناطقة، فأنت مبعرفة الطبائع املائية الصافية أجهل، ومن تدبريها أبعد، ألن . األجساد املعدنية
ومنها ما . ن يفرق حىت يزول عن عينه األوىل، وخيرج عن الطبيعة غري املعتدلة، وينشأ نشوء آخر، وحييا حبياة أخرىمنها ما ينبغي أ

ومنها ما يعمل به ضد ذلك ويرتل به من الرطوبة إىل اليبوسة ومن . حيول طبيعته من امللوحة إىل احلالوة ومن الصالبة إىل الرخاوة
 ومنها ما ميازح بعضه بعضاً إال بعد املصاحلة بينهما وذهاب ما يفسد حاهلما، فإن فصل أحدمها .احلموضة والعفوصة إىل االعتدال

فإذا عرفت مداواة السوداء اليت طبيعتها الربد واليبس حىت تردها إىل طبيعة البلغم، . عن صاحبه أفسده، وعن حد االعتدال أخرجه
وإذا عرفت أن حتيل طبيعة الصفاء اليت هي احلرارة واليبس إىل طبيعة الدم، . وهي الربودة والرطوبة، فقد أصبت بعض ما حيتاج إليه

وهاتان املرتلتان يف التدبري املعدين أجل منازل الواصلني إليها، ومها . وهي احلرارة واالعتدال، فقد أصبت أجل منازل طب األجساد
  .ة واليبوسةاألصالن األوالن، والفرعان التابعان، أعين احلرارة والربودة والرطوب

  وقال أرسطو طاليس
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  .إن الدائرة األوىل اليت دون السماء دائرة النار، والثانية دائرة اهلواء، والثالثة دائرة املاء، والرابعة دائرة األرض

ا وخيرج من دائرة األرض لونان من الدخان، أحدمها لطيف خفيف يتصاعد إىل العلو، وإذا قرب من دائرة اهلواء، غلظ وارتفع فيه
واللون اآلخر من . إىل أن يقرب من دائرة النار فيحمى وال جيد السبيل إىل النفوذ، فينحط راجعاً إىل معدنه، فيكون منه املطر

الدخان يثور من قرارها ويدور إىل سطحها، وهو كثيف ثقيل، فتكون منه اجلبال، فإذا رجع الدخان الصاعد إىل البخار الثابت، 
كالروح منه يف املاء، فإذا نضب املاء ظهرت اجلبال ورجع الدخان وانعقد منه يف باطنها وخللها ومنافذها شربته اجلبال فصار فيها 

. فإذا كملت له القوة واجتمعت طبائعه وقوي جسده وما حلت فيها، ظهر منها حبسب بعدها من االعتدال فيه. أجناس املعادن

بإزاء ما يف األرض من اجلزائر، فتكون أفعاهلا فيها موجودة كوجود أفعال واألربعة تدور إىل االثين عشر، ألن األربع الدوائر 
  .الكواكب السبعة يف االثين عشر برجاً كدوران الشمس فيها

وللحكماء يف هذا القول إشارات خفية وأسرار دقيقة ال يطلع عليها وال يعرف العمل ا إال إخوان الصفاء الذين صفت أذهام، 
 - حبسب الطاقة اإلنسانية-ة ما احتاجوا إليه من هذه الطبائع، ومزجوا بعضها ببعض، فحصل التشبه باإللهحىت بلغوا إىل تصفي

  .فنالوا سعادة البقاء يف الدنيا بالطمأنينة، وجعلت هلم يف اآلخرة خريات الدار احليوانية اليت هي احلياة احلقيقية

، أحدمها لطيف واآلخر كثيف، وثبات السفلى ورجوع العليا إليه، وقراره واعلم يا أخي أنه مبعرفة البخارين اخلارجني من التراب
  .فيه وثباته معهن يكون متام العمل وإحكامه

  وقال الحكيم

جسد الشمس رأس كل جسد، ومسي رأساً ألنه رئيس األجساد، وال تستطيع الكواكب اليت حتته أن تدنو منه وال تبعد عنه، وهو 
أمحر : فمنه نبات، ومنه جوهر، ومنه سهل، ومنه جبل، ومنه ما خيرج من خلطني:  فيها وقرب منهايضيء بنوره الكواكب إذا نزل

وإن حفرت األرض اليت يكون فيها الذهب حىت تبالغ يف حفرها، رأيت أرضها مذهبة كأا تشبه الزرنيخ . وأرضه تربق. وأصفر
يعتها حارة رطبة، واملياه اليت جتري فيها حلوة، فهذه طبيعة األصفر والكربيت األمحر، وتكون ريح سخنة، وهي أرض واسعة، وطب

أرض الذهب، وقوته وكونه يف معدنه، وكونه يف مكانه، وكونه يف نباته يف أوانه وشكله يف كيانه، فلذلك قال فيثاغورس إن 
لألجساد، ألن مزاجه يف احلرارة الشمس ملك كل جوهر، وطبيعته أعدل الطبائع، وإنه ال تفسده األرض، وال حترقه األشياء احملرقة 

واليبوسة والربودة والنداوة أجزاء متساوية، وليس يف طبيعته شيء زائد على شيء، وال ناقص وال فاسد، وهلذا عظموه وكرموه 
ومسوه مشساً، وصاغت منه امللوك تيجاناً وأكاليل، ورصعوه باجلواهر، ومحلوه على رؤوسهم إعظاماً لقدره، وتشريفاً لذكره 

  .لفضله على األجساد، وألنه أجل معدن موجود يف عامل الكون والفساد، وكرامة للشمس اليت ا صالح البالد وحياة العبادو

  وقال أفالطون

    

إنا دخلنا يف جبال حيث يكون الشمال، وكانت جباالً طواالً ال نرى الشمس فيها، فلم نستطع املكث ا من شدة الربد، ومل نر 
 شيئاً قليالً يف زمان الصيف، وكان الصيف هناك كالشتاء يف غري ذلك املوضع، وأعظم ما يكون منه، فلذلك قلنا إنه هناك نباتاً إال

ليس للعامل أفضل من تدبري الشمس، وال عمل أفضل من العمل الذي أخرجت، واجلوهر الذي صنعت، والصبغ الذي صبغت، 
ات، ومغناطيس النفوس اجلزئيات والشهوات اجلسمانيات، وجعلته أرفع والسحر الذي سحرت به العقول، وجعلته طلسم الطلسم



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  807  

  .املنازل يف الطبائع املعدنية وصريت صناعته أكرب الصنائع املهنية األرضية

وقال أفالطون إين أرسلت نفراً من أصحايب حنو اهلند فذكروا أم سقطوا يف بالد خفيفة طيبة، فأعجبهم ذلك، وذكروا أن أهل 
 طوال األعمار، قليلو األمراض، صحيحو األجسام، وليس فيها حر شديد وال برد شديد، معتدلة أقسامها، مستو هذه األرض

  .نظامها، وأن املزاج ال يفسد فيها سريعاً، فعلمنا أن ذلك املكان خط االستواء ومعدن الذهب

رض طول ثلث السماء، وأنه ليس ا حر وال برد، ومن هذا القول قال احلكماء ملا ذكروا جنة الفردوس، وذكروا أنا مرتفعة من األ
ولذلك قال . وال رطب وال يبوسة، وال ما خيتلف وال ما خيتلط، إا مستقيمة يف كل شيء، مقدرة ملسكن من أكرمه اهللا تعاىل

 والنفس الساكنة إذا .إن اجلسم ما دام معتدل املزاج، مستقيم الطالع، يكون ذا مكث يف الدنيا واستقرار فيها: جالينوس وأصحابه
. كانت عارفة بباريها مقرة بتوحيده، عادلة يف حكوماا، فهي ساكنة يف جنة الفردوس بالقوة، فإذا فارقت اجلسد وصلت إليها

ما دام اإلنسان مستقيم املزاج ال يزيد بعضه على : ولذلك استعمل هو وأصحابه صناعة الطب واستعجلوا صالح أجسامهم وقالوا
حيح ال يدخل السقم عليه وال يصل األمل إليه، وصلح أن يكون من ساكين الفردوس، وذو املرض واألمل ال يكون بعض، فهو ص

  .ساكنها

ال تشبه جنة الفردوس بالشمس ألا ليس هلا من فعلها موت وال مرض وال فساد، وأا حياة العامل : ونعود إىل ما كنا فيه ونقول
إنا تعلمنا منها عمل محرة، مث حللنا منها لونني، يعين من : وقال. احلمرة وطعمها إىل احلالوةفهي املاسكة لكل جسد ولوا إىل 

  .احلجر املختص ا، وكتبنا به كتاباً وصنعنا منه خامتاً للملوك وتاجاً هلم

لبياض وما يتبع البياض من إن القمر هو يشاكلها ويريد التشبه ا، واحملاكات هلا، وهو يف ذاته أسرد، ومنها يأخذ لون ا: فصل قال
الصفرة، مث تسلبها إياه وتنحط منه قوة، فيعمل يف األرض عمالً حياكي لونه، وهي الفضة، وهي تفسد يف األرض ويف النداوة، 

والقمر إذا حصل حتت شعاع الشمس غاب فيها حىت ال يرى، وكذلك الفضة إذا . طعمها احلموضة ألنه يزجنر كما يزجنر النحاس
وسلطان القمر يف اجلسد على املخ والدم واملرتني . ذهب خفيت يف لونه ومازجته، ومع النحاس كذلك، وتقبل الصبغةمازجت ال

  .على عيون املاء وعلى املد واجلزر وعلى كل شيء تكزن فيه زيادة ونقصان

نه جزوع رقيق ليس له صرب على ما إنا صنعنا من الذهب إكسرياً وطرحنا منه على الفضة فصارت ذهباً، وما أسرعه إليها، أل: وقال
  .يؤذيه، واألرواح الصاعدة كلها عدو له، وكل جسد روحانية صاعدة يؤذيه وال يوافقه

  .واملاس جوهر حار يابس أنثى حامض، وهو قريب من الفضة خيتلط بالفضة والذهب إذا نقي وصفي

تركها، ولكن إذا صبغ هو نفسه يفر صبغة منه وال يثبت والرصاص واحلديد يكون منهما ما يصبغ وخيتلط باألرواح وحيبسها وال ي
وإذا قبل الصبغة . فيه، وينبغي أن ينقى ويلني، وهو ميسك لون الصبغة يف غريه فيكونان يقبالن الصبغة، ويعلو منه العلو منه الكلب

  .مل تفارقه ويثبت على التصفية، وخيرج منه فضة

ص أسود يقبل الصبغة ويعلق به مثل العلق، ويعض مثل الكلب العقور، وإذا ولزحل يف األرض أسرب أسود، وهو كيوان، ورصا
قبل الصبغة مل يفارقه من احلرارة إذا كانت فيه روحانية حارة صاعدة من بطن الشمس، وهو ذكر قليل احلالوة ويقبل الصبغة، 

لروحانيات، وحيول بينها وبني احلروب، ويكون منه الشمس، ومشسه كرمي مرتفع، ويصبغ منه ضروب املياه وحيبس عطارد ومجيع ا
  .وهو عدو الفضة من أجل كربيته ويصبغ احلجارة
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والزئبق بارد وهو فضة غلبت عليها النداوة فأفسدا وحللتها، ومن عرف دواءه قدر أن يرده إىل كيانه ويصري فضة، وجيمع بني 
  ! صالح ما بينه وبينها وصل إىل ما يريد، وبه تكون حياة املوتى ومن قدر على إ. األرواح ويزاوج بينها، وما أقل صربه على النار

  وقال إن الحجارة ثالثة ألوان

فالذي ال يذوب وال يكون كلساً فهو حجر كرمي . منها ما يذوب، ومنها ال يذوب، ومنها ما يكون كلساً، ومنها ال يكون كلساً
 وهو حجر األملاس حجر عظيم وله ضد يعاديه وهو األسرب، ومن وهو أشرف اجلواهر وهو الياقوت، له ضد يعاديه ومقدر عليه،

احلجارة ما يزداد يف األرض، ومنها ما ينقص ويتفتت، ومنها ال يقبل الصبغة من املطر والشمس مثل اجلزع والعقيق وغريه، ومنها 
  .مرة ويثبت عليهاما يتحول من لون إىل لون، مثل الياقوت يبتدئ يف البياض مث إىل الزرقة مث الصفرة مث احل

  فوائد فيما سبق من األقوال

  األصباغ والحجارة

واعلم يا أخي أن احلمرة هي من أجل األصباغ وهي األصل هلا كلها، إذ كانت الشمس محراء وروحانيتها كلها محر وصفر، 
 املوت وال خري فيما غلب والبياض أول األلوان، وهو يتحول إىل السواد كاألرض اليت إليها مالت الطبائع، وهو لون زحل وهو

  .عليه

جسد وهو كربيت خمتلط بالفضة، وهي باردة قريبة من احلر من أجل الكربيت الذي فيها، فإذا غسلت ونقيت : واألرقشينة
  .وأحرقت صارت باردة يابسة، وهلا أعمال تدخل فيما حيتاج إليه أهل الصنعة

ة القدماء، ألم كانوا يعلمون منه أعماالً كبرية، وحيلون به كل طبيعة وهو حجر كرم كرمته احلكماء ومدحته الفالسف: واملغنيسا
ومسوه ذا اليبس فالذكر منه يابس واألنثى هشة سوداء شديدة . من األجساد املعدنية، وهو يلني احلديد والزجاج، ومنه ذكر وأنثى

والشاذة باردة يابسة لينة خيرج منها املس، . ةالسواد، وزاوجها مع الكربيت املسمى أفريون، مث طروحوه عل القلعي، فحوله فض
وصنعت منها احلكماء ما احتاجت إله يف التدبري وهي تزاوج مجيع األجساد واحلجارة اخلضرة، ويكرمها احلكماء ويعظمها وهي 

  .طلسمات جليلة، ويعمل ا أسحار عجيبة، ومنها الفريوزج وخيرج منه جسد، ومنها الدهنج والألزورده

  .حلجارة حجارة حجارة فيها طبيعة الكربيت والزئبق والطلق واللؤلؤ والصدفوإن من ا

إن يابسات، والرطوبة حتلل؛ فإم : وقشر البيض كله بارد يابس، واخلل حيله كله حىت جيعله يف املنظر كاملاء قال جالينوس
وقشر البيض قد أكرمته . ن ويعملون صورة السحرحيبسون الزئبق ويصنعون املياه ويصريوا أجساد الطلسمات ويقبلون ا األعيا

  .والعظم بارد يابس واللنب ندي من أجل دمسه، فإذا فارقه دهنه فهو بارد يابس. احلكماء وله أمساء كثرية مكتوبة

  النبات

 وأا تعمل يف وأعلم يا أخي أن احلكماء ذكروا أن يف النبات من قوى هذه الروحانيات مثل ما يف إجساد هذه املعادن اجلامدات،
أجساد املعادن الذائبة مثل ما تعمل أرواحها املفارقة هلا إذا رجعت إليه وأقيمت نشأة ثانية، وهي كثرية ال حيصر عددها وال يعلم 

  .اإلحاطة بكلية معرفتها إالى اهللا، عزا امسه، ولكن نذكر منها ليكون دليالً على الباقي إن شاء اهللا
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فول شجرة ورقها مثل ورق الفصل  

  .مدملج مستطيل ينبت صاعداً مثل القضان، ال ميوت صيفاً وال شتاء؛ تنبت يف جبال الشام

وقيل إن أول شجرة طلعت على وجه األرض . قيل إنه إذا استخرج ماؤها وألقي على الزئبق وطبخ به بارد مراراً عقده فضة بيضاء
لسم املشاكل لصورة اإلنسان يف النبات، ويكون من ذكر أو شجرة أصلها كهيئة اإلنسان، وهي مقدمة الكون اإلنساين يف الط

  .أنثى، وإذا كسر عودها وجد داخلها كالصليب

وهلا أمساء كثرية، وهي شجرة معروفة، وهي تنفع من داء الصرع إذا علقت على من به الصرع، ومن املرة السوداء، وما دامت عليه 
سدة، ويتخذ منها طلسم وينصب على البيوت املسكونة، فال يبقى ا روح وهي حارة، وهي تطرد األرواح الفا. معلقة ال يصرع

  .فاسدة، وال دابة مؤذية إال هربت

  .وقد صنف رجل من احلكماء يف هذه الشجرة كتاباً ذكر منافعها

. ك بعض قوىوالسكبينج والسقمونيا واللبان والزئبق والسندروس واألفيون تلني األجساد، وحتسن األرواح، وتنفي اخلبث، ومتس

وذوات الصموغ واأللبان من األشجار تفعل أفعاالً كثرية وتعمل أعماالً . الروحانيات الصاعدة، وحيرق بعضها الكباريت الفاسدة
  .جليلة وفيها قوى فاضلة

  شجرة الخوس

    

رض من أصلها مقشرة، ومن  إذا أخذ من ورقها مما يلي األ"حورمسون" وأمسها بالرومية "خوس"وقيل إن شجرة يقال هلا بالفارسية 
زبد البحر وزرنيخ أمحر أجزاء، ودقت مجيعاً، مث اطل به ما شئت من األجزاء الربية، واحم بالنار فإنه ذهباً أمحر، مث ال يصرب إذا 

  .سبك بالنار

يتكون منها وأوراق هذه الشجرة مدورة، إذا طلعت عليها الشمس، رأيت لورقها ملعاً وبصيصاً، ويكون دود أصفر مثل الذهب 
  .ويدب عليها روحانيات ما ينحط إليها مما وكل ا

  الدفلى

وقيل إن الدفلى إذا أخذ نوره الشديد احلمرة، ومن ورقه وعوده وحلائه وعروقه، ودق دقاً جيداً، وطلي به النحاس وهو ذائب، 
  .خيرج منه شبه الذهب، لكنه ال يصرب على النار مرة ثانية

  العنب

لعنب وهو خل اخلمر له فضل كثري، ويلني الطبائع كلها يف األجسام واألجساد، وحيلل ويلني وهو يبيض األسود واخلل املتخذ من ا
وأكثرها هذه الصفات وأمسائها مل نذكرها من النبات، فذلك يف كتاب احلشائش وكتاب اخلواص، وكذلك يف . ويسود األبيض

حليوان، وإمنا مبا ذكرنا ليعلم الناظر يف كتابنا أن مجيع ما يف العامل قليلة كتاب األحجار وما يشاكل ذلك من بدن اإلنسان وأعضاء ا
وكثريه، وكبريه وصغريه، ومعانه ونباته، وحيوانه ومواته، مل خيلق إال باحلكمة، وأنه مربوط بعضه لبعض ال خيلو من منفعة، ويف 

 كلها حمفوظة يف أماكنها، وأنه جل أمسه حافظها وموكل كونه حكمة تدل على الصانع احلكيم جل امسه وتعاىل ذكره؛ وأن األشياء
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ا مالئكة تنشئها وتنميها وتربيها، ولكل منها مستقر ومستودع، وكلها مبينة يف كتاب كرمي ولوح عظيم، منه بدت وإليه تعود، 
  .وأا مثاالت معالمات ملا كانت منه وبدت عنه 

 أن اجلن والشياطني واملردة موجودون يف األمكنة الالئقة م اليت ينبغي هلم أن السحر الذي جيوز لألخوان مزاولته وأعلم يا أخي
  .وأن من بعض أمكنة اجلن والشياطني صدور املنافقني من اإلنس. يكونوا فيها، وكذلك املالئكة، ولكل منهم مقام معلوم

 وأن املالئكة صدور املؤمنني ومن فوقهم من .وأا حالة فيهم للوسوسة والغواية، وهلم قرناء من اجلن يوحي بعضهم إىل بعض
وقد ذكرنا يف ". نزل به الروح اآلمني على قلبك لتكون من املنذرين بلسان عريب مبني: " األنبياء واملرسلني كما قال جل جالله

 أشكاهلا من رسالتنا اجلامعة أن من النبات واحليوان واملعادن أجساد وأجساماً وقوى ختتص بكل نوع من أنواعها وشكل من
فنريد أن نذكر يف هذا الفصل كيفية استعمال احلكماء هذه القوى واألرواح يف السحر الذي كانوا يعملونه ويعلمونه . األرواح

لتالمذم، وهو معرفة اخللط واملزاوجة يف الوقت الذي ينبغي فيه ذلك، ومعرفة النسبة واستواء األنصبة، وإجراء الروحانيات يف 
  .وتركيب األجسام على األجساد، وإمكان األرواح فيها بعد املماتاجلسمانيات، 

  سحر السيد المسيح

وأعلم يا أخي أنه من قدر على أن حيي اجلسم بعد موته مثل ما عمله املسيح، فقد أتى بسحر عظيم ال تكاد النفوس أن تصدقه وال 
رواح منها خرجت مث عادت إليها، وهي أصباغ مشرقة العقول أن حتققه، وهو يقني وسحر مبني، ولكنها أجساد غري ناطقة، وأ

وأعلم يا أخي أن هذا الصنف من السحر يفسد العقول ويتلف النفوس إذا عطفت إليه وأقبلت عليه وينبغي إلخواننا، ! وألوان مونقة
ال ووصف وقال رأيت، وإمنا أيدهم اهللا، أن ال يلتفتوا إىل هذا الفن من جهة القياس وقراءة الكتب والتجربة واالعتماد على من ق

املراد من ذلك اتباع املعلم الواصل واحلكيم الفاضل املان على من حيب أن مين عليه بذلك، إذا كان ممن ينبغي أن يعلم له السحر 
بلى "  قال -أومل تؤمن؟ يعين بالصفة : قال" رب أرين كيف حتي املوتى:" احلالل ويعرف كيف حييي اهللا املوتى كما قال إبراهيم

يعين أجساد ثابتة جزءاً كما "  فاجعل على كل جبل منهن جزءاً-فخذ أربعة أزواج طائرة :" قال.  بالنظر-" ولكن ليطمئن قليب
وهذا مقتضى هذه اآليات على ما .  يأتينك سعياً، واعلم أن اهللا على كل شيء قدير- باملاء احمللل -ينبغي أن جيعل عليه؛ مث ادعهن 

  .لصناعةتأوله أصحاب هذه ا

    

وذا السحر عمل قارون وصرفه يف غري حله وخالف موسى فيفعله وتعدى ما رمسه له بينه وبينه، وخسف به وبداره وابتلعته 
وقل من يستحق تعليم هذا السحر يف العامل، وإمنا أردنا مبا ذكرناه ونذكره تلقيح عقول إخواننا، أيدهم اهللا، . األرض وما كان معه

يضهم على النظر يف كل العلوم واملعرفة مببادئ الصنائع وكيفياا، ليكونوا علماء حكماء، ويفارقوا عامل اجلهل باملعارف، وحتر
وما أكثر الناس ولو حرصت "وصفاته، ويتخلصوا من أهله وآفاته، ويرتقوا إىل عامل العقل وخرياته، وينالوا درجة العلم وبركاته 

  .ما همواملوفق لذلك قليل، وقليل . "مبؤمنني

السحر ومعرفة أحوال القمر واعلم يا أخي، أيدك اهللا تعاىل، أنه ال ينبغي ألحد من إخواننا، أيدهم اهللا، وال ألحد من أي الناس 
كان أن يبتدئ بتدبري شيء من األشياء وال صنعة من الصنائع، وال عمل من األعمال يريد به الصالح يف أمر نفسه ومعيشته، إال 

  . القمر ألنه اختص بتدبري عامل البشربعد معرفة أحوال

واعلم يا أخي أن اإلنسان هو الفرد، ومجيع ما حتته فهو منسوب إليه، وهو ملك مساء الدنيا وخليقة الشمس على عامل األرض، 
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 والشمس خليفة اهللا تعاىل يف السموات واألرض، وكل كوكب يف فلكه فغنما هو ملك ذلك الفلك ومدبره وخليفة الشمس فيه،

والشمس ملك الكواكب، وفلكها سيد األفالك وا تتصل احلياة من معدن احلياة، ومنها تتصل بكل حي ناطق وحساس متحرك، 
  .وهلا صفات ا ختتص وتفضل على سائر الكواكب، مبا فضلها اهللا تعاىل، وجعل هلا القوة احلافظة على مجيع املوجودات

  واعلم أن القمر في جميع أموره كاإلنسان

ذلك أنه يبتدئ بالنشوء كما ينشأ اإلنسان وله زمان يكون فيه كالصيب وحاله من بعد الوالدة، وله زمان احلداثة والشبيبة، وله و
. زمان قوة واستكمال، وله زمان كهولة ونقص، مث ال يزال كذلك حىت يعدم وجوده، ويغيب حىت اليرى، ويستأنف نشأة أخرى

فإذا كان ذلك كذلك، . له يف الربوج يشاكل مسري اإلنسان يف أمر معيشته ومجيع متصرفاتهوكذلك حال مسريه يف دقائقه ومناز
الزجر والفال وال رقي والعزائم، وعمل اخلواتيم، وربط : فيجب على من يريد االبتداء مبثل ما ذكرناه أوالً من عمل السحر احلالل

استخراجها، ومجيع ما أحب عمله من حل وعقد وأعمال الروحانيات، ونصب الطلسمات، ووضع العالمات، ودفن الذخائر و
نريجنات وقلب األعيان، وحتويل الكيان من كيان إىل كيان، فليبدأ مبعرفة مسري القمر ومعرفة طبائع منازله ويعرفها مرتلة مرتلة، 

لك من التقومي السماوي ويصحح مسري الشمس والكواكب من التقومي، فإن ذلك معني على ما يريد االبتداء به، وليكن نظره لذ
ونريد أن نبني ذلك وهو مذكور يف كتب . واحلظ اإلهلي، وينظر إىل القمر كل ليلة ويستدل به وبرتوله يف الربوج اإلثين عشر

احلكماء العلماء بصناعة النجوم، فإن عدم الناظر يف ذلك معرفة املسري يف الفلك بالنظر يف اآلفاق، فلينظر ذلك يف التقومي األرض 
  .واخلط اإلنساين الوضعي والكتاب اجلزئي، فإنه سيبلغ بذلك بعض ما يريد إن شاء اهللا

  منازل القمر ومواقيت مقامه

إن القمر يرتل كل يوم يف مرتلة، ومقدار مقامه يف كل مرتلة ساعة غري سدس، ألن املرتلة ال تطلع حىت متضي مخسة : قال احلكيم
مر إذا طلع أول ليلة من الشهر يقيم ستة أسباع ساعة مث يطلع مرتلة، ويزداد كل ليلة ستة أسداس ساعة، مث يطلع مرتلة أخرى والق

أسباع ساعة مث يطلع يف الليلة السابعة من الشهر فيقيم إىل نصف الليل مث يغيب، مث يزداد كل يوم ستة أسباع ساعة على هذا 
  .القياس

شمس، مث يغيب ويطلع حني تغرب ويغرب حني تطلع، فيكون له ذه فإذا كانت ليلة أربع عشرة يطلع فيقيم إىل وقت طلوع ال
  .اخلالفة خالفة كاملة، ألنه يتسلم تدبري العامل عند غروفها، ويغيب عند طلوعها حماكياً هلا يف االستدارة والتمام

ذلك حىت يطلع ليلة سبع وإذا كانت ليلة مخس عشرة يتأخر طلوعه ستة أسباع ساعة مثل ما طلع يف أول ليلة من استهالكه مث ك
وعشرين مع غداة الفجر مث يستتر حتت شعاع الشمس يومني وهي قيامته ورجوعه إىل مالكه فيوفيه حسابه، مث ينشئه نشأة أخرى 

  . مث يظهر فيطلع مثل ما قدمنا ذكره"ذلك تقدير العزيز العليم"

  فإذا نزل القمر بأول الحمل وهو السرطان

    

ه وستة أسباع درجة، وهو ناري حنس يصلح فيه من األعمال ما خيتص بأمور النساء، وجيتنب فيه لبس إىل اثنيت عشرة درجة من
ويف هذا احلد تتحرك روحانية تتصل بأنفس امللوك والسالطني، ويظهر فيهم الغضب . الثياب اجلدد، وترك األعمال كلها باجلملة
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امل كله فيظهر من ذلك يف كل واحد حبسب قوته وما جعل له من والبطش بالقتل وسفك الدم واجلور والظلم، مث يعم ذلك الع
واشتر فيه الرقيق . ومن تزوج يف هذا اليوم حظيت املرأة عنده وحظي هو عندها. قدرته، وال يصلح إال ملا كان من أحوال النساء

خ يف هذا اليوم أخاً، فإن مودة والدواب والشاه والبقر، واغرس فيه وازرع وابن البناء، فإن عاقبة كل ذلك حممودة، وال تؤا
ومن ولد يف هذا اليوم . املتحابني التلبث، وال تشتر فيه شيئاً للتجارة فإن عاقبته غري حممودة، وال تعاجل فيه طلسماً وال دعوة حبال

ة مشهورة إن كان ذكراً كان فاجراً شريراً ال تلبث األموال معه، وال حيمل يف شيء من أموره؛ وإن كانت أنثى كانت فاجر
  .الفجور، جميبة حظية عند الرجال حريصة عليهم

  . سعد، حار، يابس، وهو ألين جوهراً: البطين

  فإذا نزل القمر بالحد الثاني من الحمل

وهو اثنتا عشرة درجة وستة أسباع، فعند ذلك ينحط إىل العامل روحانيات معتدلة تصلح ما تقدم من الفساد يف األرض، وتصلح ما 
 املقدم ا، وتزيل غضب امللوك من نفوسهم، وهو يصلح جلميع األعمال واألفعال وما خيتص به الرجال دون النساء، كان بإفساد

فاعمل فيه نريجنات العطف واحملبة بامللوك والسوقة واإلخوان ومن أحببت من الرجال دون النساء خاصة، واعمل فيه الطلسمات 
طماخس ودبر فيه الصنعة، وعاجل فيه الروحانيات، وادخل فيه على امللوك، واسع يف والنريجنات األربعة املوضوعة يف كتاب ارس

حوائجهم، واتصل فيه م، واستفتح املودة بينك وبينهم، وال تتزوج فيه وال تشتر فيه رقيقاً، وال شيئاً من احليوان الذي تريده 
وازرع فيه وال !  فإنه من لبس فيه ثوباً جديداً خيشى عليه من السلللقنية، وال تشتر فيه شيئاً للتجارة، وال تلبس فيه ثوباً جديداً،
ومن ولد يف هذا اليوم إن كان ذكراً كان صاحلاً ناسكاً كتوماً . تكتل غلتك فإنه من أكتال يف هذا اليوم غلة مل يبارك له فيها

  .متهتكة، سيئة السرية مبغضة يف الناسلألسرار، حممود السرية، حسن املعيشة، كثري األعداء؛ وإن كانت أنثى كانت فاجرة 

  ممتزجة الحرارة والبرودة، سعدة، متوسطة : الثريا

  .وهي من مخس وعشرين درجة ومخسة أسباع درجة من احلمل إىل مثاين درجات وأربعة أسباع من الثور

  وإذا نزل القمر الثريا

ن النساء، واحلل عقد السموم، ودخن فيه بدخن احملبة، واعمل فاعمل فيه نريجنات احملبة وأفعاالً ختتص بالنساء وإطالق املأخوذ ع
الطلسمات، ودبر فيه الصنعة، وسافر فيه للدعوات، وادخل فيه على امللوك واتصل باألشراف، وتزوج واشتر فيه ما أحببت، وابن 

 جدد ثيابك، فإن ذلك كله األبنية، واختلط فيه باإلخوان، وازرع فيه واحصد زرعك، واكتل غالتك، والبس فيه ما أحببت من
ومن ولديف هذا اليوم ذكراً كان أم أنثى كان صاحلاً سعيداً حممود السرية مستور . حممود العاقبة نافذ الروحانيات حسن اخلامتة

  .الدخلة

  نحس، أرضي، يابس : الدبران

  .وهو من مثاين درجات وأربعة أسباع درجة من الثور إىل متام إحدى وثالثة أسباع منه



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  813  

  ذا نزل القمر الدبرانفإ

فاعمل فيه نريجنات العداوة والبغضاء خاصة، وال تدخل فيه على امللوك، والتسع يف حوائجهم وال تتصل م، وال تستفتح عمالً يف 
لك تدبري الصنعة وال يف تدبري طلسم وال دعوة وال زرع والغرس، وال تكتل غلة، وال تعاجل فيه أحداً، وال تتزوج، وال تسافر فإن ذ

ومن ولد يف هذا اليوم إن كان ذكراً كان حمذوراً خبيث الدخيلة والسرية، شريراً قتاالً، وإن كانت أنثى . كله غري حممود العاقبة
  .كانت فاجرة متهتكة ال حيبها أحد وال حتظى عنده

  نحسة يابسة ممتزجة بسعادة : الهقعة

ن درجة وثالثة أسباع درجة، إىل أربع درجات وسبعي درجة من تنحط فيه إىل العامل روحانية ممزوجة، وهي من إحدى وعشري
  .احلوزاء

  فإذا نزل القمر بالهقعة

    

وال تستفتح دعوة وال تدبر فيه صنعة . فاعمل فيه نريجنات السموم وأخالطكها، واعمل فيه الطلسم كله، وعاجل فيه من األرواح
وادخل على امللوك واسع يف حوائجهم، واتصل باألشراف . ود العاقبةوال زرعاً وال غرساً وال تزوجياً، فإن ذلك كله غري حمم

واإلخوان، واشتر فيه الرقيق، والبس فيه ما أحببت من جدد ثيابك، وسافر فيه فإن ذلك كله حممود العاقبة نافذة الروحانية حسن 
ود، وخبيث الدخيلة والسرية، شريراً قتاالً؛ وإن ومن ولد فيه إن كان ذكراً كان مذموماً يف الناس كثري األذى هلم، غري حمم. اخلامتة

  .كانت أنثى كانت صاحلة قليلة الكالم، حظية عند الرجال مستورة احلال

  لينة، رياحية، سعدة : الهنعة

  .وهي من أربع درجات وسبعني من اجلوزاء إىل متام سبع عشرة درجة وسبع من اجلوزاء

  فإذا نزل القمر بالهنعة

العطف واحملبة واملودة، ودخن فيه الدخن، واحلل السموم، واعمل الطلسمات، ودبر فيه الصنعة، وادع فيه فاعمل فيه نريجنات 
الدعوة وادخل فيه على امللوك واسع يف حوائجهم، واتصل باإلخوان، واستفتح فيه باألعمال، وتزوج، واشتر فيه الرقيق، وازرع 

ومن ولد يف هذا اليوم : قال. عاقبة، نافذ الروحانية، باقي الزكاء والربكةواحصد واغرس، واكتل غلتك، وسافر فإن ذلك حممود ال
إن كان ذكراً كان حسن السرية حمموداً يف الناس؛ وإن كانت أنثى كانت حظية عند الناس، حريصة عليهم، فاجرة، مستوراً عليها 

  .ذلك

  رياحي لين، سعد، : الذراع

  . إىل آخرهوهو من سبع عشرة درجة وسبع درجة من اجلوزاء
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  فإذا نزل القمر بالذراع

فاعمل فيه نريجنات الشهوات واحملبة، ودخن فيها بدخنها، واستفتح فيه أعمالك، وادع فيه بالدعوة، وعاجل فيه من الروحانية كلها، 
وازرع فيه ودبر فيه الصنعة، واعمل فيه الطلسم، وادخل فيه على امللوك واسع يف حوائجهم، واتصل فيه باألشراف واإلخوان، 

واحصد واغرس فيه، وتزوج، واشتر الرقيق والدواب، والبس ما أحببت من جدد الثياب، وسافر فيه، فإن ذلك حممود العاقبة نافذ 
ومن ولد يف هذا اليوم ذكراً كان أو أنثى كان سعيداً صاحلاً حممود السرية : قال. الروحانية، حسن اخلامتة يف الزكاة والربكة

  .تم خبامت على فصة صورة هذا الكوكب رأى ما حيبهومن خت. والتدبري

  سعدة، لينة، ممتزجة بالنحس : النثرة

  .وهي من أول السرطان إىل اثنيت عشرة درجة وستة أسباع درجة منه

  فإذا نزل القمر بالنثرة

دبر فيه الصنعة، وال تعاجل فيه فاعمل فيه نريجنات السموم والقطيعة والعداوة خاصة، واعمل فيه الطلسم، وادع فيه بالدعوات، وال ت
وسافر فيه، وادخل فيه على امللوك واسع يف . الروحانية، وال تلبس ثوباً جديداً، فإن من لبس خيشى عليه من احلرق بالنار

. حوائجهم، واتصل باألشراف واإلخوان، وازرع واحصد، وال تكتل غلتك فيه، وال تتزوج، وال تشتر رقيقاً وال دابة وال جتارة

ومن ولد يف هذا اليوم إن كان ذكراً كان حمارفاً حمدوداً يف معيشته؛ وإن كانت أثىن كانت سيئة السرية، حظية عند الرجال، : الق
  .حمببة يف الناس

  : الطرفة

  وهي من اثنيت عشرة درجة وستة أسباع درجة من السرطان إىل مخس وعشرين درجة ومخسة أسباع درجة منه، مائية، حنس، لني، 

  ا نزل القمر بالطرفةفإذ

فاعمل فيه نريجنات القطيعة والعداوة وعقد الشهوة خاصة، وال تعمل فيه الطلسم، وال تدبر فيه الصنعة، وال تدع بدعوات 
روحانية، وال تعاجل فيه أحداً البتة بشيء من العالج، ومن يلبس فيه ثوباً جديداً خشي عليه من جراحة تصيبه فيه، وال تدخل فيه 

لوك، وال تتصل باألشراف واإلخوان، وال تتزود، وال تشر رقيقاً وال دابة، فإنه من فعل ذلك مل حتمد عاقبة أمره وأعقبته على امل
وال تسافر فيه، . حسرة وندامة، وال تزرع فيه وال حتصد غلتك وال تكتلها، فإنه من زرع واكتال غلة يف هذا اليوم انتهبته األعداء

ومن ولد فيه ذكراً كان أو أثىن كان منحوساً شريراً متهتكاً . من ابتدأ مبحاربة عدوه فيه وخالطه طفر بهوحارب يف هذا اليوم، فإن 
  .غري حممود السرية، مذموماً يف الناس

  مائية، ممتزجة بالحرارة، سعيدة مضروبة بنحس، : الجبهة

  بعة أسباع درجة من األسد وهي من مخس وعشرين درجة ومخسة أسباع درجة من السرطان إىل مثاين درجات وأر
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  فإذا نزل القمر بالجبهة

    

فاعمل فيه نريجنات اإلطالق، وحل عقد الشهوة والسموم خاصة، واعمل فيه الطلسمات، وال تدبر فيه الصنعة، وال تدع فيه 
ف واإلخوان، واحصد بالروحانية، وال تعاجل من األرواح وغريها، وادخل فيه على امللوك واسع يف حوائجهم، واتصل فيه باألشرا

فيه وازرع، وال تكتل غلتك فإن من اكتال فيه غلة سرقها منه اللصوص أو سرقوا مثنها، وتزوج يف هذا اليوم فإنه يوم حممود 
ومن ولد يف هذا اليوم إن كان : قال. العاقبة، واشتر فيه الرقيق والدواب، وسافر فيه، وافتتح فيه احلرب فإن فيه الظرف والسالمة

 كانً داهية مكاراً ذا حيل وخدائع؛ وإن كانت أنثى كانت حظية عند الرجال، غالبة الشهوة، شديدة احلرص عليهم، مستورة ذكراً
  .احلال

  نارية، يابسة، سعدة : الزبرة

  .هي مثاين درجات وأربعة أسباع درجة من األسد ىل إحدى وعشرين درجة وثالثة أسباع درجة منه

  فإذا نزل القمر بالزبرة

واعمل فيه الطلسمات، ودبر الصنعة، وادع فيه بالدعوات، . مل فيه نريجنات عطف قلوب امللوك واألشراف وإخوان خاصةفاع
وعاجل فيه من األرواح، وادخل فيه على امللوك واسع يف أعماهلم، واتصل باإلخوان واألشراف، وازرع واحصد واكتل غلتك، 

ت من جديد الثياب، وسافر، ودبر تدبري احلرب، واستفتح األعمال كلها، فإن ذلك وتزوج، واشتر الرقيق والدواب، والبس ما أحبب
ومن ولد فيه ذكراً كان أو أثىن كان سعيد اجلد، مستوراً . كله حممود العاقبة، نافذ الروحانية، حسن اخلامتة، تام الزكاء والربكة

  .صاحلاً، ميموناً على والديه وأهل بيته، حمموداً يف الناس

  ممتزج الجوهر من الناري واألرضي، نحس مضروب سعادة، : الصرفة

  .وهي من إحدى وعشرين درجة وثالثة أسباع درجة من األسد إىل أربع درجات من السنبلة

  فإذا نزل القمر بالصرفة

تدع فيه فاعمل نريجنات العداوة والقطيعة والتفريق، ودخن فيه بدخنها، واعمل فيه الطلسمات، وال تدبر فيه الصنعة، وال 
بالدعوات، وال تعاجل فيه من األرواح الروحانية، وال تزرع فيه وال تكتل غلتك، وال تستفتح فيه األعمال، وال تدخل فيه على 
امللوك والتسع يف حوائجهم وال تتصل م وال باألشراف واإلخوان، وال تتزوج، وال تشتر الدواب والرقيق فإن ذلك كله غري 

وخالط فيه . فذ الروحانية، خمشي اخلامتة، وال تلبس فيه ثوباً فإن من لبس فيه ثوباً جديداً ضربه السلطانحممود العاقبة، وال نا
ومن ولد يف هذا اليوم إن كان ذكراً كان خبيث الدخيلة داهي . األعداء، ودبر فيه احلرب، وسافر فيه فإن فيه الظفر والسالمة

  .انت بذيئة سليطة مذمومة عند الناسالفكر، مقبوالً عند العامة؛ وإن كانت أنثى ك

  . أرضية يابسة، سعدة، مضروبة بنحس: العواء
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  .وهي من أربع درجات من السنبلة إىل سبع عشرة درجة وسبع درجة منها

  فإذا نزل القمر بالعواء

ع فيه الدعوة، وعاجل من فاعمل فيه نريجنات احملبة واملودة بالنساء، والق األشراف واإلخوان وغريهم، واعمل فيه الطلسمات، واد
الروحانية، وازرع واحصد وال تكتل غلتك فإنه من اكتال فيه غلته بغته السلطان بغرم، وال تدبر فيه الصنعة، وال حتارب وال ختالط 

كراً األعداء، وادخل فيه على امللوك واسع يف أعماهلم، والبس فيه الثياب، واشتر الرقيق وسافر ومن ولد يف هذا اليوم إن كان ذ
كان مشؤوماً على أهله ووالديه، حمدوداً حمارفاً مبغضاً يف الناس؛ وإن كانت أنثى كانت حمظية حمببة عند الرجال، ذات عفة وحسن 

  .حال

  أرضي يابس، نحس : السماك

  وهو من سبع عشرة درجة وسبع درجة من السنبلة إىل آخرها، وينحط فيه إىل العامل، روحاين، حنس، 

   بالسماكفإذا نزل القمر

وال تعمل فيه الطلسمات، وال . فاعمل نريجنات العداوة والتفريق بني االثنني، والسموم القاتلة، وكل شيء يؤدي إىل مضرة وأذى
تدبر الصنعة، وال تستفتح فيه األعمال، وال تزرع وال حتصد، وال تنب فيه األبنية وال تكتل غلتك، وال تدخل فيه على امللوك، وال 

إلخوان واألشراف، وال تدبر فيه احلروب، والتتزود، وال تشتر فيه الرقيق والدواب، واجتنب مجيع األعمال إال احللق ختالط فيه ا
ومن ولد فيه ذكراً كان أو أنثى كان مشؤوماً، حمدوداً متهتكاً، سيء السرية، مذموم . واحلمام وأخذ الشعر فقط، وال تسافر فيه

  .العمل

  .  إلى اثنتي عشرة درجة وستة أسباع درجةوهو من أول الميزان: الغفر

  وهو رياحي، سعد، 

  وإذا نزل القمر بالغفر

    

فاعمل فيه نريجنات احملبة واملودة والعطفن وأطلق فيه األخيذ، واحلل فيه عقود السموم القاتلة، واعمل فيه، وادع فيه بالدعوة، 
باإلخوان واألشراف، وتزود، واشتر الرقيق والدواب، وازرع فيه وعاجل فيه الروحانية، وسافر، وادخل على امللوك واتصل م و

ومن ولد يف هذا اليوم ذكراً كان أو أنثى . واحصد واكتل غلتك، والبس ماأحببت من جديد ثيابك، واستفتح فيه مجيع أعمالك
  .كان سعيداً ميموناً على والديه، حمبباً مستوراً صاحلاً

  رياحي، سعد، مضروب بنحس : الزبانى

  .وهو من اثنيت عشرة درجة وستة أسباع درجة من امليزان إىل مخس وعشرين درجة ومخسة أسباع درجة منه
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  فإذا نزل القمر بالزبانى

فاعمل فيه نريجنات عقد الشهوة وحلها، وحل السموم القاتلة، واعمل فيه الطلسمات، وادع فيه بالدعوات، وال تعاجل فيه من 
وازرع واحصد وال تكتل غلتك، فإن من اكتال غلته فيه متحقت وذهبت يف مدة، وال تسافر فيه، الروحانية، وال تدبر الصنعة، 

وادخل على امللوك واتصل، وال تلبس فيه ثوباً جديداً فمن لبسه أصابه فيه صرعة من دابة، أو سقطة من سلطح، أو ضجرة، وتزوج 
وإن ولد فيها ذكراً كان سعيداً حمبباً ناسكاً ميموناً؛ وإن كانت . عداءواشتر الرقيق والدواب، ودبر فيه تدبري احلروب وخالط فيه األ
  .أنثى كانت مشؤومة على والديها، متهتكة فاجرة، سيئة السرية

  ممتزج بالنار، رياحي : اإلكليل

  وهو من مخس وعشرين درجة ومخسة أسباع درجة من امليزان إىل مثاين درجات وأربع أسباع درجة من العقرب 

  زل القمر باإلكليلفإذا ن

وال تدبر ! فاعمل فيه نريجنات العداوة والقطعية والتفريق بني االثنني، والسموم القاتلة، وكل ضرب منها يؤدي إىل قطعية ومضرة
 فيه الصنعة، وال تعمل فيه الطلسم، وال تعاجل فيه الروحانية، وال ختتلط بامللوك واإلخوان واألشراف، وال تزرع والحتصد غلتك وال

تكتلها، وال تسافر، وال تلبس ثوباً جديداًن فمن لبسه خشي عليه من ش السباع، وال تتزوج، وال تشتر رقيقاً وال دابة، وال 
ومن ولد فيه ذكراً كان أو أثىن كان مستوراً حمارفاً مبغضاً اليولد له . تستفتح فيه شيئاً من أعمال املعيشة والالتجارة، والحتارب فيه

  .روماًولد، ويكون حم

  مائي، سعد : القلب

  .وهو من مثاين درجات وأربعة أسباع درجة من العقرب إىل إحدى وعشرين درجة وثالثة أسباع درجة

  فإذا نزل القمر بالقلب

فاعمل فيه نريجنات احملبة وتأليف القلوب باملودة، وأطلق فيه األخيذ واحلل فيه عقد السموم القاتلة، ودبر الصنعة، واعمل 
ت، وادع بالدعوة، وازرع واحصد واكتل غلتك، واستفتح فيه أعمالك كلها، وتزوج، واشتر الرقيق والدواب، والبس فيه الطلسما

ومن ولد فيه ذكراً كان أو أثىن كان . الثياب اجلدد، فإن ذلك كله حممود العاقبة، نافذ الروحانية، حسن اخلامتة، تام الربكة والزكاة
  .اً، حسن التدبري والسرية، مستور احلالسعيداً مباركاً ميموماً حمبب

  مائي ممتزج بالنار، سعد مضروب بنحس : الشولة

  .وهو من إحدى وعشرين درجة من أربعة أسباع درجة من العقرب إىل أربع درجات وسبع درجة من القوس

  فإذا نزل القمر بالشولة
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ات، وال تدبرفيه الصنعة، وادع فيه الدعوة، وال تعاجل من فاعمل فيه نريجنات عقدة الشهوة والسموم القاتلة، واعمل فيه الطلسم
الروحانية، وال تسافر، وازرع وال تكتل غلتك، فمن اكتاهلا انتهبها األعداء واللصوص، وال تدخل فيه على امللوك والتسع يف 

فمن لبسه أصابته احلمى املنهكة، حوائجهم، وادخل على اإلخوان واألشراف، وال تتزوج، وال تشتر الرقيق، وال تلبس ثوباً جديداً، 
ومن ولد فيه ذكراً كان أو أثىن كان مشؤوماً على والديه وأهله، مبغوضاً إليهم، مذموماً يف الناس . وال تستفتح شيئاً من األعمال

  .متهتكاً سيء السرية

  سعدة نارية : النعائم

  .هوهي من أربع درجات وسبعي درجة من القوس إىل سبع درجة وسبع درجة من

  وإذا نزل القمر بالنعائم

    

فاعمل فيها نريجنات احملبة وتأليفات املودة، وأطلق فيه األخيذة، واحلل عقد السموم القاتلة، واعمل الطلسمات، ودبر الصنعة، 
زوج، وادع فيه بالدعوة، وعاجل فيه الروحانية، واستفتح فيه أعمالك كلها، وخالط امللوك واألشراف، وسافر، وازرع واكتل، وت

واشتر الرقيق والدواب، وحارب فيه، فإن فيه الظفر والسالمة، والبس ثيابك اجلدد، فإن ذلك حممود العاقبة، نافذ الروحانية، حسن 
  .ومن ولد يف هذا اليوم كان أم أنثى كان سعيداً ميموماً، حمبباً حسن السرية، مستور احلال. اخلامتة، تام الزكاء والربكة

   نحسة نارية: البلدة

  .وهي من سبع عشرة درجة وسبعي درجة من القوس

  فإذا نزل القمر بالبلدة

فاعمل فيه نريجنات القطيعة والعداوة والتفريق بني االثنني، والسموم القاتلة وكل شيء يؤدي إىل مضرة وفساد، وال تعمل فيه سوى 
وال زرعاً وال غرساً، وال كيالً، وال سفراً، وال ذلك من عمل الطلسم، وال تدبر فيه صنعة وال دعوة، وال تعاجل فيه روحانية، 

اختالطاً بامللوك واألشراف واإلخوان، وال تتزوج، وال تشتر رقيقاً، وال دابة، وال تلبس ثوباً جديداً، فمن لبسه بط عن قرحة دامية 
بيته بأسوأ حال، ويكون متهتكاً خترج عليه، ومن ولد فيه ذكراً كان أو أثىن كان منحوساً مشؤوماً ميوت أحد والديه، وتكون تر

  .سيء السرية

  أرضي، نحسن مضروب بسعادة : سعد الذابح

  .وهو من أول اجلدي إىل اثنيت عشرة درجة وستة أسباع درجة منه

  وإذا نزل القمر بسعد الذابح
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ه الصنعة، وال تدع فيه فاعمل فيه الطلسمات ونريجنات عقد الشهوة، والسموم القاتلة، وكل عالج يؤدي إىل مضرة، وال تدبر في
الدعوة، وال تعاجل فيه الروحانية، وال ختتلط فيه بامللوك واألشراف، وخالط فيه اإلخوان، وازرع فيه وال تكتل غلتك، فمن اكتال 

ان غلته فيه متحقت من يده، وال تسفر فيه، وال تلبس ثوباً جديداً، فإن لبسه البس أصابته جراحة من عدوه، ومن ولد فيه ذكراً ك
أو أثىن كان الذكر ميموناً حمدثاً حسن السرية حممود العمل؛ وإن كانت أنثى كانت حظية عند الرجال، حريصة عليهم، مؤثرة 

  .لشهوام، متهتكة غري مستورة

  أرضي، مضروب بنحس : سعد بلع

  .وهو اثنتا عشرة درجة وستة أسباع درجة من اجلدي إىل مخس وعشرين درجة ومخسة أسباع درجة منه

  فإذا نزل القمر بسعد بلع

فاعمل فيه نريجنات القطيعة والعداوة، والسموم القاتلة، واعقد فيه الشهوات وأطلقها أيضاً، واعمل فيه الطلسمات، وال تدبر فيه 
وال الصنعة، وال تدع بالروحانية، وال تعاجل من األرواح، وسافر، وادخل على امللوك واألشراف واإلخوان، وازرع واكتل غلتك، 

ومن ولد يف هذا اليوم إن كان ذكراً كان حمدوداً . تتزوج فيه، وال تشتر الرقيق والدواب، والبس فيه ماأحببت من جدد ثيابك
مشؤوماً حمارفاً متهتكاً فاجراً سيء العشرة والسرية؛ وإن كانت اثىن كانت ميمونة سترية، جنيبة عفيفة، حممودة السرية، حظية عند 

  .الرجال

  سعد . ممتزج من الرياح واألرض: دسعد السعو

  وهو من مخس وعشرين درجة ومخسة أسباع درجة من اجلدي إىل مثاين درجات وأربعة أسباع درجة من الدول 

  فإذا نزل القمر بسعد السعود

ت، واستفتح فاعمل فيه نريجنات احملبة وعطف القلوب باملودة وإطالق األخيذ، وحلها، وحل السموم القاتلة، واعمل فيه الطلسما
فيه مجيع أعمالك، وادع فيه بالدعوة، وعاجل فيه من الروحانية، وخالط امللوك واألشراف واإلخوان، وازرع واكتل غلتك، والبس 

جدد ثيابك، وسافر، وتزوج، واشتر الرقيق والدواب، ومن ولد فيه ذكراً كان أو أثىن كان سعيداً ميموناً، مستوراً حمبباً، حممود 
  .ةالعمل والسري

  نحس، رياحي : سعد األخبية

  .وهو من مثاين درجات وأربعة أسباع درجة من الدلو إىل إحدى وعشرين درجة وثالثة أسباع درجة

  فإذا نزل القمربسعد األخبية

ه وال فاعمل فيه نريجنات العداوة والقطيعة والتفريق بني االثنني، والسموم القاتلة وكل عالج يؤدي إىل مضرة وفساد، وال تزرع في
تكتل غلتك، وال تعمل فيه الطلسمات، وال تدع فيه الدعوة، وال تعاجل، وال تسافر، وال ختتلط فيه بامللوك واألشراف واإلخوان، 
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ومن ولد فيه ذكراً كان أو . وال تدبر فيه الصنعة، وال تلبس ثوباً جديداً، فمن لبسه سرق منه، وال تتزوج، وال تشتر رقيقاً وال دابة
  .مشؤوماً منحوساً ميوت عنه والده، ويكون متهتكاً، ويربيه األبعدون، ويكون فاجراً خبيثاً سيء السريةأثىن كان 

    

  : مقدم الدلو

  : قال. وهو من إحدى وعشرين درجة وثالثة أسباع درجة من برج الدلو إىل سبع عشرة درجة وسبع درجة منه

  فإذا نزل بمؤخر الدلو هو الفرع اآلخر

ات العداوة والقطيعة، وعقد الشهوة والسموم القاتلة، واعمل فيه الطلسم، وال تدبر فيه الصنعة، وال تدع فيه فاعمل فيه نريجن
الدعوة، وعاجل فيه من الروحانيات، وادخل فيه على امللوك واألشراف، وحارب فيه، وسافر، وازرع فيه وال تكتل غلتك فيه، فإن 

ومن ولد يف هذا إن كان ذكراً كان مشؤوماً حمدوداً حمارفاً : قال. لطان غرم ويذهب مثنهامن اكتال غلته يف هذا اليوم يعقبه من الس
  .متهتكاً، خبيث الدخيلة، سيء السرية، مذموماً عند الناس، وإن كانت أنثى كانت ميمونة سعيدة، حمببة حظية عند الرجال

  : بطن الحوت

  .هو مائي، سعدوهو من سبع عشرة درجة وسبع درجة من احلوت إىل آخره، و

  فإذا نزل القمر ببطن الحوت

فاعمل به نريجنات احملبة وعطف القلوب باملودة وإطالق األخيذ، وحل عقد السموم القاتلة، واعمل فيه الطلسمات، ودبر فيه 
، وتزوج، الصنعة، وادع فيه بالدعوة، وعاجل فيه من الروحانية، وازرع واحصد واكتل غلتك، وسافر، واختلط بامللوك واإلخوان

ومن ولد فيه ذكراً كان أو . واشتر الرقيق والدواب، واستفتح فيه األعمال، فإن ذلك حممود العاقبة، نامي الربكة، نافذ الروحانية
  .أنثى كان سعيداً ميموناً، زكياً حمموداً، حسن السرية

  وصايا هرمس لعمل النيرنج

سية واألنباء اإلدريسية، واعمل ا لنفسك وإلخوانك يف مصاحل دينك ودنياك، فاعقد أيها األخ هذه األسرار الفلكية والتدابري اهلرم
  .وامنح به الصفوة من أصحابك، وتدبرها بلطيف فهمك ونافذ بصريتك، تصل منها إىل منازل األخيار

: وسئل أيضاً. خزونهذه األوقات اليت تدور عليها روحانيات القمر ذه األعمال اليت وصفها احلكيم يف الكتاب امل: قال هرمس

أحب الساعات إيل يف عمل النرينج من ساعات الليل بعد : أي ساعات الليل والنهار أحب أن تعمل فيها النرينج والطلسم؟ فقال
مغيب الشفق إىل طلوع الشمس، وذلك أن هذه الساعات هي ساعات ساكنة تنبسط الروحانية يف هذه، ألن الروحانية مستجنة 

 لشروق الشمس وضوئها، وانبثاث الروحانيات األرضية وحركاا، فإذا غربت الشمس وغاب ضوؤها كامنة خفية بالنهار
  .وشروقها، انبسطت الروحانيات حبركتها ونفذت يف تدبريها

وجدت يف الكتاب املخزون يف أسرار النريجنات أن خري ما يعمل به العامل ما خيفيه عن عيون الناس ورؤيتهم وشروق : قال هرمس
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س وضوئها، وذلك أن عيون الناس جاذبة روحانياا، متنع أرواح النريجنات يف نفاذها، وشروق الشمس يبطل النرينج ويدفع الشم
  .روحانية نفاذه ومتامه

اعلم أن نريجنات احملبة واملودة والقطيعة وعقد الشهوة وحلها، كلها اعمل ليالً من تلك الليايل واأليام املقسومة من منازل : وقال
قمر، واعمل الطلسم والصنعة والدعوة وعالج الروحانية، وخلط السموم وعقدها وحلها، وعالج األزواج الروحانية ليالً إن ال

شئت أو اراً، واحترس يف ذلك كله من العيون الالمعة، واهلموم املؤذية، فإما تفسدان روحانية العامل األصغر واألكرب، وتزيالا 
  .ضهاعن حدودها وتغريان أعرا

وجدت يف الكتاب املخزون أنه ليس شيء من األعمال املوصوفة يف األصغر واألكرب إال والعيون إليه أسرع من هذه الثالثة : قال
ولذلك أمر احلكماء بإخفاء هذه الثالثة، وإسرارها واكتناا عن مجيع الناس، إال عن . النرينج، والصنعة، ودعوة الروحانية: األشياء

  .لروحانية، صحيح العزم، تام الطبيعة، مأمون الصحبة، معني على االزدياد من العلومتلميذ مؤتلف ا

  وقد أتينا على دائرة منازل القمر والربوج االثين عشر يف هذا املوضع من الصفحة لتقف عليها وتقع حتت احلس السحري 

  المنازل التي ذكرها صاحب اإلسطيطاس

ة، وشهور الروم والقبط يف كل مرتلة، ودخول الشمس، وطول الليل والنهار، وقصر وهذا موضع صورة الثماين والعشرين مرتل
  .الليل يف دخول الشمس

    

وأعيذك أيها األخ البار الرحيم، أيدك اهللا تعاىل وإيانا بروح منه، من العمل مبا ال يوجبه وال يقتضيه الشرع، إال ما كان من دفن 
ة أو دار أو تزويج، أو دخول على سلطان، أو سفر، أو زرع أو غرس، أو شراء عقار، وما مال، أو حفر بئر، أو ر، أو بناء سفين

أعين العطوف والشد والربط، وما شاكل هذه : فأما ماعداها فإن إخواننا، أيدهم اهللا، قد عصمهم اهللا عن أفعاهلا. ينتهي ذه األمور
عمل ذلك ليكون علمهم حميطاً به، وأيضاً لنعلمهم أن احلكماء مل األشياء، وإمنا شرحنا ذلك إلخواننا، لتعرف كيفية عمل من ي

يفتهم شيء مما حيتاج الناس إليه من أمر الدين والدنيا، إال وقد تكلموا وعملوا عمالً، وأظهروا خواص األشياء اليت يتعجب منها 
خلقنا السموات واألرض وما بينها العبني، ما خلقنا وما : "عوام الناس؛ وليعلموا أن اهللا تعاىل مل يوجد شيئاً باطالً كما قال سبحانه

  ".إال باحلق

فإذا تأملت هذه احلكمة، وتدبرت هذه الصنعة، وعرفت هذا السر، واطلعت على حقيقة هذا السحر الذي يسحر العقول، وبانت 
 من األمور اإلهلية، فانتبه لك األشياء حبقائقها، وتعلمت كيف تسحر من هو من الناس، وتبني لك ما خفي عن غريك من الغافلني

أيها األخ من نوم الغفلة ورقدة اجلهالة، وأيقظ من قدرت عليه من الغافلني ليحصل لك النفع العاجل واخلري الواصل يف الدين 
ك اهللا وإيانا بلغك اهللا تعاىل، أيها األخ البار الرحيم، منازل األخيار املصطفني، ورقاك إىل منازل املالئكة املقربني، وأيد. والدنيا

  .بروح منه ومجيع املؤمنني برمحته آمنني

  هذه الدائرة وعدا مثان وعشرون مرتلة اليت ذكرها صاحب االسطيطاس ذكرناها يف هذا الرسالة اليت هي من جنسها 

  نيرنجات هرمس
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 بعد -س املثلث باحلكمة فإنه قال ونريد أيضاً أن نذكر طرفاً من النريجنات املعينة على ما يراد منها فما وجدناها يف كتاب هرم
 إن النجوم السبعة قد تقسمت للتدابري بروحانيتها ومسريها يف الطوالع االثين عشر، وذكر أن القسمة األوىل -تقسيم القمر وسريه 

بقسمتها، مل تبطل ومل تنتقص، وأنه األصل يف القسمة األوىل، غري أن هذه الروحانيات الاليت هي السبع قد ضربت االثين عشر 
وغلبت عليها روحانيتها، وقسمتها بالدقائق والثواين والتسدس والتربيع والتثليث واملقابلة واملقارنة، وأحلقتها بتدبريها يف املواليد 

خاصة ومثار األعمار مما ينقص من هذه القسمة يف منازل القمر ومسريه؛ وذلك أن القمر هو السعد الثاين، ومسريه أسرع النجوم 
  . يف منازله، وأقدر أن يبلغ بروحانية مجيع النجوم بسرعة حركتهمسرياً

: وذكر أيضاً يف كتابه أليس ما من حكيم إال وهو حمتاج إىل معرفة هذه القسمة ألا األساس بتدابري األعمال والصنعة، قال

  :  واحليوان املتحرك أنه قالووجدت أيضاً من أسرار العلوم اخلفية يف أخذ هذه األعضاء الروحانية من العامل األصغر

  دم الحجامة والفصد

وأما دم احليوان املتحرك فال جيوز إال . يؤخذ الدم من العامل األصغر يف حجامته وفصده وجراحته وهو جيري؛ وسعد راساً وحاسة
ضاء السبعة يف األجزاء االثين دوم األوداج يف الذبح، وذلك أن العامل األصغر كامل الطباع يف تركيب اجلوهر، تام الروحانية يف األع

. وأما سائر احليوان املتحرك فناقصة التركيب يف اجلوهر، فال جيوز إال دم األوداج يف جماري النفس وعالقة احلياة وروحانياا. عشر

بيت توقد فيه وإذا أخذت الدم من العامل األصغر، فإن أردت استعماهلا رطباً فاجعلها يف قارورة، وعلقها يف مشس حارة أو : قال
النار يف حائط بوتد، واسدد رأس القارورة بقطنة، مث دعها يوماً حىت يسكن جوهره ويرتفع ماؤه ولتنبت طبيعته فوقه بوهج 

فإذا مت ذلك يوماً أو ليلة لتمام اثنيت عشرة ساعة، فارفعه وصب املاء املرتفع على . الشمس أو مادة احلرارة يف البيت الذي توقد فيه
ذ ما سكن منه، فإذا أردت استعماله رطباً استعملته، وإن أردت جتفيفه صبه على جام وضعه يف الشمس، ومكنه بغطاء رأسه، وخ

من غبار اهلواء، واجعله بالليل يف مكان لني سخن، ودبره أبداً كذلك، حىت يربد وينعقد، وجففه وارفعه عند ذلك يف قارورة لطيفة 
  .حىت حيتاج إليه

  دم الحيوانات

    

وذلك أن طبيعة احليوان املتحركة ليست بتامة وال كاملة، وال حيتاج إىل تدبريه . أما دم احليوانات فإنك ال حتتاج إىل تدبريه كذلكف
يف الشمس وتصفية مائه املرتفع من فساد جوهر الطبيعة، فإن أردت استعماله رطباً، فخذه يف قدح وضعه ساعة حىت يسكن، 

استعماله يابساً فجففه يف الشمس على الصفة األوىل، مث ارفعه يف قوارير واستعمله، وليكن ما تأخذ وإن أحببت . وجففه واستعمله
 من أول قطرة تسيل منه إىل أن تأخذ حاجتك منه، وخذ ذلك يف قارورة وطشت، وال يصينب األرض - دم األوداج -من الدم 
  .شيء منه

  الدماغ
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املتحرك، وارم بسنطته وهي اجللدة الرقيقة اليت هي حميطة بالدماغ، وارم مضربه قال وخذ الدماغ من العامل األصغر واحليوان 
وإن أردت استعماله رطباً فاستعمله، وإن . والعروق املتعلقة به، وارم بعضيضته وهي الدودة املتخيلة فيه، فآذى نفسه من ذلك كله

  .ف، وارفعه يف قارورة نظيفة حىت حيتاج إليهأردت جتفيفه، فابسطه يف جام وضعه يف الظل يف مكان بارد مغطى حىت جي

  المخ

وأما املخ فتربزه من الطعام يف جام، فإن أردت استعماله رطباً فاستعمله، وإن أردت جتفيفه فابسطه على جام وضعه يف الظل يف 
  .مكان بارد مغطى حىت جيف واستعمله فيما تريد

  المرارة

واستعملها، وإن أردت جتفيفها فعلقها يف الشمس حىت جتف وارفعها، وإن أردت إن أردت استعماهلا رطبة فأرسلها يف قوارير 
  .استعماهلا فضعها وأخرج املرارة ن جوفها وأخرج اجللد وارم به واستعماهلا فيما تريد

  الشحم

مته، مث ارفعه يف خذ شحم الكلية املسعة من العروق فأذبه يف طنجري مث صف الذائب منه يف شربة مملوءة ماء حىت يربد وتذهب زهو
  .قارورة واستعمله فيما تريد

  اإلنفحة

خذ اإلنفحة فعلقها يف الظل حىت جتف وال تستعملها رطبة، وغري ذلك من اللحم والكبد والرئة، وغري ذلك من حيوان املاء، فخذ 
عنها قبل أن جتف واستعمل ذلك وكل العدد الذي وصف لك كله، وال تطعم منه أحداً شيئاً، فإن أردت أخذ احلذفة فارم جلدا 

  .الباقي

  طريقة العمل بها

إذا أردت أن تطعم شيئاً من هذه األخالط أحداً يف طعام، فاعمل من الطعام ما يأكله اإلنسان الواحد، واخلط ذلك : قال يف كتابه
ذلك اخللط عليه حىت تذيبه بالنار به وامزجه فيه، وليكن ذلك الطعام حلواً تعمل، أو حلماً تشويه بيدك، أو أقراصاً حمشوة، مث اطل 

فإن كانت حلواء فاخلط ا قبل فراغك من صنعها إذا قاربت اإلدراك قبل أن . سخناً ذائباً قبل أن يربد إن كان حلماً أو أقراصاً
طالق وحل وال يأكلن أحداً منه سوى من عملت له هذا يف نرينج احملبة والعداوة والسموم وعقد الشهوة واإل. ترفعها عن النار

  .السموم وسائر العالجات املوصوفة، دبر ذلك كله

إن عامل النرينج وصانعه ينبغي له أن جيمع ومهه ويصحح عزمه ونيته فيما يعمله تصحيحاً ال يشوبه شيء، وذلك : وقال يف كتابه
  ت فلم تعمل ومل تنفذ وإذا دخل يف باا شك أو ريب ضعفت الروحانيا. أن هذه الروحانية تنفذ وتقوى بصحة نيته ومهته

  عمل نيرنج المحبة
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هذا تأليف احملبة يف طبيعة فالن : وإذا أردت أن ختلط نرينج احملبة والعطف واملودة فقل وأنت تعاجل ذلك بصحة من عزمك وومهك
قوا على فالن بن بن فالن باملودة والعطف واحملبة، وقد حركت روحانيته الساكنة يف قلب احملبة يف طبيعة روحانية هذه األخالط و

وال تزال تقول ذلك حىت تفرغ منه، . فالنة، وهيجته باحملبة واملودة يجاً قوياً مثبتاً شديداً حمركة النار وقوا ويج الريح وهبوا
فإذا فرغت منه فأخفه عن العيون الناظرة وشروق الشمس وشعاعها ومس أيدي البشر ومشهم، فإن أمكنك أن تطعمه من يدك 

عل فإنه أنفذ وأقوى، وإن مل ميكنك فادفعه إىل كتوم أمني، وتقدم إليه أن ال يشمه وال ينظر إليه وال يضعه يف الشمس حىت فاف
  يطعمه إياه وإن أردت أن تعمل لنفسك فسم نفسك مبا تريد أن تطعم أو تدخر 

  نيرنج الحظوة

دخره بدخنه فتقول، حني ترفعه على كفك أو حني تطرح وإن أردت أن تتمسح خبلط من األخالط لتحظى عند الناس مجيعاً أن ت
جذبت الروحانية املعقودة يف أعني البشر املتصلة بقلوم إىل نفسي باهليبة يل بقوة هذه الروحانية اليت ميسك ا : الدخنة يف النار

انيتهم باهليبة واإلعظام كجذب شعاع الشمس نور العامل األكرب وقواه؛ وجعلت نفسي وروحانييت مرتفعة على أنفسهم وروح
  .كارتفاع نور الشمس على نور العامل وقواه

    

  نيرنج العداوة

قطعت بني فالن بن فالنة وفالنة بنت فالنة بقوة األرواح الروحانية وفرقت بينهما : وإذا أردت أن تعمله للعداوة والتفريق فقل
  .ة املاء والناركافتراق النور والظلمة وألقيت بينهما العداوة والبغضاء كعداو

  نيرنج المصالحة

حللت وأطلقت القطيعة البائنة القائمة الروحانية بني فالن ابن فالنة وفالنة بنت فالنة بقوة هذه : وإذا أردت أن حتل العقدة فقل
  .األرواح الروحانية، وقمعتها قمع النور للظلمة واحلياة للموت

  نيرنج عقد الشهوة وحلها

عقدت روحانية شهوة فالن بن فالنة عن فالن بن فالنة بقوة هذه األرواح الروحانية : ة وحركاا فقلوإذا أردت أن تعقد الشهو
  .كعقد اجلبال املعقودة وصخورها

أطلقت عن فالن بن فالنة عقد روحانية شهوة فالن بن فالنة املعقودة بقوة هذه األرواح : وإذا أردت أن حتل هذا العقد فقل
  . النرية ظلمة العامل وأرواحها، وأذيبها كذوبان املوم بالنار والثلج من الشمسالروحانية كإطالق الشمس

  نيرنج صالح األرواح

نفيت وقمعت الروحانية الكامنة يف جسم فالن بن فالنة بقوة : وإذا أردت أن تعمل شيئاً من هذه النريجنات يف صالح األرواح فقل
  .ء والنارهذه األرواح الروحانية كقمع الشمس الظلمة واملا
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  نيرنج طرد الهوام والسباع

دفعت فطردت روحانية اهلوام والذباب والسباع القاتلة بقوة هذه : وإذا أردت أن تعمل شيئاً للهوام والسباع دخنة أو غريها فقل
  .األرواح الروحانية كدفع النور للظلمة وطرد السنانري للفأر

 ومهك فيه، واستعمل يف ذلك التحفظ والتحرز وحسن العمل والتثبت وكلما أردت أن تعاجل شيئاً من هذه النريجنات فصحح
والرفق،وال تعملن شيئاً خبرق وال عجلة فإن اخلرق والعجلة ضد الرفق والتثبت، فتكلم يف ذلك كله بكالم يف معىن ما يعمل به فإن 

  .الكالم يف النرينج يقوي الروحانية الكامنة وينفذها

  أجزاء النيرنج

جزء منه األخالط الصحيحة اليت تؤخذ على املوازين املقدرة، وجزء منه صحة اهلمة والعزم :  أن النرينج أربعة أجزاءوذكر يف كتابه
  .والنية، وجزء منه الكالم املقوي لروحانيته، وجزء منه حرزة وحفظه من العيون واأليدي الالمسة وإشراق الشمس وضوئها

  نيرنج قطع كالم الناس عنك

سترت على فالن بن فالنة أو على نفسي بستر النور املضيء، وقطعت : شيئاً تقطع ألسنة الناس عنك أو غريك فقلوإذا أردت : قال
ألسنة الناس مجيعاً عنه أو عين، وأسبلت على أعينهم ستراً روحانياً دافعاً ملناظرهم اخلبيثة، قاطعاً أللسنتهم املؤذية، قامعاً هلمتهم 

هتكت ستر فالن بن فالنة بقوة هذا الروحاين كهتك شعاع الشمس غلظ : تر إنسان أو تفضحه فقلوإذا أردت أن تك س. املؤذية
  .الضباب، وفضحته وجعلته غرضاً لروحانية األلسنة بالروح املذموم كغرض السهام الذي يتعاوره الرماة

  نيرنج الصيد

هلوام كيف تشاء يصاد ذلك؟ والطري هل إليه وصول هل أن هذه الوحوش والسباع والطري وا: أنه سأله فقال له: وذكر يف كتابه
  .نعم وجدت يف الكتاب املخزون من أسرار العلوم اخلفية: حبيلة ليست كحيلة العوام وصيدهم؟ قال

أنت أيضاً جماذب بروحانيتك العامة املستعملة مجيع أسرار العلوم اخلفية ولطائفها كجذب شعاع الشمس نور العامل وقواه، : فقال له
  .ت تعقل عن شيء من العلوم اخلفية واألسرار اللطيفة إال جذبتها بروحانيتكولس

  أخالط هذا النيرنج

وأنا مبينك عما سألت، ومبني لك احلقن ومفسر ذلك يف األسرار يف أخذ هذه الوحوش والسباع والطيور حبيلة احلكمة فاستر : قال
ر الغامضة املغلقة عليك، فإن بيدي مفاتيح األعمال، وأسرار األسرار، أمرك، وسل عما بدا لك أجبك، وأطل الفكر والنظر يف األمو

  .وعلل األسرار، ولست أكتمك منها شيئاً

فإذا أردت أن تأخذ هذه السباع والوحوش والطيور، وتذل لك روحانياا، وتشتاق إىل طبائعها من غري أن يصيبك أذى أو 
: عة أخالط تأخذ ا مجيع احليوان املستوحشة يف قسمة النجوم السبعيةيتناولك مكروه، أو يستصعب عليك أخذها، فاعمل أرب

اخللط األول يسمى بادميا، تعمله جلميع السباع كلها والثاين يقال له مسوديا، تعمله جلميع الوحوش كلها والثالث يقال له عموديا، 
  لدبابة كلها تعمله جلميع الطيور الوحشية والرابع يقال له وعوديا تعمله جلميع اهلوام ا
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  صفة بادميا للسباع كلها

    

تأخذ من دم الفرس أربع أواق، ومن شحم الضبعة أوقية، ومن دماغ الضبعة أربعة مثاقيل، ومن مرارة الطري مثقالني، ومن دماغ 
م الثعلب أوقية، احلمار أربعة مثاقيل، ومن مرارة الغراب ومرارة النسر ومرارة العقاب ومرارة الديك من كل واحد مثقاالً، ومن د

ومن شحم األرنب ودماغه من كل واحد أربعة مثاقيل؛ مث جتمع الدهنني يف طنجري وترفعه على النار حىت يسخن، فإذا سخن 
طرحت عليه الدماغ حىت يذوب، مث طرحت عليه الشحم حىت يذوب، مث اطرح عليه املرارات كلها رطبة حىت ختتلط به، فإذا 

وج املسحوق أربعة مثاقيل، ومن سد قوس املرضوض عشرة مثاقيل وهو البالري، ومن سلخ احلية اختلطت مجيعاً أخذت من الرب
املدقوق مثقالني، ومن الكربيت األصفر والزرنيخ األمحر من كل واحد مخسة مثاقيل، فإذا اختلط ذلك يف النار مجيعاً فارفعه عندك 

  .افإذا برد فاجعله يف زجاجة حمرزة، وارفعه. ودعه حىت يربد

فإذا أردت أخذ سبع من السباع كالكراسى والفيلة والرئبال واألسد والعربيان والرمان والعرمان ومادون ذلك من السباع القاتلة 
املقسومة يف قسمة النجوم السبعية، فخذ رطالً من شحم الكلب أي األلوان كان، فاطله من هذا اخللط الذي عملت، وهو البادميا، 

جعله يف مسقط وترفعه على النار حىت يذوب مث اطله عليه، مث تأخذ من البادميا مثقاالً وجممرة فيها مجر، لون أربعة مثاقيل، فت
أخذت روحانية كذا أيتها السباع أردت بامسه بقوة هذه : ومتضي إىل مكان هذه السباع فتدخن باملثقال والشحم يف يدك فتقول

 السحاب، أدعوك أيتها الروحانية الكامنة يف جسم كذا وكذا، تسميه بعينه، األرواح الروحانية، وسقت ا إىل نفسي سوق الريح
فإنك إذا دخنت بذلك، وتكلمت ذا الكالم، مل يلبث ذلك السبع الذي . بقوة هذه األرواح الروحانية، فأجيبيين طائعة ووايف ذليلة

  .ار مثل الرجل السكران وانقمعت روحانيتهتريد، فإنه ال ميلك نفسه حىت يتكالب عليه فيأكله، فإذا أكله ذل وخضع وص

  .فإن أحببت سده حببل فافعل وسقه صحيحاً حيث شئت

  فإن أحببت فاذحبه يف املكان وخذ من أعضائه الذي تريده 

  صفة السموديا للوحوش

إليل وشحمه من تأخذ من دم الكلب األسود مخس أواق، ومن دماغ اخلرتير أربعة مثاقيل، ومن شحم األرنب أوقية، ومن مرارة ا
كل واحد مثقالني، ومن دماغ الغداف أربعة مثاقيل، جيعل الدم يف طنجري مث يطرح عليه الشحم حىت يذوب، مث الدماغ مث املرارة، 

فإذا ذاب واختلط، فخذ من قرن اإليل املسحوق عشرة مثاقيل، ومن حافر محار الوحش املسحوق مثقاالً، ومن حب السروج 
فس اجلبلي وهو الفطر اساليون والسيساليون من كل واحد أربعة مثاقيل، يسحق ويطرح فيه وخيلط مث يرفع مخسة مثاقيل، ومنالك

  .يف إناء زجاج

فإذا أردت أخذ وحش من الوحوش فخذ قدر أوقية من دم اإلنسان اجعله يف طنجري، وسخنه على نار لينة، مث اطرح عليه من هذا 
ب فخذ حزمة كرفس جبلي رطب فانقعه يف ذلك الدم العذاف فيه السويداء، مث ارفعه على اخللط أربعة مثاقيل حىت يذوب، فإذا ذا

شيء نظيف حىت يشرب ذلك، مث خذه وخذ مثقاالً من السموديا وجممرة فيها نار، واذهب إىل مكان تلك الوحوش فاطرح الدخنة 
الذي تريده بعينه، فإنه ال يلبث أن يأيت إليك، فألق على النار، مث تكلم بالكالم األول الذي وصفت لك يف باب السباع والوحوش 

إليه الكرفس الذي معك حىت يعتلفه، فإذا اعتلفه تعبدت روحانيته وذلك لك طائعة خاضعة، فاذحبها إن شئت، أو سقها بباحلبل 
  .كيف شئت
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  صفة العموديا للطيور الطيارة

غ شاهني من كل واحد مثقاالً، ومن شحم الكركي وشحم تأخذ من دم عقاب أوقية ومن دماغ نسر ومن دماغ صقر ومن دما
يسخن الدم يف طنجري، ويطرح . البط من كل واحد مخسة مثاقيل، ومن مرارة البومة واهلامة ومرارة الغداف من كل واحد مثقاالً

ب الصنوبر املسحوق عليه الشحم مث الدماغ مث املرارة حىت خيتلط ذلك كله فيه، فإذا اختلط فخذ من حب النريوج املسحوق وح
من كل واحد مخسة مثاقيل، ومن السمسم واحلنطة وحب الفرصاد من كل واحد مثقاالً، تسحق ذلك مجيعاً وتطرحه على ذلك 

  .الدواء، واخلطه فإذا خلطته به معاً فادفعه يف زجاجة نظيفة

    

 اهلندباء قدر رطل، واطرح السمسم فيه حىت فإذا أردت أخذ طري فخذ كليحة مسسم، ومن العموديا أربعة مثاقيل فأذبه يف ماء
خيتلط، مث ارفعه حىت جيف، فأإذا جف فخذه وخذ من العموديا مثقاالً وجممرة نار، واذهب إىل مكان الطري الذي تريد، فبخر به 

 وإن كان من .وتكلم بالكالم األول، وتسمي الطري فإنه يأتيك، فإذا أتى فاطرح له السمسم حىت إذا اعتلفه ذلت لك روحانيته
الطيور ذوات النهش فخذ عصفوراً واذحبه، وانتف الريشة، وخذ مثقاالً من العموديا، فأذبه يف مسقة، واطل به ذلك العصفور، 

  .وامحله معك واطرحه إليه، فإذا أكله ذلك لك روحانيته وخضع،فاصنع به ما بدا لك

  صفة الوعوديا للهوام

مه من كل واحد مثقاالً، ومن دماغ األرنب مثقالني، ومن إنفحة الظباء وإنفحة األعيار تأخذ من دم اإلبل أواقي ومن دماغه وشح
األهلية من كل واحد نصف مثقال، ومن قرن اإليل املسحوق، وقرن العرييان مثقاالً، ومن شحم األفعى مثقاالً، جيعل ذلك الدم يف 

فإذا اختلط فارفعه يف زجاجة .  خيتلط ذلك عليه مجيعاًطنجري ويسخن ويطرح عليه الشحم واألدمغة واإلنفحة والقرون، حىت
نظيفة، فإذا أردت أخذ شيء من اهلوام الدبابة، فخذ شيئاً من لنب امرأة يف مشربة حناس، وأذب فيه مثقالني من هذا اخللط مث خذ 

لك املثقال، وتكلم بذلك الكالم مثقاالً منه وجممرة فاذهب إىل مكان تلك اهلوام من األفاعي والقنفذ والورل وغري ذلك فدخن بذ
األول، وسم ذلك الضرب بامسه، فإنه ال يلبث أن خيرج إليك فتضع املشربة بني يديه حىت يشربه، فإذا شربه ذلت لك روحانيته، 

  .ليكفإن مل يكن من اهلوام اليت تشرب اللنب مثل العقارب والعظايات، فخذها حىت خترج إليك، فإن روحانيتها مقموعة ال متتنع ع

ال خالف بني العلماء خبواص األشياء أن احليات تنفر من قرن اإليل أبعد نفار، وأحدنا إذا أحس يف داره : فإن عارض معارض وقال
ألست تعلم أنا ننفر : حبية دخن بقرن اإلبل حىت رب احلية إىل دوركثرية، فكيف جعلته أنت يف األدوية اليت تصاد ا اهلوام؟ فقال

صل والثوم أبعد نفار، وإذا وقع مع التوابل يف القدور استطبناه، وكذلك اخلردل والفلفل نكرهه على االنفراد، ونلتذ به من رائحة الب
  إذا وقع يف الطبخ؟ 

  نيرنج االحتراس من أذى السباع

. بلى: ائحة؟ قالأنت ذكرت أن يف بعض هذه السباع وأدواا وأعضائها مسوماً مؤذية تقتل بالر: فسالت احلكيم فقلت له: قال

: كيف يصنع؟ قال: قلت. حرزه يف األخالط اليت وصفت لك:كيف حيترس الرجل من ذلك وقت أخذ هذه السباع؟ قال: قلت

يأخذ من اخللط الذي يستعمل يف أي األنواع أراد، فيبدأ قبل كل شيء فيذيب شيئاً منه قدر نصف مثقال بقدر نصف أوقية دهن 
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ريه وفمه ووجهه ساعة، وقدميه مسحاً رقيقاً، مث يعمل ما وصفت لك، فإن ذلك يكون حرزاً له من السمسم، وميسح به يديه ومنخ
  .كل شيء يتخوفه من عادية السموم

  كيف يعمل النيرنج في حيوان العقل له

اليت التعقل، وجدت يف ذلك الكتاب مع قوة روحانية هذا الكالم الذي يتكلم به على الدخنة للبهيمة : قلت للحكيم: قال التلميذ
ومامعىن الكالم حبيوان ال عقل له وال فهم، وأن احلكيم األول قطع الكالم على نريجنات العامل األصغر لتركب عقله وفهمه، فما 

هذا الكالم مل يوضع لشيء مما ذكرت، ومل يقسم على العقل والفهم، : باله وضع ذلك احليوان الذي ال عقل له؟ فأجابه احلكيم
لكتاب املخزون أن جواهر الكواكب اليت وصفت لك مأخوذة من الروحانية األوىل املؤلفة يف تركيبك الذي هو وقد وجدت يف ا

اإلنسان، ألنه اليتم إال بتحريك منك، فجعل ذلك الكالم لك ال للغري، هذا من أسرار العلماء، فاحفظه وال خترجه إىل الغري، فإنه 
وإن وفقت لفهمه وإمنا هو لك ال للحيوان، وال للعامل األصغر، ألنه ال يتم .  عظيميكون فساداً عظيماً، وحتت ماأخربت لك كرت

  .إال بتحريك منك، فجعل ذلك الكالم لك ال للغري، وهذا من أسرار العلماء

  سر عمل النيرنج في العالم األصغر

    

نية املستجنة يف األجسام من العامل األصغر، وتلك واعلم أيضاً أن جواهر الكالم وروحانيته أمران مجعا مجيعاً، فانقادت هلما الروحا
الروحانية يف ذاته سامعة عاقلة، ومما يدلك على أن هذا الكالم مل يوضع على معىن ما قلت أن النريجنات اليت تعملها للعامل األصغر 

، فإمنا تصل إىل روحانيته الكامنة اليبصره، ومن مل يسمع شيئاً ومل يبصره ومل يفهمه. إمنا يتكلم عليها من حيث ال يسمع اإلنسان
مث يتحرك ذلك يف باطنه باملعىن الذي عمله له من . يف مجسه أرواح تلك األخالط، والكالم من حيث ال يعقله وال يفهمه وال يراه

 فيها من احلب والبغض والعقد واحلل وحنو ذلك، وكذلك احليوان املتحرك أيضاً إمنا تصل تلك األرواح إىل روحانيتها املستجنة
حيث التفهم، والتعقل وال ترى، هذا إن صدقت روحانيتك ومل ترتب فيما تفعله، فتسوقها إىل ذلك املكان، دعت إليه طائعة 

لروحانيتها اخلبيثة، وليس هذه النريجنات املعمولة على احليوان املتحركة بأعجب من النريجنات املعمولة على العامل األصغر، بل سائر 
 يف ذلك أعجب مبا فيه من تركيب العقل والفهم وقوما، ولو أن العامل األصغر أبطل هذه النريجنات املعمولة وقطعها العامل األصغر

يف فهمه، لكان حرياً بذلك لتمام تركيبه وكمال خلقه، كما أنه لو عملت نرينج العامل األصغر وأحس منك بذلك ومل يستشعر أنه 
  .عامل بطل فعلك فاعرف هذا

وليس قدر ما ذكرنا إال كقدر قطرة من حبر، وإن يف :  هل بقي يف هذا الباب ما مل يأت عليه الشرح يف هذا املعىن؟ فقال:فقلت له
علم روحانيات الكواكب ومعانيها، ومعرفة أوقات العمل هلا ولباسها ودخنها، والكالم الذي حيتاج لكل واحد منها، وما يظهر 

عجباً عجيباً؛ فاقل ما يف ذلك العلم أنه من التمكن أن يؤدي العامل األصغر يف منامه ما تدوم من من أفعاهلا ملن وقف مبعرفة علمها، 
  .جهته، فينقاد إليك خاضعاً طالباً أن يرى إقبالك عليك وقبولك ما يبذله لك سعادة عظيمة

  ما شاهده المؤلف في جزيرة أوال



إخوان الصفا-رسائل إخوان الصفا  829  

أوال، وكان ا رجل من املتصلني حببل اهللا عاملاً ذا العلم، فقصدته وغري ذلك مما شاهدت من عجب هذا العامل أين كنت جبزيرة 
قد : زائراً، فرأيت قوماً من أهل البلد قد دخلوا عليه وشكوا إليه عمهم مبحبوس هلم قد حبسه أمري البلد يف جناية جناها، قالوا

 له من الرشوة حبسب طاقتنا فلم يقبل، وقد ذكر لنا طرحنا أنفسنا على الوزير واحلاجب وخواص األمري فلم ينفعنا ذلك، وقد بذلنا
الليلة يف آخرها صاحبكم عندكم، فامضوا وال : فأطرق ذلك الفاضل إطراقه مث رفع رأسه وقال. عنه أنه قال البد يل من قتله

  .تشعروا أحداً مبا ألقيته إليكم، فخرج القوم من عنده

وال جيوز أن يطلقه : فقلت! سوف ترى: مري الليلة يطلق هذا احملبوس؟ قال يلقد أوحي إليك أن األ: فقلت له على طريق املالعبة
إن تأخر إطالقه الليلة مل يصح إطالقه إىل ستة اشهر وكسر، وإمنا قد اتفق سعادة هلذا احملبوس أن جاءين هؤالء القوم يف : غداً؟ فقال
  .هذا اليوم

تيته مسلماً فوجدت القوم الذين جاؤوه باألمس قد سبقوين إىل عنده فلما كان من الغد أ. واشتغل حبديث آخر وخرجت من عنده
الطالع الذي دخلتم به شهد أن حمبوسكم يف : ؟ فقال هلم.وهم شاكروه له مبا بشرهم به من ختلية احملبوس ويسألونه عن عمله بذلك

  .هذه الليلة يطلق، ومل يكشف هلم عن حقيقة األمر

حدث هذا الرجل كيف خالك األمري : د كه احلبس والقيد، فأقبل الشيخ على الشاب فقال لهورأيت غالماً شاباً مصفر اللون ق
إين كنت حمبوساً يف املطمورة مطروحاً وأنا مكبل باحلديد، وقد هددين : فالتفت إيل الشاب الذي كان حمبوساً فقال. البارحة

م قطعوا يف البحر الطريق، وإنه ينظر أولئك وإنه يصلبك يف السجان يف آخر يوم أمس وقال إن األمري قد نقذ بأن حيمل إليه قو
فبينا أنا كذلك وقد عرب من الليل النصف ! مجلتهم، ذكر يل هذا عند اصفرار الشمس، فبكيت طول ليلي ومل حيملين النوم أصالً

تعاىل، وإذا اجلماعة من اخلدم األول إذ مسعت حركة شديدة وباب املطمورة يفتح، ففزعت وشلت راسي إىل السماء مستعيناً باهللا 
حطوه برفق، واستدعى من فك احلديد عين، : قد نزلوا ومحلين أحدهم حبديدي، فأدخلت على األمري، فإذا به قائم، فلما رآين قال

  .وسألين أن أجعله يف حل مما فعل يب، وأمر بأن أجعل يف مجلة خدمه، وأثبت يل رزقاً جارياً مع خاصته وأفرج عين، وهذا حايل

  وقاموا فخرجوا من عنده 

  نيرنج شيخ جزيرة أوال

    

ال ميكنين : فجددت السؤال للشيخ، ورغبت إليه أن يعلمين السبب يف ختليته، إذ مل يقل هلم إنه سيخلى الليلة عن غري فائدة؟ فقال
  .إين من الصابرين: أن أخربك يف هذا اليوم، فإن صربت مثانية وعشرين يوماً أعلمتك، فقلت له

هؤالء القوم الذين جاؤوا حدثوين حبديث احملبوس قوم أخيار يلتزمين أمرهم، ورأيتهم : لما انقضت األيام جددت السؤال فقالف
وملا كان يف تلك الليلة على ساعتني من الليل جتردت وعلمت نرينج املريخ، وقصدت . مغمومني ذا احملبوس، فقلت هلم ما قلت

  .لقه كما رأيتبالنرينج األمري واحملبوس، فأط

سبب ذلك أن األمري رأى فيما يرى النائم كأن قد دخل عليه رجل أشقر : احب أن تعلمين سبب إطالقه له؟ فقال: فقلت للشيخ
إن مل ختل يف هذه الساعة فالن بن فالن احملبوس عندك، : أزرق، على رأسه شعر، وهو مكشوف الرأس، وبيده سيف جمرد، يقول

  .فاستطرفت ذلك واستعظمته. فكان هذا سبب التخلية له! ك ذا السيفوجاءت الليلة، قطعت رأس

: وللمريخ نرينج يعمل؟ فقال: إياك أن يسمع منك هذا يف هذه املدينة أحد مادمت أنت ا، فضمنت له ذلك وقلت له: فقال يل
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لون، وللقمر سكون، وهلم مع لزحل لباس سواد، وللمشتري بياض، وللمريخ محرة، وللشمس أصفر، وللزهرة أخضر، ولعطارد م
ذلك دخن وخبورات وأشياء أخر يعرفها العلماء الواقفون على أسرار اخلليفة مثل أكاليل حيتاج يف عمل بعضها، فإن لبسه يضعها 

  .العامل على راسه، وخمانق سلعة يتقلد ا

كل واحد منها لو شرحتها لك لكثر فإن كان العمل لزحل احتاج أن يكون اكليل من شوك واملخانق من عظام وآالت أخرى ل
  .تعجبك منهن ولكل واحد آلة ال تصلح لآلخر يعرفها العلماء الواقفون على أسرار اخلليفة وروحانيات الكواكب

  لماذا لم تستعمل األنبياء النيرنجات

هلم :  العامل الفاضلفقال يل ذلك. قد عارضين يف هذا املوضع سؤال ولست سائالً عنه لشك عرض بل الستفهام حسب: فقلت له
يا مسكني ثقالة عكس علم األنبياء، عليهم : األنبياء، عليهم السالم، ما وقفوا على هذا العلم؟ فتبسم، وقال يل: فقلت له! سؤالك
 من ما مسعنا أهم تعسفوا يف دعاء اخللق أو تعبوا التعب العظيم، وطلبوا وهربوا من أيدي أعدائهم سراً، ومنهم: فقلت له. السالم

تأذى أمره مع أعدائه إىل أن قتل، فيا ليت شعري مع قدرم على هذا العلم الشريف، مل ال يعملون ألعدائهم من هذه النريجنات ما 
ما أحسن ما سألت إال أن األنبياء، عليهم السالم، أرسلهم اهللا تعاىل لنجاة اخللق، : كان يضطروم معها إىل إجابتهم؟ فقال يل

ال إكراه يف ": هم املريضة بالعلوم اإلهلية اليت تكون شفاءها وتستدعيهم إىل العلم االختياري كما قال اهللا تعاىلوألن يطبوا أنفس
  ."الدين

  الفرق بين اإلكراه على الدين والشريعة

  .ولعل كثرياً من الناس ال يفرق بني الدين والشريعة

  .كرهوا على قبوله، ألنه أمر إهليفأما الدين فال إكراه فيه، فإن أكره عليه مل ينفع الذين أ

فلهذا أكره الناس عليه . وأما شريعة الدين فهي اليت يقع اإلكراه فيها ألا أمر وضعي سين دنيوي، به يكون ثبات الدين ودوامه
  .وهو ظاهر اإلسالم

  .وأما الدين الذي هو اإلميان فلم يكرههم عليه

    

أمرت أن أقاتل الناس حىت :  فلهذا قال النيب صلى اهللا عليه وسلم"ىت يكونوا مؤمننيأفأنت تركه الناس ح": ولذلك قال اهللا تعاىل
يارسول : فقيل. يقولوا الإله إال اهللا وإن حممداً رسول اهللا، فإذا قالوها، حقنوا مين دماءهم وأمواهلم إال حبقها، وحسام على اهللا

معرفة حدودها وأداء : وما أخالصها؟ قال: قبل له. ن قال خملصاً، دخل اجلنةنعم م: ال إله إال اهللا، دخل اجلنة؟ فقال: اهللا، من قال
نعم أ،ا مدينة العلم وعلي باا، فمن أراد ما يف املدينة فليأت : يا رسول اهللا، ما معرفة حدودها وأداء حقوها؟ فقال: فقيل. حقوقها

ري إىل حميب الثواب، ألن اإلكراه على اإلسالم صورة فأرشدهم إىل من يشرح هلم ذلك الذي يؤدي إىل الدين االختيا. الباب
 فلم يستعمل األنبياء، عليهم السالم، هذا "قال األعراب آمنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا": معروفة يف الشريعة، قال اهللا تعاىل

 ذلك لكان إجابة الناس إىل اخلديعة ال إىل أحدها أنه ضرب من احليلة واملكر فلم يبعثوا بذلك، وثانيها أم لو فعلوا: العلم ألحوال
وكان يفوم الغرض الذي جاؤوا فيه الذي هو جناة األنفس، ألن األنفس ما كانت تصفو مبا يكون فيه . العلم الذي به جناة أنفسهم

نبياء، عليهم السالم، خديعة ومكر، إذا كانت تتخلص من عامل الكون والفساد، وألن هذا العلم فوائده خمتصة بالعلم األرضي، واأل
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  .فهم دعاة إىل العامل العلوي الذي هو أعلى من عامل األفالك فلذلك مل يستعملوه أيضاً

وجيوز ألمثالنا حنن . وأيضاً فلم جيز هلم أن يضيفوا إىل تأييد اهللا ووحيه بوساطة املالئكة املقربني حيلة بشرية وال نريجنية فلكية
 جيوز هلم، ألم، يف شرفهم وعلو منازهلم، مستغنون عما حنن مفتقرون إليه، ولشدة حترزهم استعماهلا يف مصاحل دنيانا، وال

وهذه اخلصلة، . وترتيههم أنفسهم عن أفعال البشر قد شهدوا أحواهلم الدنيوية مضيقة عليهم مع معرفتهم وعلمهم بصناعة الكيمياء
 جرى أمرهم فلزموا التزهد والتقشف، واجلشب من العيش، يقال حالهلا حساب وحرامها عذاب، كذلك مجاعة أصحاب الشرائع

كل الطعام كان حالً لبين : "قال اهللا تعاىل. وألزموا أنفسهم ذلك، وحرموا عليها الطيبات، كذلك ليفعل الناس كفعلهم ويتقدوا م
 جمرى احلمية اليت أمرنا الطبيب احلاذق فلهذا مل يفعلوا، ألن هذه احملرمات كلها إمنا جنري" إسرائيل إال ما حرم إسرائيل على نفسه

واألنبياء، عليهم السالم، هم أطباء النفوس املريضة جبهلها اليت ال . املشقق باستعماهلا لصحة أجسامنا، لتبقى يف الدنيا املدة املقدرة هلا
، ليكون شفاءها من جهلها، تصلح للعامل العلوي، إال بعد تصفيتها من أدناس الطبيعة، فحموها من هذه األشياء اليت حرموها

وصحة هلا لصورا الباقية، شفقة علينا ورمحة بنا، فاقتدي م يف سنتهم يف ذلك خلفاؤهم وذريتهم اليت هي احلبل املمدود مع 
هلم، فهذا الكتاب الذي ال انفراد هلم عنه إىل احلوض، كما أخرب النيب، فلم يفعلوا أيضاً مع علمهم ومعرفتهم اقتداء بالرسل واتباعاً 

  .جواب خمتصر

  لماذا ألغزنا هذا العلم وأعجمناه

لو فعلنا ذلك لعظم ضرره وبطل أيضاً، فإنا إمنا نفصح بعمل : مل مل تفصح ذا العلم الشريف لينتفع به اخللق؟ فقال: فقال له السائل
 تقع الرسالة يف يد غري مستحق، فيهلك روحانيات العامل األصغر يف رسالتنا هذه، بل أشرنا إليه إشارة فحسب ال غري حذراً أن

  .احلرث والنسل، ويفسد النساء، ويهتك احلرم، فلذلك ألغزناه وأعجمناه

  وصية إخوان الصفاء وبها ينتهي الكتاب

وأنت أيها األخ إذا صفا جوهرك وأنت خبيثتك انفتح عليك من هذا العلم ما يسرك، فال تبيعه إال كما اشتريت، واخبل به على 
والوالد، إال أن يأخذا له كما أخذت أنت، ويصفو جوهرها كما صفا جوهرك أنت، فيبلغا ما بلغت من غري أن تعطيهما الولد 

  .أنت شيئاً

    

واعلم يا أخي أن احلكماء إمنا وضعوا احلكم إحكام أعماهلم وإتقام هلا وأم مل يضعوا شيئاً من أعماهلم يف غري موضعه وال فعلوا 
ولو فعلوا ذلك مل يكونوا حكماء، فكيف أحكم . ه، وال أحدثوا من ذوام شيئاً يكون الضرر فيه أعم من النفعفعالً ال معىن ل

احلاكمني وأحسن اخلالقني خالقهم وموجدهم ومؤيدهم أن يفعل ما يؤدي إىل الضرر والفساد، ولغري معىن، وما قصد فساداً وما 
وما خلقنا السموات واألرض وما بينهما : "وهو يقول، عز من قائل"  علواً كبرياًتعاىل اهللا عما يقول الظاملون"خلقه إلضرارنا 

  ".العبني، ما خلقنامها إال باحلق

وإذا تأملت هذه احلكمة وتدبرت هذه الصنعة، وعرفت هذا السر، ورأيت حقيقة هذا السحر الذي يسحر العقول، بانت لك 
تصري القلوب إليك، وتبني لك ماخفي عنها، ملا عميت األنباء عن الضالني األشياء حبقائقها، وتعلمت كيف تسحر الناس وكيف 

  .الغافلني
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فانتبه يا أخي من نوم الغفلة ورقدة اجلهالة، وأيقظ من قدرت عليه من الغافلني ليحصل لك النفع العاجل واخلري املتواصل يف الدنيا 
وفقك اهللا وإيانا ومجيع إخواننا املؤمنني برمحته إنه . ل املالئكة املقربنيوالدين، بلغك اهللا منازل األخيار املصطفني، ورقاك إىل منتاز

    متت الرسالة الثانية واخلمسون من رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء، وا ينتهي الكتاب واحلمد هللا أوالً وآخراً ! أرحم الرامحني
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	"ﺱﻭﺴﺤﻤﻟﺍﻭ ﺱﺎﺤﻟﺍ "ﻲﻓ ﺔﻟﺎﺴﺭ ﺎﻬﻨﻤ ﺓﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	"ﺔﻔﻁﻨﻟﺍ ﻁﻘﺴﻤ "ﻲﻓ ﺔﻟﺎﺴﺭ ﺎﻬﻨﻤ ﺓﺭﺸﻋ ﺔﻴﺩﺎﺤﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	ﺀﺎﻤﻜﺤﻟﺍ ﻝﻭﻗ ﻰﻨﻌﻤ ﻲﻓ ﺓﺭﺸﻋ ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	ﺱﻔﻨﻷﺍ ﺭﺸﻨ ﺔﻴﻔﻴﻜ "ﻲﻓ ﺓﺭﺸﻋ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	ﻥﺎﺴﻨﻹﺍ ﺔﻗﺎﻁ ﻥﺎﻴﺒ "ﻲﻓ ﺓﺭﺸﻋ ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	"ﺓﺎﻴﺤﻟﺍﻭ ﺕﻭﻤﻟﺍ ﺔﻴﻫﺎﻤ "ﻲﻓ ﺓﺭﺸﻋ ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	ﻡﻻﻵﺍﻭ ﺕﺍﺫﻠﻟﺍ ﺔﻴﻫﺎﻤ "ﻲﻓ ﺓﺭﺸﻋ ﺔﺴﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	"ﺕﺎﻐﻠﻟﺍ ﻑﻼﺘﺨﺍ ﻝﻠﻋ "ﻲﻓ ﺓﺭﺸﻋ ﺔﻌﺒﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 

	  ﺔﻴﻠﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻨﺎﺴﻔﻨﻟﺍ ﻝﺌﺎﺴﺭﻟﺍ ﺎﻬﻨﻤﻭ
	"ﺔﻴﻠﻘﻌﻟﺍ ﺉﺩﺎﺒﻤﻟﺍ "ﻲﻓ ﺎﻬﻨﻤ ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	"ﺀﺎﻤﻜﺤﻟﺍ ﻝﻭﻗ ﻰﻨﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	"ﻝﻭﻘﻌﻤﻟﺍﻭ ﻝﻘﻌﻟﺍ "ﻲﻓ ﺎﻬﻨﻤ ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	ﺭﺍﻭﺩﻷﺍﻭ ﻊﺌﺎﺒﻁﻟﺍ ﺭﺍﻭﻜﻷﺍ "ﻲﻓ ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	"ﻕﺸﻌﻟﺍ ﺔﻴﻫﺎﻤ "ﻲﻓ ﺎﻬﻨﻤ ﺔﺴﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	ﺭﻭﺸﻨﻟﺍﻭ ﺭﻭﺼﻟﺍﻭ ﺙﻌﺒﻟﺍ ﺔﻴﻫﺎﻤ "ﻲﻓ ﺔﻌﺒﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	ﺕﺎﻜﺭﺤﻟﺍ ﺱﺎﻨﺠﺃ ﺔﻴﻤﻜ "ﻲﻓ ﺔﻨﻤﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	"ﺕﻻﻭﻠﻌﻤﻟﺍﻭ ﻝﻠﻌﻟﺍ "ﻲﻓ ﺎﻬﻨﻤ ﺔﻌﺴﺎﺘﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	"ﻡﻭﺴﺭﻟﺍﻭ ﺩﻭﺩﺤﻟﺍ "ﻲﻓ ﺎﻬﻨﻤ ﺓﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 

	  ﺔﻴﻨﻴﺩﻟﺍ ﺔﻴﻋﺭﺸﻟﺍﻭ ﺔﻴﻬﻟﻹﺍ ﺔﻴﺴﻭﻤﺎﻨﻟﺍ ﻝﺌﺎﺴﺭﻟﺍ ﺎﻬﻨﻤﻭ
	"ﺏﻫﺍﺫﻤﻟﺍﻭ ﺀﺍﺭﻵﺍ "ﻲﻓ ﺎﻬﻨﻤ ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	ﷲﺍ ﻰﻟﺇ ﻕﻴﺭﻁﻟﺍ ﺔﻴﻫﺎﻤ "ﻲﻓ ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	ﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﺩﺎﻘﺘﻋﺍ ﻥﺎﻴﺒ "ﻲﻓ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	ﻥﺎﻤﻴﻹﺍ ﺔﻴﻫﺎﻤ "ﻲﻓ ﺎﻬﻨﻤ ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	ﻲﻬﻟﻹﺍ ﺱﻭﻤﺎﻨﻟﺍ ﺔﻴﻫﺎﻤ "ﻲﻓ ﺎﻬﻨﻤ ﺔﺴﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	ﷲﺍ ﻰﻟﺇ ﺓﻭﻋﺩﻟﺍ ﺔﻴﻔﻴﻜ "ﻲﻓ ﺎﻬﻨﻤ ﺔﻌﺒﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	ﻥﻴﻴﻨﺎﺤﻭﺭﻟﺍ ﻝﺎﻌﻓﺃ ﺔﻴﻔﻴﻜ "ﻲﻓ ﺎﻬﻨﻤ ﺔﻨﻤﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	"ﺕﺎﺴﺎﻴﺴﻟﺍ ﻉﺍﻭﻨﺃ ﺔﻴﻤﻜ "ﻲﻓ ﺎﻬﻨﻤ ﺔﻌﺴﺎﺘﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	"ﻩﺭﺴﺄﺒ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﺩﻀﻨ ﺔﻴﻔﻴﻜ "ﻲﻓ ﺓﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	ﺭﺤﺴﻟﺍ ﺔﻴﻫﺎﻤ "ﻲﻓ ﺎﻬﻨﻤ ﺓﺭﺸﻋ ﺔﻴﺩﺎﺤﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	ﻝﺌﺎﺴﺭﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻲﻓ ﺎﻤﻟ ﺔﻌﻤﺎﺠﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ "ﺎﻬﻴﻠﺘﻭ 

	   ﺎﻓﻭﻟﺍ ﻥﻼﺨﻭ ﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﻝﺌﺎﺴﺭ ﺕﺴﺭﻬﻓ ﻩﺫﻫ

	ﻲﻀﺎﻴﺭﻟﺍ ﻡﺴﻘﻟﺍ ﻝﺌﺎﺴﺭ
	ﺩﺩﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﻀﺎﻴﺭﻟﺍ ﻡﺴﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	  ﺩﺩﻌﻟﺍ ﺹﺍﻭﺨ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺩﺌﺍﺯﻟﺍﻭ ﺹﻗﺎﻨﻟﺍﻭ ﻡﺎﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺔﺒﺎﺤﺘﻤﻟﺍ ﺩﺍﺩﻋﻷﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺩﺩﻌﻟﺍ ﻑﻴﻌﻀﺘ
	  ﻉﺍﻭﻨﻷﺍ ﺹﺍﻭﺨ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺢﻴﺤﺼﻟﺍ ﺩﺩﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺕﺎﺒﻌﻜﻤﻟﺍﻭ ﺭﺫﺠﻟﺍﻭ ﺏﺭﻀﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﺎﻬﻴﻨﺎﻌﻤﻭ ﻅﺎﻔﻟﻷﺍ ﻥﻤ ﻥﻭﺴﺩﻨﻬﻤﻟﺍﻭ ﻥﻭﻴﺭﺒﺠﻟﺍ ﻪﻠﻤﻌﺘﺴﻴ ﺎﻤﻭ
	  ﻊﺒﺭﻤﻟﺍ ﺩﺩﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺭﻭﺫﺠﻤﻟﺍ ﺩﺩﻌﻟﺍ ﺹﺍﻭﺨ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺎﻘﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻝﺌﺎﺴﻤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﻝﻭﺼﻷﺍ ﻲﻓ ﺱﺩﻴﻠﻗﺃ ﺏﺎﺘﻜ ﻥﻤ
	  ﺱﻔﻨﻟﺍﻭ ﺩﺩﻌﻟﺍ ﻡﻠﻋ ﻝﺼﻓ
	  ﻡﻭﻠﻌﻟﺍ ﻥﻤ ﺽﺭﻐﻟﺍ

	ﺎﻴﺭﻁﻤﻭﺠﺒ ﺔﻤﻭﺴﺭﻤﻟﺍ ﻲﻀﺎﻴﺭﻟﺍ ﻡﺴﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	   ﺎﻬﺘﻴﻫﺎﻤ ﻥﺎﻴﺒﻭ ﺔﺴﺩﻨﻬﻟﺍ ﻲﻓ
	  ﻁﺨﻟﺍ ﻉﺍﻭﻨﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺔﻤﻴﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﻁﻭﻁﺨﻟﺍ ﺏﺎﻘﻟﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻡﻴﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﻁﺨﻟﺍ ﺀﺎﻤﺴﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺎﻴﺍﻭﺯﻟﺍ ﻉﺍﻭﻨﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺔﺤﻁﺴﻤﻟﺍ ﺎﻴﺍﻭﺯﻟﺍ ﻉﺍﻭﻨﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺔﻴﺴﻭﻘﻟﺍ ﻁﻭﻁﺨﻟﺍ ﻉﺍﻭﻨﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺡﻭﻁﺴﻟﺍ ﺭﻜﺫ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺎﻬﻋﺍﻭﻨﺃﻭ ﻁﻭﻁﺨﻟﺍ ﺔﻤﻴﻘﺘﺴﻤﻟﺍ ﻝﺎﻜﺸﻷﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺭﺼﺒﻟﺍ ﺔﺴﺎﺤﻟ ﻁﻘﻨﻟﺍ ﻥﻤ ﻝﺼﻓ
	  ﺙﻠﺜﻤﻟﺍ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﻝﺎﻜﺸﻷﺍ ﻊﻴﻤﺠﻟ ﻝﺼﺃ ﻪﻨﺇ
	  ﺡﻭﻁﺴﻟﺍ ﻉﺍﻭﻨﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺔﺤﺎﺴﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺔﺤﺎﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻥﻭﺎﻌﺘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻥﺎﺴﻨﻹﺍ ﺔﺠﺎﺤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺔﻴﻠﻘﻌﻟﺍ ﺔﺴﺩﻨﻬﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺩﺎﻌﺒﻷﺍ ﻡﻫﻭﺘ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺔﻴﻠﻘﻌﻟﺍ ﺔﺴﺩﻨﻬﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﺎﻌﺒﻷﺍ ﺔﻘﻴﻘﺤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺔﻴﺴﺩﻨﻬﻟﺍ ﻝﺎﻜﺸﻷﺍ ﺹﺍﻭﺨ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻥﻔﻟﺍ ﺍﺫﻫ ﺓﺭﻤﺜ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ

	ﺎﻴﻤﻭﻨﺭﻁﺴﻷﺎﺒ ﺔﻤﻭﺴﻭﻤﻟﺍ ﻲﻀﺎﻴﺭﻟﺍ ﻡﺴﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	   ﻙﻼﻓﻷﺍ ﺏﻴﻜﺭﺘﻭ ﻡﻭﺠﻨﻟﺍ ﻡﻠﻋ ﻲﻓ
	  ﺝﻭﺭﺒﻟﺍ ﺔﻔﺼ ﺭﻜﺫ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻝﺎﺒﻭﻟﺍﻭ ﺕﻭﻴﺒﻟﺍ ﺭﻜﺫ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺩﻭﺩﺤﻟﺍﻭ ﻩﻭﺠﻭﻟﺍﻭ ﺕﺎﺜﻠﺜﻤﻟﺍ ﺏﺎﺒﺭﺃ ﺭﻜﺫ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻩﻭﺠﻭﻟﺍ ﺏﺎﺒﺭﺃ ﺭﻜﺫ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺓﺭﺎﻴﺴﻟﺍ ﺏﻜﺍﻭﻜﻟﺍ ﺭﻜﺫ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻪﻋﺎﺒﺭﺃ ﺔﻤﺴﻗﻭ ﻙﻠﻔﻟﺍ ﻥﺍﺭﻭﺩ ﺭﻜﺫ
	  ﺏﻜﺍﻭﻜﻟﺍ ﻥﺍﺭﻗ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺭﺸﻋ ﻲﻨﺜﻻﺍ ﺕﻭﻴﺒﻟﺍ ﺭﻜﺫ
	  ﺎﻬﻗﺎﻴﺘﺸﺍﻭ ﺱﻔﻨﻟﺍ ﺩﺭﺠﺘ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﻙﻼﻓﻷﺍ ﻡﻟﺎﻋ ﻰﻟﺇ
	  ﺝﻭﺭﺒﻟﺍﻭ ﻙﻼﻓﻷﺍ ﺭﺎﺼﺤﻨﺍ ﺔﻠﻋ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﺹﻭﺼﺨﻤ ﺩﺩﻋ ﻲﻓ ﺏﻜﺍﻭﻜﻟﺍﻭ
	  ﺏﻜﺍﻭﻜﻟﺍ ﺹﺍﻭﺨ ﻑﻼﺘﺨﺍ ﺔﻤﻜﺤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻡﻭﺠﻨﻟﺍ ﻡﺎﻜﺤﺃ ﻡﻠﻋ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﺹﺎﺨﺸﺃ ﻯﻭﻗ ﻝﻭﺼﻭ ﺔﻴﻔﻴﻜ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﺩﺎﺴﻔﻟﺍﻭ ﻥﻭﻜﻟﺍ ﻡﻟﺎﻋﻭﻫ ﻱﺫﻟﺍ ﻲﻠﻔﺴﻟﺍ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﺹﺎﺨﺸﺃ ﻰﻟﺇ ﻱﻭﻠﻌﻟﺍ
	  ﺎﻬﺴﺤﺎﻨﻤﻭ ﺕﺎﻨﺌﺎﻜﻟﺍ ﺕﺍﺩﺎﻌﺴ ﺔﻴﻔﻴﻜ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺏﻜﺍﻭﻜﻟﺍ ﺕﺍﺭﻴﺜﺄﺘ ﻑﻼﺘﺨﺍ ﺔﻠﻋ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺏﻴﻐﻟﺍ ﻡﻠﻋ ﻲﻋﺩﻴ ﻻ ﻡﺠﻨﻤﻟﺍ ﻥﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﺕﺎﻨﺌﺎﻜﻟﺍ ﻥﻤ ﻪﺒ ﺭﺒﺨﻴ ﺎﻤﻴﻓ

	ﺎﻴﻓﺍﺭﻐﺠﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﻀﺎﻴﺭﻟﺍ ﻡﺴﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	  ﻡﻴﻟﺎﻗﻷﺍ ﺔﻔﺼ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﺽﺭﻷﺍ ﻥﻤ ﻥﻭﻜﺴﻤﻟﺍ ﻊﺒﺭﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻤﻭ
	  ﺔﻌﺒﺴﻟﺍ ﻡﻴﻟﺎﻗﻷﺍ ﺔﻔﺼ
	 ﹰﺎﻤﺎﺴﻗﺃ ﻲﻫ ﺕﺴﻴﻟ ﺔﻌﺒﺴﻟﺍ ﻡﻴﻟﺎﻗﻷﺍ ﻩﺫﻫ ﻥﺇ -ﻪﻨﻤ ﺡﻭﺭﺒ ﺎﻨﺎﻴﺇﻭ ﷲﺍ ﻙﺩﻴﺃ -ﻡﻴﺤﺭﻟﺍ ﺭﺎﺒﻟﺍ ﺥﻷﺍ ﺎﻬﻴﺃ ﻡﻠﻋﺃﻭ ﻝﺼﻓ
	   ،ﺔﻴﻌﻴﺒﻁ
	  ﺭﺎﺒﺘﻋﻼﻟ ﺽﺭﻷﺍ ﻲﻓ ﺭﻅﻨﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺙﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺭﺎﺒﻜﻟﺍ ﻥﺩﻤﻟﺍ ﺀﺎﻤﺴﺃ
	  ﻡﻴﻟﺎﻗﻷﺍ ﺹﺍﻭﺨ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻝﺼﻓ
	   ﻝﺼﻓ

	ﻰﻘﻴﺴﻭﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﻀﺎﻴﺭﻟﺍ ﻡﺴﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	  ﺀﺎﻤﻜﺤﻠﻟ ﻰﻘﻴﺴﻭﻤﻟﺍ ﺔﻋﺎﻨﺼ ﻝﺼﺃ ﻥﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺕﺍﻭﺼﻸﻟ ﺔﻌﻤﺎﺴﻟﺍ ﺓﻭﻘﻟﺍ ﻙﺍﺭﺩﺇ ﺔﻴﻔﻴﻜ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺎﻬﻨﻴﻨﺍﻭﻗﻭ ﻥﺎﺤﻟﻷﺍ ﻝﻭﺼﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺎﻬﺤﻼﺼﺇﻭ ﺕﻻﻵﺍ ﺔﻋﺎﻨﻨﺼ ﺔﻴﻔﻴﻜ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻥﺍﺩﻴﻌﻟﺍ ﺕﺎﻤﻐﻨﻜ ﺕﺎﻤﻐﻨ ﻙﻼﻓﻷﺍ ﺕﺎﻜﺭﺤﻟ ﻥﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻊﺌﺎﻨﺼﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻌﻨﺼ ﻡﻼﻜﻟﺍ ﻡﺎﻜﺤﺇ ﻥﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺔﻴﻘﻴﺴﻭﻤﻟﺍ ﻝﻭﺼﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﺀﺎﻀﻋﻷﺍ ﺏﺴﺎﻨﺘ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻙﻼﻓﻷﺍ ﺕﺎﻤﻐﻨ ﺔﻘﻴﻘﺤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺕﺎﻌﺒﺭﻤﻟﺍ ﺭﻜﺫ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻥﺎﺤﻟﻷﺍ ﺕﺎﻘﺒﻁ ﻥﻤ ﻝﺎﻘﺘﻨﻻﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻰﻘﻴﺴﻭﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻔﺴﻼﻔﻟﺍ ﺭﺩﺍﻭﻨ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻡﺎﻐﻨﻷﺍ ﺕﺍﺭﻴﺜﺄﺘ ﻥﻭﻠﺘ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ

	ﻲﻀﺎﻴﺭﻟﺍ ﻡﺴﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﺴﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	   ﻕﻼﺨﻷﺍ ﺡﻼﺼﺇﻭ ﺱﻔﻨﻟﺍ ﺏﻴﺫﻬﺘ ﻲﻓ ﺔﻴﺴﺩﻨﻬﻟﺍﻭ ﺔﻴﺩﺩﻌﻟﺍ ﺔﺒﺴﻨﻟﺍ ﻲﻓ
	  ﺏﺴﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺔﻠﺼﺘﻤﻟﺍ ﺏﺴﻨﻟﺍ ﺝﺍﺭﺨﺘﺴﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺏﺴﺎﻨﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺔﻴﺴﺩﻨﻬﻟﺍﻭ ﺔﻴﺩﺩﻌﻟﺍ ﺏﺴﻨﻟﺍ ﻡﻠﻋ ﺔﻠﻴﻀﻓ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﺔﻴﻘﻴﺴﻭﻤﻟﺍﻭ

	ﺎﻬﻨﻤ ﺽﺭﻐﻟﺍﻭ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﻊﺌﺎﻨﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻌﺒﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	  ﻥﺎﺴﻨﻹﺍ ﺔﻴﻭﻨﺜﻤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻡﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﻡﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﻡﻭﻠﻌﻤﻟﺍﻭ ﻡﻠﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﻝﺍﺅﺴﻟﺍ ﻪﺠﻭﺃﻭ

	ﺎﻬﻨﻤ ﺽﺭﻐﻟﺍﻭ ﺔﻴﻠﻤﻌﻟﺍ ﻊﺌﺎﻨﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻨﻤﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	   ﻡﻴﺤﺭﻟﺍ ﻥﻤﺤﺭﻟﺍ ﻪﻟﺍ ﻡﺴﺒ
	  ﺓﺍﺩﻷﺍﻭ ﻰﻟﻭﻴﻬﻟﺍﻭ ﺓﺭﻭﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻥﺎﻋﻭﻨ ﻉﺎﻨﺼﻟﺍ ﻉﻭﻀﻭﻤ ﻥﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺕﺍﻭﺩﻷﺍﻭ ﺕﻻﻵﺍ ﻰﻟﺇ ﺔﺠﺎﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﺔﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﻲﻓ
	  ﺕﺎﻋﺎﻨﺼﻟﺍ ﺏﺘﺍﺭﻤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﻝﻘﻌﺘﻟﺍﻭ
	  ﻙﻠﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺽﺭﻐﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻪﺘﺍﺫ ﻥﻤ ﻙﺭﺤﺘﻴ ﻻ ﻡﺴﺠﻟﺍ ﻥﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ

	ﺎﻬﻓﻼﺘﺨﺍ ﺏﺎﺒﺴﺃﻭ ﻕﻼﺨﻷﺍ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﺔﻌﺴﺎﺘﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	   ﺀﺎﻤﻜﺤﻟﺍ ﻕﻼﺨﺃ ﻥﻤ ﺩﺒﺯﻭ ﺀﺎﻴﺒﻨﻷﺍ ﺏﺍﺩﺁ ﻥﻤ ﺕﻜﻨﻭ ﺎﻬﻠﻠﻋ ﻉﺍﻭﻨﺃﻭ
	  ﻕﻼﺨﻷﺍ ﻊﻴﻤﺠ ﻥﺎﺴﻨﻹﺍ ﺔﻴﻠﺒﺎﻗ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  -ﻡﻼﺴﻟﺍ ﻪﻴﻠﻋ -ﻡﺩﺁ ﻕﻠﺨ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﻝﻴﺌﺍﺭﺴﺇ ﻲﻨﺒ ﺏﺘﻜ ﺽﻌﺒ ﻲﻓ ﺩﺠﻭ ﺎﻤﻜ
	  ﻕﻼﺨﻷﺍ ﻲﻓ ﻥﺍﺩﻠﺒﻟﺍ ﺔﻌﻴﺒﻁ ﺭﻴﺜﺄﺘ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻕﻼﺨﻷﺍ ﺔﻴﻫﺎﻤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺔﻴﺒﺭﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﺏﻠﻁﻤ
	   ﻥﺄﺒ ﻲﺨﺃ ﺎﻴ ﻡﻠﻋﺃ ﻝﺼﻓ
	  ﻪﻗﻼﺨﻷ ﹰﺎﻌﺒﺎﺘ ﻩﺩﺎﻘﺘﻋﺍ ﻥﻭﻜﻴ ﻥﻤ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻥﻤ
	  ﺱﻔﻨﻷﺍ ﺏﺘﺍﺭﻤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﻝﺼﻓ
	  ﻯﻭﻘﻟﺍﻭ ﻕﻼﺨﻷﺍ ﻥﻤ ﻥﺄﺒ ﻲﺨﺃ ﺎﻴ ﻡﻠﻋﺃﻭ
	  ﺱﻭﻔﻨﻟﺍ ﺞﻫﺎﻨﻤ ﻑﻼﺘﺨﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﻝﺼﻓ
	   -ﻪﻨﻤ ﺡﻭﺭﺒ ﺎﻨﺎﻴﺇﻭ ﷲﺍ ﻙﺩﻴﺃ -ﻲﺨﺃ ﺎﻴ ﻡﻠﻋﺃﻭ
	  ﺎﻬﻀﻌﺒ ﻰﻠﻋ ﻕﻼﺨﻷﺍ ﺏﺘﺭﺘ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﺔﻠﻴﺫﺭﻭﺃ ﺔﻠﻴﻀﻓ ﺎﻬﻨﻭﻜﻭ
	   ﻝﺎﻤﻋﻷﺍ ﺏﺴﺤ
	   ﻝﺼﻓ
	   ﺔﻴﻨﺎﻤﺜﻟﺍ ﻑﺎﻨﺼﻷﺍ ﻩﺫﻫ ﻥﻤ ﻑﻨﺼ ﻝﻜ ﻰﻟﺇ ﺕﺭﻅﻨﻭ ﺕﻠﻤﺄﺘ ﺍﺫﺇ ﻙﻨﺄﺒ ﻲﺨﺃ ﺎﻴ ﻡﻠﻋﺃﻭ
	  ﻡﺎﺴﻗﺃ ﺔﻌﺒﺭﺃ ﺓﺩﺎﻌﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻡﺎﺴﻘﻨﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﻝﺼﻓ
	   ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻥﻤ ﺩﺤﺃﻭﻠﺨﻴ ﻻ ﻪﻨﺃ ﺔﻴﻠﻘﻋ ﻡﺎﺴﻗﺄﺒ ﺎﻨﺭﻜﺫ ﺎﻤﺒ ﻥﻴﺒﺘ ﺩﻗ ﺫﺇﻭ
	   -ﻪﻨﻤ ﺡﻭﺭﺒ ﺎﻨﺎﻴﺇﻭ ﷲﺍ ﻙﺩﻴﺃ -ﻲﺨﺃ ﺎﻴ ﻡﻠﻋﺃ ﻝﺼﻓ
	   -ﻪﻨﻤ ﺡﻭﺭﺒ ﺎﻨﺎﻴﺇﻭ ﷲﺍ ﻙﺩﻴﺃ -ﻲﺨﺃ ﺎﻴ ﻡﻠﻋﺃﻭ ﻝﺼﻓ
	   -ﻩﺅﺎﻨﺜ ﻝﺠ -ﻪﻨﺄﺒ ،ﷲﺍ ﻙﺩﻴﺃ -ﻲﺨﺃ ﺎﻴ ﻡﻠﻋﺃﻭ ﻝﺼﻓ
	  ﻡﻠﻌﻟﺍ ﺏﻠﻁ ﻝﻀﻓ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﻥﺄﺒ -ﻪﻨﻤ ﺡﻭﺭﺒ ﺎﻨﺎﻴﺇﻭ ﷲﺍ ﻙﺩﻴﺃ - ﻲﺨﺃ ﺎﻴ ﻡﻠﻋﺃﻭ ﻝﺼﻓ
	   -ﻪﻨﻤ ﺡﻭﺭﺒ ﺎﻨﺎﻴﺇﻭ ﷲﺍ ﻙﺩﻴﺃ -ﻲﺨﺃ ﺎﻴ ﻡﻠﻋﺃﻭ ﻝﺼﻓ
	  ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺕﺎﺠﺭﺩﻭ ﺩﻫﺯﻟﺍﻭ ﺹﺭﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﺩﺎﻫﺯﻟﺍ ﻝﺎﺼﺨﻭ ﻝﻜﻷﺍ ﺓﺭﺜﻜﻭ
	  ﷲﺍ ﺀﺎﻴﻟﻭﺃ ﺕﺎﻤﻼﻋ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﻥﻴﺤﻟﺎﺼﻟﺍ ﻩﺩﺎﺒﻋﻭ ﻝﺠﻭ ﺯﻋ
	  ﺀﺎﻋﺩﻟﺍﻭ ﺭﺎﻔﻐﺘﺴﻻﺍﻭ ﺔﺒﻭﺘﻟﺍ ﻝﻀﻓ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻑﻴﻠﻜﺘﻟﺍ ﻥﺴﺤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   .ﻥﺎﻌﻤﺘﺠﻴ ﻻ ﺓﺭﺨﻵﺍ ﺏﻠﻁ ﻊﻤ ﺎﻴﻨﺩﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﺒﻏﺭﻟﺍ ﻥﺄﺒ ﻲﺨﺃ ﺎﻴ ﻡﻠﻋﺃﻭ ﻝﺼﻓ
	  ﺔﻔﻠﺘﺨﻤ ﺕﺎﻅﻋ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ

	ﻲﺠﻭﻏﺎﺴﻴﺇ ﻲﻓ ﻲﻀﺎﻴﺭﻟﺍ ﻡﺴﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﺓﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	  ﻕﻁﻨﻤﻟﺍ ﻕﺎﻘﺘﺸﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﻥﻴﻤﺴﻗ ﻰﻟﺇ ﻕﻁﻨﻟﺍ ﻡﺎﺴﻘﻨﺍﻭ
	  ﻲﻨﺎﻌﻤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻟﺍﺩﻟﺍ ﻅﺎﻔﻟﻷﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺔﺘﺴﻟﺍ ﻅﺎﻔﻟﻷﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻥﺎﻴﻋﺃﻭ ﺭﻭﺼ ﺎﻬﻠﻜ ﺀﺎﻴﺸﻷﺍ ﻥﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻡﻴﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﻡﻠﻌﺘﻟﺍﻭ ﻡﻠﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺎﻬﺘﺍﻭﺨﺃﻭ ﻅﺎﻔﻟﻷﺍ ﻙﺍﺭﺘﺸﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺽﺍﺭﻋﺃﻭ ﺭﻫﺍﻭﺠ ﺎﻬﻠﻜ ﺀﺎﻴﺸﻷﺍ ﻥﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻕﻁﻨﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻥﺎﺴﻨﻹﺍ ﺔﺠﺎﺤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ

	ﺭﺸﻌﻟﺍ ﺕﻻﻭﻘﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺭﺸﻋ ﺔﻴﺩﺎﺤﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	   ﺱﺎﻴﺭﻭﻐﻴﻁﺎﻗ ﻲﻫ ﻲﺘﻟﺍ
	   ﻥﺄﺒ ﻲﺨﺃ ﺎﻴ ﻡﻠﻋﺃﻭ ﻝﺼﻓ
	  ﺱﻨﺠﻟ ﻡﺴﺍ ﻅﺎﻔﻟﻷﺍ ﻩﺫﻫ ﻥﻤ ﺔﻅﻔﻟ ﻝﻜ
	   ،ﺓﺩﻭﺠﻭﻤﻟﺍ ﺀﺎﻴﺸﻷﺍ ﻥﻤ
	  ﺀﺎﻴﺸﻷﺍ ﻡﺩﻗ ﻰﻨﻌﻤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ

	ﺱﺎﻴﻨﺎﻤﺍﺭﺎﺒ ﻰﻨﻌﻤ ﻲﻓ ﺭﺸﻋ ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	 ﺕﺎﻴﻘﻁﻨﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ ﻲﻫﻭ 
	ﺎﻘﻴﻁﻭﻟﻭﻨﺃ ﻰﻨﻌﻤ ﻲﻓ ﻲﻀﺎﻴﺭﻟﺍ ﻡﺴﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﺓﺭﺸﻋ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	  ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺎﻘﻴﻁﻭﻟﻭﻨﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺔﻴﻘﻁﻨﻤﻟﺍ ﺕﺎﺴﺎﻴﻘﻟﺍ ﻑﻴﻨﺼﺘ ﻰﻟﺇ ﺔﻴﻋﺍﺩﻟﺍ ﺔﻠﻌﻟﺍ ﻥﺎﻴﺒ
	  ﻲﻘﻁﻨﻤﻟﺍ ﺱﺎﻴﻘﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻝﻘﻌﻟﺎﺒ ﺀﺎﻴﺸﻷﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﻜﺤﻟﺍ ﻥﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﺏﺍﻭﺼﻟﺍ ﻱﺭﺤﺘ ﻰﻠﻋ ﺙﺤﻟﺍﻭ
	  ﻑﻭﺴﻠﻴﻔﻟﺍ ﺓﺍﺩﺃ ﻕﻁﻨﻤﻟﺍ ﻥﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ

	ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺎﻘﻴﻁﻭﻟﻭﻨﺃ ﻰﻨﻌﻤ ﻲﻓ ﺓﺭﺸﻋ ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	  ﻥﺎﻫﺭﺒﻟﺍﻭ ﺩﻭﺩﺤﻟﺍﻭ ﻝﻴﻠﺤﺘﻟﺍ ﻕﻴﺭﻁ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺱﺎﻴﻘﻟﺍ ﺔﻴﻫﺎﻤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﻝﻫﺎﺠﻟﺍ ﻝﻤﻌﺘﺴﻤﻟﺍ ﺔﻬﺠ ﻥﻤ
	   ﺔﻔﺴﻼﻔﻟﺍ ﺩﻨﻋ ﺱﺎﻴﻘﻟﺍ ﺄﻁﺨﻭ
	   ﻪﻨﻤ ﺯﺭﺤﺘﻟﺍ ﻑﻴﻜﻭ
	  ﺕﺎﻤﻭﻠﻌﻤﻟﺍ ﻝﺌﺍﻭﺃﻭ ﻝﻭﻘﻌﻟﺍ ﻝﺌﺍﻭﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   .ﺔﻴﻠﻜ ﺔﻤﺩﻘﻤﻟﺍ ﻥﻭﻜﻭ ،ﻪﺘﺎﻴﺘﺍﺫ ﻥﻤ ﺀﻲﺸﻟﺍ ﺔﻠﻋ ﻥﺇﻭ ﺔﻤﺯﻼﻤﻟﺍ ﺽﺍﺭﻋﻷﺍ
	   ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﺀﻼﻤ ﻻﻭ
	   ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺙﺩﺤﻤﻭﺃ ﻡﻴﺩﻗ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻝﻫ ﺀﺎﻤﻜﺤﻟﺍ ﻝﻭﻗ ﻰﻨﻌﻤ
	   ﻥﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﹰﺎﻜﻠﻤ ﺭﺎﺼ ﹰﺎﺴﻔﻨ ﻰﻘﺘﺭﺍ ﺍﺫﺇ ﻥﺎﺴﻨﻹﺍ
	  ﺱﺍﻭﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﻭﺎﻔﺘﺘ ﺕﺎﻨﺍﻭﻴﺤﻟﺍ ﻥﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﺎﻬﺘﺎﻤﻭﻠﻌﻤﻭ
	  ﺔﻴﻨﺎﻫﺭﺒﻟﺍ ﺕﺎﻤﻭﻠﻌﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﺔﻴﺤﻭﺭﻟﺍ ﺭﻭﻤﻷﺍﻭ

	ﺔﻜﺭﺤﻟﺍﻭ ﺓﺭﻭﺼﻟﺍﻭ ﻰﻟﻭﻴﻬﻟﺍ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻰﻟﻭﻻﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	   ﻥﺎﻜﻤﻟﺍﻭ ﻥﺎﻤﺯﻟﺍﻭ
	  ﺔﻴﺌﺯﺠﻟﺍ ﻡﺎﺴﺠﻷﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻥﺎﻜﻤﻟﺍ ﺔﻴﻫﺎﻤ ﻲﻓ ﺀﺎﻤﻜﺤﻟﺍ ﻝﻴﻭﺎﻗﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺔﻜﺭﺤﻟﺍ ﺔﻴﻫﺎﻤ ﻲﻓ ﺀﺎﻤﻜﺤﻟﺍ ﻝﻴﻭﺎﻗﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  .ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻝﻴﻭﺎﻗﺃ ﻥﻤ ﻥﺎﻤﺯﻟﺍ ﺔﻴﻫﺎﻤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻡﻠﻌﻟﺍ ﻝﻫﻷ ﹰﺎﺒﺤﻤ ﺕﻨﻜ ﻥﺇ ﻡﻠﻋﺍﻭ ﻝﺼﻓ
	   ﺔﻤﻜﺤﻟﺍﻭ

	ﻡﻟﺎﻌﻟﺍﻭ ﺀﺎﻤﺴﻟﺎﺒ ﺔﻤﻭﺴﻭﻤﻟﺍ ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	   ﻕﻼﺨﻷﺍ ﺏﻴﺫﻬﺘﻭ ﺱﻔﻨﻟﺍ ﺡﻼﺼﺇ ﻲﻓ
	   ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺭﻴﺒﻜ ﻥﺎﺴﻨﺇ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻥﺇ ﺀﺎﻤﻜﺤﻟﺍ ﻝﻭﻗ ﺔﻓﺭﻌﻤ
	  ﻙﻼﻓﻷﺍ ﻲﻫ ﺕﺍﻭﺎﻤﺴﻟﺍ ﻥﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻍﺍﺭﻓ ﻡﻟﺎﻌﻠﻟ ﺱﻴﻟ ﻪﻨﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺀﻼﺨ ﻻ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﺝﺭﺎﺨ ﺱﻴﻟ ﻪﻨﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﺀﻼﻤ ﻻﻭ
	  .ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻁﺴﻭ ﺱﻤﺸﻟﺍ ﻊﻀﻭﻤ ﻥﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺝﻭﺭﺒﻟﺍ ﺔﻴﻫﺎﻤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  .ﺕﺍﻭﺎﻤﺴﻟﺍ ﻙﻭﻤﺴﻭ ﻙﻼﻓﻷﺍ ﺭﺎﻁﻗﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺓﺭﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ﺔﺘﺒﺎﺜﻟﺍ ﺏﻜﺍﻭﻜﻟﺍ ﺩﺩﻋ ﺔﻴﻤﻜ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﺽﺭﻷﺍ ﻡﺭﺠ ﻥﻤ
	   ﺽﺭﻷﺍ ﻝﻭﺤ ﻙﻼﻓﻷﺍ ﻥﺍﺭﻭﺩ ﻑﻼﺘﺨﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﺝﻭﺭﺒﻟﺍ ﻙﻠﻓ ﻲﻓ
	   ﻕﺭﺸﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺏﺭﻐﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﻙﺭﺤﺘﺘ
	   ﻡﺍﺭﺤﻟﺍ ﺕﻴﺒﻟﺍ ﻝﻭﺤ ﻥﻴﻔﺌﺎﻁﻟﺍ ﻥﺍﺭﻭﺩﻜ
	  ﻉﻭﺠﺭﻟﺍ ﻥﻤ ﺎﻬﻟ ﻯﺭﻴ ﺎﻤﻴﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﻑﻭﻗﻭﻟﺍﻭ ﺔﻤﺎﻘﺘﺴﻻﺍﻭ
	  ﻥﻴﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﺱﻤﺨﻟﺍ ﺕﺎﻜﺭﺤﻟﺍ ﻝﻴﺼﻔﺘ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻴﺘﺩﻭﺠﻭﻤﻟﺍ ﻥﻴﺘﻤﻠﻅﻟﺍ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻥﻴﻓﻭﺴﻜﻟﺍ ﺔﹼﻠﻋ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺔﺴﻤﺎﺨ ﺔﻌﻴﺒﻁ ﻙﻠﻔﻟﺍ ﻥﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻕﺤﻟﺍ ﺭﻴﻏ ﻥﻴﻤﻫﻭﺘﻤﻟﺍ ﻝﻭﻗ ﻝﺎﻁﺒﺇ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺔﻔﻴﻔﺨ ﻻﻭ ﺔﻠﻴﻘﺜ ﺕﺴﻴﻟ ﺎﻬﻨﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺓﺭﺎﺤﺒ ﺕﺴﻴﻟ ﺔﻴﻜﻠﻔﻟﺍ ﻡﺎﺴﺠﻷﺍ ﻥﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﺔﺒﻁﺭ ﻻﻭ ﺓﺩﺭﺎﺒ ﻻﻭ
	  ﺔﻤﺎﻴﻘﻟﺍ ﻰﻨﻌﻤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ

	ﺩﺎﺴﻔﻟﺍﻭ ﻥﻭﻜﻟﺍ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	 ﺀﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﻝﺌﺎﺴﺭ ﻥﻤ ﺓﺭﺸﻋ ﺔﻌﺒﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ ﻲﻫﻭ 
	   ،ﻪﻨﻤ ٍﺡﻭﺭﺒ ﺎﻨﺎﻴﺇﻭ ﷲﺍ ﻙﺩﻴﺃ ،ﻡﻴﺤﺭﻟﺍ ﺭﺎﺒﻟﺍ ﺥﻷﺍ ﺎﻬﻴﺃ ﻡﻠﻋﺍ ﻝﺼﻓ
	   ﺀﺍﻭﻬﻟﺍﻭ ﺀﺎﻤﻟﺍ ﺕﺍﺫﻟ ﺔﻤﻭﻘﻤﻟﺍ ﺓﺭﻭﺼﻟﺍ ﻥﺄﺒ ﻲﺨﺃ ﺎﻴ ﻡﻠﻋﺍﻭ ﻝﺼﻓ
	  ﺓﺩﺤﺍﻭ ﺓﺭﻜ ﺽﺭﻷﺍ ﻥﺄﺒ ﻲﺨﺃ ﺎﻴ ﻡﻠﻋﺍ ﻝﺼﻓ
	  ﺔﻨﺠﻟﺍ ﻥﺄﺒ ﻲﺨﺃ ﺎﻴ ﻡﻠﻋﺍﻭ ﻝﺼﻓ
	   ،ﺡﺍﻭﺭﻷﺍ ﻡﻟﺎﻋ ﻲﻫ ﺎﻤﻨﺇ

	ﺔﻴﻭﻠﻌﻟﺍ ﺭﺎﺜﻵﺍ ﻲﻓ ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	 ﺀﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﻝﺌﺎﺴﺭ ﻥﻤ ﺓﺭﺸﻋ ﺔﻨﻤﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ ﻲﻫﻭ 
	   ﻝﺼﻓ
	  ﺔﻌﻴﺒﻁﻟﺍ ﺔﻴﻫﺎﻤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﻥﺄﺒ ﻲﺨﺃ ﺎﻴ ﻡﻠﻋﺍﻭ ﻝﺼﻓ
	  ﺏﻜﺍﻭﻜﻟﺍ ﺕﺎﻋﺎﻌﹸﺸ ﺱﺎﻜﻌﻨﺍ ﻥﻤ ﺙﺩﺤﹶﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺎﻴﺍﻭﺯﻟﺍ
	   :ﻉﺍﻭﻨﺃ ﺔﺜﻼﺜ ﺽﺭﻷﺍ ﻪﺠﻭ ﻥﻤ ،ﺱﻤﺸﻟﺍﻭ
	  ،ﺔﻤﻴﻜﺤﻟﺍ ﺔﻴﻨﺎﺒﺭﻟﺍ ﺔﺴﺎﻴﺴﻟﺍﻭ ،ﺔﻴﻠﻜﻟﺍ ﺔﻴﻬﻟﻹﺍ ﺔﻴﺎﻨﻌﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﻰﻟﺇ ﻲﺨﺃ ﺎﻴ ﺭﻅﻨﺎﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺔﻴﻬﻟﻹﺍ ﺔﻴﺎﻨِﻌﻟﺍ ﻻﻭﻟ ﻪﻨﺃ ﻲﺨﺃ ﺎﻴ ﻡﻠﻋﺍﻭ ﻝﺼﻓ
	   ،ﻪﻟﻼﺠ ﻝﺠ ،ﻱﺭﺎﺒﻟﺍ ﺔﻤﺤﺭﻭ
	  ﺀﺎﺘﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﺎﻁﻤﻷﺍ ﺓﺭﺜﻜ ﺔﻠﻋ ﺎﻤﺈﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﻑﻴﺼﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻬﺘﻠﻗﻭ
	  ﺭﻴﺭﻬﻤﺯﻟﺍ ﺓﺭﻜ ﻲﻓ ﻲﺘﻟﺍ ﺙﺩﺍﻭﺤﻟﺍ ﺎﻤﺃﻭ ﻝﺼﻓ
	   .ﻝﻗ ﺎﻤﺒﺭﻭ ﻙﻟﺫ ﺭﺜﻜ ﺎﻤﺒﺭﻓ .ﻲﻟﺎﻴﻠﻟﺍ ﻲﻓ ﻯﺭﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺏﻜﺍﻭﻜﻟﺍ ﺽﺎﻀﻘﻨﺍ ﻲﻬﻓ
	  ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻥﻤ ﺭﻴﺜﻜ ﻥﻅﻴ ﺩﻗﻭ ﻝﺼﻓ
	   ﺏﻬﺸﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﺽﺎﻀﻘﻨﺍ ﻥﺃ
	  ﺏﺎﻨﺫﻷﺍ ﺕﺍﻭﺫ ﺏﻜﺍﻭﻜﻟﺍ ﺎﻤﺃﻭ ﻝﺼﻓ

	ﻥﺩﺎﻌﻤﻟﺍ ﻥﻴﻭﻜﺘ ﻲﻓ ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	 ﺀﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﻝﺌﺎﺴﺭ ﻥﻤ ﺓﺭﺸﻋ ﺔﻨﻤﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ ﻲﻫﻭ 
	   ،ﻪﻨﻤ ٍﺡﻭﺭﺒ ﺎﻨﺎﻴﺇﻭ ﷲﺍ ﻙﺩﻴﺃ ،ﻡﻴﺤﺭﻟﺍ ﺭﺎﺒﻟﺍ ﺥﻷﺍ ﺎﻬﻴﺃ ﻡﻠﻋﺍﻭ ﻝﺼﻓ
	   ﻲﺨﺃ ﺎﻴ ﻡﻠﻋﺍ ﻝﺼﻓ
	  ﺎﻬﻋﺎﺒﻁ ﻲﻓ ﹲﺔﻠﺘﺨﻤ ﺔﻴﻨﺩﻌﻤﻟﺍ ﺭﻫﺍﻭﺠﻟﺍ ﻥﺃ
	  ﻉﺍﻭﻨﺃ ﺔﺜﻼﺜ ﺔﻴﻨﺩﻌﻤﻟﺍ ﺭﻫﺍﻭﺠﻟﺍ ﻥﺄﺒ ﻡﻠﻋﺍﻭ ﻝﺼﻓ
	  ﺭﺎﻬﻨﻷﺍﻭ ﺔﻴﺩﻭﻷﺍ ﻥﺃ ﻡﻠﻋﺍﻭ ﻝﺼﻓ
	   ،ﻝﻼﺘﻟﺍﻭ ﻝﺎﺒﺠﻟﺍ ﻥﻤ ﺉﺩﺘﺒﺘ ﺎﻫﺭﺜﻜﺃ
	  ﺽﺭﻷﺍ ﺓﺭﻭﺼ ﺭﻜﺫ ﻥﻤ ﺎﻨﻏﺭﻓ ﺩﻗ ﺫﺇﻭ ﻝﺼﻓ
	   ﻙﻠﺘ ﻥﺃ ﻲﺨﺃ ﺎﻴ ﻡﻠﻋﺍ ﻝﺼﻓ
	   ﻥﺃ ﻲﺨﺃ ﺎﻴ ﻡﻠﻋﺍﻭ ﻝﺼﻓ
	  ﺔﺒﻴﺭﻐﻟﺍ ﺎﻬﺼﺍﻭﺨ
	  ﺔﻌﺒﺭﻷﺍ ﺭﻫﺍﻭﺠﻟﺍ ﻥﺎﻜﺭﺃ
	  ﺔﻟﺩﺎﺠﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﻔﺌﺎﻁ ﻥﺇ ﻝﺼﻓ
	   ،ﺔﻌﻴﺒﻁﻟﺍ ﺎﻤ ﺍﻭﻓﺭﻌﻴ ﻡﻟ ﺎﻤﻟ

	ﺔﻌﻴﺒﻁﻟﺍ ﺔﻴﻫﺎﻤ ﻲﻓ ﺔﺴﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	 ﺀﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﻝﺌﺎﺴﺭ ﻥﻤ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ ﻲﻫﻭ 
	  ﺔﻴﻌﻴﺒﻁﻟﺍ ﻊﺌﺎﻨﺼﻟﺍ ﻝﺼﻓ
	  ﺔﻴﻭﺒﻨﻟﺍ ﺕﺎﻨﺎﻴﺩﻟﺍ ﻥﻨﺴ ﻥﺄﺒ ﻲﺨﺃ ﺎﻴ ﻡﻠﻋﺍﻭ ﻝﺼﻓ
	   ﻝﻭﻘﻨﻓ ،ﻪﻴﻟﺇ ﺎﻨﺠﺘﺤﺍ ﺎﻤ ﺭﻜﺫ ﻥﻤ ﺎﻨﻏﺭﻓ ﺩﻗ ﺫﺇﻭ ﻝﺼﻓ
	  ﻡﻭﺠﻨﻟﺍ ﻡﺎﻜﺤﺃ ﻲﻓ ﺍﻭﻤﻠﻜﺘ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻥﻤ ﹰﺎﻤﻭﻗ ﻥﺇ

	ﺕﺎﺒﻨﻟﺍ ﺱﺎﻨﺠﺃ ﻲﻓ ﺔﻌﺒﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	 ﺀﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﻝﺌﺎﺴﺭ ﻥﻤ ﻥﻭﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺔﻴﺩﺎﺤﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ ﻲﻫﻭ 
	  ﺕﺎﺒﻨﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﻡﻴﺤﺭﻟﺍ ﺭﺎﺒﻟﺍ ﺥﻷﺍ ﺎﻬﻴﺃ ﻡﻠﻋﺍ ﻝﺼﻓ
	   ﺢﺌﺍﻭﺭﻟﺍﻭ ﻥﺍﻭﻟﻷﺍﻭ ﻡﻭﻌﻁﻟﺍ ﻥﻤ ﻉﺎﺒﻁﻟﺍ ﻑﻠﺘﺨﻤ ﻥﺎﻜ ﺎﻤﻟ ﻡﺜ ﻝﺼﻓ
	   ﻥﻜﺎﻤﻷﺍ ﺔﻬﺠ ﻥﻤ
	  ﺔﻴﻨﺎﺴﻨﻹﺍ ﺔﺒﺘﺭﻤ ﻝﻭﺃ ﻥﺄﺒ ﻲﺨﺃ ﺎﻴ ﻡﻠﻋﺍ ﻝﺼﻓ

	ﺎﻬﻓﺎﻨﺼﺃﻭ ﺕﺎﻨﺍﻭﻴﺤﻟﺍ ﻥﻴﻭﻜﺘ ﺔﻴﻔﻴﻜ ﻲﻓ ﺔﻨﻤﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
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	  ﻲﻠﻜﻟﺍ ﻡﺴﺠﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻴﻠﻜﻟﺍ ﺱﻔﻨﻟﺍ ﻥﺎﻴﺭﺴ ﻲﻓ
	  ﺓﺎﻴﺤﻟﺍﻭ ﺕﻭﻤﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﻋﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺓﺎﻴﺤﻟﺍ ﺔﻴﻫﺎﻤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
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	  ﻲﺌﺯﺠﻟﺍ ﺩﺴﺠﻟﺎﺒ ﺔﻴﺌﺯﺠﻟﺍ ﺱﻔﻨﻟﺍ ﻁﺎﺒﺭ ﺽﺭﻏ
	  ﺕﻭﻤﻟﺍ ﺔﻤﻜﺤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
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	  ﻝﻌﻔﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺓﻭﻘﻟﺍ ﻥﻤ ﺱﻔﻨﻟﺍ ﺝﻭﺭﺨ ﺔﻴﻔﻴﻜ
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	ﺕﺎﻐﻠﻟﺍ ﻑﻼﺘﺨﺍ ﻝﻠﻋ ﻲﻓ ﺓﺭﺸﻋ ﺔﻌﺒﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
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	 ﺀﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﻝﺌﺎﺴﺭ ﻥﻤ ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺔﻴﺩﺎﺤﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ ﻲﻫﻭ 
	  ﺕﺎﻐﻠﻟﺍ ﻝﻠﻋ ﻑﻼﺘﺨﺍ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺕﺎﺒﻜﺭﻤﻟﺍ ﺩﺎﺤﺘﺍ ﻥﻤ ﺽﺭﻐﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺱﻔﻨﻟﺍ ﺩﺴﺠ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻥﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺔﻴﻜﻠﻔﻟﺍ ﺕﺍﻭﺼﻷﺍ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﻡﻠﻋﺍ ﻡﺜ ﻝﺼﻓ
	  ﺔﻴﻀﺭﻷﺍ ﺕﺍﻭﺼﻷﺍ ﻝﻭﺼﺃ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺔﻴﻟﺎﻋ ﻡﻴﺴﻨﻟﺍ ﺓﺭﻜ ﻝﻌﺠ ﻥﻤ ﺔﻤﻜﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﺏﺎﺤﺴﻟﺍ ﺓﺭﻜ ﻥﻋ
	  ﺏﻠﻘﻟﺍ ﺔﺴﺎﺤ ﺓﻭﻗ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
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	  ﺕﻭﺼﻟﺍ ﻝﺼﺃ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺕﺍﻭﺼﻸﻟ ﺔﻌﻤﺎﺴﻟﺍ ﺓﻭﻘﻟﺍ ﻙﺍﺭﺩﺇ ﺔﻴﻔﻴﻜ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻝﺎﺤﻟ ﻝﺎﺤ ﻥﻤ ﺕﺍﺩﻭﺠﻭﻤﻟﺍ ﺭﻴﻐﺘ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺔﻜﺭﺤﻟﺍﻭ ﻥﻭﻜﺴﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺕﺍﻭﺼﻷﺍ ﺔﻤﺴﻗ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﺔﻴﻤﻜﻟﺍ ﺔﻬﺠ ﻥﻤ
	   ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻥﺎﺴﻨﻹﺍ ﺔﻌﻴﺒﻁ ﺔﻬﺠ ﻥﻤ ﺕﺍﻭﺼﻷﺍ ﺔﻓﺭﻌﻤ
	   ﺎﻬﻴﻓ ﻡﻬﻓﻼﺘﺨﺍﻭ ﺕﺎﻨﺍﻭﻴﺤﻟﺍﻭ
	  ﻑﻭﺭﺤﻟﺍ ﺔﻴﺍﺩﺒ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
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	ﺕﺎﻴﻠﻘﻌﻟﺍ ﺕﺎﻴﺴﻔﻨﻟﺍ ﻝﺌﺎﺴﺭ 
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	  ﺱﻴﻤﺨﺘﻟﺍﻭ ﻊﻴﺒﺭﺘﻟﺍﻭ ﺙﻴﻠﺜﺘﻟﺍﻭ ﺩﻴﺤﻭﺘﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﺎﻬﻠﺼﺃ ﺓﺭﺼﻨ ﻲﻓ ﺔﻠﻤ ﻝﻜ ﺏﺎﻨﻁﺇﻭ
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	ﺭﻴﺒﻜ ﻥﺎﺴﻨﺇ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻥﺇ ﺀﺎﻤﻜﺤﻟﺍ ﻝﻭﻗ ﻰﻨﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	 ﺀﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﻝﺌﺎﺴﺭ ﻥﻤ ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ ﻲﻫﻭ 
	  ﺭﻴﺒﻜ ﻥﺎﺴﻨﺇ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﺀﺎﻤﻜﺤﻟﺍ ﻝﻭﻗ ﻰﻨﻌﻤ ﻝﺼﻓ
	   ،ﺎﻬﻟ ﺭﻴﻤﺎﻁﻤﻭ
	  ﺓﺩﺤﺍﻭ ﺓﺭﻜ ﻩﺭﺴﺄﺒ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻥﺃ ﻝﺼﻓ
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	 ﺀﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﻝﺌﺎﺴﺭ ﻥﻤ ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ ﻲﻫﻭ 
	  ﻥﺎﻋﻭﻨ ﺎﻬﻠﻜ ﺕﺍﺩﻭﺠﻭﻤﻟﺍ ﻥﺃ ﻝﺼﻓ
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	  ﻉﺍﻭﻨﺃ ﺔﻌﺒﺴ ﻥﻴﻤﺠﻨﻤﻟﺍ ﺕﺎﻨﻬﻜﺘ ﻥﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ

	ﻕﺸﻌﻟﺍ ﺔﻴﻫﺎﻤ ﻲﻓ ﺔﺴﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	 ﺀﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﻝﺌﺎﺴﺭ ﻥﻤ ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺔﻌﺒﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ ﻲﻫﻭ 
	  ﺕﺎﻗﻭﺸﻌﻤﻟﺍ ﻥﻭﻨﻓ ﺔﻠﻋ ﺔﻴﻫﺎﻤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ

	ﺔﻤﺎﻴﻘﻟﺍﻭ ﺙﻌﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻌﺒﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	 ﺀﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﻝﺌﺎﺴﺭ ﻥﻤ ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺔﻨﻤﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ ﻲﻫﻭ 
	  ﺩﺎﺴﺠﻷﺍ ﺙﻌﺒ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	ﻝﻭﻘﻨﻓ ﻙﻟﺫ ﻝﻴﺼﻔﺘ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ 
	  ﻱﺭﹸﻜ ﻡﺴﺠ ﺽﺭﻷﺍ ﻥﺃ ﻡﻠﻋﺍ ﻝﺼﻓ
	  ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﺙﻭﺩﺤ ﺔﻟﺩﺃ
	ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﺓﺩﻫﺎﺸﻤ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ 
	ﷲﺍ ﻥﻋ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﺩﻭﺠﻭ ﻥﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ 
	  ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻡﺩﻗ ﺩﺎﻘﺘﻋﺍ ﺭﺭﻀ

	ﺕﻻﻭﻠﻌﻤﻟﺍﻭ ﻝﻠﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﻌﺴﺎﺘﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	 ﺀﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﻝﺌﺎﺴﺭ ﻥﻤ ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ ﻲﻫﻭ 
	  ﺕﻻﻭﻠﻌﻤﻟﺍﻭ ﻝﻠﻌﻟﺍ ﻥﺎﻴﺒ
	  ﺀﺎﻴﺒﻨﻷﺍ ﺔﺜﺭﻭ ﻡﻫ ﺀﺎﻤﻜﺤﻟﺍ ﻥﺃ ﻝﺼﻓ
	  ﺩﻭﺠﻭﻟﺍ ﺭﻴﻏ ﻪﻨﺃ ﻱﺭﺎﺒﻟﺍ ﻑﺎﺼﻭﺃ ﺹﺨﺃ ﻥﻤﻭ
	  ﺀﺍﻭﻬﻟﺍ ﻲﻓ ﺀﻭﻀﻟﺍ ﻝﺎﺜﻤﻭ ﺽﻴﻔﻟﺍ
	  ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻡﺩﻘﺒ ﻥﻭﻟﻭﻘﻴ ﺀﺎﻤﻜﺤﻟﺍ ﻥﺃ ﻥﻅ ﻥﻤ
	  ﻝﻭﻠﻌﻤﻟﺍﻭ ﺔﻠﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻥﺎﻋﻭﻨ ﺎﻬﻠﻜ ﺕﺍﺩﻭﺠﻭﻤﻟﺍ ﻥﺃ ﻡﻠﻋﺍ ﻡﺜ ﻝﺼﻓ
	   :ﻝﻴﻗ ﺍﺫﺇ ﻑﻴﻜﻭ ﻝﺼﻓ
	   ؟ﻥﻜﻴ ﻡﻟ ﻥﺃ ﺩﻌﺒ
	   ﻝﺼﻓ
	  ﻥﻴﻨﺜﺍ ﻥﻴﻤﺴﻗ ﺎﻬﻤﺴﻗ ﺕﺍﺩﻭﺠﻭﻤﻟﺍ ﻉﺩﺒﺃ ﺎﻤﻟ
	  ﻡﻬﻗﻼﺨﺃﻭ ﻡﻬﻨﺍﻭﻟﺃﻭ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺕﺎﻐﹸﻟ ﻑﻼﺘﺨﺍ
	   ﻡﺍﻭﻗﺃ ﻥﻭﺩ ﻡﺍﻭﻗﺃ ﺱﻭﻔﻨﻟ ﻊﻨﻘﻤ ﻝﻴﻭﺎﻗﻷﺍ ﻩﺫﻫ ﻝﻜ ﻥﺃ ﻡﻠﻋﺍ ﻡﺜ
	  ﻑﻭﺭﺤﻟﺍ ﻩﺫﻬﻟ ﺎﻴﻓﺎﺸ ﺎﺒﺍﻭﺠ ﻥﻭﺒﻠﻁﻴ ﺀﻼﻘﻌﻟﺍ
	  ﺎﻫﺩﺩﻋ ﻲﻓ ﻑﻭﺭﺤﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﺭﺎﺼﺤﻨﺍ ﺭﺍﺭﺴﺃ
	   ﺎﻨﻠﻗ ﺎﻤﺒ ﻕﺩﺼﻭ ﺎﻨﺭﻜﺫ ﺎﻤﻤ ﻡِﻠﻋ ﺩﻘﻓ
	  ﻥﻭﺭﺸﻋﻭ ﺔﻴﻨﺎﻤﺜ ﺩﺩﻌﻟﺍ ﺔﻠﻴﻀﻓ

	ﻡﻭﺴﺭﻟﺍﻭ ﺩﻭﺩﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺭﺸﺎﻌﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	 ﺀﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﻝﺌﺎﺴﺭ ﻥﻤ ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﺓﺩﺤﺍﻭﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ ﻲﻫﻭ 
	  ﻡﻭﺴﺭﻟﺍﻭ ﺩﻭﺩﺤﻟﺍ ﻥﺎﻴﺒ
	  ﻥﻭﻠﻟﺍﻭ ﻝﻜﺸﻟﺍ
	   ،ﺔﻴﻨﺎﺤﻭﺭ ﺓﺭﻭﺼ ﻥﻭﻠﻟﺍﻭ ﺔﻴﻨﺎﻤﺴﺠ ﺓﺭﻭﺼ ﻝﻜﺸﻟﺍ ﻥﺃ ﻝﺼﻓ
	   ﻡﻠﻋﺍ ﻡﺜ ﻝﺼﻓ
	  ﺔﻴﻤﻜﺤﻟﺍ ﺕﺎﻴﻀﺎﻴﺭﻟﺍ ﺩﺤﺃ ﻭﻫ ﺩﺩﻌﻟﺍ ﻥﺃ
	  ﻭﻤﻨﻴﻭ ﻯﹼﺫﻐﺘﻴ ﻡﺴﺠ ﻝﻜ ﻭﻫ ﺕﺎﺒﻨﻟﺍ ﻝﺼﻓ
	  ﺓﺩﺭﻔﻤﻟﺍ ﻥﺍﻭﻟﻷﺍ ﻝﺼﻓ

	ﺕﺎﻨﺎﻴﺩﻟﺍﻭ ﺀﺍﺭﻵﺍ ﻝﺌﺎﺴﺭ 
	ﺔﻴﻋﺭﺸﻟﺍﻭ ﺔﻴﻬﻟﻻﺍ ﺔﻴﺴﻭﻤﺎﻨﻟﺍ ﻡﻭﻠﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻰﻟﻭﻻﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	 ﺀﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﻝﺌﺎﺴﺭ ﻥﻤ ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ ﻲﻫﻭ 
	  ﺕﺎﻤﻭﻠﻌﻤﻟﺍ ﻙﺍﺭﺩﺇ ﺔﻴﻤﻜ ﻑﻼﺘﺨﺍ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺔﻤﻼﻌﻟﺍ ﻯﻭﻘﻟﺍ ﻙﺍﺭﺩﺇ ﻑﻼﺘﺨﺍ ﺔﻠﻋ ﻥﺎﻴﺒ
	  ﺕﺍﺫﻟﺎﺒ ﺕﺎﺴﻭﺴﺤﻤﻟﺍ ﻥﻤ ﺔﺴﺎﺤ ﻝﻜﻟ ﺎﻤ ﻥﺎﻴﺒ
	  ﺎﻬﺘﺎﻜﺍﺭﺩﺇ ﻲﻓ ﺊﻁﺨﺘ ﻻ ﻲﺘﻟﺍ ﺱﺍﻭﺤﻟﺍ ﻥﺎﻴﺒ
	   ﺕﺍﺫﻟﺎﺒ ﺎﻬﻟ ﻲﻫ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﻜﺭﺩﻤﻟﺍ
	  ﻥﺎﺴﻨﻹﺍ ﺱﺍﻭﺤ ﻲﻓ ﻲﺘﻟﺍ ﻯﻭﻘﻟﺍ ﻥﺎﻴﺒ
	  ﺎﻬﻴﻓ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺕﻭﺎﻔﺘﻭ ﺔﻠﻴﺨﺘﻤﻟﺍ ﺓﻭﻘﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﺏﺌﺎﺠﻋ
	  ﺓﻭﻘﻟﺍ ﻩﺫﻫ ﺔﻠﻴﻀﻓ ﻥﺎﻴﺒ
	  ﺀﻼﻘﻌﻠﻟ ﻝﻭﻘﻌﻟﺍ ﻥﺎﺤﺠﺭ ﻥﺎﻴﺒ
	  ﻯﻭﻠﺒﻟﺍ ﻝﻫﺃﻭ ﻥﻴﻜﺎﺴﻤﻟﺍﻭ ﺀﺍﺭﻘﻔﻟﺍ ﻝﻀﻓ
	  ﺎﻬﻋﻭﺭﻓﻭ ﻡﻭﻠﻌﻟﺍﻭ ﻊﺌﺎﻨﺼﻟﺍ ﻝﻭﺼﺍ ﻥﻴﺒ ﻕﺭﻔﻟﺍ
	  ﻥﺎﻋﻭﻨ ﻲﻬﻓ ﻕﻁﻨﻤﻟﺍ ﻡﻭﻠﻋ ﺎﻤﺃﻭ
	ﻝﺍﺩﺠﻟﺍ ﺏﺍﺩﺁ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ 
	ﺕﺎﺴﺎﻴﻘﻟﺍ ﻉﺍﻭﻨﺃ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ 
	ﺀﺍﺭﻵﺍ ﺩﻭﺠﺃ ﺔﻴﻫﺎﻤ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ 
	  ﻥﺎﻋﻭﻨ ﻲﻫﻭ ﺔﻴﻤﻜِﺤﻟﺍ ﺀﺍﺭﻵﺍ ﻥﺎﻴﺒ
	  ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﺙﻭﺩﺤﺒ ﻝﻭﻘﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺔﻴﻋﺍﺩﻟﺍ ﺔﻠﻌﻟﺍ
	   ﺓﺩﺤﺍﻭ ﺔﻠﻋ ﻥﻋ
	  ﻥﻴﻠﺼﻷﺎﺒ ﻥﻴﻠﺌﺎﻘﻠﻟ ﺔﻴﻋﺍﺩﻟﺍ ﺔﻠﻌﻟﺍ
	  ﻰﻟﻭﻴﻬﻟﺍ ﺙﻭﺩﺤ ﻥﻋ ﺙﺤﺒﻟﺍ ﻥﺎﻴﺒ
	  ﻡﻟﺎﻌﻠﻟ ﺽﺭﺎﻋ ﺭﺸﻟﺍ ﻥﺇ ﻝﺌﺎﻘﻟﺍ ﻝﻭﻗ ﻥﺎﻴﺒ
	   ﺩﺼﻘﻟﺎﺒ ﻻ ﺽﺭﻌﻟﺎﺒ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﻭﺭﺸﻟﺍ ﺏﺎﺒﺴﺃ ﻥﺇ ﻥﻴﻠﺌﺎﻘﻟﺍ ﻝﻭﻗ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﺀﺎﻤﻜﺤﻟﺍ ﻝﻭﻗ ﻰﻠﻋ
	   ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺩﺼﻘﻟﺎﺒ ﻲﻫ ﻝﺎﻜﺸﻷﺍﻭ ﺭﻭﺼﻟﺍ ﺔﻔﻠﺘﺨﻤﻟﺍ
	   ﺱﻭﻤﺎﻨﻟﺎﻤﺎﻜﺤﺃ ﺔﻬﺠ ﻥﻤ
	  ﺩﺤﺄﺒ ﻪﻴﻟﺇ ﻝﺴﻭﺘﻴ ﻻ ﷲﺍ ﻑﺭﻌﻴ ﻥﻤ
	  ﺕﺎﻨﺎﻴﺩﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻥﻴﺒ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﻓﻼﺘﺨﻻﺍ ﺔﻠﻋ
	   ﻉﻭﺭﻔﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻬﻀﻌﺒﻭ ،ﻝﻭﺼﻷﺍ ﻲﻓ ﺎﻬﻀﻌﺒ ﺔﻴﻭﺒﻨﻟﺍ
	  ﺓﺭﺨﻵﺍ ﻡﺤﺭ ﺎﻴﻨﺩﻟﺍ
	  ﺔﻤﺎﻤﻹﺍ ﻲﻓ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻑﻼﺘﺨﺍ ﻥﺎﻴﺒ
	  ﺓﻭﺒﻨﻟﺍ ﻝﺎﺼﺨﻭ ﻙﻭﻠﻤﻟﺍ ﻕﻼﺨﺃ ﺩﺎﻀﺘ
	   ،ﺓﻭﺒﻨﻟﺍ ﻝﺎﺼﺨﻟ ﺓﺩﺎﻀﻤ ﻙﻭﻠﻤﻟﺍ ﻕﻼﺨﺃ ﺽﻌﺒ ﻲﻓ ﻥﺃ ﻡﻠﻋﺎﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺭﺒﺠﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻡﻭﺠﻨﻟﺍ ﻡﺎﻜﺤﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻥﻴﻨﺴﺤﻤﻟﺍ ﺀﺍﺯﺠ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻉﺍﻭﻨﺃ ﺔﺜﻼﺜ ﺔﻠﻜﺸﻤﻟﺍ ﺭﻭﻤُﻷﺍ ﻝﺼﻓ
	  ﷲﺍ ﺔﻓﺭﻌﻤ
	  ﺕﺎﻔﺼﻟﺍﻭ ﺕﺍﺫﻠﻟ ﻑﻼﺨﻟﺍ ﺔﻟﺄﺴﻤ
	  ﻥﺁﺭﻘﻟﺍ ﻕﻠﺨ ﺔﻟﺄﺴﻤ
	  ﺩﺎﻌﻤﻟﺍ ﺭﻤﺃ ﺔﻘﻴﻘﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤ
	  ﺔﻤﻟﺅﻤ ﺩﺌﺎﻘﻋ
	  ﺔﺒﻏﺭﻟﺍﻭ ﺔﺒﻫﺭﻟﺍ ﺓﺯﻴﺭﻏ

	 ﺀﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﻝﺌﺎﺴﺭ ﻥﻤ ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ ﻲﻫﻭ 
	   ﻲﻓ ﻝﻭﻷﺍ ﻝﺼﻔﻟﺍ
	  ﻕﻼﺨﻷﺍ ﺡﻼﺼﺇﻭ ﺱﻔﻨﻟﺍ ﺏﻴﺫﻬﺘ ﻰﻠﻋ ﺙﺤﻟﺍ

	ﺀﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﺩﺎﻘﺘﻋﺍ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	   ﻥﻴﻴﻨﺎﺒﺭﻟﺍ ﺏﻫﺫﻤﻭ

	 ﺀﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﻝﺌﺎﺴﺭ ﻥﻤ ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ ﻲﻫﻭ 
	  ﺀﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﺩﺎﻘﺘﻋﺍ ﻥﺎﻴﺒ ﻝﺼﻓ
	  ﻡﻬﺘﻭﻋﺩ ﺀﺩﺒ ﻲﻓﺀﺎﻴﺒﻨﻷﺍ ﻝﺜﻤ ﻝﺼﻓ
	  ﺀﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﺔﻨﻴﻔﺴ ﻝﺼﻓ
	  ﺩﺎﺴﺠﻷﺍ ﺭﻤﺄﺒ ﻥﻭﺎﻬﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﻫﺭﻤﺃ ﺀﺎﻨﺒ ﻝﺼﻓ
	  ﺀﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﻝﺼﺍﻭﺘ ﻥﻭﻜﻴ ﻑﻴﻜ ﻝﺼﻓ

	ﺀﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﺓﺭﺸﺎﻌﻤ ﺔﻴﻔﻴﻜ ﻲﻓ ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	   .ﹰﺎﻌﻴﻤﺠ ﺎﻴﻨﺩﻟﺍﻭ ﻥﻴﺩﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺩﻭﻤﻟﺍﻭ ﺔﻘﻔﺸﻟﺍ ﻕﺩﺼﻭ ﺽﻌﺒ ﻊﻤ ﻡﻬﻀﻌﺒ ﻥﻭﺎﻌﺘﻭ
	  ﺀﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﺓﺭﺸﺎﻌﻤ ﺔﻴﻔﻴﻜ
	  ﻡﻬﺒﺎﺤﺼﻷ ﺀﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﺏﺎﺨﺘﻨﺍ ﻝﺼﻓ
	   ،ﹰﺎﺨﺃ ﻭﺃ ﹰﺎﻘﻴﺩﺼ ﺫﺨﺘﺘ ﻥﺃ ﺕﺩﺭﺃ ﺍﺫﺇ ،ﻙﻟ ﻲﻐﺒﻨﻴﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺝﺭﺎﺨﻭ ﻝﺨﺍﺩ ﻥﺎﻋﻭﻨ ﺓﺩﺎﻌﺴﻟﺍﻭ ﻝﺼﻓ
	  ﷲﺍ ﺏﻫﺍﻭﻤ ﻉﺍﻭﻨﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻪﺒﺘﺍﺭﻤﻭ ﺀﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﻡﺎﻅﻨ ﺓﻭﻗ
	  ﻥﺁﺭﻘﻟﺎﺒ ﻥﻴﺭﻘﻤﻟﺍ ﻝﺯﺎﻨﻤ

	ﻥﺎﻤﻴﻹﺍ ﺔﻴﻫﺎﻤ ﻲﻓ ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	   ﻥﻴﻘﻘﺤﻤﻟﺍ ﻥﻴﻨﻤﺅﻤﻟﺍ ﻝﺎﺼﺨﻭ

	 ﺀﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﻝﺌﺎﺴﺭ ﻥﻤ ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﺔﺴﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ ﻲﻫﻭ 
	  ﻥﺎﻤﻴﻹﺍ ﺔﻘﻴﻘﺤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻥﺎﻋﻭﻨ ﻲﻫﻭ ﷲﺍ ﻡﻌﻨ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻥﺎﻤﻴﻹﺍﻭ ﻡﻠﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻕﺤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻍﻭﻠﺒﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺭﺒﺼﻟﺍﻭ ﺭﻜﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺔﺒﻏﺭﻟﺍﻭ ﺎﻴﻨﺩﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﻫﺯﻟﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﺎﻴﺅﺭﻟﺍ ﻕﺩﺼ ﻡﻭﻠﻌﻟﺍ ﻑﺭﺸﺃ ﻥﺃ ﻝﺼﻓ
	   ،ﻪﻟ ﻭﺩﻋ ﻱﺩﻴﺃ ﻲﻓ ﻊﻗﻭ ﻙﻠﻤ ﻥﺒﺍ ﺔﺼﻗ
	   ﻪﻤﺎﻨﻤﻭ ﻲﻗﺍﺭﻌﻟﺍ ﻝﺠﺭﻟﺍ ﺔﺼﻗ
	   ﹰﺎﻀﻴﺃ ﺭﻜﺫﻭ
	  ﺎﻫﺭﻜﺫ ﻡﺩﻘﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﻴﺎﻜﺤﻟﺍ ﻲﻓ ﺭﻜﻔﺘﻟﺍ
	ﺀﺎﻴﺒﻨﻷﺍ ﺀﺍﺩﻋﺃ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ 
	  ﻡﻫﺭﻔﻜﻭ ﻡﻫﺩﺎﻨﻋ
	  ﺎﻴﺅﺭﻟﺍ ﻝﺎﻁﺒﺇ ﻰﻠﻋ ﻡﻬﺘﺠﺤ
	ﻡﻬﻴﻠﻋ ﺩﺭﻟﺍ ﻝﺼﻓ 
	  ﺎﻫﺩﺎﺴﺠﺃ ﺕﻗﺭﺎﻓ ﺍﺫﺇ ﺎﻬﺘﻟﺎﺤ
	  ﻩﻭﻋﺭﺸ ﺎﻤﻤ ﺀﺎﻴﺒﻨﻷﺍ ﺽﺭﻏ ﻭﻫﻭ

	ﻲﻬﻟﻹﺍ ﺱﻭﻤﺎﻨﻟﺍ ﺔﻴﻫﺎﻤ ﻲﻓ ﺔﺴﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	   ﻥﻴﻴﻬﻟﻹﺍﻭ ﻥﻴﻴﻨﺎﺒﺭﻟﺍ ﺏﻫﺍﺫﻤﻭ ﻡﻬﻟﺎﺼﺨ ﺔﻴﻤﻜﻭ ﺓﻭﺒﻨﻟ ﻁﺌﺍﺭﺸﻭ

	 ﺀﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﻝﺌﺎﺴﺭ ﻥﻤ ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﺔﻌﺒﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ ﻲﻫﻭ 
	  ﺀﺎﻴﺒﻨﻷﺍﻭ ﺔﻔﺴﻼﻔﻟﺍ ﻕﺎﻔﺘﺍ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	  ﻪﺘﻔﻴﻠﺨﻭ ﻲﺒﻨﻟﺍ ﺕﺎﻔﺼ
	  ﺀﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﻕﻼﺨﺃ
	ﻥﺎﻋﻭﻨ ﻲﻫﻭ ﻝﺼﻓ 
	  ﺔﻴﻬﻟﻹﺍ ﻊﺌﺍﺭﺸﻟﺍ ﻊﻀﻭ
	  ﻪﺘﻤﺃ ﻉﺎﻀﻭﺃ ﻰﻠﻋ ﺔﻌﻴﺭﺸﻟﺍ ﻊﻀﺍﻭ ﻑﺭﻌﺘ ﺔﻴﻤﻫﺃ
	  ﹰﺎﻀﻌﺒ ﻡﻬﻀﻌﺒ ﺓﻻﺍﻭﻤ ﻡﻬﻟ ﺎﻬﻨﺘﺴﻴ ﺔﻨﺴ ﻝﻭﺃﻭ
	  ﺎﻬﻠﻴﺒﺴ ﻲﻓ ﺱﻔﻨﻟﺍﻭ ﻝﺎﻤﻟﺍ ﻝﺫﺒ ﻡﻬﻤﻴﻠﻌﺘ ﻡﺜ
	  ﺔﻨﺴﺤ ﺔﻨﺴ ﻡﻬﻟ ﻥﺴﻴ ﻥﺃﻭ
	  ﻡﻫﺩﻌﺒ ﺀﻲﺠﻴ ﻥﻤ ﻰﻟﺇ ﻪﻋﺎﺒﺘﺃ ﺔﺒﺴﻨ
	  ﻪﻋﺎﺒﺘﺃ ﻊﻤ ﺔﻌﻴﺭﺸﻟﺍ ﻊﻀﺍﻭ ﻝﺜﻤ
	  ﻪﺴﻔﻨ ﻰﻟﺇ ﻩﺩﺎﻬﺘﺠﺍﻭ ﻪﻴﺃﺭ ﺏﺴﻨﻴ ﻻ ﻥﺃﻭ
	  ﻙﻟﺫ ﻥﻤ ﺭﺎﻴﺨﻷﺍ ﺀﻼﻘﻌﻟﺍ ﺀﺎﻨﺜﺘﺴﺍ
	  ﺱﻨﻹﺍ ﻥﻴﻁﺎﻴﺸ ﺔﻔﺴﻼﻔﻟﺍ
	  ﺎﻬﻨﻁﺎﺒﻭ ﺎﻫﺭﻫﺎﻅ ﺔﻌﻴﺭﺸﻟﺍ

	ﺓﻭﻋﺩﻟﺍ ﺔﻴﻔﻴﻜ ﻲﻓ ﺔﻌﺒﺎﺴﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ 
	   ﷲﺍ ﻰﻟﺇ

	 ﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﻝﺌﺎﺴﺭ ﻥﻤ ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﺔﻨﻤﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ ﻲﻫﻭ 
	  ﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﺏﺘﺍﺭﻤ
	  ﻡﻴﺠﻨﺘﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﻫﺭﻤﺃ ﺀﺎﻨﺒ
	  ﻡﻫﺩﻭﺠﻭﺒ ﻙﺸﻴ ﻥﻤ ﻡﻬﻋﺎﺒﺘﺃ ﻲﻓﻭ
	  ﺔﻴﻭﻠﻋ ﺔﻌﻴﺸ ﺀﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﻥﻭﻜ
	  ﺙﺍﺩﺤﻷﺍ ﻥﺎﻴﺘﻔﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﻬﺘﻭﻋﺩ ﻲﻓ ﻡﻫﺯﻴﻜﺭﺘ
	   :ﻪﻟ ﻝﺎﻗ ﻥﺃ ﹰﺎﻀﻴﺃ ﻡﻴﻜﺤﻟﺍ ﻙﻟﺫ ﻰﺘﻔﻟﺍ ﻝﺄﺴ ﺎﻤﻤ ﻥﺎﻜﻭ ﻝﺼﻓ
	  ﺕﺎﻘﺒﻁﻟﺍ ﻑﻠﺘﺨﻤ ﻥﻴﺒ ﻡﻬﺘﻜﺭﺤ ﺭﺎﺸﺘﻨﺍ
	  ﺔﻴﺭﺴﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﻡﻫﺭﻤﺃ ﺀﺎﻨﺒ
	  ﻲﺒﻫﺫﻤﻟﺍ ﺏﺼﻌﺘﻠﻟﻭ ﺩﻭﻤﺠﻠﻟ ﻡﻫﺫﺒﻨ
	  ﻡﻫﺩﻨﻋ ﻡﻴﺠﻨﺘﻟﺍ ﻡﻠﻋ ﺔﻟﺯﻨﻤ
	  ﺱﻔﻨﻟﺍ ﻕﺌﺎﻘﺤ ﺔﻓﺭﻌﻤﺒ ﻡﻬﺘﻴﺎﻨﻋ
	  ﺓﺭﺨﻶﻟﺍﻭ ﺎﻴﻨﺩﻟﺍ ﺭﻭﻤﺃ ﻰﻠﻋ ﻡﻬﻨﻭﺎﻌﺘ
	  ﻕﻴﺩﺼﻟﺍﻭ ﺔﻗﺍﺩﺼﻟﺍ
	  ﺔﻠﻀﺎﻔﻟﺍ ﺔﻨﻴﺩﻤﻟﺍ
	  ﺀﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﺏﺘﺍﺭﻤ
	   ﺭﺸﻋ ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ ﻥﺴ ﻲﻓ ﺃﺩﺒﺘﻭ
	  ﺔﻌﺒﺭﻷﺍ ﺀﻯﺩﺎﺒﻤﻟﺍ
	  ﻝﺯﺎﻨﻤ ﻊﺒﺭﺃ ﻰﻠﻋ ﻭﻫﻭ
	  ﻑﻭﺴﻠﻴﻓ ﺓﻭﻋﺩﻟ ﻯﺩﺼﺘﻴ ﺥﺃ ﻰﻟﺇ ﺔﻟﺎﺴﺭ
	  ﺩﺤﺍﻭ ﺱﺎﻴﻗ ﻰﻠﻋ ﻥﺎﻴﺒﻟﺍ
	  ﺔﻔﺴﻠﻔﻟﺎﺒ ﻻ ﺔﻌﻴﺭﺸﻟﺎﺒ ﻥﺎﻴﺒﻟﺍ
	  ﺔﻔﺴﻼﻔﻟﺍ ﻑﻼﺘﺨﺍﻭ ﺀﺎﻴﺒﻨﻷﺍ ﻕﺎﻔﺘﺍ
	  ﺔﻴﻋﺍﺩﻟﺍ ﺥﻷﺍ ﻰﻟﺇ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ ﺔﻤﺘﺘ
	  ﺱﻔﻨﻟﺍ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ ﺔﻌﺒﺴﻟﺍ ﺙﺤﺎﺒﻤﻟﺍ
	ﻡﺎﺴﺠﻸﻟ ﺎﻬﻘﺸﻋﻭ ﺱﻭﻔﻨﻟﺍ ﺔﻨﻬﻤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ 
	 ﺎﻬﻨﻤ ﺕﻨﺎﻜ ﺔﻴﺎﻨﺠﻟ ﺡﺍﻭﺭﻷﺍ ﻡﻟﺎﻋ ﻥﻤ ﺎﻬﺠﺍﺭﺨﺇ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ 
	  ﻥﺍﻭﺨﻹﺍ ﻝﺌﺎﺴﺭﺒ ﻑﻴﺭﻌﺘ
	  ﺎﻬﻔﻴﺭﺨﻭ ﻝﻭﺩﻟﺍ ﻊﻴﺒﺭ
	  ﻡﻬﺘﺎﺒﺎﻁﺨ ﻲﻓ ﺀﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﺕﺎﻘﺒﻁ ﺓﺎﻋﺍﺭﻤ
	 ﺏﺎﺘﻜﻟﺍﻭ ﻝﺎﻤﻌﻟﺍ ﺔﺒﻁﺎﺨﻤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ 
	  ﺔﻴﻋﺍﺩﻟﺍ ﺥﻷﺍ ﻰﻟﺇ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ ﺔﻤﺘﺎﺨ
	ﻥﻴﻠﻓﺎﻐﻟﺍ ﻡﻠﻌﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﺔﺒﻁﺎﺨﻤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ 
	ﻥﻴﻌﻴﺸﺘﻤﻟﺍ ﺔﺒﻁﺎﺨﻤ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ 
	  ﺀﺎﻴﺒﻨﻷﺍ ﺏﺘﻜ ﻥﻋ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﺽﺍﺭﻋﺇ

	ﻥﻴﻴﻨﺎﺤﻭﺭﻟﺍ ﻝﺍﻭﺤﺃ ﺔﻴﻔﻴﻜ ﻲﻓ ﺔﻨﻤﺎﺜﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ
	 ﺀﺎﻔﺼﻟﺍ ﻥﺍﻭﺨﺇ ﻝﺌﺎﺴﺭ ﻥﻤ ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﺔﻌﺴﺎﺘﻟﺍ ﺔﻟﺎﺴﺭﻟﺍ ﻲﻫﻭ 
	  ﻲﻠﻔﺴﻟﺍﻭ ﻱﻭﻠﻌﻟﺍ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﻥﻴﻴﻨﺎﺤﻭﺭﻟﺍ ﻝﺍﻭﺤﺃ ﺔﻓﺭﻌﻤ
	  ﻝﻘﻌﻟﺍ ﺓﺭﺌﺍﺩ ﺎﻬﻟﻭﺃﻭ ﺩﻭﺠﻭﻟﺍ ﺭﺌﺍﻭﺩ
	   ﻪﺘﺎﻔﺼ ﻥﻤ ﻪﺒ ﻕﻴﻠﻴ ﺎﻤﻭ ﻪﺘﺍﺫﺒ ﻪﻠﻌﻓ ﻱﺫﻟﺍ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﻝﻌﻓ ﻲﻓ ﻝﺼﻓ
	   ﺩﺤﺃ ﺎﻬﻴﻓ ﻪﻜﺭﺸﻴ ﻻ ﻲﺘﻟﺍ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﺕﺎﻔﺼ ﻥﺃ ﺥﻷﺍ ﺎﻬﻴﺃ ﻡﻠﻋﺍ ﻝﺼﻓ
	   ،ﺔﻴﺼﻌﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻙﻤﻬﻨﻤﻟﺍ ،ﺓﺩﺎﺒﻌﻟﺍ ﻥﻋ ﻝﻓﺎﻐﻟﺍ ﻥﺎﺴﻨﻹﺍ ﻥﺃ ﺥﻷﺍ ﺎﻬﻴﺃ ﻡﻠﻋﺍﻭ ﻝﺼﻓ
	  ﺔﻜﺌﻼﻤﻟﺍ ﺓﺭﺌﺍﺩ
	  ﻝﺤﺯ ﺓﺭﺌﺍﺩ ﻝﺼﻓ
	   ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻊﻴﻤﺠ ﻲﻓ ﻱﺭﺴﺘ ﺕﺎﻴﻨﺎﺤﻭﺭ ﺎﻬﻨﻤ ﺙﺒﻨﺘ
	  ﻱﺭﺘﺸﻤﻟﺍ ﺓﺭﺌﺍﺩ ﻝﺼﻓ
	  ﺦﻴﺭﻤﻟﺍ ﺓﺭﺌﺍﺩ ﻝﺼﻓ
	  ﺓﺭﻫﺯﻟﺍ ﺓﺭﺌﺍﺩ ﻝﺼﻓ
	  ﺩﺭﺎﻁﻋ ﺓﺭﺌﺍﺩ ﻝﺼﻓ
	  ﺭﻤﻘﻟﺍ ﺓﺭﺌﺍﺩ ﻝﺼﻓ
	  ﺏﻜﺍﻭﻜﻟﺍ ﻡﺍﺭﺠﺃ ﻥﻤ ﺔﻴﺭﺎﺴﻟﺍ ﺔﻴﻨﺎﺤﻭﺭﻟﺍ ﻯﻭﻘﻟﺍ
	  ﺭﻴﺜﻷﺍ ﺓﺭﺌﺍﺩ
	  ﺭﻴﺭﻬﻤﺯﻟﺍ ﺓﺭﺌﺍﺩ ﺎﻬﺘﺤﺘ ﻥﻤﻭ ﻝﺼﻓ
	  ﺀﺍﻭﻬﻟﺍ ﺓﺭﺌﺍﺩ ﺕﺤﺘ ﻥﻤﻭ ﻝﺼﻓ
	  ﺀﺎﻤﻟﺍ ﺓﺭﺌﺍﺩ ﺀﺍﻭﻬﻟﺍ ﺓﺭﺌﺍﺩ ﻥﻭﺩﻭ ﻝﺼﻓ
	  ﺏﺍﺭﺘﻟﺍ ﻲﻫﻭ ﺽﺭﻷﺍ ﺓﺭﺌﺍﺩ ﺀﺎﻤﻟﺍ ﺓﺭﺌﺍﺩ ﺩﻌﺒﻭ
	  ﻥﺍﻭﻴﺤﻟﺍ ﺓﺭﺌﺍﺩ ﺎﻬﻗﻭﻓ ﻥﻤ ﻲﺘﻟﺍ ﺓﺭﺌﺍﺩﻟﺍﻭ
	  ﻲﻬﻟﻹﺍ ﺱﻭﻤﺎﻨﻟﺍ ﺓﺭﺌﺍﺩ ﻝﺼﻓ
	   ﺱﻴﻤﺍﻭﻨﻟﺍ ﺭﻭﻤﺄﺒ ﻥﻭﻤﺌﺎﻘﻟﺍ ﺎﻬﺼﺎﺨﺸﺃﻭ
	   ﺎﻬﻴﻠﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺓﺭﺌﺍﺩﻟﺍ ﻝﺼﻓ
	  ﺔﻴﻠﻘﻌﻟﺍ ﺔﻴﻔﺴﻠﻔﻟﺍ ﻡﻜﺤﻟﺍ ﺏﺎﺤﺼﺃ ﺓﺭﺌﺍﺩ
	   ﺔﻨﻘﺘﻤﻟﺍ ﻝﺎﻌﻓﻷﺍﻭ ﺔﻤﻜﺤﻤﻟﺍ ﻊﺌﺎﻨﺼﻟﺍ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻬﻨﻤ ﺙﺒﻨﺘﻭ ﻰﻟﻭﻷﺍ ﺓﺭﺌﺍﺩﻟﺍ ﻕﻓﺃ ﻲﻓ ﺔﺒﺘﺭﻤﻟﺍ
	  ﺭﺌﺍﻭﺩ ﻊﺴﺘ ﻰﻠﻋ ﻲﻨﺒﻤ ﻥﺎﺴﻨﻹﺍ ﻡﺴﺠﻭ
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