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المقّدمة

المبعوث  محّمد  على  وال�سالم  وال�سالة  الع�لمين  رّب  هلل  الحمد 

رحمة للع�لمين، ولإتم�م مك�رم الأخالق وهدايتهم اإلى �سواء ال�سبيل، 

وعلى اآله الأطه�ر، الم�سطفين الأخي�ر.

عنه�  والُبعد  الإن�س�ن،  حي�ة  في  ب�رزًا  دورًا  العملية  لالأخالق  اإّن 

ك�ن  الأ�س��س  هذا  ومن  والخ�سران،  النحراف  اإلى  موؤدٍّ  واجتن�به� 

الأنبي�ء R يدعون ج�هدين اإلى اإ�سالح النفو�س الب�سرّية، وتهذيبه� 

وتكميله�، وعلى هذا النهج �س�ر العلم�ء وال�سلح�ء والأولي�ء، ومن بينهم 

كت�به  فكتب   ،M الطو�سي  ين  الدِّ ن�سير  الخواجه  الجليل  ع�لمن� 

المو�سوم »باالأخالق النا�صرّية« ثّم اأوجزه بكت�به الم�سهور بـ»اأو�صاف 

االأ�صراف«، وهو كت�ب بحقٍّ ينبغي اأن ل تخلو منه مكتبة علمّية، ول يغفل 

عنه ط�لب الحقيقة، وعلى كّل اإن�س�ن �س�ع لتهذيب نف�سه واإ�سالحه� اأن 

يجعل هذا الكت�ب رفيقً� له يلج�أ اإليه بين الفينة والأخرى.

ولأهمية هذا الكت�ب قمن� بتحقيق بع�س مط�لب الكت�ب، وت�سحيحه 
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العربي،  الق�رئ  ي�ستفيد  كي  الف�ر�سي،  الأ�سل  ومراقبة  واأ�سلوبً�،  لغًة 

واإغن�ًء للمكتبة العربية. ن�س�أل اهلل �سبح�نه ل�س�حبه ولكلِّ من عمل على 

هذا الكت�ب المغفرة والقبول.
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مة الم�ؤّلف مقدِّ

ول  اإدراك حقيقته،  يقوى عقٌل على  اّلذي ل  له، هلل  حمدًا ل غ�ية 

يّت�سع فكر وعلم لالإح�طة بكنه معرفته، كلُّ عب�رٍة تورد لنعته وكلُّ بي�ٍن 

ُيق�ل في و�سفه اإن ك�ن ثبوتّيً� معّرى من �س�ئبة الت�سبيه فهو ل ُيت�سّور، 

واإن ك�ن غير ثبوتيٍّ مبّرءًا من التعطيل فال يقع في الوهم، لذا ق�ل ق�ئد 

الأ�سفي�ء ومقتدى الأولي�ء وخ�تم الأنبي�ء محّمد الم�سطفى P: »ال 

ح�صي ثناًء عليك، اأنت كما اأثنيت على نف�صك، واأنت ف�ق ما يق�ل 
ُ
اأ

القائل�ن«، واآلف الت�سليم�ت وال�سلوات والّتحّي�ت على روحه المقّد�سة 

واأرواح ذرّيته الط�هرين، ل �سّيم� الأئّمة المع�سومين وخيرة �سحبه، 

بحّق الحّق.

بي�ن  في  الن��سرّية  ب�لأخالق  المو�سوم  الكت�ب  تحرير  بعد  اإّني 

الأخالق الكريمة وال�سي��س�ت المر�سّية على طريقة الحكم�ء الم��سين، 

وق�عدة  الحقيقة  اأهل  الأولي�ء،  �ِسَير  في  مخت�سرًا  رتِّب 
ُ
اأ اأْن  اأردُت 

على  العلمّية،  والدق�ئق  العقلّيِة  القوانين  على  مبنّيً�  الطريقِة،  �س�لكي 

وجٍه يكوُن لبَّ هذه ال�سن�عة وخال�سَة الفّن مع قّلة الب�س�عة، ف�سغلتني 

اإخراج م�  يتي�ّسر  الدنيوّية، ولم  القوّية  والموانع  البدنّيُة  ال�سواغُل  عنُه 

حّتى  العقل،  عق�ِل  حلُّ  يّتفق  ولم  الفعل،  اإلى  القّوة  من  ال�سمير  في 
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ال�سيف  والي  الع�لم،  د�ستور  الأعظم  ال�س�حب  المولى  اإ�س�رُة  برزت 

ين، به�ء الإ�سالم  والقلم، قدوة اأك�بر العرب والعجم، �سم�س الحّق والدِّ

والم�سلمين، ملك الوزراء في الع�لمين، �س�حب ديوان المم�لك، مفخر 

الأ�سراف والأعي�ن، مظهر العدل والإح�س�ن، اأف�سل اأهل هذا الزم�ن،  

ين محّمد الجويني، اأعزَّ  محّمد بن ال�س�حب ال�سعيد به�ء الدولة والدِّ

هذا  واإتم�م  ال�سمير  في  م�  ب�إبراز  اقتدارُه،  و�س�عف  اأن�س�ره،  اهلل 

الخ�طر  اإيراد  بح�سب  اإ�س�رته  مقت�سى  اإلى  فب�درُت  الخطير،  الأمر 

في  الدق�ئق  تلك  وذكر  الحق�ئق  تلك  اإيراد  في  و�سرعت  وم�س�عدتِه، 

و�سّميتُه  التنزيل،  من  ب�آيٍة  ب�ٍب  كلِّ  في  وا�ست�سهدت  المخت�سر،  هذا 

العبِد  ُقدرِة  واإّل فعلى  المراُد  ف�إن �س�دَف فهو  االأ�صراف«،  بـ»اأو�صاف 

ل ُي�ستزاد.



تمهيد

في ذكر ما ي�صتمل عليه هذا المخت�صر:

ل ريب اأّن من نظر في وجودِه واأحواله، علم اأّنُه محت�ج اإلى غيره. 

وكلُّ محت�ٍج اإلى غيرِه، فهو ن�ق�ٌس في نف�سه. واإذا علم نق�س�ن نف�سه، 

اإلى طلبه، فيحت�ُج في ذلك  اإلى كم�له، يدعوُه  انبعث في ب�طنه �سوٌق 

الطلب اإلى حركٍة، ُي�سّميه� اأهل الطريقِة )ال�سلوك(، وكلُّ من رغب في 

هذه الحركِة يلزمُه �سّتُة اأ�سي�ء:

الزاد  بمنزلة  فتكون  اإليه(،  تحت�ج  )وم�  الحركِة  بدايُة  االأّول: 

والراحِة في الحركة الظ�هرِة. وت�ستمل على: )الإيم�ن والثب�ت والنّية 

وال�سدق والإن�بة والإخال�س(.

وت�ستمل  الحركِة.  تلك  عن  الموانع  وقطُع  العوائق،  اإزالُة  والثاني: 

على: )التوبة والزهد والفقر والري��سة والمح��سبة والتقوى(.

الثالث: الحركُة اّلتي به� ي�سل )ال�س�لك( من المبداأِ اإلى المق�سد، 

وُت�سّمى ب�ل�سير وال�سلوك. واأحواُل ال�س�لك في تلك الح�ل ت�ستمل على: 

)الخلوة والتفكير والخوف والرج�ء وال�سبر وال�سكر(.

الرابع: الأحواُل اّلتي يمرُّ به� في اأثن�ء �سلوكِه، من مبدئِه اإلى مق�سده. 

وت�ستمل على: )الإرادة وال�سوق والمحّبة والمعرفة واليقين وال�سكون(.
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الخام�ص: الأحواُل اّلتي ت�سنُح اإلى الوا�سِل بعد �سلوكه. وت�ستمل على 

ل والر�س� والت�سليم والتوحيد والّتح�د والوحدة(. )التوكُّ

ال�صاد�ص: نه�ية الحركِة وعدمه� وانقط�ع ال�سلوك، اّلذي ُي�سّمى في 

هذا المو�سع )الفن�ء في التوحيد(. وكلُّ واحٍد من تلك المع�ني ـ غير 

نه�ية الحركة ـ ي�ستمل على �ستَّة ف�سوٍل، غير الب�ب الأخير، ف�إّنُه غير 

الحركِة غير  كلَّ جزٍء من  اأّن  اأّنه )كم�  ُيعلم  اأْن  وينبغي  للتكثير.  ق�بٍل 

الُجزِء الآخِر، والأخُر م�سبوٌق بجٍزء منه�، وم�ستعقٌب بجزء، كذلك كّل 

ح�ٍل من اأحوال ال�س�لك، وا�سطٌة بين فقدان �س�بٍق وفراٍق لحٍق في ح�ل 

فقدان ال�س�بق ك�نت تلك الح�ل مطلوبًة، وفي ح�ل الفراق مهروبً� منه�، 

مطلوٌب،  اإليه  التوّجِه  وح�ل  كم�ٌل،  تقّدم  م�  اإلى  بقي��سِه  كلٍّ  فح�سول 

، واإليه الإ�س�رُة 
)1(

كم� ق�ل النبيُّ P: »من ا�صت�ى ي�ماه فه� مغب�ن«

في  ذلك  و�سيّت�سح   .
)2(

المقّربين« �صّيئاُت  االأبرار  »ح�صناُت  بقولهم 

ف�سول هذا المخت�سر اإن �س�ء اهلل تع�لى. وحيُث تقّررت هذه المقّدمُة 

ن�سرع في اأبواب المخت�سر وف�سولِه وب�هلل التوفيق.

)1( عوالي الالآلي، ابن اأبي جمهور الأح�س�ئي، ج 1، �س 284.

المجل�سي  العاّلمة  ذكره  وقد  7، �س89؛  ج  البي�س�ء:  المحّجة   .Q ال�س�دق  لالإم�م  القول  هذا   )2(

اأعلى اهلل مق�مه في تعليقه على الرواي�ت الق�ئلة اإّن الأنبي�ء والأئّمة R لم يفعلوا مع�سية واإّنهم 

مع�سومون. واأّم� م� ورد عنهم فهو معّلل بـ )ترك الأولى( ومن قبيل »ح�سن�ت الأبرار �سّيئ�ت المقّربين« 

بح�ر الأنوار، العاّلمة المجل�سي، ج 11، �س 256 رواية 4 ب�ب 6.



الباب األّول

ة  �ستَّ على  وي�ستمل  منُه،  ُبدَّ  ال  وما  الحركة  مبداأ  في 

ف�س�ٍل

الإيمان

الثبات 

ة
ّ
الني

ال�صدق

الإنابة

)1(
الإخال�س

)1( قمن� ب�إثب�ت ف�سول الب�ب قبل ال�سروع به، من اأجل اأن يقف الق�رىء الكريم على م� ي�ستمل عليه هذا 

الب�ب، وهكذا في �س�ئر الأبواب )مركز نون(.





ولَِئَك لَُهُم الأْمُن 
ُ
ق�ل اهلل تع�لى: {�لَِّذيَن �آَمنُو� َولَْم يَْلِب�ُسو� �إِيَمانَُهْم ِبُظْلٍم �أ

.
)1(

َوُهْم ُمْهتَُدوَن}

االإيمان في اللغة هو مطلق الت�سديق.

، وهو ت�سديق جميع م� ُعلم �سرورًة  وفي ال�صريعة ت�سديٌق خ��سٌّ

اأّن النبيَّ P اأمر به.

الع�لم،  الق�در،  ا�سمه،  عّز  الب�ري  معرفة  ت�ستلزم  النبيِّ  ومعرفة 

للر�سل  الب�عث  المتكلِّم،  المريد،  الب�سير،  ال�سميع  المدِرك،  الحّي، 

ومنزل القراآن على محّمد بن عبد اهلل P، والأحك�م من الفرائ�س، 

فيكون  الأّمة.  عليه  اأجمعت  وجه  على  والحرام،  والحالل  وال�سنن، 

الإيم�ن م�ستماًل على هذه الأمور، ول يكون ق�باًل للزي�دة والنق�س�ن، 

واإْن زاد ك�نت الزي�دة كم�ًل لالإيم�ن  اإيم�نً�،  ف�إْن نق�س عنه� ل يكون 

ومق�رنً� له.

مر به من العلم والقول 
ُ
وعالمة االإيمان اأْن يعلم، ويقول، ويفعل م� اأ

مر ب�لحتراز عنه. وهذه الجملة من ب�ب العمل 
ُ
والفعل، ويحترز عّم� اأ

ال�س�لح، وق�بل للزي�دة والنق�س�ن، ومن لوازم الت�سديق، ولذلك جرى 

ذكر العمل ال�س�لح مع ذكر الإيم�ن في جميع الموا�سع من القراآن مثل 

)1( �سورة الأنع�م: الآية 82.

الف�سل االأّول

في الإيمان
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.
)1(

اِلَحاِت} قوله تع�لى: {�لَِّذيَن �آَمنُو� َوَعِمُلو� �ل�سَّ

ولالإيم�ن مراتب:

يَُّها �لَِّذيَن �آَمنُو� �آِمنُو� ِباهلِل 
َ
اأدن�ه� الإيم�ن ب�لل�س�ن، ق�ل اهلل تع�لى: {يَا �أ

.
)2(

َل َعَلى َر�ُسوِلِه}  َوَر�ُسوِلِه َو�ْلِكتَاِب �لَِّذي نَزَّ

ا يَْدُخِل �لإِيَماُن  �ْسَلْمنَا َولَمَّ
َ
{َقالَِت �لأْعَر�ُب �آَمنَّا ُقْل لَْم تُوؤِْمنُو� َولَِكْن ُقولُو� �أ

.
)3(

ِفي ُقُلوِبُكْم}

يكون  اأْن  يجب  واّلذي  التقليد،  عن  الن�تج  الإيم�ن  منه�  واأعلى 

فالأّن  زواله  اإمك�نّية  واأّم�  به،  ق  ُي�سدِّ اأْن  يجب  بم�  ج�زمً�  ت�سديقه 

�ْلُموؤِْمنُوَن  {�إِنََّما  ال�س�لح  العمل   
)4(

مق�رنة ي�ستلزم  الح��سل  الت�سديق 

.
)5(

�لَِّذيَن �آَمنُو� ِباهلِل َوَر�ُسوِلِه ثُمَّ لَْم يَْرتَابُو� َوَجاَهُدو�}

 ،
)6(

ِباْلَغْيِب} {يُوؤِْمنُوَن  تع�لى:  ق�ل  كم�  ب�لغيب  الإيم�ن  منه�  واأعلى 

الإيم�ن من  ثب�ته، وهي كن�ية عن  تقت�سي  ب�طنه  وُتق�رنه ب�سيرة في 

وراء الحج�ب ولذلك ُقرن ب�لغيب.

ِمنُوَن �لَِّذيَن �إَِذ� ُذِكَر �هللُ َوِجَلْت  واأعلى منه� من ج�ء في حّقِه {�إِنََّما �ْلُموؤْ

ُهُم  ولَِئَك 
ُ
{�أ قوله  اإلى   

)7(

يَمانًا} �إِ َز�َدْتُهْم  �آيَاتُُه  َعَلْيِهْم  تُِليَْت  َو�إَِذ�  ُقُلوبُُهْم 

. وهي مرتبة كم�ل الإيم�ن ويّت�سل ب�لإيم�ن اليقينّي 
)8(

�ْلُموؤِْمنُوَن َحّقًا}

)1( �سورة البقرة: الآية 25 وهذا المقطع من الآية تكّرر 49 مرة في القراآن الكريم.

)2( �سورة الن�س�ء: الآية 136.

)3( �سورة الحجرات: الآية 14.

)4( ق�رَن: �س�حَب.

)5( �سورة الحجرات: الآية 15.

)6( �سورة البقرة: الآية 3.

)7( {... وعلى ربهم يتوكلون} �سورة الأنف�ل: الآية 2.

)8( �سورة الأنف�ل: الآية 4، 74.



17 اأو�����ش����اف الأ����ش���راف

اّلذي ي�أتي �سرحه وهو منتهى مراتب الإيم�ن، واأقّل م� ي�سلح لل�سلوك 

هو اإيم�ن الُمقلِّد والإيم�ن ب�لغيب.

ف�إّن الإيم�ن ب�لل�س�ن وحده لي�س ب�إيم�ن في الحقيقة كم� ق�ل تع�لى: 

اعتق�د  ح�سل  اإذا  ف�إّنه   
)1(

ُم�ْسِرُكوَن} َوُهْم  �إَِل  ِباهلِل  ْكثَُرُهْم 
َ
�أ يُوؤِْمُن  {َوَما 

ج�زم بموجوٍد ك�مل مطلق - اأي خ�لق للع�َلم - مع �سكون النف�س اأمكن 

ال�سلوك و�سُهل الو�سول اإلى الغ�ية.

)1( �سورة يو�سف: الآية 106.





ْنيَا  �لدُّ �ْلَحيَاِة  ِفي  �لثَّاِبِت  ِباْلَقْوِل  �آَمنُو�  �لَِّذيَن  �هللُ  {يُثَبُِّت  تع�لى:  ق�ل اهلل 

.
)1(

ِخَرِة}
َ
َوِفي �لآ

الّثب�ت ح�لة م� لم تق�رن الإيم�ن لم تح�سل طم�أنينة النف�س اّلتي 

هي �سرط الكم�ل، ف�إنَّ من ك�ن متزلزًل في اعتق�د كم�ل ل يكون ط�لبً� 

له، والإيم�ن والّثب�ت فيه عب�رة عن ح�سول الجزم بوجوٍد ك�مٍل وكم�ل. 

وم� لم يح�سل هذا الجزم لم يتحّقق طلب الكم�ل. وم� لم يتحّقق عزم 

ط�لب الكم�ل وثب�ته، لم ُيمكن ال�سلوك، ف�إّن �س�حب العزم بدون الثب�ت 

للمتحّير  يكون  ل  بل   ،
)2(

َحْيَر�َن} �لأْر�ِض  ِفي  يَاِطيُن  �ل�سَّ ��ْستَْهَوْتُه  {َكالَِّذي 

عزم لأّنه م� لم يتوّجه اإلى جهة واحدة معّينة، لم تقع الحركة وال�سير 

وال�سلوك، واإْن تحّرك ك�نت حركته م�سطربة وبترّدد ل ح��سل له� من 

ثمرٍة وف�ئدة.

وعّلة الثبات ب�سيرة الب�طن بحقيقة معتقده ووجدان لّذة الإ�س�بة، 

ولهذا  الزوال،  يقبل  ل  وجٍه  على  للب�طن  ملكة  الح�لة  هذه  و�سيرورة 

دائمً�  الّثب�ت  �س�حب  عن  ال�س�لحة  الأعم�ل  �سدور  ك�ن  ال�سبب 

�سرورّيً�.

)1( �سورة اإبراهيم: الآية 27.

)2( �سورة الأنع�م: الآية 71.

الف�سل الثاني

في الثبات





َربِّ  هلِل  َوَمَماِتي  َوَمْحيَاَي  َونُ�ُسِكي  اَلِتي  �سَ �إِنَّ  {ُقْل  تع�لى:  اهلل  ق�ل 

.
)1(

�ْلَعالَِميَن}

معنى النّية: هو الق�سد. والق�سد وا�سطة بين العلم والعمل، لأّنه 

اأمر من الأمور - لم يق�سد  اإيق�ع  اأّوًل - علمً� ث�بتً� يرّجح  لو لم يعلم 

ال�سير  فمبداأ  الأمر،  يقع ذلك  لم  فعله،  اإلى  يق�سد  لم  وم�  فعله،  اإلى 

وال�سلوك هو الق�سد، اأي ق�سد مق�سد معّيٍن.

اأْن  واإذا ك�ن المق�سد هو ح�سول كم�ل من الك�مل المطلق ينبغي 

تكون النّية م�ستملة على طلب القربة اإلى الحّق تع�لى، ف�إّنه هو الك�مل 

المطلق واإذا ك�ن كذلك ك�نت النّية وحده� خيرًا من العمل وحده كم� 

، ف�إّن النّية بمنزلة الروح والعمل 
)2(

ج�ء »نّية الم�ؤمن خيٌر من عمله«

ب�لروح،  الج�سد  حي�ة  اأّن  كم�   
)3(

بالنّيات« و»االأعمال  الج�سد  بمنزلة 

»ولكلِّ اإمرٍئ ما ن�ى ومن كانت هجرته اإلى اهلل ور�ص�له فهجرته اإلى 

امراأة ينكحها  اأو  ُي�صيبها  دنيا  اإلى  اهلل ور�ص�له، ومن كانت هجرته 

.
)4(

فهجرته اإلى ما هاجر اإليه«

)1( �سورة الأنع�م: الآية 162.

الم�سّححة  الطبعة  اإلى  التحقيق  وقد رجعن� في   ،2 الرواية   53 الب�ب  70، �س 93  ج  الأنوار:  بح�ر   )2(

الث�نية لموؤ�س�سة الوف�ء بيروت لبن�ن 1403 ه /1983 م.

)3( عن النبيP: »ي� اأيه� الن��س اإّنم� الأعم�ل ب�لنّي�ت... «.

)4( بح�ر الأنوار: ج 70، �س 239 الرواية 24 الب�ب 54. وبلفظ »... اإلى اأمر دني�... وامراأة ينكحه�...«.

الف�سل الثالث

ة
ّ
في الني
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وعمل الخير المقرون ب�لنّية المقرونة بطلب القربة ل ُبّد اأْن يكون 

مقت�سيً� لح�سول الكم�ل، ولذلك ق�ل اهلل تع�لى: {َل َخْيَر ِفي َكِثيٍر ِمْن 

اَلٍح بَْيَن �لنَّا�ِض َوَمْن يَْفَعْل َذِلَك  ْو �إِ�سْ
َ
ْو َمْعُروٍف �أ

َ
َدَقٍة �أ َمَر ِب�سَ

َ
نَْجَو�ُهْم �إِّل َمْن �أ

.
)1(

ْجر�ً َعِظيمًا} 
َ
اِة �هلِل َف�َسْوَف نُوؤِْتيِه �أ �ْبِتَغاء َمْر�سَ

)1( �سورة الن�س�ء: الآية 114.



َمَع  َوُك��ونُ��و�   
َ
�تَّ��ُق��و� �هلل �آَم��نُ��و�  �لَّ��ِذي��َن  يُّ��َه��ا 

َ
�أ {يَ��ا  تــعــ�لــى:  قـــ�ل اهلل 

.
)1(

اِدِقيَن} �ل�سَّ

ال�صدق في اللغة: هو مط�بقة القول لم� هو نف�س الأمر.

والوعد  والعزم  والنّية  والفعل  القول  في  ال�سدق  هن�  منه  والمراد 

وتم�م الأحوال الع�ر�سة له.

يقع  ول  له،  الأمــور ملكة  اّلــذي �س�ر �سدقه في هذه  ّديق هو  وال�سّ

»من كان كذلك  خالفه البّتة ل في العين ول في الأثر، ق�ل العلم�ء: 

َعاَهُدو�  َما  َدُقو�  �سَ ال�سّديقين{ِرَجاٌل  في  وجــ�ء  مناماته«.  �صدقت 

ق�ل  المجيد،  القراآن  في  وال�سهداء  الأنبي�ء  مع  وُذكروا   ،
)2(

َعَلْيِه}  
َ
�هلل

َهَد�ِء  يِقيَن َو�ل�سُّ دِّ ْنَعَم �هللُ َعَلْيِهْم ِمَن �لنَِّبيِّيَن َو�ل�سِّ
َ
ولَِئَك َمَع �لَِّذيَن �أ

ُ
تع�لى: {َفاأ

ك�إبراهيم  الكب�ر،  الأنبي�ء  بع�س  تع�لى  اهلل  وو�سف   .
)3(

اِلِحيَن} َو�ل�سَّ

عن  وقال   
(((

نَِبّيًا} يقًا  دِّ �سِ َك��اَن  نَّ��ُه  {�إِ الو�سف  بهذا   ،L واإدري�س 

.
)5(

َعِلّيًا} ْدٍق  �سِ ِل�َساَن  لَُهْم  غيره{َوَجَعْلنَا 

)1( �سورة التوبة: الآية 119.

)2( �سورة الأحزاب: الآية 23.

)3( �سورة الن�س�ء: الآية 69.

} �سورة مريم: الآية 41 وقوله {َواْذُكْر ِفي  يقً� َنِبّيً�ً دِّ ُه َك�َن �سِ )4( قوله تع�لى{َواْذُكْر ِفي اْلِكَت�ِب اإِْبَراِهيَم اإِنَّ

يقً� َنِبّيً�} �سورة مريم: الآية 56. دِّ ُه َك�َن �سِ نَّ اْلِكَت�ِب اإِْدِري�َس اإِ

ْدٍق َعِلّيً�} �سورة مريم: الآية 50. )5( قوله {َوَوَهْبَن� َلُهْم ِمْن َرْحَمِتَن� َوَجَعْلَن� َلُهْم ِل�َس�َن �سِ

الف�سل الرابع

في ال�صدق
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المق�سد،  اإلى  المو�سلة  الطرق  الم�ستقيم،اأقرب  الطريق  اأّن  وبم� 

 اأرجى في و�سوله اإلى مق�سده 
)1(

ك�ن ال�س�لك على الطريق الم�ستقيم 

اإن �س�ء اهلل تع�لى.

ِبُكْم}�سورة  َق  َفَتَفرَّ ُبَل  ال�سُّ ِبُعوا  َتتَّ َوَل  ِبُعوُه  َف�تَّ ُم�ْسَتِقيمً�  َراِطي  �سِ َهَذا  نَّ 
َ
{َواأ تع�لى:  قوله  اإلى  اإ�س�رة   )1(

الأنع�م: الآية 153.



.
)1(

�ْسِلُمو� لَُه}
َ
ِنيبُو� �إِلَى َربُِّكْم َو�أ

َ
ق�ل اهلل تع�لى: {َو�أ

يكون  اإّنم�  واالإقبال عليه، وذلك  تعالى  اإلى اهلل  الرج�ع  االإنابة: 

بثالثة اأ�سي�ء:

تع�لى  اهلل  اإلى  هً�  متوجِّ دائمً�  يكون  اأْن  وهو  الباطن:  في  اأحدها: 

ب اإلى اهلل، كم� ق�ل تع�لى: {َوَجاء ِبَقْلٍب  ط�لبً� ب�أفك�ره وعزائمه التقرُّ

.
)2(

ُمِنيٍب}

نعمه  دائمً� في ذكر اهلل وذكر  يكون  اأْن  الق�ل: وهو  وثانيها: في 

.
)3(

ُر �إِّل َمْن يُِنيُب}
وذكر مقّربي ح�سرته، كم� ق�ل تع�لى {َوَما يَتََذكَّ

على  مواظبً�  يكون  اأْن  وهو  الظاهرة:  االأعمال  في  وثالثها: 

المفرو�سة  ك�ل�سالة  والقربة،  ب�لنّية  المقرونة  والعب�دات  الط�ع�ت 

ال�سدق�ت،  وبذل  ين،  الدِّ عظم�ء  مواقف  على  والوقوف  والمندوبة، 

والإح�س�ن اإلى خلق اهلل واإي�س�ل اأ�سب�ب النفع اإليهم، ومنع موجب�ت 

من  والإن�س�ف  المع�مالت،  في  ال�سدق  وا�ستعم�ل  عنهم،  ال�سرر 

واأهله. نف�سه 

ُروَن} �سورة الزمر: الآية 54. ِتَيُكُم اْلَعَذاُب ُثمَّ َل ُتْن�سَ
ْ
ْن َي�أ

َ
)1( {...ِمْن َقْبِل اأ

ْحَمَن ِب�ْلَغْيِب َوَج�ء ِبَقْلٍب ُمِنيٍب} �سورة ق: الآية 33. )2( {َمْن َخ�ِسَي الرَّ

)3( �سورة غ�فر: الآية 13.

الف�سل الخام�س

في الإنابة
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بً� اإلى اهلل وطلبً� لمر�س�ته،  وفي الجملة: التزامه ب�أحك�م ال�سرع تقرُّ

ْزِلَفِت �ْلَجنَُّة ِلْلُمتَِّقيَن َغْيَر بَِعيٍد * َهَذ� َما تُوَعُدوَن ِلُكلِّ 
ُ
ف�إّنه تع�لى ق�ل: {َو�أ

ْحَمَن ِباْلَغْيِب َوَجاء ِبَقْلٍب ُمِنيٍب * �ْدُخُلوَها ِب�َساَلٍم  َي �لرَّ �ٍب َحِفيٍظ * َمْن َخ�سِ وَّ
َ
�أ

.
)1(

َذِلَك يَْوُم �ْلُخُلوِد * لَُهْم َما يَ�َساُءوَن ِفيَها َولََدْينَا َمِزيٌد}

)1( �سورة ق: الآي�ت 31ـ 35.



.
)1(

يَن} يَن لَُه �لدِّ  ُمْخِل�سِ
َ
ِمُرو� �إِّل ِليَْعبُُدو� �هلل

ُ
ق�ل اهلل تع�لى: {َوَما �أ

االإخال�ص في اللغة: ت�سفية ال�سيء وتمييزه عن غيره.

والمراد به هن� اأّن م� يفعله ال�س�لك ويقوله اإّنم� يفعله ويقوله قربة 

َل 
َ
 {اأ

)2(

اإلى اهلل وحدُه ل ي�سوبُه �سيء من الأغرا�س الدنيوّية والأخروّية

.
)3(

يُن �ْلَخاِل�ض} هلِل �لدِّ

ومقابل االإخال�ص: الإغرا�س... وهو اأْن يمزج غر�سً� اآخر يفر�سه 

كحبِّ الج�ه والم�ل اأو طلب ح�سن الذكر اأو طمع ثواب الآخرة اأو النج�ة 

.
)4(

من عذاب اهلل تع�لى، وجميعه� تكون من ب�ب ال�سرك

وهو  وخفّي  الأ�سن�م،  عب�دة  وهو  جلّي  ق�صمين:  على  فال�صرك 

اأّمتي  في  ال�صرك  »نّية   :Pاهلل ر�سول  ق�ل  ولذلك  عداه�،  م� 

في  ال�صّماء  ال�صخرة  على  ال�ص�داء  النملة  دبيب  من  اأخفى 

َمِة} �سورة البينة / الآية 5. َك�َة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيِّ اَلَة َوُيوؤُْتوا الزَّ )1( {ُحَنَف�ء َوُيِقيُموا ال�سَّ

)2( وهذا يتجّلى في قول اأمير الموؤمنين Q: »اإّن قومً� عبدوا اهلل رغبة فتلك عب�دة التج�ر، واإّن قومً� 

عبدوا اهلل رهبة فتلك عب�دة العبيد، واإّن قومً� عبدوا اهلل �سكرًا فتلك عب�دة الأحرار« بح�ر الأنوار: 

ج 78، �س 69. وهو الق�ئل Q: »اإلهي م� عبدُتك خوفً� من ن�رك ول طمعً� في جّنتك بل وجّدتك 

اأهاًل للعب�دة فعبدُتك«. 

)3( �سورة الزمر: الآية 3.

�سورة  َهَواُه}  اإَِلَهُه  َخَذ  اتَّ َمِن  ْيَت 
َ
َفَراأ

َ
{اأ  : قوله  مثاًل  الهوى،  كعب�دة  الخفّي  هن�  ال�سرك  من  المراد   )4(

23. والم�سطلح عند علم�ء ال�سير وال�سلوك اّلذي ل ُيخرج الموؤمن عن كونه موؤمنً�،  الج�ثية: الآية 

ولي�س المراد به ال�سرك الجلّي كعب�دة الأ�سن�م اّلذي ُيخرج الإن�س�ن عن رقبة الموؤمنين بحيث تترّتب 

عليه الآث�ر ال�سرعّية، والتخلُّ�س من ال�سرك الخفّي اأمٌر في غ�ية ال�سعوبة.

الف�سل ال�ساد�س

في الإخال�س
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ّنه  ف�إ ال�سرك،  هو  الكم�ل  لط�لب  �سيء  واأف�سد   .
)1(

الظلماء« الليلة 

َوَل  اِلحًا  �سَ َعَماًل  َفْليَْعَمْل  َربِِّه  ِلَقاء  يَْرُجو�  َكاَن  {َفَمْن  ال�سلوك  من  م�نع 

. واإذا زال م�نع ال�سرك الخفّي �سهل ال�سلوك 
)2(

َحد�}
َ
�أ ِبِعبَاَدِة َربِِّه  يُ�ْسِرْك 

والو�سول اإلى اهلل« من اأخل�س هلل اأربعين �سب�حً� ظهرت ين�بيع الحكمة 

. وب�هلل الع�سمة.
)3(

من قلبه على ل�س�نه« 

دة في بح�ر الأنوار: ج 71، �س 144 وج 72 �س 96. )1( ورد ب�ألف�ظ متعدِّ

)2( �سورة الكهف: الآية 110.

)3( بح�ر الأنوار: ج 53، �س 326.



الباب الثاني

ال�سير  من  الم�انع  وقطع  الع�ائق  اإزالة  في 

وال�سل�ك، وي�ستمل على �ستة ف�س�ل

التوبة

الزهد

الفقر

الريا�صة

المحا�صبة والمراقبة

التقوى





لََعلَُّكْم  �ْلُموؤِْمنُوَن  يَُّها 
َ
�أ َجِميعًا  �هلِل  �إِلَى  {َوتُوبُو�  ق�ل اهلل تب�رك وتع�لى: 

.
)1(

تُْفِلُحوَن}

معرفة  على  معرفته�  فتتوّقف  المع�سية،  عن  الرجوع  هي  الت�بة: 

المع�سية.

وجميع الأفع�ل ال�س�درة عن العبيد ل تخلو من خم�سة اأق�س�م:

.
)2(

االأّول: اأْن يكون فعله راجحً� م�نعً� من الترك

.
)3(

الثاني: اأْن يكون تركه راجحً� م�نعً� من الفعل

.
)4(

الثالث: اأْن يكون فعله راجحً�، غير م�نع من الترك

. 
)5(

الرابع: اأْن يكون تركه راجحً� غير م�نع من الفعل

.
)6(

الخام�ص: م� يت�س�وى فعله وتركه

والمع�صية: هي ترك الق�سم الأّول )الواجب( وفعل الق�سم الث�ني 

)الحرام(. وتجب التوبة عنهم� على كلِّ ع�قٍل. ول ُنريد هن� خ�سو�س 

اأقوال واأفع�ل الجوارح بل ُنريد جميع الأفك�ر والأقوال والأفع�ل الت�بعة 

)1( �سورة النور: الآية 31.

)2( اأي الواجب ك�ل�سالة وال�سي�م ونحوهم�.

)3( اأي الحرام ك�سرب الخمر والزن�، والعي�ذ ب�هلل.

)4( اأي الم�ستحب ك�سالة الليل والأذان والإق�مة لل�سالة.

)5( اأي المكروه ك�لنوم بين طلوعين.

)6( اأي المب�ح ك�سرب الع�سير مثاًل.

الف�سل االأّول

في التوبة
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لقدرة َواإرادة العقل.

واأّم� ترك الق�سم الث�لث )الم�ستحّب( وفعل الق�سم الرابع )المكروه( 

فهم� ترك الأولى. وتوبة المع�سومين اإّنم� تكون منهم�، وتوبة ال�س�لكين 

اإّنم� تكون عن التف�تهم اإلى غير الحّق اّلذي هو مق�سدهم، ف�إّنه مع�سية 

عندهم لكونه م�نعً� عن مق�سدهم.

فتك�ن الت�بة على ثالثة اأن�اع:

ع�ّمة للعبيد كّلهم.

ة ب�لمع�سومين. وخ��سّ

ة وهو لل�س�لكين. وتوبة ع�س�ة الأّمة من  وم� هو اأخ�ّس من الخ��سّ

الق�سم الأّول، وتوبة اآدم وب�قي الأنبي�ء R من الق�سم الث�ني وتوبة 

نبّين� P من الق�سم الث�لث، ولذلك ق�ل: »واإنه ليغاّن على قلبي واإّني 

.
)1(

الأ�صتغفر اهلل في الي�م �صبعين مرة«

والت�بة العاّمة تت�ّقف على �صرطين:

يو�سل  منه�  فعل  اأّي  وب�أّن  الأفع�ل  ب�أق�س�م  العلم  االأّول:  ال�صرط 

النج�ة  لبع�سهم  ف�إّنه  الأ�سخ��س  بح�سب  يتعّدد  والكم�ل  الكم�ل.  اإلى 

من العذاب، ولبع�سهم ح�سول الثواب، ولبع�سهم ر�سى الحّق والقربة 

د  اإليه، وب�أّن اأّي فعل منه� يو�سل اإلى النق�س�ن، وهو ب�إزاء الكم�ل متعدِّ

الرّب  �سخط  اأو  الثواب،  حرم�ن  اأو  العق�ب،  ا�ستحق�ق  اإّم�  كتعّدده، 

والبعد منه اّلذي ُيعّبر عنه ب�للعنة.

تع�لى،  الحّق  ور�سى  الكم�ل  ف�ئدة  على  الّطالع  الثاني:  ال�صرط 

)1( بح�ر الأنوار، ج 63، �س 183 الب�ب الث�لث.
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هذان  عنده  ح�سل  ع�قل  وكّل  تع�لى.  و�سخطه  النق�س�ن  �سرر  وعلى 

ال�سرط�ن لم ت�سدر عنه المع�سية البتة، واإن �سدرت تداركه� ب�لتوبة.

والت�بة ت�صتمل على ثالثة اأ�صياء:

االأّول: ب�ل�ستن�د اإلى الم��سي.

الثاني: ب�ل�ستن�د اإلى الح��سر.

الثالث: ب�ل�ستن�د اإلى الم�ستقبل.

اأما باال�صتناد اإلى الما�صي فعلى ق�صمين:

ف عليه  الق�صم االأّول: الندم على م� �سدر عنه في الم��سي والت�أ�سُّ

قيل  ولذلك  الب�قيين  الق�سمين  ي�ستلزم  الق�سم  وهذا  �سديدًا،  ت�أ�ّسفً� 

.
)1(

»الندم ت�بة«

وهو  الم��سي  الزمن  في  عنه  �سدر  م�  تالفي  الثاني:  والق�صم 

ب�لرجوع اإلى ثالثة اأ�سي�ء:

اأحدها: ب�لرجوع اإلى اّلذي ع�س�ه وهو اهلل تع�لى.

�سه� لع�سي�ن اهلل و�سخطه. وثانيها: ب�لرجوع اإلى نف�سه، ف�إّنه َعرَّ

وثالثها: ب�لرجوع اإلى غيره مّمن و�سل منه اإليه �سرر قولّي اأو فعلّي 

وم� لم ي�سل ذلك الآخر اإلى حّقه لم يتحّقق التدارك، واإي�س�ل الحّق 

وب�لجملة  للمك�ف�ة،  والنقي�د  اإليه  ب�لعتذار  يكون  اإّنم�  القول  اإليه في 

تح�سيل م� يقت�سي ر�س�ه. وفي الفعل برّد حّقه اأو عو�سه اإليه اأو اإلى من 

عذاٍب  بتحّمل  مق�مه،  يقوم  لمن  اأو  له  للمك�ف�ة  والنقي�د  مق�مه  يقوم 

اأولي�ئه  ر�س�  فتح�سيل  مقتوًل  غيُرُه  ذلك  ك�ن  واإْن  لذنبه  جزاًء  يكون 

توبة  والندم  عليه�  ندم  �س�ءته  ومتى  موؤمن  فهو  �سّيئته  و�س�ءته  ح�سنته  �سّرته  »َمن   :Pالنبّي قول   )1(

والت�ئب م�ستحقٌّ لل�سف�عة والغفران...« بح�ر الأنوار: ج 8، �س 34 الرواية الخ�م�سة.
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اأي�سً� �سرط في توبته واأّم� تح�سيل ر�س�ه فمح�ل اإّل اأّنه اإذا ح�سل على 

ب�قي �سرائط توبته، فُيرجى اأْن يتدارك في الآخرة برحمته الوا�سعة.

ل عقوبٍة دنيوّية اأو  واأّم� تالفي حّق نف�سه ف�إّنم� يكون ب�لنقي�د لتحمُّ

دينّية.

والرجوع  والبته�ل  ع  ب�لت�سرُّ فيكون  تع�لى  الب�ري  حّق  تالفي  واأّم� 

واأداء  عليه  المجنّي  ر�س�  بعد تح�سيل  والري��سة  ب�لعب�دة  اإلى جالله 

حّق نف�سه.

واأّما بالرج�ع اإلى الحا�صر ف�صيئان:

اأحدهما: ترك الذنب اّلذي ك�ن ُيب��سر قربًة اإلى اهلل تع�لى.

وثانيهما: اأْن يوؤمن من تعّدى اإليه ذنبه ويتالفى الأذى اّلذي األحَقُه 

به.

واأّما بالقيا�ص اإلى الم�صتقبل، فاأي�صاً �صيئان:

ف ب�لقتل  اأحدهما: َعقُد العزم على عدم مع�ودة الذنب بحيث لو ُخوِّ

والإحراق لم ير�س بمثل م� �سدر عنه.

اأو  بنذر  الأّول  العزم  يوثق  ب�أْن  الثب�ت  على  العزم  َعقد  وثانيهما: 

اأو  ف�إّنه م� دام مترّددًا  اإلى الذنب،  اآخر من موانع عوده  اأو نوع  كّف�رة 

في نّية العوَدة اإلى الذنب لم يكن الثب�ت ح��ساًل. ويجب اأْن يكون جميع 

ذلك قربة اإلى اهلل تع�لى وامتث�ًل لأمره ليدخل في زمرة »التائب من 

من  الع�ّمة  التوبة  �سرائط  ذلك  وجميع   .
)1(

له« ذنب  ال  كمن  الذنب 

المع��سي، َوَقد ج�َء في حقِّ الجم�عة:

)1( الحديث عن الإم�م الر�س� Q عن اآب�ئه R عن ر�سول اهلل P، بح�ر الأنوار: ج 6 �س 21 الب�ب 20 

رواية 16.
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ْن يَُكفَِّر َعْنُكْم 
َ
وحًا َع�َسى َربُُّكْم �أ يَُّها �لَِّذيَن �آَمنُو� تُوبُو� �إِلَى �هلِل تَْوبًَة نَ�سُ

َ
{يَا �أ

وء ِبَجَهالٍَة  ، وج�ء اأي�سً� {�إِنََّما �لتَّْوبَُة َعَلى �هلِل ِللَِّذيَن يَْعَمُلوَن �ل�سُّ
)1(

�َسيِّئَاِتُكْم} 

.
)2(

ولَِئَك يَتُوُب �هللُ َعَلْيِهْم} 
ُ
ثُمَّ يَتُوبُوَن ِمْن َقِريٍب َفاأ

ُتعلُم  ف�سرائطه�  الأولى،  ترك  اّلتي هي عن  ة،  الخا�صّ الت�بة  واأّما 

مّم� ذكرن�ه من المع�ني. وفي هذا الب�ب ج�ء قوله تع�لى: {لََقْد تَاَب �هللُ 

.
)3(

اِر �لَِّذيَن �تَّبَُعوُه ِفي �َساَعِة �ْلُع�ْسَرِة} َعَلى �لنَِّبيِّ َو�ْلُمَهاِجِريَن َو�لأْن�سَ

واأّما الت�بة اّلتي هي اأخ�ّص فهي �صيئان: 

اأحدهما: من التف�ت ال�س�لك اإلى غير مطلوبه، ولهذا ال�سبب قيل: 

.
)4(

»اليمين وال�صمال م�صّلتان«

اإليه� على  اللتف�ت  اأو  ترقى عنه�  اإلى مرتبٍة  العود  وثانيهما: من 

ف�إّن جميع ذلك  الترّقي عنه�،  ينبغي  ب�إق�مته على مرتبٍة  الر�س�  وجِه 

المقّربين«.  �صّيئاُت  االأبرار  »ح�صنات  قيل:  ولذلك  عندهم،  مع��ٍس 

الفوات  والندامُة على  الإ�سرار  التوبة وال�ستغف�ر وترك  ويجب عليهم 

ه هلل ف�هلل له {�إِنَّ  ع اإلى ذي الجالل، ف�إّن من ت�ب واأخل�س �سرَّ والت�سرُّ

.
)5(

ِريَن } �ِبيَن َويُِحبُّ �ْلُمتََطهِّ  يُِحبُّ �لتَّوَّ
َ
�هلل

)1( �سورة التحريم: الآية 8.

)2( �سورة الن�س�ء: الآيت�ن 17.

)3( �سورة التوبة: الآية 117.

)4( نهج البالغة: من الخطبة 16.

)5( �سورة البقرة: الآية 222.





َزْهَرَة  ِمْنُهْم  ْزَو�جًا 
َ
�أ ِبِه  َمتَّْعنَا  َما  �إِلَى  َعْينَْيَك  نَّ  تَُمدَّ {َوَل  ق�ل اهلل تع�لى: 

.
)1(

ْبَقى}
َ
ْنيَا ِلنَْفِتنَُهْم ِفيِه َوِرْزُق َربَِّك َخْيٌر َو�أ �ْلَحيَاِة �لدُّ

مطلوٍب  في  يرغب  ل  اّلذي  هو  والزاهد  الرغبة،  �سّد  هو  الزهد: 

ُيف�رقه عند موته، وهو الحظوظ البدنّية ك�لم�آكل والم�س�رب والمالب�س 

وح�سن  والج�ه  الم�ل  مثل  خر، 
ُ
الأ والم�ستلّذات  َهوات  وال�سَّ والم�س�كن 

والجهل  للعجز  ل   
)2(

وذلك والنهي،  الأمر  ونف�ذ  الملوك  وقرب  الذكر 

هو  بذلك  مو�سوٍف  فكلُّ  الأعوا�س  من  وعو�ٍس  الأغرا�س  من  وغر�ٍس 

زاهٍد في الم�سهور.

وفي الحقيقة الزاهد هو اّلذي ل يكون زهده المذكور لطمع نج�ٍة من 

عقوبة الن�ر وثواب الجّنة بل يكون �سرف نف�سه عن الأ�سي�ء المذكورة 

الأغرا�س  من  غر�ٍس  ول  منيٍة 
ُ
اأ ول  بطمٍع  م�سوبً�  يكون  ول  له  ملكًة 

الدنيوّية والأخروّية، واأي�سً� هذه ال�سفة ملكة للنف�س تزجره� عن طلب 

م�ستهي�ته�.

وري��سته� ب�لأمور ال�س�ّقة حّتى ت�سير را�سخًة، كم� ُحكي عن بع�س 

الم�ص�ّي  الغنم  لحم  بيع  �صنًة  ثالثين  اعتاد  قد  كان  اأّنه  ه�د»  الزُّ

)1( �سورة طه: الآية 131.

اأي عدم الرغبة في كّل م� تقّدم ل يكون ب�سبب عدم �سالمة الحوا�س الخم�سة ك�لب�سر الم�نع من   )2(

ذ ن��سئً� من ري��سة النف�س ومج�هدته�  ذ مثاًل فال ُيعّد زاهدًا م� لم يكن عدم الرغبة في التلذُّ التلذُّ

مع وجود دواعيه�.

الف�سل الثاني

في الزهد
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والفال�ذج، ولم يكن يذوق منها �صيئاً، ف�ُصِئل عن �صببه فقال: كانت 

نف�صي ا�صتاقت اإليهما، فاأردت تاأديبها بمبا�صرتهما، من غير اأْن تذوق 

هَ�ات«. منهما �صيئاً، لئاّل تميل اإلى �صيٍء من ال�صَّ

ل  اّلذي  مثل  اآخرٍة،  ثواب  اأو  نج�ٍة  لطمع  الزهد  اخت�ر  اّلذي  وَمَثُل 

يتن�ول الطع�م اأّي�مً� لدن�ءة نف�سه، مع �سّدِة ح�جته اإليه ليتمّكن من كثرة 

الأكل في �سي�فٍة يتوّقعه� اأو مثل من يبيع مت�عً� بمت�ٍع طلبً� للربح.

ومنفعة الزهد في �سلوك طريق الحقيقة هو رفع ال�سواغل لئاّل ُي�سغل 

ال�س�لك ب�سيٍء يمنعه عن مق�سده.



ى َوَل َعَلى �لَِّذيَن َل  َعَفاِء َوَل َعَلى �ْلَمْر�سَ ق�ل اهلل تع�لى: {لَْي�َض َعَلى �ل�سُّ

.
)1(

ُحو� هلِل َوَر�ُسوِلِه} يَِجُدوَن َما يُْنِفُقوَن َحَرٌج �إَِذ� نَ�سَ

الفقير: هو اّلذي ل يكون له م�ل اأو له ولكّنه ل يكفيه.

وفي هذا المو�سع ُيراد به من ل يرغب في الم�ل ول في المقتني�ت 

الدنيوّية، واإْن ح�سل في يده م�ل لم يكن مهتّمً� بمح�فظته - ل للجهل 

اأو للعجز اأو الغفلة اأو الج�ه وذكر الخير والإيث�ر وال�سخ�وة، ول من جهة 

الخوف من عذاب الن�ر وطلب ثواب الآخرة - بل لعدم التف�ته اإلى م� 

�سوى الحّق الالزم ل�سلوكه طريق الحقيقة ومراقبة الج�نب الإلهّي، لئاّل 

ي�سير محجوبً� عن الحّق.

وفي الحقيقة هذا الفقر �سعبة من الزهد.

P: »اأال اأخبركم بمل�ك اأهل الجّنة؟ قال�ا: بلى. ق�ل النبيُّ

قال: كّل �صعيٍف م�صت�صعٍف اأغبر اأ�صعث ذي طمرين ال ُيعباأ به ول� 

.
)2(

اأق�صم على اهلل الأبّره«

: »ل� اأردت الأمالأّن لك بطحاء مّكة ذهباً«.
)3(

وق�لوا له

ق�ل: »ال، بل اأج�ع ي�ماً فاأ�صاألك واأ�صبع ي�ماً فاأ�صكرك«.

)1( �سورة التوبة: الآية 91.

)2( بح�ر الأنوار: ج 72، �س 37 رواية 29.

الت��سع  الب�ب  16، �س 238،  P فق�ل له: )الرواية( بح�ر الأنوار: ج  )3( نزل جبرئيل على ر�سول اهلل 

رواية 35.

الف�سل الثالث

في الفقر





ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َونََهى �لنَّْف�َض َعِن �ْلَهَوى * َفاإِنَّ  مَّ
َ
ق�ل اهلل تع�لى: {َو�أ

.
)1(

َوى}
ْ
�ْلَجنََّة ِهَي �ْلَماأ

الحرك�ت  من  مطلوبه  عن  الفر�س  منع  هي  )لغًة(:  الريا�صة 

الم�سَطربة، وجعله بحيث ت�سير ط�عته لموله ملكًة له.

والمراد به� هن� هو منع النف�س الحيوانّية من المط�وعة والنقي�د 

من  الن�طقة  النف�س  ومنع  بهم�،  يتعّلق  وم�  والغ�سب  ال�سهوة  لقّوتي 

ك�لحر�س  والأعم�ل  الأخالق  رذائل  ومن  الحيوانّية،  القوى  مط�وعة 

على جمع الم�ل واقتن�ء الج�ه وتوابعهم� من الحيلة والمكر والخديعة 

في  والنهم�ك  والفجور  والح�سد  والحقد  والغ�سب  ب  والتع�سُّ والغيبة 

له�  ملكًة  العملّي  للعقل  النف�س  وجعل ط�عة  غّيه�،  ورّده� عن  ال�سرور 

على وجه يو�سله� اإلى كم�له� الإيم�نّي الممكن.

واإذا  بهيمّيًة،  نف�سً�  ُت�سّمى  ال�سهوانّية،  القّوة  ت�بعت  اإذا  والنف�س، 

ت�بعت القّوة الغ�سبّية، ُت�سّمى نف�سً� �سبعّيًة، واإْن جعلت رذائل الأخالق 

ملكة له�، ُت�سّمى نف�سً� �سيط�نّيًة.

»النف�ص  التنزيل  في  الراذئل  هذه  مجموع  تع�لى  اهلل  وُي�سّمي 

)1( �سورة الن�زع�ت: الآيت�ن 40- 41.

الف�سل الرابع

في الريا�صة
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، اأي الأّم�رة ب�ل�سوء اإْن ك�نت رذائله� ث�بتًة.
)1(

االأّمارة«

اإلى ال�سرِّ ت�رًة واإلى الخير اأخرى  واإْن لم تكن ث�بتًة بل تكون م�ئلًة 

.
)2(

�َمِة} وتندم على ال�سرِّ وتلوم نف�سه� ُي�سّميه� {�للوَّ

ُي�سّميه�  له�،  ملكًة  النقي�د  و�س�ر  للعقل  منق�دًة  ك�نت  ن  واإ

.
)3 (

{ ُمْطَمِئنًَّة }

والغر�س من الري��سة ثالثة اأ�سي�ء:

ال�سواغل  وهي  الحّق،  اإلى  الو�سول  طريق  عن  الموانع  رفع  اأّولها: 

الظ�هرة والب�طنة.

وثانيها: جعل النف�س الحيوانّية مطيعًة للعقل العملّي الب�عث على 

طلب الكم�ل.

وثالثها: جعل النف�س م�ستعّدة لقبول في�س الحّق لت�سل اإلى كم�له� 

الممكن له�.

ي َغُفوٌر َرِحيٌم} �سورة  ي اإِنَّ َربِّ وِء اإَِل َم� َرِحَم َربِّ �َرٌة ِب�ل�سُّ ْف�َس َلمَّ ُئ َنْف�ِسي اإِنَّ النَّ َبرِّ
ُ
)1( قوله تع�لى: {َوَم� اأ

يو�سف الآية 53.

اَمِة} �سورة القي�مة: الآية 2. ْف�ِس اللَّوَّ ْق�ِسُم ِب�لنَّ
ُ
)2( قوله تع�لى: {َوَل اأ

ُة * اْرِجِعي اإَِلى َربِّك} �سورة الفجر: الآية 27. ْف�ُس اْلُمْطَمِئنَّ ُتَه� النَّ يَّ
َ
)3( قوله تع�لى:{َي� اأ



ِبِه  ْبُكْم  يَُحا�سِ تُْخُفوُه  ْو 
َ
�أ ُكْم  ْنُف�سِ

َ
�أ ِفي  َما  تُْبُدو�  {َو�إِْن  تع�لى:  اهلل  ق�ل 

.
)1(

�هللُ}

اإلى مع��سيه  ال�س�لك ط�ع�ته  ين�سب  اأْن  بالمحا�صبة هنا:  والمراد 

اأكثر من الآخر، ف�إْن ف�سلت ط�ع�ته ن�سب قدر م� يف�سل  اأّيهم�  ليعلم 

اإلى نعم اهلل تع�لى عليه اّلتي هي وجوده والِحَكم اّلتي اأودعه� اهلل في 

خلقة اأع�س�ئه. 

اإليه  اّلذي و�سلت  القدر  الت�سريح كتبً� كثيرة في  وقد �سّنف علم�ء 

عقولهم ولم يفهموا قطرة من بح�ره� والفوائد اّلتي اأظهره� في قواه 

النب�تّية والحيوانّية ودق�ئق ال�سنع اّلتي اأوجده� في نف�سه، اّلتي ُتدرك 

بذاته� العلوم والمعقولت والمح�سو�س�ت مع القوى الأخر والأع�س�ء اّلتي 

تربيته من  واأ�سب�ب  ابتداء فطرته  اّلتي قّدره� من  واأرزاقه  اآلته�  هي 

العلوّي�ت وال�سفلّي�ت، ف�إذا ن�سب ف�سل ط�عته اإلى هذه النعم - اّلتي ل 

 
)2(

وَها} و� ِنْعَمَة �هلِل َل تُْح�سُ ْن تَُعدُّ ُيمكن اإح�س�وؤه� كم� ق�ل اهلل تع�لى: {َو�إِ

- ووازنه� وقف على تق�سيره وحّققه، واإْن كُثر الف�سل من ط�عته على 

مع�سيته.

واأّم� اإذا �س�وت ط�ع�ته مع��سيه، يتبّين اأّنه م� ق�م ب�سيٍء من وظ�ئِف 

)1( �سورة البقرة: الآية 284.

)2( �سورة النحل: الآية 18.

الف�سل الخام�س

في المحا�صبة والمراقبة
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العبودّيِة، وك�ن تق�سيره اأو�سح.

.
)1(

واإن ترّجحت مع��سيه على ط�ع�ته »ف�يٌل له ثم ال�يل له«

فط�لب الكم�ل اإذا عمل مع نف�سه هذه المح��سبة لم ي�سدر عنه غير 

رين. وقد ورد في  الط�عة، وَعدَّ نف�سه - واإْن كُثرت ط�ع�ته - من المق�سِّ

. ولو لم ُيح��سب نف�سه 
)2(

اأْن ُتحا�صب�ا« اأنف�صكم قبل  »وحا�صب�ا  ذلك: 

وتم�دى في المع�سية، وقع في العذاب الأبدّي والخ�سران ال�سرمدّي، ق�ل 

 ،
)3(

ِبيَن} تَْينَا ِبَها َوَكَفى ِبنَا َحا�سِ
َ
اهلل تع�لى: {َو�إِْن َكاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل �أ

. اأع�ذن� اهلل من 
)4(

وحينئذ ل يوؤخذ منه� عدل ول ُيقبل منه� �سف�عة 

ذلك.

عنه  ي�سدر  لئاّل  وب�طنه،  ظ�هره  يحفظ  اأْن  فهي  المراقبة:  واأما 

نف�سه  اأحوال  ُيالحظ  اأْن  بمعنى  عمله�،  اّلتي  ح�سن�ته  به  ُيبطل  �سيء 

دائمً� لئاّل ُيقدم على مع�سيٍة ظ�هرٍة وب�طنٍة ُت�سغله عن �سلوك طريق 

 
َ
نَّ اهلل

َ
الحّق، ويجعل ذلك ن�سب عينيه اأبدًا، كم� ق�ل تع�لى: {َواْعلَُم�ا اأ

، اإلى اأْن ي�سل اإلى المطلوب، واهلل 
)5(

ْنُف�ِصُكْم َفاْحَذُروُه}
َ
َيْعلَُم َما ِفي اأ

يوّفق من ي�س�ء من عب�ده، اإّنه هو اللطيف الخبير.

)1( ا�ستع�ر هذا الكالم من حديث عن النبّي P اأّنه ق�ل: »ويل للذي ُيحّدث فيكذب لُي�سحك فويٌل له ثم 

ويٌل له« بح�ر الأنوار، العاّلمة المجل�سي: ج 72، �س 235، ب�ب 114، رواية 2.

)2( حديث النبّي P ذكره العالمة المجل�سي في بح�ر الأنوار: ج70، �س 73 رواية 26.

 ف�إن عمل خيرًا حمد اهلل 
ٍ
واإلى هذا اأ�س�ر الإم�م علّيQ في قوله: »لي�س مّن� َمن لم ُيح��سب َنْف�َسُه كّل يوم

وا�ستزاده واإْن عمل �سوء ا�ستغفر اهلل«. بح�ر الأنوار: ج 71، �س 259، رواية 3.

)3( �سورة الن�س�ء: الآية 47.

)4( اإ�س�رة اإلى قوله تع�لى: {َوَل ُيْقَبُل ِمْنَه� �َسَف�َعٌة َوَل ُيوؤَْخُذ ِمْنَه� َعْدٌل }�سورة البقرة: الآية 48.

)5( �سورة البقرة: الآية 235.



 .
)1(

ْتَقاُكْم }
َ
ْكَرَمُكْم ِعْنَد �هلِل �أ

َ
ق�ل اهلل تع�لى: {�إِنَّ �أ

والُبعد  اهلل  �سخط  من  حذرًا  المع��سي،  اجتن�ب  هي  التق�ى: 

عنه.

وكم� اأّن المري�س الط�لب ل�سّحته يجب عليه الجتن�ب عن كلِّ م� 

ي�سّره ويزيد به مر�سه لُيمكن عالجه وينفع دواوؤه، كذلك ط�لب الكم�ل 

يجب عليه اأْن يجتنب المن�في للكم�ل ويجتنب الم�نع من الو�سول اإليه، 

 يَْجَعْل لَُه 
َ
لئاّل ُي�سغله عن �سلوك طريق الحّق، ويعينه عليه {َوَمْن يَتَِّق �هلل

. 
)2(

ُب} َمْخَرجًا * َويَْرُزْقُه ِمْن َحْيُث َل يَْحتَ�سِ

وفي الحقيقة تترّكب التقوى من ثالثة اأ�سي�ء:

اأحدها: الخوف.

وثانيها: التح��سي عن المع��سي.

وثالثها: طلب القربة اإليه تع�لى.

و�سي�أتي �سرح هذه الثالثة في هذا المخت�سر في اأم�كنه� اإن �س�ء اهلل 

تع�لى. وقد ورد ذكر التقوى والثن�ء على المّتقين في التنزيل والأح�ديث 

)1( �سورة الحجرات: الآية 13.

)2( �سورة الطالق: الآية 2ـ 3.

الف�سل ال�ساد�س

في التقوى
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. وغ�ية جميع 
)1(

اأكثر مّم� ُيمكن اأْن نذكره في هذه الر�س�لة المخت�سرة 

 يُِحبُّ 
َ
ْوَفى ِبَعْهِدِه َو�تََّقى َفاإِنَّ �هلل

َ
الغ�ي�ت هي محّبة اهلل تع�لى: {بََلى َمْن �أ

.
)2(

�ْلُمتَِّقيَن}

ُقوا َيْومً� ُتْرَجُعوَن  )1( منه� قوله تع�لى: {َوِلَب��ُس التَّْقَوى َذِلَك َخْيٌر} �سورة الأعراف: 26 وقوله تع�لى: {َواتَّ

Q يو�سي به ج�بر بن عبد اهلل  الب�قر  281. وج�ء حديث لالإم�م  البقرة:  اإَِلى اهلِل} �سورة  ِفيِه 

اتقى  اإّل من  �سيعتن�  م�  البيت؟! فواهلل  اأهل  بحّبن�  يقول  اأْن  انتحل  َمن  اأيكتفي  »ي� ج�بر  الأن�س�ري: 

اهلل واأط�عه، اإلى اأْن ق�ل: ف�ّتقوا اهلل واعملوا لم� عند اهلل، لي�س بين اهلل وبين اأحٍد قرابة... « الك�في 

للكليني: ج2، �س 60.

)2( �سورة اآل عمران: الآية 76.



الباب الثالث

ال�سير وال�سل�ك في طلب الكمال، وبيان اأح�ال

 ال�سالك، وه� ي�ستمل على �سّتة ف�س�ٍل

الخلوة

ر  التفكُّ

الخوف

الرجاء

ال�صبر

ال�شكر





�ْلَحيَاُة  ْتُهُم  َوَغرَّ َولَْهو�ً  لَِعبًا  ِدينَُهْم  �تََّخُذو�  �لَِّذيَن  {َوَذِر  تع�لى:   
ُ
اهلل ق�ل 

.
)1(

ْنيَا} �لدُّ

قد تقّرر في العلوم الحقيقّية اأّن كّل ذاٍت له� ا�ستعداد للفي�س الإلهّي، 

وم� لم يمنع منه م�نع لم ُتحرم منه.

وطلب الفي�ص اإّنما ُيمكن لمن علم �صيئين:

اأحدهما: وجود هذا الفي�س.

كم�له�.  اقت�سى  الفي�س  هذا  فيه�  ح�سل  ذاٍت  كلَّ  اأّن  وثانيهما: 

وهذان العلم�ن ُيق�رن�ن ا�ستعداد قبول ذلك الفي�س في جميع الأحوال، 

مة، نقول: وبعد تقرير هذه المقدِّ

الموانع  اإزالة  ال�ستعداد،  ح�سول  بعد  الكم�ل،  ط�لب  على  يجب 

�سوى  م�  اإلى  ب�لتف�ته�  للنف�س  الم�سغلة  المج�زّية  ال�سواغل  واأعظمه� 

الحقيقّي،  المق�سد  على  الكلّي  الإقب�ل  عن  له�  والم�نعة  تع�لى،  اهلل 

الأفك�ر  اأو  الحيوانية  القوى  تلك  اأو  والب�طنة،  الظ�هرة  الحوا�ّس  وهي 

المج�زّية.

النف�س  ُتميل  ف�لب��سرة  الت�لي؛  النحو  فعلى  الظ�هرة  الحوا�ّس  اأّم� 

اإلى ال�سورة الح�سنة المن��سبة له�، وال�س�معة َتعِدل به� اإلى الأ�سوات 

)1( �سورة الأنع�م: الآية 70.

الف�سل االأّول

في الخلوة
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الطّيبة والنغم�ت المن��سبة، وكذلك الذائقة والالم�سة وال�س�ّمة.

ال�سور  تخيُّل  اإلى  النف�س  ت�سرف  ف�إّنه�  الب�طنة  الحوا�س  واأّم� 

م محّبٍة اأو مبغ�سٍة، اأو تعظيم  والأحوال اّلتي التفت اإليه� الخ�طر، اأو َتوهُّ

ر في ح�ٍل م��سيٍة  اأمٍر اأو تحقيره، اأو نظ�م اأمٍر اأو عدم نظ�مه، اأو التفكُّ

اأو اأمٍر مطلوب ك�لج�ه والم�ل.

اأو  اأو خوٍف  اإلى حزن  ُت�سغله� ب�سرفه�  ف�إّنه�  الحيوانّية  القّوة  واأّم� 

غ�سٍب اأو �سهوٍة اأو خي�نٍة اأو تخجيٍل اأو غيرٍة اأو انتظ�ر لّذٍة اأو رج�ء قهر 

ُت�سغله� ب�سرفه�  واأّم� الأفك�ر المج�زّية ف�إّنه�  اأو حذر من موؤلم.  عدوٍّ 

ر في اأمٍر غير مهمٍّ اأو علٍم غير ن�فع. اإلى التفكُّ

وب�لجملة كّل م� ك�ن �س�غاًل عن مطلوبه.

الموانع، فينبغي  ال�س�لك عن جميع هذه  والخل�ة: عب�رة عن خلوِّ 

ُي�سغُلُه من المح�سو�س�ت الظ�هرة  اأْن يخت�ر مو�سعً� لم يكن فيه �سيء 

اإلى  النف�س  تجذب  لئاّل  مرت��سة،  الحيوانّية  القوى  ويجعل  والب�طنة، 

اّلتي  الأفك�ر  وهي  المج�زّية  الأفك�ر  عن  ب�لكلّية  ويعر�س  مالئم�ته�، 

َترجُع غ�ي�ته� اإلى م�س�لح المع��س والمع�د. وم�س�لح المع��س هي الأمور 

الف�نية، وم�س�لح المع�د اأمور َترجُع غ�ي�ته� اإلى اللّذات الب�قية.

ف�ل�س�لك يجب عليه، بعد اإزالة الموانع الظ�هرة واإخالء ب�طنه عن 

ال�ستغ�ل بم� �سوى اهلل تع�لى، اأْن ُيقِبل بجميع هّمته وَجوامع نّيته اإلى 

وُي�سّمى  للواردات الحقيقّية،  بً�  الغيبّية ومترقِّ لل�سوانح  دًا  الحّق، متر�سِّ

ر، ونحن نورد فيه ف�ساًل مفردًا وهو هذا: ذلك التفكُّ



�هللُ  َخَلَق  َما  ِهْم  ْنُف�سِ
َ
�أ ِفي  ُرو�  يَتََفكَّ َولَْم 

َ
{�أ وتع�لى:  �سبح�نه  اهلل  ق�ل 

.
)1(

{ َمَو�ِت َو�لأْر�َض َوَما بَْينَُهَما �إَِل ِباْلَحقِّ �ل�سَّ

ر وجوه كثيرة خال�سته� اأّنه �سير ب�طن الإن�س�ن  قيل في معنى التفكُّ

ا�سطالح  في  النظر  معنى  ف  ُعرِّ وكذا  المق��سد،  اإلى  المب�دئ  من 

العلم�ء.

الكم�ل،  مرتبة  اإلى  النق�س�ن  مرتبة  من  ي�سل  اأْن  لأحٍد  ُيمكن  ول 

ر والنظر. ج�ء في  اإّل ب�ل�سير، ولذلك ق�لوا: اإّن اأّول الواجب�ت هو التفكُّ

ر في م� ل ُيح�سى من الآي�ت مثل قوله تع�لى:  التنزيل الحّث على التفكُّ

ر �صاعٍة  . وفي الحديث النبوي »تفكُّ
)2(

ُروَن}  {�إِنَّ ِفي َذِلَك َليَاٍت ِلَقْوٍم يَتََفكَّ

. وينبغي اأْن ُيعلم اأّن مب�دئ ال�سير اّلتي 
)3(

خير من عبادة �صبعين �صنة«

منه� ابتداء الحركة هي الآف�ق والأنف�س.

وال�سير هو ال�ستدلل من اآي�ته�، وهي الِحَكم اّلتي توجد في كلِّ ذّرٍة 

من ذّرات الكونين الداّلة على عظمة المبدع وكم�له، ق�ل اهلل تع�لى: 

ُثمَّ   .
)4(

{ �ْلَحقُّ نَُّه 
َ
�أ لَُهْم  يَتَبَيََّن  َحتَّى  ِهْم  ْنُف�سِ

َ
�أ َوِفي  َفاِق 

َ
�لآ ِفي  �آيَاِتنَا  {�َسنُِريِهْم 

)1( �سورة الروم: الآية 8.

)2( �سورة الرعد: الآية 3. وتكّرر هذا المقطع �سّت مّرات في القراآن الكريم.

)3( بح�ر الأنوار:  ج 69 �س 293. رواية 23 ولكن بلفظ ) �ستين �سنة(.

)4( �سورة ف�سلت: الآية 53.

الف�سل الثاني

ر في التفكُّ
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ي�ست�سهد من جالله على كلِّ م� �سواه من مبتدع�ته كم� ق�ل تع�لى:

 لتنجلي له كّل ذّرة من 
)1(

نَُّه َعَلى ُكلِّ �َسْيٍء �َسِهيٌد}
َ
َولَْم يَْكِف ِبَربَِّك �أ

َ
{�أ

ذّرات الع�َلم.

اأما اآيات االآفاق فهي معرفة موجوداٍت �سوى اهلل تع�لى كم� هي عليه 

والِحَكم الموجودة في كلِّ واحٍد، بقدر ال�ستط�عة الإن�س�نّية، وذلك مثل 

اأجرامه�  ومق�دير  واأو�س�عه�  وحرك�ته�  والكواكب  الأفالك  هيئة  علم 

الأمزجِة  وح�سول  وكيفّي�ته�  �سوره�  بح�سب  وت�أثيراته�  واأبع�ده� 

والّنفو�س  القوى  ومعرفة  والحيوانّية،  ب�تّية  والنَّ المعدنّية  والتركيب�ت 

ال�ّسم�وّية والأر�سّية ومب�دئ كّل واحدٍة منه� وم� هو موَدع فيه� وح��سل 

يتعّلق  وم�  والم�س�رك�ت،  والخوا�ّس  والمخ�َلف�ت  المن��سب�ت  من  منه� 

بهذا العلم من علوم الأعداد والمق�دير ولواحقه�.

واأّما اآيات االأنف�ص فهي من معرفة الأبدان والأنف�س. واإّنم� يح�سل 

والع�سالت  العظ�م  من  المفردة  ب�لأع�س�ء  الت�سريح  علم  من  ذلك 

والأع�س�ب والعروق ومبلغ كلِّ واحٍد منه� والأع�س�ء المرّكبة ك�لأع�س�ء 

الرئي�سة الخ�دمة واآلته� والجوارح، ومعرفة قوى واأفع�ل كّل واحٍد منه�، 

ارتب�طه�  وكيفّية  النفو�س  ومعرفة  والمر�س،  ال�سّحة  مثل  واأحواله� 

ب�أبدانه�، واأفع�ل كّل واحٍد في الآخر وانفع�لته عنُه، واأ�سب�ب نق�س�ن 

وم�  والآجلة  الع�جلة  وال�سق�وة  ال�ّسع�دة  ومقت�سى  وكم�له،  واحٍد  كّل 

يتعّلق بهم�.

ر(. وهذه الجملة هي مب�دئ ال�سير اّلذي عّبر عنه بـ )التفكُّ

هذه  اأواخر  من  ذلَك  وُيعلم  ال�سير،  منتهى  فهي  المقا�صد  واأّما 

الأبواب والف�سول وهو الو�سول اإلى نه�ية مراتب الكم�ل.

)1( تتّمة الآية ال�س�بقة.



.
)1(

ق�ل اهلل تع�لى: {َوَخاُفوِن �إِْن ُكْنتُْم ُموؤِْمِنيَن}

قالت العلماء: »الحزن على ما فات والخ�ف مّما لم ياأت«. 

فالحزن: عب�رٌة عن ت�ألُّم الب�طن ب�سبب وقوع مكروٍه يتعّذر دفعه اأو 

فوت فر�سٍة اأو اأمٍر مرغوٍب فيه يتعّذر تالفيه.

والخ�ف: عب�رة عن ت�ألُّم الب�طن ب�سبب توّقع مكروٍه ُيمكن ح�سول 

ع فوات مرغوٍب يتعّذر تالفيه، ف�إْن ك�نت الأ�سب�ب معلومة  اأ�سب�به، اأو توقُّ

الوقوع اأو مظنونة ب�لظن الغ�لب ُت�سّمى اأي�سً� انتظ�ر المكروه، والّت�ألُّم 

ر وقوع الأ�سب�ب معلومً� والّت�ألُّم ح��ساًل فيكون  يكون كثيرًا، واإْن ك�ن تعذُّ

.
)2(

هذا الخوف اّلذي �سببه الملنُخولي�

والحزن والخوف في ب�ب ال�سلوك ل يخلوان من ف�ئدٍة، ف�إّن الحزن 

اإذا ك�ن �سببه ارتك�ب المع��سي، اأو فوات مّدٍة ع�طلٍة عن العب�دة، اأو 

من ترك ال�سير في طريق الكم�ل، �س�ر ب�عثً� على ت�سميم العزم على 

التوبة.

والخوف اإْن ك�ن �سببه من تك�ثر المع��سي وعدم الو�سول اإلى درجة 

الأبرار، �س�ر موجبً� لالجته�د في اكت�س�ب الخير وللمب�درة اإلى ال�سلوك 

)1( �سورة اآل عمران: الآية، 175.

�سيب بمر�س خالي� الدم�غ الب�عث على اإيج�د 
ُ
)2( الملنخولي� كلمة م�أخوذة من اليون�نية ُتطلق على َمن اأ

تخّيالت واأفك�ر م�سّطربة.

الف�سل الثالث

في الخوف والحزن
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.
)1(

ُف �هللُ ِبِه ِعبَاَدُه} في طريق الكم�ل {َذِلَك يَُخوِّ

اأهل  ومن ك�ن في هذا الع�َلم خ�ليً� مَن الخوف والحزن، ك�ن من 

.
)2(

اَلٍل ُمِبيٍن} ولَِئَك ِفي �سَ
ُ
يَِة ُقُلوبُُهْم ِمْن ِذْكِر �هلِل �أ الق�س�وة {َفَوْيٌل ِلْلَقا�سِ

اإلى الهالك  والأمن في هذا المق�م، ب�سبب زوال الخوف، ُمف�ٍس 

 .
)3(

ُروَن} َمُن َمْكَر �هلِل �إَِل �ْلَقْوُم �ْلَخا�سِ
ْ
ِمنُو� َمْكَر �هلِل َفاَل يَاأ

َ
َفاأ

َ
{�أ

ْوِليَاء �هلِل 
َ
َل �إِنَّ �أ

َ
واأّم� اأهل الكم�ل فهم مبّروؤون من الخوف والحزن {�أ

.
)4(

َل َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَل ُهْم يَْحَزنُوَن}

اأّن في ُعرف  اإّل  والخوف والخ�سية واإْن ك�ن� في اللغة بمعنًى واحٍد 

ة ب�لعلم�ء {�إِنََّما يَْخ�َسى  هذه الط�ئفة بينهم� فرق، ف�إّن الخ�سية مخت�سّ

َي  َخ�سِ ِلَمْن  {َذِلَك  اأي�سً� مخت�سة بهم  ، والجّنة 
)5(

�ْلُعَلَماُء} ِعبَاِدِه  ِمْن   
َ
�هلل

 .
)7(

يَْحَزنُوَن} ُهْم  َوَل  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  {َل  عنهم  منفيٌّ  والخوف   ،
)6(

َربَُّه}

فتكون الخ�سية هي ال�ست�سع�ر، ب�سبب ال�سعور بعظمة الحّق )عزَّ وعال( 

وهيبتِه، والخوف ب�سبب الوقوف على النق�س�ن، فيح�سل الخوف ب�سبب 

اأو ِمْن تخّيل ترك الأدب في العبودّية  الق�سور عن اأداء حّق العبودّية، 

، ويدلُّ على ذلك  اأو الإخالل ب�لّط�عة، فتكون الخ�سية هي خوٌف خ��سٌّ

والّرهبة   .
)8(

�ْلِح�َساِب} �ُسوء  َويََخاُفوَن  َربَُّهْم  {َويَْخ�َسْوَن  تع�لى:  قوله 

)1( �سورة الزمر: الآية 16.

)2( �سورة الزمر: الآية 22.

)3( �سورة الأعراف: الآية 99.

)4( �سورة يون�س: الآية 62.

)5( �سورة ف�طر: الآية 28.

�ُت َعْدٍن َتْجِري ِمْن َتْحِتَه� الأْنَه�ُر َخ�ِلِديَن  ِهْم َجنَّ ُهْم ِعْنَد َربِّ )6( �سورة البّينة: الآية 8، و�سدره� {َجَزاوؤُ

َبدًا}. 
َ
ِفيَه� اأ

)7( �سورة يون�س: الآية 62

)8( �سورة الرعد: الآية 21.
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 .
)1(

قريبة المعنى من الخ�سية {ُهًدى َوَرْحَمٌة ِللَِّذيَن ُهْم ِلَربِِّهْم يَْرَهبُوَن}

ولَِئَك لَُهُم �لأْمُن 
ُ
ل خوفه اأمنً� {اأ وال�ّس�لك اإذا و�سل اإلى درجة الر�س� تبدَّ

، ل يكون له من مكروٍه كراهية، ول من مطلوٍب رغبٌة، 
)2(

َوُهْم ُمْهتَُدوَن}

و�سبب هذا الأمن هو الكم�ل، كم� اأّن �سبب الخوف هو النق�س�ن.

و�س�حب هذا الأمن ل يخلو من خ�سيٍة اإلى اأْن يتجّلى بنظر الوحدة، 

وحينئٍذ ل يبقى من الخ�سية اأثٌر لأّن الخ�سية من لوازم الكثرة.

)1( �سورة الأعراف: الآية 154.

)2( �سورة الأنع�م: الآية 82.





ق�ل اهلل تع�لى: {�إِنَّ �لَِّذيَن �آَمنُو� َو�لَِّذيَن َهاَجُرو� َوَجاَهُدو� ِفي �َسِبيِل �هلِل 

.
)1(

ولَِئَك يَْرُجوَن َرْحَمَة �هلِل}
ُ
�أ

كّل من يتوّقع ح�سول مطلوٍب له في الم�ستقبل، وح�سل لُه ظّن وجود اأ�سب�به، 

ح�سل لُه في ب�طنِه فرٌح مق�رن لت�سّور ح�سوله، وُي�سّمى ذلك الفرح )رج�ًء(.

)انتظ�ر  ُي�سّمى  الم�ستقبل  في  الوقوع  واجب  المتوّقع  ك�ن  واإْن 

المطلوب( وحينئٍذ ل ُبدَّ اأن يكون الفرح اأقوى.

واإْن لم تكن الأ�سب�ب معلومة الوقوع ول مظنونة ُي�سّمى )تمّنيً�(.

واإْن ك�ن عدم ح�سول الأ�سب�ب معلومً�، وك�ن توقع الح�سول ب�قيً� 

ك�ن ذلك الّرج�ء من ب�ب ) الغرور والحم�قة(.

اأّن الخوف في ال�سلوك  اأنَّ الرج�ء والخوف متق�بالن، وكم�  فتبّين 

ي�ستمل على فوائد كذلك الّرج�ء.

ف�إّن الرج�ء يبعث على الترّقي في درج�ت الكم�ل و�سرعة ال�سير في 

ُجوَرُهْم 
ُ
طريق و�سوله اإلى المطلوب {يَْرُجوَن ِتَجاَرًة لَْن تَبُوَر * ِليَُوفِّيَُهْم �أ

.
)2(

ِلِه} َويَِزيَدُهْم ِمْن َف�سْ

وعفوه،  تع�لى  الب�ري  بمغفرة  ن  الظَّ ح�سن  يقت�سي  الّرج�ء  واأي�سً� 

. وق�ل اهلل تع�لى في ح�سول 
)3(

ولَِئَك يَْرُجوَن َرْحَمَة �هلِل}
ُ
والثقة برحمته {�أ

)1( �سورة البقرة: الآية 218.

)2( �سورة ف�طر: الآية 29 30.

)3( �سورة البقرة: الآية 218.

الف�سل الرابع

جاِء
َّ
في الر
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.
)1(

المطلوب بموجب هذا التوّقع »اأنا عنَد ظّن عبدي بي«

وعدم الّرج�ء، في هذا المق�م، يبعث الي�أ�س والقنوط {�إِنَُّه َل يَْيئَ�ُض 

. واإبلي�س ب�سبب الي�أ�س هذا �س�ر هدفً� 
)2(

ِمْن َرْوِح �هلِل �إَِل �ْلَقْوُم �ْلَكاِفُروَن}

.
)3(

لّلعنة الأبدّية {َل تَْقنَُطو� ِمْن َرْحَمِة �هلِل}

لكّن ال�س�لك اإذا و�سل اإلى مرتبة المعرفة ينتفي رج�وؤه لعلمه اأّن م� 

. ومع هذا العلم اإْن ك�ن الّرج�ء 
)4(

ينبغي ح��سل وم� لم يح�سل ل ينبغي

ب�قيً�، ك�ن ج�هاًل لجميع م� يحت�ج اإليه في مطلوبه وم� ل يحت�ج اإليه 

وقد فر�سن�ه ع�رفً�.

م، اأّن ال�س�لك، م� دام في  وُيعلم من هذا الف�سل، والف�سل المتقدِّ

 ،
)5(

ال�سلوك، لم َيخُل من الخوف والرج�ء {يَْدُعوَن َربَُّهْم َخْوفًا َوَطَمعًا}

والكم�ل،  النق�س  بدلئل  �س  والتفرُّ والوعيد،  الوعد  اآي�ت  ا�ستم�ع  ف�إّن 

اإلى مق�سدهم  ال�سلوك  انته�ء  اأّن  وتوّقع وقوع كلِّ واحٍد منه�، وت�سوُّر 

هو اأعلى المق��سد، اأو اإلى الحرم�ن، يلزم منه تق�رن الخوف والّرج�ء 

ول ُيمكنه ترجيح اأحدهم� على الآخر»ل� وزن خ�ف الم�ؤمن ورجاوؤه 

ِمنُو� َمْكَر 
َ
َفاأ

َ
، لأّنه لو رجح الّرج�ء لزم اأمٌن في غير مو�سعه {�أ

)6(

لعتدل«

ِمْن  يَْيئَ�ُض  َل  {�إِنَُّه  للهالك  ي�أ�ٌس موجب  لزم  الخوف  واإْن ترّجح   ،
)7(

�هلِل}

.
)8(

َرْوِح �هلِل �إَِل �ْلَقْوُم �ْلَكاِفُروَن}

)1( مم� اأو�سى اهلل به اإلى مو�سى بن عمران، بح�ر الأنوار: ج 70، �س 389، ب�ب 59، رواية 56.

)2( �سورة يو�سف: الآية 87.

)3( �سورة الزمر: الآية 53.

)4( وقد ق�ل الإم�م الح�سين Q: »م�ذا وجد من فقدك وم� اّلذي فقد من وجدك« دع�ء عرفة: مف�تيح الجن�ن.

)5( �سورة ال�سجدة: الآية 16.

»بين  ال�سريفة  الرواي�ت  ُيعّبر عنه في  75، �س 259 وهو م�  الأنوار: ج  ُذكر هذا م�سمونً� في بح�ر   )6(

الخوف والرج�ء«.

)7( �سورة الأعراف: الآية 99.

)8( �سورة يو�سف: الآية 87.



.
)1(

�ِبِريَن}  َمَع ال�سَّ
َ
ِبُروا اإِنَّ اهلل ق�ل اهلل تع�لى: {َوا�سْ

وقوع  وقت  في  الجزع  من  النف�س  حب�س  هو  اللغة:  في  ال�صبر 

من  ول�س�نه  ال�سطراب  من  ب�طنه  بمنع  ذلك  يكون  واإّنم�  المكروه. 

ال�سكوى واأع�س�ئه من الحرك�ت غير المعت�دة. 

وال�سبر على ثالثة اأنواٍع:

واإظه�ر  التجلُّد  النف�س على وجه  العوام: وهو حب�س  �سبر  االأّول: 

مر�سّيًة  الن��س  وع�ّمة  العقالء  عند  ح�له  لتكون  ل  التحمُّ في  الّثب�ت 

.
)2(

ِخَرِة ُهْم َغاِفُلوَن}
َ
ْنيَا َوُهْم َعِن �لآ {يَْعَلُموَن َظاِهر�ً ِمَن �ْلَحيَاِة �لدُّ

ع  لتوقُّ الحلم،  واأرب�ب  التقوى  واأهل  والعّب�د  الزّه�د  �سبر  والثاني: 

.
)3(

ْجَرُهْم ِبَغْيِر ِح�َساٍب}
َ
اِبُروَن �أ ثواب الآخرة {�إِنََّما يَُوفَّى �ل�سَّ

والثالث: �سبر الع�رفين ف�إّن لبع�سهم التذاذًا ب�لمكروه لت�سّورهم 

ب�سريف  ملحوظين  و�س�روا  الن��س،  دون  من  به  هم  معبودهم خ�سّ اأّن 

نَّا �إِلَْيِه َر�ِجُعوَن  يبٌَة َقالُو� �إِنَّا هلِل َو�إِ ابَْتُهْم ُم�سِ �سَ
َ
اِبِريَن * �لَِّذيَن �إَِذ� �أ ِر �ل�سَّ نظره {َوبَ�سِّ

.
)4(

ولَِئَك ُهُم �ْلُمْهتَُدوَن}
ُ
َلَو�ٌت ِمْن َربِِّهْم َوَرْحَمٌة َو�أ ولَِئَك َعَلْيِهْم �سَ

ُ
*اأ

)1( �سورة الأنف�ل: الآية 46.

)2( �سورة الروم: الآية 7.

)3( �سورة الزمر: الآية 10.

)4( �سورة البقرة: الآية 155.

الف�سل الخام�س

في ال�صبر
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كب�ر  من  ك�ن  اّلذي  الأن�س�ري،  ج�بر  اأنَّ  الأثر  في  وج�ء 

اآخر عمره ب�سعف الهرم والعجز فزاره محّمد  ابُتلي في  ال�سح�بة، 

حبُّ 
ُ
اأ ح�لٍة  في  اأن�  فق�ل:  ح�له  عن  ف�س�أله   ،Q الب�قر  علّي  بن 

والموت على  حة،  ال�سّ والمر�س على  ال�سب�ب،  ال�سيخوخة على  فيه� 

حبُّ 
ُ
اأ فاإْن جعلني اهلل �صيخاً  اأنا،  »اأّما   :Q الب�قر  فق�ل:  الحي�ة، 

حبُّ ال�صيب�بة، واإْن اأمر�صني اأحبُّ 
ُ
 �صاّباً اأ

ُ
ال�صيخ�خة، واإْن جعلني اهلل

حبُّ الم�ت، 
ُ
ة، واإْن اأماتني اأ حَّ حبُّ ال�ّصفا وال�صّ

ُ
المر�ص، واإْن �صفاني اأ

َل وجهه  حبُّ البقاَء«، فلّم� �سمع ج�بر هذا الكالم منه َقبَّ
ُ
واإْن اأبقاني اأ

وق�ل: �سدق ر�سول اهللP ف�إّنه ق�ل لي: »اإّنك �صُتدرك ولداً من اأوالدي 

. ولذلك �ُسّمي 
)1(

ا�صمه ا�صمي يبقر العلم بقراً كما يبقر الث�ر االأر�ص«

ب�قر علوم الأّولين والآخرين.

في مرتبة  ك�ن  اأّن ج�برًا )ر�س(،  المراتب  وُيعلم من معرفة هذه 

�سرح  و�سي�أتي  الر�س�،  مرتبة  في  ك�ن   Q الب�قر  ومحّمد  ال�سبر، 

الر�س� اإن �س�ء اهلل تع�لى.

)1( اأ�سول الك�في لل�سيخ الكليني: ج1، �س 390 391 ولم نعثر على ذيل الرواية في اأغلب م�س�در الحديث 

ومعنى يبقر العلم بقرًا: ي�سّقه �سّقً� وُيظهره اإظه�رًا.



.
)1(

اِكِريَن} ق�ل اهلل تع�لى: {َو�َسنَْجِزي �ل�سَّ

ال�صكر في اللغة: هو الّثن�ء على الُمنِعم، ليوازي نعمه.

ولّم� ك�ن ُمعظم الّنعم بل جملته� من الحّق تع�لى، فخير م� ا�ستغل 

العبد به هو �سكره تع�لى.

وقي�مه ب�سكره يتمُّ بثالثة اأ�سي�ء:

الآف�ق  عليه�  ي�ستمل  اّلتي  وهي  تع�لى،  هلل  الّنعمة  معرفة  االأّول: 

والأنف�س.

الثاني: الفرح بم� ي�سل اإليه من الّنعم.

الإمك�ن  بقدر  الُمنِعم،  ر�س�  تح�سيل  في  الجته�د  الثالث: 

وال�ستط�عة. واإّنم� يكون ذلك لمحّبٍة في ب�طنه وثن�ئه على وجٍه يليق 

بكبري�ئه في قوله واجته�ده في قي�مه، بم� ينبغي من المك�ف�ة بخدمته 

 .
)2(

وط�عته، اأو اعترافه بعجزه، ق�ل اهلل تع�لى: {لَِئْن �َسَكْرتُْم َلِزيَدنَُّكْم}

.
)3(

وج�ء في الخبر »اإّن االإيمان ن�صفان ن�صفه �صبر ون�صفه �صكر«

ووجهُه اأّن كّل ح�لٍة ُيالقيه� ال�س�لك، اإّم� اأْن تكون مالئمًة له اأو غير 

مالئمٍة، فيجب ال�سكر على الأّول وال�سبر على الث�ني.

)1( �سورة اآل عمران: الآية 145.

)2( �سورة اإبراهيم: الآية 7.

)3( بح�ر الأنوار: ج 60، �س 26 ب�ب 30.

الف�سل ال�ساد�س

في ال�شكر
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وكم� اأّن ب�إزاء ال�سبر الجزع، كذلك ب�إزاء ال�سكر الكفران، والكفر 

.
)1(

نوع من الكفران {َولَِئْن َكَفْرتُْم �إِنَّ َعَذ�ِبي لَ�َسِديٌد}

اأّن  وبم�  ال�سبر،  اأعلى من درجة  ال�سكر  اأّن درجة  وُيعلم من ذلك 

ال�سكر ل يتحّقق اإّل ب�لقلب اأو الل�س�ن اأو الأع�س�ء وكّله� من نعم اهلل، 

على  والّتوفيق  نعمه،  من  اأي�سً�  منه�  واحٍد  كّل  ا�ستعم�ل  على  والقدرة 

ا�ستعم�له� اأي�سً� من نعمه ف�إْن اأراد اأْن ي�سكر على كلِّ نعمٍة منه�، ع�د 

الكالم اإلى نف�س ال�سكر، وينتهي اآخر مراتب ال�سكر اإلى العجز عنه.

كم� اأّن العتراف ب�لعجز عن الّثن�ء عليه هو اأعظم الثَّن�ء عليه تع�لى، 

ح�صي ثناًء عليك، اأنت كما اأثنيت على 
ُ
بب ق�ل Q: »ال اأ ولهذا ال�سَّ

 وعند اأهل التَّ�سليم ينتفي ال�سكر، 
)2(

نف�صك، وف�ق ما يق�ل القائل�ن «

كر ي�ستمل على القي�م ب�لمك�ف�آت والمج�زات للُمنِعم، ومن لم  لأّن ال�سُّ

يجعل لنف�سه محاّلً اأ�ساًل كيف يكون في محلِّ ال�ّسكر على اأنعم َمن هو 

ر  كر هي اأْن ل يجعل لنف�سه وجودًا، فكيف ُيت�سوَّ الكّل؟ فتكون نه�ية ال�سُّ

كر؟ منه ال�سُّ

)1( �سورة اإبراهيم: الآية 7 تتّمة ال�س�بقة. وحيث ق�بل المولى �سبح�نه ال�سكر ب�لكفر{َلِئْن �َسَكْرُتْم... َوَلِئْن 

َكَفْرُتْم... }. ي�ستف�د اأّن عدم ال�سكر هو نوع من الكفر والمعبر عنه اأحي�نً� )كفر النعمة( واإليه اأ�س�ر 

عّذبّنكم} فهو من لطيف كرمه حيث 
ّ
ُكْم} ولم يقل في مق�بله� {اأ الم�سنف، واأّم� قوله تع�لى {َاِزيَدنَّ

�سّرح ب�لوعد وهو الزي�دة في الّنعم وتعّر�س عن الوعيد وذلك من داأب الكرام في وعدهم ووعيدهم 

غ�لبً�، وهذا م� اأف�ده ال�سيد العالمة الطب�طب�ئي في الميزان:ج 12، �س 22.

 P بح�ر الأنوار: ج 71، �س 3، وورد عن النبي ،Q 2( هذا القول ل�سيد الع�بدين والع�رفين ال�سّج�د(

في هذا المعنى: »م� عبدن�ك حّق عب�دتك، وم� عرفن�ك حّق معرفتك«، الم�سدر نف�سه.



الباب الرابع

ل�ك حّتى االنتهاء اإلى  في ذكر اأح�اٍل ُتقارن ال�سُّ

المق�سد وت�ستمل على �سّتِة ف�س�ٍل

الإرادة

ال�شوق

ة
ّ
المحب

المعرفة

اليقين

كون
ّ
ال�ش





يِّ  ِبْر نَْف�َسَك َمَع �لَِّذيَن يَْدُعوَن َربَُّهْم ِباْلَغَد�ِة َو�ْلَع�سِ ق�ل اهلل تع�لى: {َو��سْ

.
)1(

يُِريُدوَن َوْجَهُه}

االإرادة م�صروطٌة بثالثة اأ�صياء:

ال�سعور ب�لمراد.

وال�ّسعور ب�لكم�ل اّلذي يح�سل ب�لمراد.

وغيبة المراد.

وان�سّمت  تح�سيله�  ُيمكن  اّلتي  الأمور  قبيل  من  المراد  ك�ن  ف�إذا   

الإرادة اإلى القدرة ف�إّن ذلك يوجب ح�سول المراد، واإذا ك�ن من قبيل 

يقت�سي�ن  ف�إّنهم�  ح��سرة  غير  ولكّنه�  والموجودة  الح��سلة  الأمور 

الو�سول اإلى المراد.

 واإْن ك�ن في و�سوله توقُّف، اقت�ست الإرادة ح�لًة في المريد، ُت�سّمى 

وق يكون قبل الو�سول. )�سوقً�(، وال�سَّ

 واإْن ك�ن الو�سول ب�لتدريج، ف�إذا ح�سل منه اأثر ُي�سّمى ذلك الأثر 

وانته�ء  الو�سول  تم�م  عند  يكون  اآخره�  مراتب  وللمحّبة  )محّبًة(. 

ال�سلوك. 

له  ومقت�سيًة  ب�عتب�ٍر  لل�سلوك  مق�رنًة  تكون  ف�إّنم�  الإرادة  واأّم� 

)1( �سورة الكهف: الآية 28.

الف�سل االأّول

في الإرادة
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ب�عتب�ٍر اآخر، ف�إّن َطَلب الكم�ل نوع من الإرادة، واإذا انقطعت الإرادة 

ب�سبب الو�سول اأو العلم ب�متن�ع الو�سول انقطع ال�سلوك اأي�سً�. والإرادة 

المق�رنة لل�سلوك تخت�ّس ب�أهل النق�س�ن، واأّم� اأهل الكم�ل ف�إراداتهم 

»ط�بى   :Q الموؤمنين  اأمير  عن  الحديث  في  وج�ء  المراد.  عين 

�صجرة في الجّنة اأ�صلها في دار ر�ص�ل اهلل P فلي�ص من م�ؤمن اإاّل 

اأتاه ذلك  اإاّل  اأغ�صانها، ال ين�ي في قلبه �صيئاً  وفي داره غ�صن من 

االآخرة،  في  ث�ابها  النا�ص  بع�ص  طاعة  »اإّن  وقيل   
)1(

به...« الغ�صن 

وطاعة بع�صهم هي عين ث�ابهم، ولذلك قلنا: اإّن اإرادة بع�صهم هي 

عين مرادهم«.

ق�ل  وقد  اإرادته.  انتفت  الر�س�  درجة  اإلى  ال�سلوك  في  و�سل  ومن 

بع�س الم�س�يخ الكب�ر، وك�ن ط�لب هذه المرتبة: »ل� قيل لي ما ُتريد 

ريد«.
ُ
ريد اأن ال اأ

ُ
اأق�ل: اأ

)1( بح�ر الأنوار: ج 8، �س 131 ب�ب الجّنة ونعيمه�، والم�تن ج�ء بم�سمون الرواية.



نَُّه �ْلَحقُّ ِمْن َربَِّك َفيُوؤِْمنُو� ِبِه 
َ
وتُو� �ْلِعْلَم �أ

ُ
ق�ل اهلل تع�لى: {َوِليَْعَلَم �لَِّذيَن �أ

.
)1(

َفتُْخِبَت لَُه ُقُلوبُُهْم}

 ال�سوق: هو الإح�س��س بلّذة المحّبة المالزمة لفرط الإرادة وممزوجة 

ب�ألم الفراق.

وفي ح�ل ال�سلوك، بعد ا�ستداد اإرادة ال�سوق ي�سير �سرورّيً�.

 ويجوز ح�سوله قبل ال�سلوك، اإذا ح�سل ال�سعور بكم�ل المطلوب، 

ت اإليه القدرة، ونق�س ال�سبر على المف�رقة. وان�سمَّ

اأْن  اإلى  ازداد �سوقه، وقّل �سبره،  التَّرّقي،  اأمعن في  كّلم�  وال�س�لك 

ي�سل اإلى مطلوبه، ُثّم تخُل�س له لّذة نيل الكم�ل من �س�ئبة الألم وينتفي 

ال�سوق.

بهذا  وهو  )�سوقً�(،  المحبوب  م�س�هدة  الطريقة  اأرب�ب  وُي�سّمي 

العتب�ر ط�لب اتح�ٍد لم ي�سل اإليه بعد.

)1( �سورة الحج: الآية 54. ومعنى َفتخبَت له قلوبهم اأي ت�ست�ق له وتلين.

الف�سل الثاني

في ال�شوق





ْنَد�د�ً يُِحبُّونَُهْم َكُحبِّ 
َ
ق�ل اهلل تع�لى: {َوِمَن �لنَّا�ِض َمْن يَتَِّخُذ ِمْن ُدوِن �هلِل �أ

.
)1(

�َسدُّ ُحّبًا هلِل}
َ
�هلِل َو�لَِّذيَن �آَمنُو� �أ

اأو  كم�ل  لح�سول  المحّب  به  ي�سعر  اّلذي   
)2(

البته�ج المحّبة: هي 

تخّيل ح�سول كم�ل مظنون اأو محّقق.

لّذٌة  به  ب�ل�سعور  يقترن  م�  اإلى  النف�س  ميل  المحّبة  اآخر:  وب�جٍه 

اأي نيل الكم�ل، ف�لمحّبة ل  اإدراك المالئم  اأّن اللّذة هي  وكم�ل، وبم� 

عف. تخلو عن اللّذة وتخّيله�، وهي ق�بلة لل�سّدة وال�سَّ

واأّول مراتبه� الإرادة، ف�إّن الإرادة محّبة اأي�سً�، ُثمَّ ُيق�رنه� ال�سوق، 

ومع الو�سول الّت�م اّلذي تنتفي عنده الإرادة وال�سوق تزداد المحّبة، وم� 

دام اأّنه� ُتق�رن طلب اأثٍر ب�ٍق ك�نت ث�بتًة.

والع�صق: هو المحّبة المفرطة، ورّبم� يّتحد به الط�لب والمطلوب، 

واإْن تغ�يرا ب�عتب�ٍر اآخر، ف�إذا انتفى العتب�ر انتفت المحّبة فيكون اآخر 

ونه�ية المحّبة والع�سق التح�د.

 وق�لت الحكم�ء اإّن المحّبة اإّم� فطرّية، اأو ك�سبّية. والمحّبة الفطرّية 

مركوزة في الك�ئن�ت كّله�، ف�إّن في الفلك محّبة مقت�سية لحركته، وفي 

ته  كّل واحٍد من العن��سر محّبة مقت�سية لمك�نه الطبيعّي، وكذلك محبَّ

)1( �سورة البقرة: الآية 165.

)2( البته�ج يعني ال�سرور.

الف�سل الثالث

ة
ّ
في المحب
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وفي  والنفع�ل،  والفعل  والمقدار  الو�سع  من  الطبيعّية  الأحوال  لب�قي 

المرّكب�ت ك�لمغن�طي�س الج�ذب للحديد، واأكثر منه� في النب�ت ب�سبب 

حركته للنمو والغذاء، وتح�سيل البذر وحفظ النوع، واأكثر من النب�ت 

في الحيوان لالألِف والأن�س ب�لم�س�ركة والرغبة اإلى التزاوج، وال�سفقة 

على الولد واأبن�ء النوع.

اأحد  الإن�س�ن، ف�سببه�  نوع  اأغلبه� في  الك�سبّية فتكون  المحّبة  واأّم� 

ثالثة اأ�سي�ء:

االأّول: اللّذة وهي ج�سم�نّية وغير ج�سم�نّية، اإّم� وهمّية اأو حقيقّية.

الثاني: المنفعة وهي اأي�سً� اإّم� مج�زّية مثل محّبة الأمور الدنيوّية 

اّلتي نفعه� ب�لعر�س اأو حقيقّية وهي م� ك�نت منفعته� ب�لّذات.

الثالث: م�س�كلة الجوهر، وهي اإّم� ع�ّمة، كم� تكون بين �سخ�سين 

ب�سم�ئله  الآخر  ب�أخالق  واحٍد  كّل  ويبتهج  والخلق  ب�لطبع  متق�ربين 

الكم�ل  ط�لب  محّبة  وهي  الحّق  ب�أهل  تخت�سُّ  ة  خ��سّ واإّم�  واأفع�له، 

للك�مل المطلق.

ويجوز اأْن يكون �سبب المحّبة مرّكبً� من هذه الأ�سب�ب تركيبً� ثن�ئّيً� 

اأو ثالثّيً�.

اأّن  مع  الع�رف،  المعرفة كمحّبة  هو  المحّبة  �سبب  يكون  اأْن  ويجوز 

اللّذة والمنفعة والخير ت�سل من الك�مل المطلق اإليه فتكون محّبته اأبلغ 

من المحّب�ت الأخر.

.
)1(

�َسدُّ ُحّبًا هلِل}
َ
ومن هن� يظهر معنى قوله تع�لى: {َو�لَِّذيَن �آَمنُو� �أ

والنب�س�ط  ن�س 
ُ
والأ وال�سوق  والخ�سية  الّرج�ء  اإّن  الّذوق:  اأهل  وق�ل 

)1( �سورة البقرة: الآية 165.
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المحّبة مع  لأنَّ  المحّبة،  لوازم  والت�سليم جميعه� من  والر�س�  والتوّكل 

تقت�سي  هيبته  ت�سوُّر  ومع  ج�ء،  الرَّ تقت�سي  المحبوب  رحمة  ت�سوُّر 

الو�سول  ا�ستقرار  ومع  ال�سوق،  تقت�سي  الو�سول  عدم  ومع  الخ�سية، 

تقت�سي الأن�س، ومع اإفراط الأن�س تقت�سي النب�س�ط، ومع الثقة بعن�يته 

تقت�سي  المحبوب  عن  �س�دٍر  اأثٍر  كّل  ا�ستح�س�ن  ومع  التوّكل،  تقت�سي 

واإح�طة  المحبوب  وكم�ل  وعجزه�  نف�سه  ق�سور  ت�سوُّر  ومع  الر�س�، 

قدرته تقت�سي الت�سليم.

اأّن  اعتقد  اإذا  الت�سليم  اإلى  تنتهي  الحقيقّية  المحّبة  الجملة  وفي 

محبوبه هو الح�كم المطلق، والمحّب المحكوم المطلق.

يجعل  الحقيقّي  الع��سق  ف�إّن  الفن�ء،  اإلى  ينتهي  الحقيقي  والع�سق 

الوجود كّله لمع�سوقه، ول يجعل لنف�سه وجودًا، وكّل م� �سوى اهلل عند 

اأهل هذه المرتبة حج�ب. فتنتهي غ�ية ال�سير اإلى اأْن ُيعر�س عن كّل م� 

.
)1(

ُه} �سواه، ويتوّجه اإليه بكّله {َو�إِلَْيِه يُْرَجُع �لأْمُر ُكلُّ

)1( �سورة هود: الآية 123.





ولُو �ْلِعْلِم َقاِئمًا 
ُ
نَُّه َل �إِلََه �إَِل ُهَو َو�ْلَماَلِئَكُة َو�أ

َ
�أ ق�ل اهلل تع�لى: {�َسِهَد �هللُ 

.
)1(

ِباْلِق�ْسِط َل �إِلََه �إَِل ُهَو �ْلَعِزيُز �ْلَحِكيُم}

 المراد من المعرفة هن�: اأعلى مراتب معرفة اهلل تع�لى لأنَّ معرفة 

اهلل �سبح�نه له� مراتب كثيرٌة.

ومثل مراتبه� مثل مراتب معرفة الن�ر.

ُيالقيه،  �سيء  كّل  َيعدُم  �سيئً�  الوجود  في  اأّن  �سمع  من  اأدن�ه�  ف�إّن 

خذ منه لم ينق�س �سيء، 
ُ
ويظهر اأثره في كّل �سيء ُيح�ذيه، واأّي �سيء اأ

وكّل م� ينف�سل منه ك�ن على �سّد طبعه وُي�سّمى ذلك الموجود )ن�رًا(.

ونظير هذه المرتبة في معرفة الب�ري تع�لى معرفة الُمقلِّدين اّلذين 

ين، من غير وقوفهم على الُحّجة. �سّدقوا قول كب�ر علم�ء الدِّ

واأعلى منه� مرتبًة، من و�سل اإليه دخ�ن الن�ر وعلم اأّنه اأثر ل ُبدَّ له 

المرتبة في  ونظير هذه  الدخ�ن،  اأثر هو  له�  بذاٍت  ٍر، فيحكم  موؤثِّ من 

معرفة اهلل مرتبة اأهل النظر اّلذين يعلمون ب�لبراهين الق�طعة وجود 

�س�نع، ويجعلون اآث�َر قدرتِه دليَل وجوده.

الن�ر ب�سبب مج�ورته�،  ب�أثٍر من حرارة  اأح�سَّ  واأعلى منه� مرتبة، من 

وينتفع بذلك الأثر. ونظير هذه المرتبة في معرفة اهلل مرتبة من اآمنوا ب�هلل 

وب�لغيب من الموؤمنين، وعرفوا ال�س�نع من وراء الحج�ب وابتهجوا به.

)1( �سورة اآل عمران: الآية 18.

الف�سل الرابع

في المعرفة
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ط نوره� ُي�س�هد الموجودات.  واأعلى منه� مرتبة من �س�هد الن�ر وبتو�سُّ

ونظير هذه المرتبة مرتبة الع�رفين ف�إّن لهم المعرفة الحقيقّية ولهم 

اإن  بعد  فيم�  اليقين  و�سنذكر  اليقين(،  )اأهل  وُي�سّمون  مراتب،  اأي�سً� 

�س�ء اهلل تع�لى.

الح�سور(،  )اأهل  وهم  المع�ينة  ب�ب  من  معرفتهم  جم�عة  ومنهم 

اّلتي ينتفي فيه�  المعرفة  الأن�س والنب�س�ط، وهي نه�ية  ويخت�سُّ بهم 

الع�رف نظير من يحترق بمالق�ة الن�ر.



.
)1(

ِخَرِة ُهْم يُوِقنُوَن}
َ
 ق�ل اهلل تع�لى: {َوِبالآ

عطي اليقين، ومن اأوتَي حّظه منه، ال ُيبالي 
ُ
 وج�ء في الخبر »من اأ

.
)2(

بما انتق�ص من �صل�اته و�ص�مه«

 اليقين في العرف: هو اعتق�د ج�زم مط�بق ث�بت ل ُيمكن زواله، 

وذلك في الحقيقة موؤّلف من العلم ب�لمعلوم ومن العلم ب�أنَّ خالف ذلك 

العلم الأّول مح�ل.

 ولليقين مراتب، وج�ء في التنزيل: علم اليقين وعين اليقين وحّق 

اليقين، ق�ل تع�لى: {لَْو تَْعَلُموَن ِعْلَم �ْليَِقيِن * لَتََرُونَّ �ْلَجِحيَم * ثُمَّ لَتََرُونََّها 

. وفي 
)4(

ِليَُة َجِحيٍم * �إِنَّ َهَذ� لَُهَو َحقُّ �ْليَِقيِن}  وق�ل: {َوتَ�سْ
)3(

َعْيَن �ْليَِقيِن}

الن�ر  ُي�س�هد  َمن  لكلِّ  ُيق�ل  المعرفة،  ب�ب  في  ذكرت  اّلتي  الن�ر  مثل 

ط نوره� بمنزلة علم اليقين، ومع�ينة جرم الن�ر المفي�س للنور  بتو�سُّ

اّلذي ُي�سيء كّل �سيء ق�بل لالإ�س�ءة بمنزلة عين اليقين.

ويبقى  هويته  تنمحي  حّتى  ُيالقيه�  م�  كّل  في  الن�ر  جرم  ومع�ينة 

�سرف الن�ر بمنزلة حّق اليقين.

)1( �سورة البقرة: الآية 4.

)2( المحجة البي�س�ء، الفي�س الك��س�ني، ج 7، �س 106.

)3( �سورة التك�ثر: الآية 6.

)4( �سورة الواقعة: الآية 95.

الف�سل الخام�س

في اليقين
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 والجحيم كّل م� هو عذاب، ولّم� ك�ن نه�ية الو�سول انتف�ء الهوّية، 

ك�نت روؤيته� من البعد والقرب والدخول فيه� المقت�سي لالنتف�ء ب�إزاء 

مور.
ُ
المراتب الثالثة المذكورة. واهلل اأعلم بحق�ئق الأ



�هلِل  ِبِذْكِر  َل 
َ
�أ �هلِل  ِبِذْكِر  ُقُلوبُُهْم  َوتَْطَمِئنُّ  �آَمنُو�  {�لَِّذيَن  تع�لى:  اهلل  ق�ل 

.
)1(

تَْطَمِئنُّ �ْلُقُلوُب}

ال�صك�ن على ن�عين:

اّلذي  ال�سلوك،  مقّدمة  وهو  النق�س�ن:  اأهل  خوا�ّس  من  اأحدهما: 

يخلو �س�حبه من المطلوب والكم�ل وُي�سّمى )غفلًة(.

وثانيهما: يكون بعد ال�سلوك: وهو من خوا�ّس اأهل الكم�ل، لح�سوله 

عند الو�سول اإلى المطلوب وُي�سّمى )اطمئن�نً�(.

وال�سير  )الحركة  ُت�سّمى  ال�سكونين  هذين  بين  اّلتي  والح�لة 

وال�سكون  الو�سول،  قبل  اّلتي  المحّبة  لوازم  من  والحركة  وال�سلوك(. 

»ل� تحّرك  من لوازم المعرفة المق�رنة للو�سول، ولهذا ال�سبب ق�لوا: 

»ل�  اأبلغ منه وهو  اأي�سً�  العارف هلك ول� �صكن المحّب هلك«. وقيل 

نطق العارف هلك ول� �صكت المحّب هلك«. هذه هي الأحوال الع�ر�سة 

لل�س�لك اإلى حين الو�سول. واهلل اأعلم.

)1( �سورة الرعد: الآية 28.

الف�سل ال�ساد�س

في ال�شكون





الباب الخامس

في ذكر االأح�ال ال�سانحة لل�ا�سلين، وهي ت�ستمل

على �سّتة ف�س�ٍل

التوكُّل

الر�صا

الت�شليم

التوحيد

التحاد

الوحدة





.
)1(

ُلو� �إِْن ُكْنتُْم ُموؤِْمِنيَن} ق�ل اهلل تع�لى: {َوَعَلى �هلِل َفتََوكَّ

ل ه�: تفوي�س الإن�س�ن اأمره اإلى غيره. الت�كُّ

�سيء  عنه  �سدر  اأو  اأمٌر  له  عر�س  اإذا  العبد  اأّن  هن�،  منه  والمراد 

اإليه،  اأعلم منه واأقدر - فّو�س ذلك ال�سيء  اأّن اهلل تع�لى  اإذا تيّقن   -

ْل َعَلى �هلِل  ره وير�سى به {َوَمْن يَتََوكَّ ره بح�سب تقديره ويفرح بم� ُيقدِّ لُيدبِّ

.
)2(

ْمِرِه}
َ
 بَاِلُغ �أ

َ
َفُهَو َح�ْسبُُه �إِنَّ �هلل

في  ت�أّمل  اإذا  معه  اهلل  يفعله  بم�  والفرح  الر�س�  له  يح�سل  واإّنم� 

اأحواله الم��سية، ف�إّنه اأخرجه من العدم اإلى الوجود واأودع في خلقته 

من الِحَكم، م� لو �سرف عمره في معرفته� لم ُيمكنه معرفة جزٍء من 

األِف جزٍء منه�، ورّب�ه اأح�سن التربية ودّبر اأموره الداخلة فيه والخ�رجة 

عنه، حّتى اأو�سله� اإلى غ�ية الكم�ل الممكن.

ول  تختلف  ل  ف�إّنه�  الم��سية  على  الم�ستقبلة  الأحوال  يقي�س  ُثّم 

تخرج عن تقديره واإرادته تع�لى، ف�إّنه اإذا ت�أّمل ذلك اعتمد عليه تع�لى 

وترك ال�سطراب، وتيّقن اأّن م� ينبغي اأْن ُيريد ويفعل قّدره اهلل بح�سن 

تدبيره، �سواء ا�سطرب اأو لم ي�سطرب »من انقطع اإلى اهلل كفاه اهلل 

)1( �سورة الم�ئدة: الآية 23.

)2( �سورة الطالق: الآية 3.

الف�سل االأّول

في التوكُّل
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.»
(2(

 ورزقه من حيث ال يحت�صب
(1(

كّل م�ؤنته،

ت  ف في الأمور ب�لكّلّية ويقول اإّني فّو�سّ ل هو ترك الت�سرُّ  ولي�س التوكُّ

ل هو اأْن يتيّقن اأّن م� �سوى اهلل تع�لى، من اإله، لكن  اأموري اإليه بل التوكُّ

بع�سه� يتوّقف على �سروٍط واأ�سب�ب.

دون  ب�سيٍء  بل  �سيٍء،  بكلِّ  يتعّلق�ن  ل  واإرادته  تع�لى  قدرته  ف�إّن   

�سيٍء، فم� تعّلقت قدرته به واإرادته هو اّلذي ق�رنه �سرطه و�سببه وم� 

واإرادته من  و�سببه، فيكون وجوده وقدرته  ُيق�رنه �سرطه  لم  يتعّلق  لم 

�سة لبع�س الأمور في وقوعه� من اهلل  جملة ال�سروط والأ�سب�ب المخ�سّ

تع�لى، وهو ين�سبه اإلى نف�سه.

يفعل  من  ونظيره  به،  مر 
ُ
اأ فيم�  اجته�دًا  اأ�سّد  يكون  اأْن  فينبغي   

ف�ته وحينئٍذ يّتحد ويجتمع الجبر  مخدومه اأمرًا بتو�ّسطه وتو�ّسط ت�سرُّ

ومن  الجبر،  تخّيل  الموجد  اإلى  الأمور  هذه  ن�سب  من  ف�إّن   ،
)3(

والقدر

ن�سبه� اإلى ال�سرط وال�سبب تخّيل القدر، واإذا نظر نظرًا �سحيحً� علم 

وال  جبر  »ال  قيل  م�  معنى  وتيّقن  مطلقً�  قدر  ول  مطلقً�  جبر  ل  اأّنه 

فً� في الأمور  « وجعل نف�سه مت�سرِّ
(4(

تف�ي�ص ولكن اأمٌر بين االأمرين

ف �س�حبه�. ف الآلت، ل ت�سرُّ المن�سوبة اإليه، ت�سرُّ

 وفي الحقيقة تّتحد ن�سبة الف�عل ون�سبة الآلة، ف�إنَّ ترك الآلة تو�ّسط 

نف�سه ي�ستلزم ترك ن�سبته من الف�عل اأي�سً�، وهذا معنى دقيق ل ُيعلم 

اإّل بري��سة القّوة الع�قلة ومن و�سل اإلى هذه المرتبة.

)1( بح�ر الأنوار: ج 77، �س 181، ب�ب 7، الرواية 11.

ل  حيث  من  ورزقه  فرجً�،  هّم  كّل  من  له  اهلل  جعل  ال�ستغف�ر  اكثر  »من  ق�ل:   P النبّي  عن  روي   )2(

يحت�سب«. بح�ر النوار: ج 174، ب�ب 7، الرواية 8.

)3( المراد من القدر هن� التفوي�س.

)4( قول الإم�م ال�س�دق Q، الك�في، ج 1، �س 221.
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 تيّقن اأنَّ ُمقّدر جميع الموجودات واحد، وكّل اأمٍر يحدث اإّنم� يخت�ّس 

ت�أثير  ل  اأّنه  وعلم  به،  و�سببه  واآلته  �سرطه  لخت�س��س  بوقته  حدوثه 

للتعجيل في الطلب ول للت�أّني في الدفع، وجعل نف�سه من جملة ال�سروط 

يكون مجّدًا في  الع�َلم حّتى  ب�أمور  التعّلق  يتخّل�س من  لكي  والأ�سب�ب 

ه، اأكثر من غيره، وبحقيقة المعنى يت�سّور »األي�ص اهلل  ترتيب م� يخ�سّ

.
)1(

بكاٍف عبده«

ْل  وحينئٍذ يكون من المتوّكلين ويكون قوله تع�لى: {َفاإَِذ� َعَزْمَت َفتََوكَّ

 ن�زًل في حّقه واأمث�له.
)2(

ِليَن}  يُِحبُّ �ْلُمتََوكِّ
َ
َعَلى �هلِل �إِنَّ �هلل

)1( �سورة الزمر: الآية 36.

)2( �سورة اآل عمران: الآية 159.





.
)1(

�َسْو� َعَلى َما َفاتَُكْم َوَل تَْفَرُحو� ِبَما �آتَاُكْم}
ْ
ق�ل اهلل تع�لى: {ِلَكْياَل تَاأ

 الر�س�: هو ثمرة المحّبة، ومقت�سى عدم الإنك�ر، �سواء في الظ�هر 

اأم الب�طن اأم القلب و�سواء في القول اأم العمل.

 ومطلوب اأهل الظ�هر هو اأْن ير�سى اهلل تع�لى عنهم، لي�أمنوا من 

�سخطه وعق�به.

واإّنم�   ،
)2(

تع�لى اهلل  عن  ير�سوا  اأْن  هو  الحقيقة  اأهل  ومطلوب   

المتق�بلة  الأحوال  �سيء من  يختلف عندهم  لم  اإذا  لهم ذلك  يح�سل 

ك�لموت والحي�ة والبق�ء والفن�ء وال�سحة والمر�س وال�سع�دة وال�سق�وة 

يترّجح �سيء  ُيخ�لف �سيء من ذلك طب�عهم، ول  والفقر، ول  والغنى 

الب�ري  الجميع عن  �سدور  اأّن  لأّنهم عرفوا  الآخر عندهم؛  على  منه� 

تع�لى  اإرادته  يطلبون على  وتر�ّسخت محّبته في طب�عهم، فال  تع�لى، 

مزيدًا البّتة فير�سون ب�لح��سر كيف ك�ن.

»ولم  �سنًة  �سبعين  ع��س  المرتبة  هذه  في  الكب�ر  الم�س�يخ  وبع�س   

يقل ل�صيء كان: ليته لم يكن، وال ل�صيء لم يكن: ليته كان«. و�ُسئل 

بع�س الم�س�يخ: م� وجدت من اأثر الر�س�؟ ق�ل: »ما و�صلني من الر�صا 

ُجِعْلُت �صراطاً على جهّنم، والخالئق من  اإاّل رائحته، ومع ذلك ل� 

)1( �سورة الحديد: الآية 23.

وا َعْنُه} �سورة الم�ئدة: الآية 119.  َعْنُهْم َوَر�سُ
ُ
َي اهلل )2( اإ�س�رة لقوله تع�لى: {َر�سِ

الف�سل الثاني

في الر�صا
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دَخل اأنا النار لم 
ُ
االأّولين واالآخرين يج�زون عليه ويدخل�ن الجّنة، واأ

يخطر ببالي ِلَم �صار حّظي من دون الخالئق ذلك«. فكلُّ من �س�وى 

عنده الأحوال المختلفة المذكورة، وير�سخ ذلك عنده، ك�ن مراده في 

الحقيقة هو وقوعه�، ومن هن� قيل: »كّل من كان مراده، ما وقع كان 

كّل ما وقع مراده«.

 واإذا تحّقق ر�س� اهلل �سبح�نه وتع�لى عن العبد ف�إّن ر�س� العبد عن 

 .
)1(

و� َعْنُه} َي �هللُ َعْنُهْم َوَر�سُ اهلل يكون ح��ساًل اأي�سً�، ق�ل تع�لى: {َر�سِ

 فكلُّ من خطر بب�له اأمٌر، من الأمور الواقعة اأو من الُممكنة الوقوع، 

لم يكن له من الر�س� ن�سيب، و�س�حب مرتبة الر�س�، لم يزل م�ستريحً�، 

َو�ٌن ِمَن  ريُد، لأّن كليهم� عنده واحد {َوِر�سْ
ُ
ريد ول اأ

ُ
لأّنه لم يوجد منه اأ

اهلِل  باب  بالق�صاء  »الر�صا  الجّنة ر�سوانً�، وقيل:  َبّواب   ف�سّمي 
)2(

�هلِل}

«، اإذ كّل من و�سل اإلى الر�س� و�سل اإلى الجّنة، وفي كّل م� 
(3(

الأعظم

.
)4(

ينظر ينظر بنور الرحمة الإلهّية »والم�ؤمن ينظر بن�ر اهلِل«

 ف�إنَّ الب�ري تع�لى هو موجد جميع الموجودات، لو ك�ن له اإنك�ر على 

بع�سه�، ل�ستح�ل وجود ذلك ال�سيء، ولأّنه لم ُينكر اأّي اأمر فهو را�ٍس 

{�إِنَّ  ب�أمٍر ح�دٍث،  اأمٍر ف�ئت، ول يفرح  يت�أ�ّسف على  عن كلِّ �سيء فال 

 .
)5(

َذِلَك لَِمْن َعْزِم �لأُموِر}

)1( ورد هذا الن�س في �سورة البّينة: الآية 8 والمج�دلة: الآية 22 والم�ئدة: الآية 119 والتوبة الآية 100.

)2( �سورة التوبة: الآية 72.

)3( �سرح الأ�سم�ء الح�سنى، المال ه�دي ال�سبزواري، ج1، �س 51.

)4( القول للنبيِّ P في بح�ر الأنوار: ج 7، �س 323، ب�ب 16، الرواية 16.

)5( �سورة ال�سورى: الآية 43.



ُموَك ِفيَما �َسَجَر  ق�ل اهلل �سبح�نه وتع�لى: {َفاَل َوَربَِّك َل يُوؤِْمنُوَن َحتَّى يَُحكِّ

.
)1(

َت َويُ�َسلُِّمو� تَ�ْسِليما}
ْ
ي ا َق�سَ ِهْم َحَرجًا ِممَّ نَُهْم ثُمَّ َل يَِجُدو� ِفي �أَْنُف�سِ

ْ
بَي

�س  المراد من الت�صليم هنا: اأّن كلَّ م� ين�سبه ال�س�لك اإلى نف�سه ُيفوِّ

اأمره فيه اإلى اهلل �سبح�نه.

ل م� ُيعّول فيه  ل، اإذ في التوكُّ  وهذه المرتبة اأعلى من مرتبة التوكُّ

العمل  بذلك  تعلُّقه  زال  فال  فيه،  وكياًل  اهلل  جعل  بمنزلة  اهلل  على 

ب�قيً�.

 وهذه المرتبة هي اأعلى اأي�سً� من مرتبة الر�س�، ف�إّن الرا�سي هو اأْن 

يكون م� يفعله هلل تع�لى موافقً� لطبعه، وفي مرتبة الت�سليم ُي�َسّلُم الطبع 

اإليه تع�لى، لأّنه لي�س له طبع حّتى يكون له موافقة  وموافقه ومخ�لفه 

هو 
)2(

ْيَت} ا َق�سَ ِممَّ ِهْم َحَرجًا  ْنُف�سِ
َ
�أ يَِجُدو� ِفي  {َل  ومخ�لفٌة، وقوله تع�لى: 

 من مرتبٍة اأعلى 
)3(

من مرتبة الر�س�، وقوله تع�لى: {َويُ�َسلُِّمو� تَ�ْسِليمًا}

منه�.

حّد  اإلى  ي�سل  لم  اأّنه  يجد  ف�إّنه  ق،  محقِّ نظرة  ال�س�لك  نظر  واإذا   

الحّق  ب�إزاء  وجود  له  يكون  كلتيهم�  في  لأّنه  الت�سليم،  حّد  ول  الر�س� 

)1( �سورة الن�س�ء: الآية 65.

)2( الآية نف�سه�.

)3( الآية نف�سه�.

الف�سل الثالث

في الت�شليم
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موؤدٍّ  وهو  عنه،  مر�سّيً�  �سبح�نه  والحّق  را�سيً�  هو  يكون  حّتى  تع�لى، 

لهذا الحّق واهلل �سبح�نه ق�بل لهذا الأداء، وفي هذه العتب�رات ُي�سبح 

التوحيد منتفيً�.



.
)1(

ق�ل اهلل تع�لى: {َوَل تَْجَعْل َمَع �هلِل �إِلَهًا �آَخَر} 

الت�حيد: هو القول ب�لوحدة وفعل الوحدة.

واالأّول: هو �سرط الإيم�ن اّلذي هو مبداأ المعرفة، اأعني الت�سديق 

.
)2(

ب�أنَّه تع�لى واحٌد {�إِنََّما �هللُ �إِلٌَه َو�ِحٌد} 

اأْن  هو  وذلك  الإيم�ن،  بعد  الح��سل  المعرفة،  كم�ل  هو  والثاني: 

لفي�سه وجود  ولي�س  وفي�سه  تع�لى  اإّل اهلل  الوجود  في  لي�س  اأّنه  يتيقن 

ب�نفراده فينقطع نظره عن الكثرة، ويجعل الجميع واحدًا ول ُيب�سر اإّل 

واحدًا فيكون قد جعل للكثير وحدًة في �سّره و�س�ر من مرتبة »وحده ال 

�صريك له في االإلهّية« اإلى مرتبة »وحدُه ال �صريك له في ال�ج�د«. 

وفي هذه المرتبة �س�ر جميع م� �سوى اهلل تع�لى حج�بً� لُه، ونظرُه اإلى 

ْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي َفَطَر  غير اهلِل �سركً� مطلقً�، ول�س�ن ح�له يقول: {�إِنِّي َوجَّ

.
)3(

نَا ِمَن �ْلُم�ْسِرِكيَن}
َ
َمَو�ِت َو�لأْر�َض َحِنيفًا َوَما �أ �ل�سَّ

)1( �سورة الإ�سراء: الآية 39 و 22.

)2( �سورة الن�س�ء: الآية 171.

)3( �سورة الإنع�م: الآية 79.

الف�سل الرابع

وحيد في التَّ





 وق�ل {َوَل 
)1(

ق�ل اهلل تع�لى: {َوَل تَْدُع َمَع �هلِل �إِلَهًا �آَخَر َل �إِلََه �إَِل ُهَو}

.
)2(

تَْجَعْل َمَع �هلِل �إِلَهًا �آَخَر}

واحدًا،  نف�سه  في  ال�سيء  كون  ف�إّنه  الّتح�د،  اإلى  اإ�س�رٌة  والأولى   

والث�نية اإ�س�رٌة اإلى التوحيد، ف�إنَّه جعل ال�سيء واحدًا.

 والّتح�د اأبلغ، ف�إنَّ في التوحيد �س�ئبة تكلٍُّف لي�س في الّتح�د، ف�إذا 

مير حّتى ل يلتفت اإلى الكثرة، بوجه  خت وحدة المطلق ـ في ال�سَّ تر�سَّ

من الوجوه ـ فقد و�سل اإلى مرتبة التوحيد.

 ولي�س المراد من الّتح�د م� توّهمه جم�عٌة ق��سرو النظر اأّنه هو 

بل   ،
)3(

َكِبير�ً} ُعُلّو�ً  يَُقولُوَن  ا  َعمَّ َوتََعالَى  {�ُسْبَحانَُه  ب�هلل،  العبد  يّتحد  اأْن 

ق�ئم  عداه  م�  كّل  ويقول  يتكّلف،  اأْن  غير  من  اإليه  اإّل  ينظر  ل  اأْن  هو 

به، فيكون الكّل واحدًا، بل من حيث اإّنه اإذا �س�ر ب�سيرًا بنور تجّليه، 

بن  الح�سين  ودع�  به،  المرئي  ول  الرائي  ل  تع�لى  ذاتُه  اإّل  ُيب�سر  ل 

من�سور الحاّلج ق�ل:

ُيناِزُعني اإّن�����ي  وب��ي��ن��ك  ب��ي��ن��ي 
)4(

فارفع بلطفك اإّني من البين

)1( �سورة الق�س�س: الآية 88.

)2( �سور الإ�سراء: الآية 39.

� َيُقوُلوَن ُعُلّوًا َكِبيرًا} �سورة الإ�سراء: اآية 43. )3( الآية {�ُسْبَح�َنُه َوَتَع�َلى َعمَّ

)4( ديوان الحالج: �س 90.

الف�سل الخام�س

في التحاد
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من  »اأنا  يقول:  اأْن  ا�ستط�ع  حّتى  اإّنيته  ورفع  دعوته  اهلل  ف��ستج�ب 

اأه�ى ومن اأه�ى اأنا«. وفي هذا المق�م يّت�سح اأّن من ق�ل : »اأنا الحّق« 

ِع الألوهيَّة، بل اّدعى نفي  اأعظم �صاأني« لم يدَّ »�صبحاني ما  ومن ق�ل: 

ّية غيره، وهو المطلوب. اإّنّيته، واإثب�ت اإنَّ



.
)1(

اِر} ق�ل اهلل تع�لى: {ِلَمِن �ْلُمْلُك �ْليَْوَم هلِل �ْلَو�ِحِد �ْلَقهَّ

 وهذا فوق الّتح�د، اإذ ُي�سمُّ من الّتح�د اّلذي هو ال�سيرورة واحدًا 

.
)2(

رائحة الكثرة ولي�س في الوحدة تلك ال�س�ئبة

 وال�سكون والحركة والفكر والذكر وال�سير وال�سلوك والطلب والط�لب 

والمطلوب والنق�س�ن والكم�ل هن�ك كلُّه� منعدمة، »اإذا بلغ الكالم اإلى 

.
)3(

اهلل فاأم�صك�ا«

)1( �سورة غ�فر: الآية 16.

)2( الوحدة �سّد الكثرة.

)3( وفي رواية بح�ر الأنوار: ج 3، �س 259 : »اإذا انتهى...«.

الف�سل ال�ساد�س

في الوحدة





.
)1(

ق�ل اهلل تع�لى: {ُكلُّ �َسْيٍء َهاِلٌك �إَِل َوْجَهُه} 

وط�لب  طلب  ول  ومق�سد  �سير  ول  و�سلوك  �س�لك  ل  الوحدة  في 

والبي�ن  الكالم  هذا  واإثب�ت  َوْجَهُه}.  �إَِل  َهاِلٌك  �َسْيٍء  {ُكلُّ  ومطلوب 

مبداأ  والثنينّية  متق�بالن،  والنفي  والإثب�ت  مفقود.  اأي�سً�  ونفيهم� 

الكثرة، ولي�س هن�ك نفي واإثب�ت ول نفي النفي اأو اإثب�ت الإثب�ت، وكذا 

لي�س نفي الإثب�ت اأو اإثب�ت النفي.

وهذا م� ُي�سّمى بـ ) الفن�ء(، ومع�د الخلق اإليه كم� اأّن مبداأهم منه 

.
)2(

ُكْم تَُعوُدوَن}
َ
{َكَما بََد�أ

وللفن�ء حّد اإلى الكثرة {ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن * َويَْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو �ْلَجاَلِل 

م  . والفن�ء لي�س، بهذا المعنى اأي�سً�، كّل م� ينطق به اأو ُيتوهُّ
)3(

َو�لإِْكَر�ِم}

)1( �سورة الق�س�س: الآية 88.

)2( �سورة الأعراف: الآية 92. 

 ل �سكَّ اأْن من يتيّقن اأّن الممكن�ت ب�أ�سره� اأعدام �سرفة في نف�سه�، ُثمَّ اأح�ط على قلبه نور عظمة اهلل 

وجالله بحيث بهره وغلب على قلبه حّتى اأغفله عن غيره، حينئٍذ ل يرى في نظر �سهوده اإّل هو ويغيب 

ربم�  �سطوته  والم�ستغرق في مالحظة  ب�ل�سلط�ن  الم�سغول  اأّن  المعنى:  ب هذا  ُيقرِّ ومّم�  عنه غيره، 

غفل عن م�س�هدة غيره، واأّن الع��سق قد ي�ستغرق في م�س�هدة جم�ل مع�سوقه ويبهره حّبه بحيث ل 

يرى غيره مع تحّقق الكثرة عنده، واأّن الكواكب موجودة في النه�ر مع اأّنه� ل ُترى لمغلوبّية اأنواره� 

على  الق�هر  الحقيقّي  الوجود  نور  يغلب  اأْن  في  ا�ستبع�د  فال  ال�سم�س.  نور  جنب  في  وا�سمحالله� 

الموجودات الخفيفة الإمك�نية ويقهره�، وهذه الم�س�هدات اّلتي ل يظهر فيه� اإّل اهلل الواحد ل تدوم 

بل هي ك�لبرق الخ�طف والدوام فيه� عزيز ن�در.

)3( �سورة الرحمن: الآية 26.

الف�سل ال�سابع

في الفناء
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. وهذا م� 
)1(

ُه} اأو م� يدركه العقل، كّل ذلك ينتفي {�إِلَْيِه يُْرَجُع �لأْمُر ُكلُّ

اأردن� اإيراده في هذا المخت�سر، وهن� نقطع الكالم.

ال�ّسالم على من اّتبع الهدى، �سبح�ن رّبك رّب العّزة

عّم� ي�سفون، و�سالم على المر�سلين، والحمد هلل رّب

الع�لمين، وال�سالة وال�سالم على �سّيدن� محّمٍد

واآله الط�هرين الطّيبين اّلذين ُنقلوا من

اأ�سالب الط�هرين اإلى اأرح�م

المطّهرات واّلذين اأذهب اهلل

عنهم الّرج�س وطّهرهم

تطهيرًا

)1( �سورة هود: الآية 123.


