
لسعادتني: كتاب  ا لنشأتني وحتصيل    تفصيل ا
األصفهاين: املؤلف  لراغب   ا

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

  يف ذكر أجناس املوجودات وموضع اإلنسان منها

وكلُّ موجود فمنه وبه . إعلم أن اهللا تعاىل هو الواجب الوجود الذي ال سبب لوجوده بل هو سبب كل موجود 
املعقوالت العلوية واحملسوسات السفلية، وإجياده تعاىل للمعقوالت العلوية قبل : نواملوجودات ضربا. تعاىل وجوده

اجر مبا هو كائن إىل يوم : إجياده للمحسوسات السفلية، كما ُروي أنه أول ما خلق اهللا تعاىل القلم مث اللوح، وقال
بعزيت وجاليل ما : فأدبر فقال. أدبر: فأقبل مث قال له. أقبل: وروي أنه أول ما خلق اهللا العقل فقال له. القيامة

خلقُت خلقاً أكرَم عليَّ منك بك آخذ وبك أعطي ولك الثواب وعليك العقاب وليس املراد بالعقل ههنا العقول 
العقل ههنا عبارة عن القلم : " وقال قوم. البشرية بل اإلشارة به إىل جوهر شريف عنه تنبعث العقول البشرية

  .واهللا أعلم" املذكور يف اخلرب اآلخر 
مث أوجد اهللا تعاىل الروحانيات الذين ال يستكربون عن عبادته وال يستحسرون، وإجياد هذه األشياء على سبيل 

مث خلق األركان األربعة واجلمادات والناميات . واإلبداع هو إجياد الشيء ال عن شيٍء موجود من قبل. اإلبداع
خلق اهللا تعاىل يوم األحد : " عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله واحليوانات، وختم بالصورة اإلنسانية كما دل

واخللق يف أكثر األحوال يقال يف إجياد " . كذا ويوم االثنني كذا إىل أن قال خلق اإلنسان يوم اجلمعة آخر هنار 
كل شيٍء َخلَقنا  ومن: (الشيِء من الشيِء قبله كخلق اإلنسان من التراب، ويقتضي تركيباً ولذلك قال اله تعاىل

أو مل يروا إىل اَألرضِ كم أنبتنا فيها من كل زوج : (وإىل األشياء املركَّبة أشار بقوله تعاىل). زوجني لعلكم تذكَّرون
واعلم أن كل شيٍء من املبدعات فتامٌّ ال نقص فيه، ولو كان فيه نقص لدل ذلك على نقصان مبدعه ). كرمي

ركب من شيء فقد حيتمل أن يكون فيه نقص ويكون نقصه عارضاً من جهة ما وصانعه، فأَما املخلوق الذي هو م
تركب منه ال من جهة مرِكبه وفاعله، فلهذا صارت املبدعات من األشياء العلوية معرّاة عن اعتراض الفساد فيها 

  .حاالً فحاالً، بل تبقى على حالتها إىل أن يشاء اهللا تعاىل أن يرفع العامل
أحدمها آدم الذي هو أبو البشر، وجيري هو من سائر الناس جمرى الَبذر الذي منه أنشئ غريه،  :واإلنسان إنسانان

ما منعك أن تسجد ملا خلقُت : (والباري تعاىل قد توىل بنفسه إجياده وتربيته وتعليمه كما نبَّه عليه بقوله تعاىل
وموجدهم أيضاً الباري تعاىل، ولكن جعل انشاَءهم  والثاين بنوه) َوعلَّم آدم األمساَء كلَّها: (وقوله تعاىل). بيديَّ

وتربيتهم وتعليمهم بوسائط جسمانية وروحانية، فاجلسماين كاألبوين والروحاين كاملالئكة املدّبرات واملقّسمات 
مث  الولد يكون أربعني يوماً نطفةً، مث يصري علقة، مث يصري مضغة،: الذين يتولون انشاَءه وتربيته، كما روي يف اخلرب

ولكون األبوين سبباً يف وجود الولد عظَّم اهللا تعاىل . يبعث اهللا ملكاً فينفخ فيه الروح، إىل غري ذلك من األخبار
ويسمى الولد ابناً وهو مشتق من بنيُت البنية تنبيهاً ). اشكر يل ولوالديك: (حقهما وألزم بعد شكره شكرمها فقال
  .على أنه جار لألب جمرى البناِء للباين

  يف ذكر العناصر اليت منها أُوجد اإلنسان لباب الثالثا
  يف ذكر العناصر اليت منها أُوجد اإلنسان



وأشار إىل ذلك . ذكر اهللا تعاىل العناصر اليت خلق منها آدم عليه السالم، ونبَّه على أنه جعله إنساناً يف سبع درجات
ويف آخر من . قَه من تراب إشارةً إىل املبدأ األوليف مواضع خمتلفة حسب ما اقتضته احلكمة، فقال يف موضعٍ َخلَ

ويف آخر . ويف آخر من محإٍ مسنون إشارة إىل الطني املتغري باهلواء أدىن تغري. طني إشارة إىل اجلمع بني التراب واملاء
محإٍ ويف آخر من صلصال من . من طني الزب إشارة إىل الطني املستقر على حالة من االعتدال يصلح لقبول الصورة

مسنون إشارة إىل يبسه ومساع صلصلة منه، ويف آخر من صلصال كالفخار، وهو الذي قد أُصلح بأَثر من النار 
خلق اإلنسان : (فصار كالزخرف، وهبذه القوة النارية حصل يف اإلنسان أثر من الشيطنة وعلى هذا املعىن دلَّ بقوله

فنبه على أن اإلنسان فيه من القوة الشيطانية بقدر ما يف ). من صلصال كالفخَّار وخلق اجلانَّ من مارج من نار
مث نبه اهللا على تكميل اإلنسان بنفخ الروح . الفخار من أثر النار وأن الشيطان ذاته من املارج الذي ال استقرار له

جات نبه فهذه سبع در). إين خالق بشراً من طني فإذا سوَّيُته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين: (فيه فقال
مث ذكر خلق بين ) وعلَّم آدم األمساَء كلَّها: (مث دلَّ على تكميل نفسه بالعلوم واآلداب بقوله تعاىل. عليها كما ترى

آدم وعناصرهم اليت أوجدها حالةً بعد حالة، فنبه على أنه جعلهم أناساً يف سبع درجات حسب ما جعل آدم عليه 
ن من ساللة من طني مث جعلناه نطفة يف قرار مكني مث خلقنا اإلنسان من ولقد خلقنا اإلنسا: (السالم فقال تعاىل

ساللة من طني مث جعلناه نطفة يف قرار مكني مث خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا املضغة عظاماً فكسونا 
فإن قيل فلم قال . ر والنطقالعظام حلماً مث أنشأْناه َخلْقاً آخَر أشار به إىل ما جعل من له من قوة العقل والفك

قيل إشارة منه تعاىل إىل لطيفة من صنعه وهو أن . فكسونا العظام حلماً ومل يقل فخلقنا منه حلماً كما قال يف األول
النطفة انتهت إىل صورة العظم، مث أنشأ اهللا اللحم إنشاءاً آخر ال من النطفة، وأجراها جمرى الكسوة اليت قد خيلعها 

ُدها، ولذلك إذا قطع من احليوان حلٌم عاد ومل يكن كالعظم الذي ال يعود بعد قطعه فإن قيل كيف اإلنسان وجيّد
قيل أن ذلك على . حكُم على مجيع الناس أنه خلقهم من ساللة من طني واملخلوق منها هو آدم دون أوالده

أنه ملا خلق آدم من ساللة من  أجدمها: قيل أن ذلك على وجهني. أحدمها أنه ملا خلق آدم من دون أوالده: وجهني
والثاين أن اإلنسان يتكوَّن من النطفة ويترىب بدم الطمث، ومها يتكوَّنان من . طني فأوالده الذين منه هو أيضاً منها

الغذاِء والغذاُء يتكوَّن من احليوان، واحليوان من النبات، والنبات من ساللة من طني، فإذاً اإلنسان على احلقيقة من 
إِنا صببنا املاءَ صّباً مث شققنا األرض شقّاً فأنبتنا فيها حباً وعنباً : (من طني، وعلى هذا نبَّه اهللا تعاىل بقولهساللة 
ومن آياته أن : (وقال. فجعله اهللا تعاىل من تراب على هذا الوجه). خلقكم من تراب مث من نطفة: (وقوله). وقضباً

  ).خلقكم من تراب مث إذا أنتم بشٌر تنتشرون
مث : وعين باإلنسان ههنا آدم ولذلك قال). خلق اإلنسان من طني مث جعل نسله من ساللة من ماٍء مهني: (ويف آخر
وإمنا ذكر هذه املبادئ متفرقةً حلكمةٍ . فاقتصر ههنا على النطفة دون املبدأ األول الذي هو التراب. جعل نسله

  .ذا الكتاباقتضت ختصيص ذكر كل واحد من ذلك يف موضعه مما يليق هب

  الباب الرابع

  يف ذكر قوى األشياء اليت مجعت يف اإلنسان

الذي : (اإلنسان قد مجع فيه قوى العامل، وأوجد بعد وجود األشياء اليت مجعت فيه، وعلى هذا نبه اهللا تعاىل بقوله
وقد مجع . قدم ذكرهوقول النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي ت). أحسن كل شيٍء َخلْقَه وبدأَ َخلق اإلنسان من طني



فاإلنسان من حيث أنه . اهللا تعاىل يف اإلنسان قوى بسائط العامل ومركباته وروحانياته وجسمانياته ومبدعاته ومكّوناته
ومن حيث أنه صُغر شكله ومجع فيه قواه كاملختصر من . بوساطة العامل حصل ومن أركانه وقواه أوجد هو العامل

ومن حيث . واإلنسان هكذا هو إذا اعترب بالعامل. هو الذي قُلّل لفظه، وأستويف معناهالعامل فإن املختصر من الكتاب 
أنه جعل من صفوة العامل ولبابه وخالصته ومثرته، فهو كالُزْبد من املخيض والدهن من السمسم، فما من شيٍء إال 

رطوبة واليبوسة، وكاملعادن من واإلنسان يشبهه من وجه، فإنه كاألركان من حيث ما فيه من احلرارة والربودة وال
حيث ما هو جسم، وكالنبات من حيث ما يتغذى ويترىب، وكالبهيمة من حيث ما حيس ويتوهم ويتخيل ويلتذ 
ويتأمل، وكالسبع من حيث ما حيرض ويغضب، وكالشيطان من حيث ما يغوي ويضل، وكاملالئكة من حيث ما 

ظ من حيث قد جعله اهللا جممع احلكم اليت كتبها فيه على االختصار يعرف اهللا تعاىل ويعبده وخيلفه، وكاللوح احملفو
وكالقلم من حيث ما . فقد ذكر بعض احلكماء يف بدن اإلنسان أربعة آالف حكمة، ويف نفسه قريباً من ذلك -

ى ولكون اإلنسان من قو. يثبت بكالمه صور األشياء يف قلوب الناس كما أن القلم يثبت احلكم يف اللوح احملفوظ
ولكون العامل واإلنسان . أي خمتلطة من قوى أشياء خمتلفة) اناّ خلقنا اإلنسان من نطفة أمشاج: (خمتلفة قال اهللا تعاىل

ما َخلْقكم وال بعثكم االّ : (متشاهبني إذا اعترب قيل اإلنسان عامل صغري والعامل إنسان كبري ولذلك قال اهللا تعاىل
وملا كان كل مركب من أشياء خمتلفة حيصل باجتماعهنَّ . إىل ذات العاملفأشار بالنفس الواحدة ). كنفس واحدة

معىن ليس مبوجود فيهن على انفرادهن كاملركبّات من األدوية واألطعمة، كذلك يف نفس اإلنسان حصل معىن ليس 
يئات له، فس شيٍء من موجودات العامل، وذلك املعىن هو ما خيتص به من خصائصه اليت هبا متيَّز عن غريه من ه

كانتصاب القامة وعرض الظُّفر، وانفعاالت له كالضحك واحلياء، وأفعال كتصور املعقوالت وتعلم الصناعات 
  .واكتساب األخالق

  الباب اخلامس

وكنتم أمواتاً : (يف تكوين اإلنسان شيئاً فشيئاً حىت يصري إنساناً كامالً اإلنسان يكون أوالً مجاداً ميتاً قال اهللا تعاىل
واهللا أنبتكم من : (مث يصري نباتاً نامياً كما قال اهللا تعاىل. وذلك حيث كان تراباً وطيناً وصلصاالً وحنوها) اكمفأحي

مث يصري حيواناً وذلك حيث ما يتبع بطبعه بعض ما . وذلك حيث ما كان نطفة وعلقة ومضغة وحنوها) األرض نباتاً
تصاً باألفعال اإلنسانية وقد نبه اهللا تعاىل على ذلك يف مواضع حنو مث يصري إنساناً خم. ينفعه وحيترز من بعض ما يضره

يا أيها الناس إن كنتم يف ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب مث من نطفة مث من علقة مث من مضغة خملَّقة : (قوله
يظهر فيه قوة النزاع فأول ما ). أكفرت بالذي خلقك من تراب مث من نطفة مث سوَّاك رجالً: (وقوله). وغري خملَّقة

املوجودة يف النبات واحليوان، مث قوة تناول املوافق ودفع املخالف، مث احلس مث التخيل مث التصور مث التفكر مث العقل، 
: وإىل العقل أشار اهللا تعاىل بقوله. فهو مل يصر إنساناً إالّ بالفكر والعقل الذي مييز بني اخلري والشر واجلميل والقبيح

ووجود العقل فيه إبتداء األمر . فاإلنسان بعقله صار معدن العلم ومركز احلكمة). فأحسن صَوَركم وصوَّركم(
بالقوة كوجود النار يف احلجر احملتاج يف أن يري إىل االقتداح، وكوجود النخل يف النوى احملتاجة يف أن تثمر إىل 

قوة : ىل حفره ونفس اإلنسان واقعة بني قوتنيوكوجود املاء حتت األرض احملتاجة يف االستقاِء منه إ. غرس وسقي
الشهوة وقوة العقل، فبقوة الشهوة حيرص على تناول اللذات البدنية البهيمية كالغذاء والسفاد والتغالب وسائر 

اللذات العاجلة، وبقوة العقل حيرص على تناول العلوم واألفعال اجلميلة واألمور احملمودة العاقبة، وإىل هاتني القوتني 
  ).وهديناه النَّْجَدين: (وبقوله). إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا: (أشار اهللا تعاىل بقوله



أحدمها حمسوس كلذة املذوقات : وملا كان من جبلة اإلنسان أن يتحرى ما فيه اللذة، وكانت اللذات على ضربني
وة احليوانية، والثاين معقول كلذة العلم وامللموسات واملشمومات واملسموعات واملبصرات وهي من توابع الشه

واللذات احملسوسة أغلب علينا لكوهنا أقدم وجوداً فينا، ألهنا توجد يف اإلنسان قبل أن . وتعاطي اخلري وفعل اجلميل
ولذلك يكره أكثر الناس ما ) حيبون العاجلة ويذرون اآلخرة: (يولد، وهي ضرورية يف الوقت ولذلك قال اهللا تعاىل

ولذلك قال النيب " . العقل صديق مقطوع واهلوى عدّو متبوع : " ه العقل ومييل إىل ما يأمر به اهلوى حىت قيليأمر ب
ولذلك حيتاج اإلنسان أن يقاد يف بدِء أمره إىل " ُحفَّت اجلنة باملكاره وحفت النار بالشهوات " صلى اهللا عليه وسلم 

فحقُّ " . يا عجباً لقوم يقادون إىل اجلنة بالسالسل : " لممصاحله بضرب من القهر حىت قال صلى اهللا عليه وس
  .اإلنسان أن جياهد هواه إىل أن يقتحم العقبة فيتخلص حينئٍذ من أذاه

نظٌر إىل فوق حنو العقل، ومنه تستمد املعارف، ومتيز بني احملاسن والقبائح، فتعرف كيف تتحرى : وللنفس نظران
والنفس . حتت حنو اهلوى، وبه تنسى احلقائق وتألف اخلسيسات بل القاذورات ونظرٌ إىل. احملاسن وتتجنب القبائح

مىت كانت شريفة أَدامت النظر إىل فوق كما ذكرنا، وال تنظر إىل ما دوهنا إال عند الضرورة، وال تتناول اللذات 
 الشهوات البدنية، فيحدث البدنية إال حبسب ما يرمسه العقل املستمد من الشرع، أو إذا كانت دنيَّة أكثرت امليل إىل

أَفرأَْيَت َمن اختذ إهله هواه وأَضلَّه اهللا على : (ذلك هلا إذعاناً وانقياداً لللشهوات فيستعبدها اهلوى كما قال اهللا تعاىل
تعس : " وإمنا أضله بعد أن اختذ إهله هواه وجعله عبداً ألغراض دنيوية كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم) علْم

واْجُنبين وَبينَّ أَن نعبد : (ومن هذه العبودية استعاذ إبراهيم اخلليل عليه السالم حيث قال. اخلرب" . درهم عبد ال
  ).األصنام

  الباب السادس

يف ظهور اإلنسان يف شعار املوجودات وختصيصه بقوة شيء فشيء منها ذات اإلنسان من حيث ما اجتمع فيه قوى 
وطينة صوره ومعدن آثاره وجممع حقائقه، وكأنه مركب من مجادات ونباتات املوجودات صار وعاء معاين العامل 

وهبائم وسباع وشياطني ومالئكة، ولذلك قد يظهر يف شعار كل واحد من ذلك فيجري تارة جمرى اجلمادات يف 
ارة أو مث قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كاحلج: (الكسل وقلة التحرك واإلنبعاث، وعلى هذا نبه اهللا تعاىل بقوله

وقد يظهر يف شعار النباتات احلميدة أو الذميمة فيصري إِما كاُألترج الذي يطيب محله وَنْوره وعوده ) أشدُّ قسوة
وورقه أو كالنخل والكرم فيما يؤيت من النفع، أو كالكشوث يف عدم اخلري، أو كاحلنظل يف خبث املذاق، وعلى 

رة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف السماء تؤيت أكلها كلَّ حني بإذن مثل كلمة طيبة كشج: (هذا نبه اهللا تعاىل بقوله
رهبا ويضرب اهللا األمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اْجُتثَّت من فوق األرض ما هلا من 

لة مضاره ويف حسن ويظهر تارة يف شعار احليوانات احملمودة واملذمومة، فيصري أما كالنحل يف كثرة منافعه وق). قرار
أو كالطري ) وأَوحى ربك إىل النحل أَن اختذي من اجلبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون: (قال اهللا تعاىل. سياسته

املسمى بأيب الوفا، أو كاخلنزير يف الشره، أو كالذئب يف العيث، أو كالكلب يف احلرص، أو كالنمل يف اجلمع، أو 
يف املراوغة، أو كالقرد يف احملاكاة، أو كاحلمار يف البالدة، أو كالثور يف الفظاظة، كالفأر يف السرقة، أو كالثعلب 

وما من دابة يف األرض وال طائر يطري جبناحيه إالّ أُمم أمثالكم ما : (وعلى هذا النحو من املشاهبات دلَّ اهللا بقوله
الشياطني فيغوي ويضل ويسول بالباطل يف ويظهر تارة يف شعار ) فرَّطنا يف الكتاب من شيٍء مث إىل رهبم حيشرون

وإمنا ) شياطني اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا: (صورة احلق كما دل اهللا تعاىل بقوله



يكون إنساناً إذا وضع كل واحد من هذه األشياء يف موضعه حسب ما يقتضيه العقل املرتضي املستبصر بنور 
  .الشرع

  الباب السابع
  ية اإلنسانيف ماه

وملا كان . ماهية كل شيٍء حتصل بصورته اليت يتميز هبا عن أغياره، كصورة السكني والسيف واملنجل وحنوها
إين خالق بشراً من طني فإذا سوَّيته : (اإلنسان جزئني بدن حمسوس وروح معقول كما نبه اهللا تعاىل عليه بقوله

ب كل واحد من اجلزئني صورة، فصورته احملسوسة البدنية كان له حبس) ونفخُت فيه من روحي فقعوا له ساجدين
وصورته املعقولة الروحانية العقل والفكر . انتصاب القامة وعرض الظفر وتعري البشرة عن الشعر والضحك

قالوا فاإلنسان هو احليوان الناطق، ومل يعنوا بالناطق اللفظ املعرب به فقط، بل عنوا به املعاين . والروّية والنطق
ختصة باإلنسان فعربوا عن كل ذلك بالنطق فقد يعرب عن مجلة الشيء بأخص ما فيه أو بأشرفه أو بأوله، كقولك امل

سورة الرمحن وسورة يوسف وسورة إليالف وحنو ذلك، فاإلنسان يقال على ضربني عام وخاص فالعام أن يقال 
ل ملن عرف احلق فاعتقده واخلري فعمله لكل منتصب القامة خمتص بقوة الفكر واستفادة العلم، واخلاص أن يقا

حبسب وسعه، وهذا معىن يتفاضل فيه الناس ويتفاوتون فيه تفاوتاً بعيداً، وحبسب حتصيله يستحق اإلنسانية وهي 
وكما يقال اإلنسان على وجهني يقال له احليوان الناطق . تعاطي الفعل املختص باإلنسان فيقال فالن أكثر إنسانية

يراد به َمْن يف قوة نوعه استفادة احلق واخلري، كقولك اإلنسان هو الكاتب دون الفرس واحلمار، على وجهني عام و
عام ويراد به احليوان املتعرض الرتسام : وكذا يقال له عبد اهللا على وجهني. أي هو الذي يف قوته استفادة الكتابة

) ن كل من يف السموات واألرض االّ آيت الرمحن عبداًإِ: (أوامر اهللا ارتسم أو مل يرتسم وهو املشار إليه بقوله تعاىل
وكذا يقال له حيٌّ ) إن عبادي ليس لك عليهم سلطان: (وخاصٌّ وهو املرتسم ألوامر اهللا تعاىل كما قال سبحانه
يقال عاماً وهو ملن له احلياة احليوانية اليت هبا احلس والتخيل : ومسيع وبصري ومتكلم وعاقل كل ذلك على وجهني

لنزوع والشهوة وملن مسع األصوات وملن يدرك األلوان، وملن ُيفهم الكافة مبا يريده، وملن له القوة اليت يتبعها وا
وله ) لُِيْنِذر َمن كان حياً: (التكليف، والثاين يقال له خاصاً وهو ملن له احلياة اليت هي العلم املقصود بقول اهللا تعاىل

، والبصرية اليت هبا يدرك االعتبارات، واللسان الذي به يورد التحقيقات، السمع الذي به يسمع حقائق املعقوالت
  ).صمٌّ بكمٌّ عمٌي فهم ال يعقلون: (وهي اليت نفاها عن اجلهلة الكفرة يف قوله تعاىل

  الباب الثامن

تعاىل  يف كون اإلنسان مستصلحاً للدارين اإلنسان من بني املوجودات خملوق خلقة تصلح للدارين، وذلك أن اهللا
قد أوجد ثالثة أنواع من األحياء، نوعاً لدار الدنيا وهي احليوانات، ونعاً للدار اآلخرة وهو املأل األعلى، ونوعاً 

للدارين وهو اإلنسان، فاإلنسان واسطة بني جوهرين وضيع وهو احليوانات، ورفيع وهو املالئكة، فجمع فيه قوى 
نية والغذاء والتناسل واملهارشة واملنازعة وغري ذلك من أوصاف العاملني وجعله كاحليوانات يف الشهوة البد

وكاملالئكة يف العقل والعلم وعبادة الرب والصدق والوفاِء، وحنو ذلك من األخالق الشريفة ووجه . احليوانات
احلكمة احلكمة يف ذلك أنه تعاىل ملا رشحه لعبادته وخالفته وعمارة أرضه وهيأه مع ذلك جملاورته يف جنته اقتضت 

أن جيمع له القوتني، فإنه لو ُخلق كالبهيمة معرّى عن العقل ملا صلح لعبادة اهللا تعاىل وخالفته، كما مل يصلح لذلك 



ولو خلق كاملالئكة معرّى عن احلاجة البدنية مل يصلح لعمارة أرضه كما مل يصلح . البهائم وال جملاورته ودخول جنته
فاقتضت احلكمة اإلهلية أن جتمع له القوتان، ويف ) إِين أعلُم ما ال تعلمون: (اهبملذلك املالئكة حيث قال تعاىل يف جو

أَفحسبتم أَمنا : (اعتبار هذه اجلملة تنبيه على أن اإلنسان دنيويٌّ وآخرويٌّ، وأنه مل ُيخلق عبثاً كما نبه اهللا عليه بقوله
  ).خلقناكم عبثاً وأَنكم إلينا ال ترجعون

  الباب التاسع
  ذات اإلنسان وتصويره يف متثيل

قد ذكر احلكماء لذات اإلنسان وقواها مثاالً صوَّرها هبا، فيتمثل كل ما ال يدرك إال بالعقل بتصور احلس ليقرب 
ذات اإلنسان ملا كان عاملاً صغرياً كما تقدم جرى جمرى بلد أحكم بناؤه، وشيد بنيانه، وُحّصن : من الفهم، فقالوا

مت حماله وُعمرت بالسكان دوره، وسلكت سبله، ،اجريت أهناره، وفتحت أسواقه، سوره، وُخطَّت شوارعه، وقس
واستعملت صناعه، وجعل فيه ملك مدبر، وللملك وزير وصاحب بريد وأصحاب أخبار وخازن وترمجان وكاتب 

عة والنامية فصناعها هي القوى السبعة اليت يقال هلا اجلاذبة واملاسكة واهلاضمة والداف. ويف البلد أخيار وأشرار
وصاحب الربيد . والوزير القوة املفكرة ومسكنها وسط الدماغ. والغاذية واملصورة وامللك العقل ومنبعه من القلب

واخلازن . وأصحاب األخبار احلواس اخلمس ومسكنها األعضاء اخلمسة. القوة املتخيلة ومسكنها مقدم الدماغ
والكاتب القوة الكاتبة وآلتها اليد، . الناطقة وآلتها اللسان والترمجان القوة. القوة احلافظة ومسكنها الدماغ

وسكاهنا األخيار واألشرار هي القوى اليت منها األخالق اجلميلة واألخالق القبيحة، وكما أن الوايل إذا تزكى 
ظل اهللا السلطان : " وساس الناس بسياسة اهللا صار ظل اهللا يف األرض كما روي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

كذلك ) أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم: (كما قال اهللا تعاىل" يف األرض وجيب على الكافة طاعته 
وكما أن اهللا تعاىل جعل الناس متفاوتني كما نبه اهللا . مىت ُجعل العقل سائساً وجب على سائر قوى النفس أن تطيعه

كذلك جعل قوى النفس ). ض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخرّياًورفعنا بعضهم فوق بع: (تعاىل عليه بقوله
فحق القوة الشهوانية . متفاوتة وجعل من حق كل واحدة أن تكون داخلة يف سلطان ما فوقها ومتأمرة على ما دوهنا

 هذه أن تكون مؤمترة للقوة العاقلة، وحق القوة العاقلة أن تكون مستضيئة بنور الشرع ومؤمترة ملرامسه، حىت تصري
وكما ). ونزعنا ما يف صدورهم من ِغلّ إخواناً على ُسُررٍ متقابلني: (القوى متظاهرة غري متعادية كما قال اهللا تعاىل

وكذلك جعلنا لكل نيب عدّواً : (ال ينفك أشرار العامل من أن يطلبوا يف العامل الفساد ويعادوا األخيار كما قال تعاىل
فس اإلنسان قوى رديئة من اهلوى والشهوة واحلسد تطلب الفساد وتعادي كذلك يف ن). شياطني األنس واجلن

يا أيها : (وكما نبه أنه جيب للوايل أن يتبع احلق وال ُيصغي إىل األشرار وال يعتمدهم كما قال تعاىل. العقل والفكر
). ا اليهود والنصارى أولياءيا أيها الذين آمنوا ال تتخذو: (وقال تعاىل..). الذين آمنوا ال تتخذوا بطانةً من دونكم

كذلك جيب للعقل والفكر أن ال ). وأَن احكم بينهم مبا أَنزل اهللا وال َتتَّبعْ أهواءهم واحذَرْهم أَن يفتنوك: (وقال
  .يعتمد القوى الذميمة

اخليل واعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط : (وكما أنه جيب للوايل أن جياهد اعداء املسلمني كما قال تعاىل
وكذلك جيب للعقل أن يعادي اهلوى فإن اهلوى من اعداء اهللا بداللة قول النيب ). ترهبون به عدوَّ اهللا وعدوكم

وكما أن ) أفرأيت من أختذ آهلة هواه(مث تال " ما يف األرض معبود ابغض اىل اهللا من اهلوى : " صلى اهللا عليه وسلم
كما أنه جيب للوايل أن يسامل . ذلك العقل إذا استحوذ عليه اهلوىمن استحوذ عليه الشيطان انساه ذكر اهللا، وك

وان ال يركن اليهم وان ساملهم كما قال ) وان جنحوا للسلم فاجنح هلا:(اعاديه إذا مل يقو عليهم كما قال اهللا تعاىل



ن قوى النفس اذا كذلك جيب للعقل ان يسامل االشرار م) وال تركنوا اىل الذين ظلموا فتمسكم النار: (اهللا تعاىل
  .عجز عنها وان ال يركن اليها

فإذا انسلخ : (وكما ان الوايل اذا احس بقوة احتاج اىل ان يعدل اىل نقض العهد واظهار املعاداة كما قال اهللا تعاىل
كذلك حق العقل ). االشهر احلُرُم فاقتلوا املشركني حيث وجدمتوهم وُخذوهم واحصروهم واقعدوا هلم كلَّ مرصد

وكما ان شياطني االنس واجلن يضعف كيدهم على من حتصن باالميان . قوي على قوى النفس ان ال يداهنهااذا 
كذلك ) إمنا سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون: (واستعاذ باهللا وتقوَّى على من وااله كما قال تعاىل

العقل أن يستعيذ من اهلوى والشره واحلرص واألمل  فحقُّ. يضعُف كيد اهلوى عن العقل إذا تقوَّى باهللا واستعاذ به
رب اجعل هذا البلد : (وأن يطهر ذاته منها ومن سائر القوى الرديئة، استعاذة إبراهيم صلوات اهللا عليه حيث قال

قلَّ ما  فالقوى الرديئة واإلرادات الرديئة يف ذات اإلنسان جارية جمرى أصنام). آمناً واجنبين وَبينَّ أن نعبد األصنام
: وذكروا مثالً آخر فقالوا) وما يؤمن أكثرهم باهللا إال وهم مشركون: (ينفك اإلنسان من عبادهتا كما قال اهللا تعاىل

كل إنسان مع بدنه كوالٍ يف بلد قيل له طّهر بلدك من النجاسات واّدب من يقبل التأديب من أهله وُرْض من " 
كما " فيه وال يقبل التأديب والرياضة فاحبسه أو اقتله ولكن باحلق ومن عاث . يقبل الرياضة من حيوانه وسباعه

فإن عجزت عن تطهري عرصته من األجناس، وعن تأديب ). وال تقتلوا النفس اليت حّرَم اُهللا إالّ باحلق: (قال اهللا تعاىل
اس من أن تفترسك طغاته ورياضة حيواناته وسباعه، فال تعجز عن صيانة نفسك عن التلطخ بنجاساته، وعن االحتر

صنف مل : فصار الناس يف ذلك بني ثالثة أصناف. سباعه، وأن يسبيك طغاته حىت إذا مل تكن غالباً مل تكن مغلوباً
يفعل ما أُمر، ومل يَؤد حق اإليالة، وهتاون فيما فوض إليه، فجرح وأُسر فصار عند نفسه مع كونه جمروحاً مأسوراً 

وصنف جدَّ تارة وقصَّر تارة، . ر فأَدى حق اإليالة، فصار عند ربه مأجوراً مشكوراًوصنف فعل ما أُم. ملوماً خمذوالً
) خلطوا عمالً صاحلاً وآخر سيئاً عسى اهللا أن يتوب عليهم: (فهو كما قال تعاىل. فجرح وُجرح، وغَلب وغُلب

من بلي يف سفره بصحبة اإلنسان إذا اعُترب مع قوة التخيل وقوة الغضب وقوة الشهوة فمثله مثل : :وقال بعضهم
  :كما قال الشاعر" ثالثة اضطر إليهم حىت ال ميكنه أن ينفصل منهم ويقضي سفره من دوهنم 

  عدوا له ما من صداقته بدُّ... ومن نكد الدنيا على احلّر أن يرى 
  عن احلر حىت ال يقاربه ضد... فيا نكد الدنيا مىت أنت نازح 

ني تكأله، لكنه َملق باهت ممّوه يلفق الباطل تلفيقاً، وخيتلق الزور اختالقاً، فواحٌد أمامههو له رقيب حيفظه، وع
والثاين عن ميينه بطش َزعر، حيميه عن أعاديه، لكنه كثرياً ما يغويه، . فيخلط الكذب بالصدق واخلطأ بالصواب

قَْرٌم ُمْغَتِلم، أو سبٌع فيهيج هائجه فال يقمعه النصُح وال يطأطئه الرفق، كأنه نار يف حطب أو سيل يف صبب أو 
راكب األسد يهابه الناس وهو يف نفسه أهيب : " ثاكل، فيحتاج أن يسكنه دائماً فيحتمي به ومنه فهو معه كما قيل

والثالث عن يساره وهو الذي يأتيه باملطعم واملشرب ولكنه أرعن ملق قَِذر َشبِق كإنه خنزير أجيع فأٌرسل يف جِلَّة " 
عمة خبيثة فيكرهه على تناوهلا، فهو حيتاج أن يصابرهم حىت يقطع سفره، فيبلغ أرضاً مقدسة يشرق يأتيه أحياناً بأط

فيها النور ويشرب فيها الذئب والنعجة من حوض واحد فيأمن فيها بوائقهم، ومن حيلته اليت ترجى أن يسلم منهم 
وأن يطفي غلو هذا الزعر التائه خبالبة هذا  هبا أن يسلط هذا البطش الّزِعر على هذا األرعن امللق حىت يزبره زبراً

األرعن املَِلق، وأن ال جينح إىل الباهت املتخرص حىت يؤتيه موثقاً من اهللا غليظاً مث يصدقه فيما ينهيه إليه، فجعل امللق 
 الباهت كناية عن الوهم، والبطش الزعر عن الغضب، واألرعن امللق عن الشهوة، وجعل األرض املقدسة عبارة عن

  .دار السلم، وذكر أن حيلته يف أن يسلم منهم أن يدفع بعض هذه القوى ببعض دفع الشر بالشر



  الباب العاشر

  يف كون اإلنسان هو املقصود من العامل وإجياد ما عداه ألجله

ن املقصود من العامل وإجياده شيئاً بعد شيء هو أن يوجد اإلنسان، فالغرض من األركان أن حيصل منها النبات، وم
النبات أن حتصل احليوانات، ومن احليوانات أن حتصل األجسام البشرية ومن األجسام البشرية، أن حيصل منها 
األرواح الناطقة، ومن األرواح الناطقة أن حيصل منها خالفة اهللا تعاىل يف أرضه فيتوصل بإليفاء حقها إىل النعيم 

وجعل تعاىل اإلنسان ساللة العامل وزبدته وهو ).  األرض خليفةإين جاعل يف: (األبدي كما دلَّ اهللا تعاىل عليه بقوله
ولقد كرَّمنا بين آدم ومحلناهم يف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم : (املخصوص بالكرامة كما قال تعاىل

الذي خلق لكم ما هو : (وجعل ما سواه كاملعونة له كما قال تعاىل يف معرض االمتنان). على كثري ممن خلقنا تفضيالً
فليس فضله بقوة اجلسم، فالفيل والبعري أقوى جسماً منه، وال بطول العمر فالنسر واحلية أطول ). يف األرض مجيعاً

منه عمراً، وال بشدة البطش فاألسد والنمر أشد منه بطشاً، وال حبسن اللباس والدراج أحسن منه لباساً، وال بالقوة 
. أقوى منه نكاحاً، وال بكثرة الذهب والفضة فاملعادن واجلبال أكثر منه ذهباً وفضةًعلى النكاح فاحلمار والعصفور 

  :وما أحسن قول الشاعر
  أدىن إىل شرف من اإلنسان... لوال العقول لكان أدىن ضيغم 
  أيدي الكماة عوايلَ املرَّان... وملا تفاضلت النفوس ودبرت 

بل ذلك مبا خصه اهللا تعاىل ). خلقتين من نار وخلقته من طني: (وال بعنصره املوجود منه كما زعم ابليس حيث قال
فإذا سويُته ونفخُت فيه من : (به، وهو املعىن الذي ضمنه فيه، واألمر الذي رشحه له، وقد أشار إليه تعاىل بقوله

فأذعنوا وسجدوا  واملالئكة ملا نبههم اهللا تعاىل لفضل آدم تنبهوا). خلقُت بيديَّ: (وبقوله) روحي فقعوا له ساجدين
وإبليس ملا نظر إىل ظاهر آدم وبدئه وتعامى عما ذكر اهللا تعاىل، ومل يتأمل املعىن الذي ضمنه اهللا تعاىل . له كما أُمروا

ما هذا إالّ بشٌر مثلكم : (وقد اقتدى به الكفار يف ردّ األنبياء حيث قالوا. آدم، والعاقبة اليت جعلها له أىب واستكرب
وقد نبه اهللا تعاىل على أن ). ما هلذا الرسول يأكل الطعام وميشي يف األسواق: (وقالوا). عليكميريد أن يتفضل 

وتراهم : (االعتبار بفضلهم ليس بظاهر أبداهنم وإمنا ذلك ملعاين يف نفوسهم يعمى عنها الكفار فقال عزَّ من قائل
ق لفضل ما أٌعطي وملا ُرشح له وأُعدَّ مث سعى فمن وفّ. أي ال يعرفون ما فضلتهم به). ينظرون إليك وهم ال يبصرون

  .يف مثاله، فقد أُويت خرياً كثرياً وما يذَّكر االّ أُولو األلباب

  الباب احلادي عشر

يف الغرض الذي ألجله أوجد اإلنسان ومنازهلم الغرض منه أن يعبد اهللا وخيلفه وينصره ويعمر أرضه كما نبه اهللا 
وما خلقُت اجلنَّ واإلنس إال : (حسب ما اقتضت احلكمة ذكره وذلك قوله تعاىلتعاىل بآيات يف مواضع خمتلفة 

ليعلم اهللا من ينصره : (وقوله) ليستخلفنهم يف األرض: (وقوله) إين جاعل يف األرض خليفة: (وقوله) ليعبدون
ذلك إشارة إىل  وكل. واستعمركم فيها: وقوله) يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار اهللا: (وقوله) ورسله بالغيب

وذلك أن ). إين أعلم ما ال تعلمون: (توليتهم أموراً مل يستصلح هلا اإلنسان، كما نبه اهللا تعاىل عليه بقوله للمالئكة
األول أفعال توالَّها بذاته، وهي : اهللا تعاىل ما كان موجداً ملا هو موجده وفاعالً ملا هو فاعله إال على أربعة أوجه

  ).بديع السموات واألرض: (اع هو إجياد الشيء من العدم وإليه اإلشارة بقوله تعاىلاإلبداع ومعىن اإلبد



والثاين أفعالٌ استعبد فيها مالئكته ومساه قوم التكوينات، وذلك إخراج الشيء من النقص إألى الكمال إخراجاً غري 
ضرب إليهم القيام باألجرام : ربوهم ثالثة أض) فاملدبرات أمراً: (حمسوس فاعله، وبذلك وصفهم اهللا تعاىل بقوله

وترى املالئكة حافّني : (السماوية، وقد قيل هم إسرافيل وميكائيل ورضوان واحملتفُّون بالعرش املوصوفون بقوله تعاىل
الذين حيملون : (وقوله تعاىل) من حول العرش يسبحون حبمد رهبم وقضي بينهم باحلق وقيل احلمد هللا رب العاملني

وضرب إليهم تدبري األركان اهلوائية كاملالئكة الباعثة للرياح واملزجية للسحاب ). اآلية. .العرش ومن حوله
وضرب إليهم تدبري األرض ) والنازعات غرقاً: (وقوله عز وجل) واملرسالت ُعْرفاً: (املوصوفني بقوله تعاىل
وكمن وصفه النيب صلى اهللا ). هللاله معقّبات من بني يديه ومن خلفه حيفظونه من أمر ا: (كاملوصوفني بقوله تعاىل

: عليه وسلم يف صفة اجلنني أنه يبعث ملكاً فينفخ فيه الروح وكاحلفيظ والرقيب والعتيد وكمن وصفهم اهللا بقوله
  ).ألن يكفيكم أن ميدَّكم ربكم بثالثة آالف من املالئكة منزلني(

حراق واإلذابة للنار والترطيب للماء، ويف اجلملة والثالث أفعالٌ سخر اهللا تعاىل هلا األركان وموجودات العامل كاإل
وسخر لكم الشمس : (ما قد سخر تعاىل له شيئاً فشيئاً من جلمادات والناميات وغري ذلك، ونبه عليه بقوله تعاىل

  .وغري ذلك من اآليات املذكورة). والقمر
وهي األشياُء اليت حيتاج صناعة أكثرها إىل والرابع الصناعات واملهن احملسوسة اليت استعبد اإلنسان فيها واستخلفه، 

ستة أشياء، إىل عنصر تعمل منه، وإىل مكان وإىل زمان وإىل حركة وإىل أعضاء وإىل آلة، وهذا الضرب خص 
وما منا إالّ له : (اإلنسان به ومل يستصلح له املالئكة، وجعل لكم من امللَك مقاماً معلوماً كما نبه عليه تعاىل بقوله

) قل كلٌّ يعمل على شاكلته: (وكذلك جعل لكل نوع من الناس مقاماً معلوماً كما نبه عليه بقوله). وممقام معل
ولكن " . كلٌّ مَُيسَّرٌّ ملا ُخلق له : " وقول النيب صلى اهللا عليه وسلم). انظر كيف فضَّلنا بعضهم على بعض: (وقوله

) ال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون: (ىل بقولهعامة املالئكة مل يعصوا اهللا فيما أمرهم كما وصفهم تعا
ضرب اخلُّوا بأمره، وانسلخوا : والناس فيما أُمروا به وكلفوه بني مطيع وعاصٍ فهم على القول اجململ ثالثة أضرب

وضرب وقفوا بغاية جهدهم حيث ما وقفوا . عما ُخلقوا ألجله، واتبعوا خطوات الشيطان وعبدوا الطاغوت
وضرب ترددوا بني الطريقني كما قال اهللا ) وعباد الرمحن الذين ميشون على األرض هوناً: (وفني بقوله تعاىلكاملوص
وعلى األنواع . فمن رجح حسناته على سيئاته فموعود باإلحسان إليه) خلطوا عمالً صاحلاً وأ آخر سيئاً: (تعاىل

ُب امليمنة ما أصحاب امليمنة وأصحاب املشئمة ما أصحاب وكنتم أزواجاً ثالثة فأصحا: (الثالثة دل اهللا تعاىل بقوله
فأما إن كان من : (وعلى هذا أقسم اهللا تعاىل يف آخر السورة فقال) املشئمة والسابقون السابقون أولئك املقرَّبون

كان من  املقرَّبني فَرْوٌح ورحيانٌ وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمني فسالٌم لك من أصحاب اليمني وأما إن
فقيضهم اهللا تعاىل . وكثٌري من الناس يعصون اهللا، وال يأمترون له). املكذّبِني الضالني فنُزلٌ من محيم وتصلية جحيم

وكجمعه السحرة ليكون . بغري إرادة منهم للسعي يف نصرته من حيث ال يشعرون كفرعون يف أخذ موسى وتربيته
فضى به إىل ملك مصر ومتكنه مما متكن منه، ويكون مثلهم يف ذلك كما وأخوة يوسف يف فعلهم ما أ. سبباً يف إمياهنم

  :قيل
  وقد ُيحِسُن اإلنسان من حيث ال يدري... قصدت مسايت فاجتلبَت مسرَّيت 

  :وقال آخر
  فقبلته وقرنته بذنوبه... فعل اجلميلَ ومل يكن من قصده 

  فحمدته وذممُت من يأيت به... ولرب َّ فعل جاَءين من فاعل 



  :كون فعلُه حمموداً وفاعله مذموماً كما قيلفي
  فُعَّال وحتمد األفعاال... ُربَّ امرٍ أتاك ال حتمد ال 

جعل لكم األرض فراشاً والسماَء بناًء : (وقد أوجد اهللا تعاىل كل ما ما يف العامل لإلنسان كما نبه عليه بقوله تعاىل
وسخر لكم ما يف السموات وما يف : (وقال تعاىل). موأنزل من السماِء ماًء فأخرج به من الثمرات رزقاً لك

هو الذي أنزل من السماِء ماًء لكم : (وقوله تعاىل). وسخر لكم ما يف األرض: (وقال عزَّ وجل). اآلية... األرض
منه شراب ومنه شجر فيه ُتسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل واألعناب ومن كل الثمرات إن يف ذلك 

قلْ َمْن : (وأباح مجيعها هلم كما نبه اهللا تعاىل عليه بقوله). اآلية.. قوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهارآليات ل
فلإلنسان أن ينتفع بكل ما يف العامل على وجهه، أما يف غذائه ). حرَّم زينة اهللا اليت أخرج لعباده والطيبات من الرزق

ته، وزينته وااللتذاذ بصورته، أو رؤيته واالعتبار به، وبإستفادة علم أو يف دوائه أو يف مالبسه ومشموماته ومركوبا
منه واالفتداِء بفعله فيما يستحسن منه، واالجتناب عنه فيما يستقبح منه، فقد نبه اهللا تعاىل على منافع مجيع 

اهللا عنهم، وكما أنَّ حق  املوجودات، واطلع اخلالئق عليها أما بألسنة األنبياء عليهم السالم، أو بإهلام األولياء رضي
اإلنسان أن يعرف منافع احليوانات يف ذواهتا فينتفع هبا يف املطاعم واملالبس واألدوية، فحقه أن يعرف أخالقها 

تعلمُت من كل شيءٍ : " فقد أحسن من قال. وأفعاهلا فينتفع هبا يف اجتناء ما يستحسن واجتناب ما يستقبح منها
وقد أشار اهللا تعاىل إىل ذلك يف " ومن الغراب بكورة يف حاجته . ايته على أهلهأحسن ما فيه حىت من الكلب مح

وأَوحى ربك إىل النحل أن اختذي من اجلبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون مث كلي من كل : (وصف النحل فقال
وجل، فكما أهنا ال تتخطى  فنبه على أن اإلنسان حقه أن يقتدي بالنحل يف مراعاته لوحي اهللا عزَّ) اآلية.. الثمرات

  .وحي اهللا يف حتري املصاحل طبعاً، كذلك جيب على اإلنسان أن ال يتخطى وحي اهللا اختياراً

  الباب الثاين عشر

يف تفاوت الناس واختالفهم األشياُء كلها متساوية غري متفاوتة من حيث أهنا مصنوعة باحلكمة، وعلى ذلك نبه اهللا 
وخمتلفة من حيث أن كل نوع خيتص بفائدة، وكل نوع وأن ). لْق الرمحن من تفاوتما ترى يف َخ: (تعاىل بقوله

ورفعنا بعضهم : (وقال تعاىل) وقد خلقكم أطواراً: (اختلف فما من شيء أكثر اختالفاً من الناس، كما قال اهللا تعاىل
 درجات وأكرب أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولآلخرة أكرب: (وقال سبحانه وتعاىل) فوق بعض درجات

وهو الذي : (وقال تعاىل) ولو شاَء اهللا جلعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم: (وقال سبحانه) تفضيالً
ولو شاَء ربك جلعل : (وقال سبحانه) جعلكم خالئف األرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم

ويف األرض قطٌَع متجاوراتٌ : (وعلى هذا نبه اهللا تعاىل بقوله) ربك الناس أمة واحدة وال يزالون خمتلفني إالّ من رحم
واحلكمة املقتضية لذلك هو أن اإلنسان ملا ). إن يف ذلك آليات لقوم يعقلون) إىل قوله(وجنات من أعناب وزرع 

جيد ما يواريه  كان غري مكفي بتفرده بقاؤه أدىن مدة، فإن أول ما حيتاج اإلنسان إليه ما يواريه وما يغذوه، وليس
مصنوعاً، وال ما يغذوه مطبوخاً، كما يكون لكثري من احليوانات بل هو مضطر إىل اصالحهما، واصالُح ذلك 
حيوجه إىل آالٍت غري مفروغ منها، واإلنسان الواحد ال توصل له إىل إعداد مجيع ما حيتاج إليه ليعيش العيشة 

، فجعل لكل قوم صنعة وهيئة مفارقة للصنعة األخرى ليقتسموا احلميدة، فلم يكن ُبدُّ الناس من تشارك وتعاون
فتقطعوا أمرهم بينهم : (الصناعات بينهم، فيتوىل كلٌّ منهم صنفاً من الصناعات فيتعاطاه باهتزاز، كما قال اهللا تعاىل



يسرٌّ ملا خلق فاقتضت احلكمة أن ختتلف جثثهم وقواهم ومهمهم، فيكون كلٌّ م). ُزبراً كلُّ حزب مبا لديهم فرحون
. فتكون معايشهم مقتسمة بينهم، كما نبه اهللا عليه باآليات املتقدمة). قل كلٌّ يعمل على شاكلته: (وقال تعاىل. له

. واالختالف احلاصل بيٌِّن). ولو شاَء ربك جلعل الناس أُمة واحدة وال يزالون خمتلفني إال من رحم ربك: (وقال تعاىل
وقد . راضهم ومهمهم فهم يف صناعاهتم يف حكم املسخرين وإن كانوا يف الظاهر خمتارينفالناس إذا اعترب اختالف أغ

ال يزالُ الناس خبريٍ ما : " أشار النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل ما يتعلق من املصلحة بتباينهم واختالف طبقاهتم فقال
  " .تباينوا فإذا تساووا وهلكوا 

  الباب الثالث عشر

األول اختالف األمزجة وتفاوت الطينة واختالف اخللقة، كما : أسباب ذلك سبعة أشياءيف سبب تفاوت الناس 
أشري فيما روي أن اهللا تعاىل ملا أراد خلق آدم عليه السالم أمر أن يؤخذ من كل أرض قبضةٌ، فجاء بنو آدم على 

والبلد : (ذا أشار اهللا تعاىل بقولهقدر طينتها األمحر واألبيض واألسود والسهل واحلْزنُ والطيب واخلبيث، وإىل حنو ه
هو الذي يصّوركم يف األرحام كيف : (وقال تعاىل). الطيب خيرج نباته بإذن ربه والذي خَُبثَ ال خيرج إالّ نكدا

والثاين اختالف أحوال الوالدين يف الصالح والفساد، وذلك أن اإلنسان قد يرث من أبويه آثار ما مها عليه ) يشاء
). وكان أبومها صاحلا: (واخللق وقبيحهما، كما يرث مشاهبَتُهما يف خلقهما، وهلذا قال اهللا تعاىلمن مجيل السرية 

إِين إذا رضيُت باركُت وإِن بركيت لتبلغ البطن السابع وإذ َسِخطْتُ لعنُت وإِن " وعلى حنوه روي أنه قال التوراة 
ي يكسبه اإلنسان ويتخلق به يبقى أثره موروثاً إىل البطن تنبيهاً على أن اخلري والشر الذ" لعنيت لتبلغ البطن السابع 

والثالث اختالف ما تتكوَّن منه النطفة اليت يكون منها الولد، ودم الطمث الذي يترىب به الولد، فذلك له . السابع
كح غارس النا: " وقال" ختريوا لنطفكم : " تأثٌري حبسب طيب ما تكونا منه وخبثه، وهلذا قال صلى اهللا عليه وسلم

املرأة احلسناُء يف : " إياكم وخضراء الّدمن، قيل وما خضراُء الدمن قال: " وقال" فلينظر أحدكم أين يضع غرسه 
والرابع اختالف ما يتفقد به من الرضاع ومن طيب املطعم الذي يترىب به، ولتأثري الرضاع يقول " املنبت السوء 

مس اختالف أحواهلم يف تأديبهم وتلقينهم وتطبيعهم وتعويدهم العادات واخلا" هللا درُّه : " العرب ملن تصفه بالفضل
احلسنة والقبيحة، فحق الولد على الوالدين أن يؤخذ باآلداب الشرعية وأخطار احلق بباله وتعويده فعل اخلري كما 

سة األردياء، وجيب أن يصان عن جمال" ُمروهم بالصالة لسبع واضربوهم لعشر : " قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
فإنه يف حال صباه كالشمع يتشكل بكل شكل ُيشكل به، وأن حيسن يف عينه املدح والكرامة ويقبح عنده الذم 

واملهانة، ويبغض إليه احلرص على املآكل واملشارب، ويعود االقتصاد يف تناوهلا وخمالفة الشهوة وجمانبة ذوي 
ورث الكسل ويعود التأين يف أفعاله وأقواله، ومينع من مفاخرة السخف، ويؤخذ بقلة النوم يف النهار، فهو يشيب وي

األقران ومن الضرب والشتم والعبث واالستكثار من الذهب والفضة، ويعوِّد صلة الرحم وحسن تأدية فروض 
من سعادة اإلنسان أن يتفق له يف صباه من يعّوده تعاطي الشريعة حىت إذا بلغ احللم : " قال بعض احلكماء. الشرع

والسادس اختالف من يتخصص " وعرف وجوهبا فوجدها مطابقة ملا تعوده قويت بصريته ونفذت يف تعاطيها عزميته 
والسابع اختالف اجتهاده يف تزكية ) عن املرِء ال تسأل وابصر قرينه(به وخيالطه، فيأخذ طريقته فيما يتمذهب به 
وهو أن . لفضيلة من اجتمعت له هذه األسباب املسعدةوالفاضل التام ا. نفسه بالعلم والعمل حني استقالله بنفسه

يكون طيب الطينة معتدل األمزجة جارياً يف أصالب آباٍء صاحلني ذوي أمانة واستقامة، متكوناً من نطفة طيبة ومن 
دم طمث طيب على مقتضى الشرع، ومرتضعاً بَدرٍ طيب ومأخوذاً يف صغره من قبل مربيه باآلداب الصاحلة 

. ن مصاحبة األشرار، ومتخصصاً بعد بلوغه مبذهب حق وجمهداً نفسه يف تعرف احلق مسارعاً إىل اخلريوبالصيانة ع



ألكلوا من فوقهم ومن حتت : (فمن ُوفق يف هذه األشياء تنجع فيه اخلريات من مجيع اجلهات كما قال اهللا تعاىل
والرذل التام ). ندنا ملن املصطفني األخياروأهنم ع: (ويكون جديراً أن يعد ممن وصفه اهللا تعاىل بقوله). أرجلهم

  .الرذيلة هو من يكون بعكس هذا يف األمور اليت ذكرناها
واعلم أن من طابت أحواله انتفع بكل ما مسعه وشاهده أن خرياً وأن شراً، ومن خبثت أحواله استضر بكل ما مسعه 

). اته بإذن ربه والذي خبث ال خيرج إال نكداًوالبلد الطيب خيرج نب: (وعلى ذلك دلَّ اهللا تعاىل بقوله. وشاهده
فاخلبيث من األرض وإن طاب بذره وعذب ماؤه ال ينبت إالّ خبيثاً، والطيب من األرض وإن كدر بذره وملح ماؤه 

) تسقى مباٍء واحد ونفضل بعضها على بعض يف األكل: (ال ينبت إالّ طيباً، ولذلك قال يسبحانه وتعاىل يف كتابه
  ).قل هو للذين آمنوا هدى وشفاٌؤ والذين ال يؤمنون يف آذاهنم وقٌر عليهم عمّى: (كتابه وقال يف صفة

  الباب الرابع عشر

يف بيان الشجرة النبوية وفضلها على جوهر سائر الربية اقتضت احلكمة ان تكون الشجرة النبوية صنفاً مفرداً ونوعاً 
احد منهما على وجٍه، فإهنم كاملالئكة يف اطالعهم على ملكوت واحداً واقعاً بني اإلنسان وامللَك، ومشاركاً لكل و

ومثَلُه يف كونه واقعاً بني نوعني مثل املرجان فإنه حجر . السموات واألرض، وكالبشر يف احوال املطعم واملشرب
ذا قطع يشبه األشجار بتشذّب اغصانه، وكالنخل فإنه شجر شبيه باحليوان يف كونه حمتاجاً اىل التلقيح وبطالنه ا

ولقد ارسلنا نوحاً وابراهيم وجعلنا يف : (وجعل اهللا النبوة يف ولد ابراهيم ومن قبله نوح كما نبه عليه بقوله. رأسه
فهم عليهم السالم وان كانوا من حيث الصورة ). ذرية بعضها من بعض: (وقال تعاىل) ذريتهما النبوة والكتاب

دوا بقوٍة روحانيٍة وُخصّوا هبا كما قال اهللا تعاىل يف عيسى عليه كالبشر، فهم من حيث األرواح كامللَك قد أُّي
نزل به الروح األمني على قلبك لتكون من : (وقال يف حممد صلى اهللا عليه وسلم) وايدناه بروح القدس: (السالم

ناسبة البشرية وختصيصهم هبذا الروح ليمكنهم ان يقبلوا من املالئكة ملا بينهم من امل). املنذرين بلسان عريب مبني
تنبيهاً على ان ليس يف قوة عامة ) ولو جعلناه ملكا جلعلناه رجال ولَلََبْسَنا عليهم ما يلبسون: (لذلك قال سبحانه

وملا عمي الكفار عن ادراك هذه املنزلة وعما لألنبياء . البشر الذين مل خيصوا بذلك الروح ان يقبلوا االَّ من البشر
قالوا ان انتم اال بشٌر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد : (ألنبياء كما قال اهللا تعاىلمن الفضيلة انكروا نبوة ا
فاألنبياء صلوات اهللا عليهم باإلضافة إىل سائر الناس كاإلنسان باإلضافة إىل احليوانات، ). آباُءنا فأتونا بسلطان مبني

حليوانات، وكالقلب باإلضافة إىل سائر اجلوارح، وأيضاً وكالقلب باإلضافة إىل سائر الناس كاإلنسان باإلضافة إىل ا
فمنزلة األنبياء من أُممهم مبنزلة الشمس من القمر، ومنزلة علمهم من علوم أممهم مبنزلة ضوء الشمس من نور القمر 

و فكما أن نور القمر مقتبس من ضوء الشمس وه). هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً: (كما قال اهللا تعاىل
وكما ال حيصل النور للقمر إالّ بوساطة . قاصر عنها، كذلك منزلة األُمم من أنبيائهم ومنزلة علمهم من علومهم

الشمس، كذلك ال حتصل علوم الناس وتزكية نفوسهم إالّ بوساطة الشمس، كذلك ال حتصل علوم الناس وتزكية 
ربنا وابعث فيهم رسوالً منهم يتلوا عليهم آياتك : (نفوسهم إالّ بوساطة األنبياء، وعلى هذا دل اهللا تعاىل بقوله
فاهللا تبارك وتعاىل يزكي األنبياء بوساطة امللك، ). ويعلمهم الكتاب واحلكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز احلكيم

ويزكي من يشاء من الناس بوساطة األنبياء، كالطابع الذي جعل له كتابة مث بوساطته يثبت يف الشموع املختلفة 
  .تلك الكتابةشكل 



  الباب اخلامس عشر

  يف هداية األشياء إىل مصاحلها

). أعطى كل شيًء خلقه مث هدى: (كل ما أوجده اهللا سبحانه فإنه هداه ملا فيه مصلحته، كما نبه عليه بقوله تعاىل
نحو إىل لكن هدايته للجمادات بالتسخري فقط كاألشياء األرضية اليت إذا تركت تنحو حنو السفل وكالنار اليت ت

وهدايته للحيوانات إىل أفعال تتعاطاها بالتسخري واإلهلام كالنحل فيما يتعاطى من السياسة واختاذ البيوت . العلو
وهدايته للمالئكة بالتسخري . وكالعنكبوت يف نسجه. وكالسُّرفة فيما تبنيه من األبنية. املسدسة ومن عمل العسل

لعلوم الضرورية، فأما اإلنسان فهدايته له تعاىل بكل ذلك وبالفكر، وذلك واإلهلام وببداهة العقل وما جعل هلا من ا
أنه بالتسخري بنفسه وكثري من حركاته، وبإهلام هدايته طفال لالرتضاع بالثدي وطلب الغذاء والتشكي من اآلالم 

فهو إن خلق عارياً من  بالبكاء، وببديهية العقل يعرف مبادي العلوم، وبالفكر يتوصل إىل استنباط اجملهول باملعلوم،
املعارف اليت جعلها اهللا تعاىل للحيوانات باإلهلام، ومن املالبس واألسلحة اليت جعلها هلا بالتسخري، فقد جعل 

لإلنسان قوة التعلم بالعقل والفكر وحتصيل املالبس واألسلحة واآلالت املختلفة، ووكله إىل نفسه من اإلستفادة، 
 نقيصة ورفعة ال ضعة فإنه بإعطائه العلم والعقل واليد العاملة قد أعطاه كل شيءٍ، ومكنه من ذلك، وذلك فضيلة ال

ولو أُعطي كل شيٍء حسب ما أعطي البهائم شيئاً فشيئاً لكان قد منع كلَ شيٍء ألن بعضه كان مينعه عن استعمال 
رجكم من بطون أمهاتكم ال تعلمون واهللا أخ: (وإىل متكن اإلنسان من حتصيل ما يريده أشار اهللا تعاىل بقوله. البعض

وقد ظن قوم أن اهللا تعاىل خلق الناس من بني احليوان ) شيئاً وجعل لكم السمع واألبصار واألفئدة لعلكم تشكرون
خلقاً منقوصاً إذ مل يعطوا سالحاً يدفعون به عن أنفسهم كما أعطى كثرياً من احليوان أسلحة كاألنياب واملخالب، 

م كما كفى احليوان بل قد أحوجهم إألى تطهري البدن وقد أغناها عنه، قالوا ولذلك قال اهللا إذ مل يكفهم لباسه
وليس كذلك والصحيح عند املخلصني أن اإلنسان وإن كان ضعيفاً باإلضافة إىل ). وُخلق اإلنسان ضعيفاً: (تعاىل

نوه، فإن اهللا تعاىل حبكمته البارعة أعطى الباري تعاىل وإىل املِإل األعلى فليس يقصر عن احليوان مجيعه من جهة ما ظ
كل واحد من احليوان سالحاً بقدر ما علم من مصلحته، فبعض جعل له آلة اهلرب كالعدو، وبعض جعل له رحما 

يدفع به كالقرون للبقر والغنم، وبعض دبوساً كاحلافر للفرس واحلمار، وبعض نشاباً كالشوك للقنفذ، وجعل لكلٍ 
، وأهلم كالً منها صنعة يتعاطاها بطبعه، وجعل لإلنسان بدل ذلك الفكر والتمييز الذي ميكنه أن لباساً حبسب كفايته

يتخذ به كل آلة وكل ملبس على قدر حاجته إليه، ويتناوله مىت شاء، ويضعه مىت أحب، ويستبدل به كيفما أراد، 
هبا فهذا دليل على متام اإلنسان ونقصان واحليوانات ليس هلا أن تضع أسلحتها مىت ما استغنت عنها وال أن تستبدل 

احليوانات، واإلنسان بالفكر والروّية يقهر احليوانات اليت هي أقوى منه ألنه يهيء بفكرته لكل منها آلة يصطادها 
فإذاً العقل الذي أعطاه ليحصل به كل ما حيتاج إليه أعلى وأشرف، فإنه مرآة إذا جالها اطّلع هبا على ملكوت . هبا

  .ت واألرضالسموا

  الباب السادس عشر

جعل اهللا لكل شيء كماالً ينساق إليه طبعا، وقد هداه إىل : يف سعادة اإلنسان ونزوعه إليها قال بعض احلكماء
ولإلنسان سعادات أتيحت ). أعطى كل شيء خلقه مث هدى: (التخصيص به تسخرياً، كما نبه اهللا عليه بقوله تعاىل

ومجيع النعم والسعادات على القول اجململ ) وإن تعدوا نعمة اهللا ال حتصوها: (ه تعاىلله وهي النعم املذكورة يف قول



والنعم الدنيوية . وضرب يبيد وحيول وهو النعم الدنيوية. ضربان ضرب دائم ال يبيد وال حيول وهو النعم اُألخروية
إمنا مثل : (فه اهللا تعاىل يف كتابهمىت مل توصلنا إىل تلك السعادات فهي كسراب بقيعة وغرور وفتنة وعذاب كما وص

  :وما أصدق ما قال الشاعر). اآلية.. احلياة الدنيا كماٍء أنزلناه من السماِء
  من رآها ساعةً مث انقضت... إِمنا الدنيا كرؤيا أفرحت 

  فصل

نه سعادة فيغتر ما أحد إال وهو فازع إىل السعادة يطلبها جبهد ولكن كثريا ما خيطيُء فيظن ما ليس بسعادة يف ذاته أ
والذين كفروا أعمالُهم كسراب بقيعة حيسبه الضمآن ماًء حىت إذا جاءه مل : (هبا فيكون كاملوصوف بقول اهللا تعاىل

وقال ) أعماهلم كرماد اشتدت به الريح يف يومٍ عاصف ال يقدرون مما كسبوا على شيء: (وبقوله تعاىل). جيده شيئاً
  :الشاعر

  دفع املضرة واجتالب املنفعة... كلٌ حياول حيلة يرجو هبا 
  فلرمبا اختار العناء على الدعة... واملرء يغلط يف تصرف حاله 

  فصل

النعم الدنيوية إمنا تكون نعمة وسعادة مىت ُتُنو ولت على ما جيب وكما جيب، وجيري هبا على الوجه الذي ألجله 
وشرع . صل به إألى النعم الدائمة والسعادة احلقيقيةُخلق، وذلك أن اهللا جعل الدنيا عارية ليتناول منها قدر ما يتو

فريق يتناوله : لنا، يف كل منها حكما بيَّن فيه كيف جيب أن يتناول ويتصرف فيها لكن صار الناس يف تناوهلا فريقني
إن  الذين: (على الوجه الذي جعله اهللا هلم فانتفعوا به، فصار ذلك هلم نعمة وسعادة وهم املوصوفون بقوله تعاىل
: وقوله عز وجل) مكناهم يف األرض أقاموا الصالة وآتوا الزكاة وأمروا باملعروف وهنوا عن املنكر وهللا عاقبة األمور

والذين هاجروا يف اهللا من : (وقوله تعاىل) للذين أحسنوا يف هذه الدنيا حسنة ولدار اآلخرة خري ولنعم دار املتقني(
وفريق ) فَلَُنْحيَِينَّهُ حياةً طيبة: (فهؤالء حيوا هبا حياةً طيبة كما قال تعاىل). بعد ما ظلموا لنبوأهنم يف الدنيا حسنة

يتناولوها ال على الوجه الذي جعلها اهللا هلم، فركنوا إليها فصار ذلك هلم نقمة وشقاوة، فتعذبوا هبا عاجالً وآجالً 
  ).الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرونإمنا يريد اهللا ليعذهبم هبا يف احلياة : (وهم املوصوفون بقوله تعاىل

  فصل
فال تعلم نفٌس ما أُخفي هلم من : (والسعادات اُألخروية ليس لنا تصور كنهها ما دمنا يف دار الدنيا ولذلك قال تعاىل

أعددتُ لعبادي الصاحلني ما ال عٌني رأت وال أُذنٌ " وكما قال النيب عليه الصالة والسالم عن ربه تعاىل ). قرة أعني
أحدمها أن اإلنسان ال ميكن أن يعرف : والسبب يف قصورنا عن تصورها شيئان" عت وال خطر على قلب بشر مس

حقيقة الشيء وتصوره حىت يدركه بنفسه، وإذا مل يدركه ووصف له جيري جمرى صيبّ توصف له لذة اجلماع فال 
وحالنا يف اللذة اُألخروية هكذا فإننا . آةوكاألكمه توصف له املر. ميكن أن يتصور حقيقته حىت يبلغ فيباشره بنفسه

: ال نتصورها على احلقيقة إال إذا طالعناها فإذا طالعناها شغلنا الفرح والتلذذ هبا عن كل ما دوهنا كما قال تعاىل
والثاين أن لكل قوة من قوى النفس وجزءاً من أجزاِء البدن لذة ختتص هبا ). أصحاب اجلنة اليوم يف شغل فاكهون(

شاركها فيها غريها، فلذة العني يف النظر إىل ما تستحسنه، ولذة السمع يف اإلستماع إألى ما يستطيبه، ولذة ال ي
اللمس يف ملس ما يستلذه، ولذة لوهم يف تصور ما يؤمله، ولذة اخليال يف ختيل ما يستحسن تصوره، ولذة الفكر يف 



إذا عرض هلا آفة تعوقها عن شهوهتا وعن إدراك  أمر جمهول عنده يتعرفه، وكل واحد من هذه القوى واألجزاِء
  :لذهتايكون كاملريض الذي ال يشتهي املاء وكان به ظمأ وإذا تناوله مل جيد له لذة كما قال الشاعر

  جيد مّرا به املاء الزالال... ومن يك ذا فم مر مريض 

ول أكثر من يف هذه الدار موهلة معوقة وإذا كان كذلك فاللذات اُألخروية هي لذات ال تدرك إال بالعقل احملض وعق
وكاملريض الذي . عن إدراك حقائق اللذات األخروية فال تشعر هبا كاخلدر آلفة عرضت له فال حيس بالسبب املؤمل

ال حيس باجلوع وإن كان جوعه يؤذيه، وال يشتهي الطعام إن كان فقد الطعام يضنيه، بل إمنا حيس باجلوع إذا زال 
يضاً فعقول أكثرنا ناقصة وجارية جمرى عقول الصبيان ما داموا صغاراً ال حيسون باللذات واآلالم وأ. السبب املؤمل

اليت تعرض للرجال فيتعللون باألباطيل واألضاليل، كذلك من كان يف عقله صبياً مل يطلع على احلقائق وباالعتبار 
فال تغرنَّكم احلياة الدنيا وال يغرنَّكم باهللا : (ل تعاىلوقا) وما هذه احلياة الدنيا االّ هلٌو ولعب: (هبم قال اهللا تعاىل

وملا أراد اهللا تعاىل أن يقّرب معرفة تلك اللذات من أفهام الكافة شبهَّها ومثَّلها هلم بأنواع ما تدركها ) الغرور
 يتغري طعمه وأهنار من مثَل اجلنة اليت ُوعد املتقون فيها أهنار من ماء غري آسن وأهناٌر من لنب مل: (حواسهم فقال تعاىل

مثل اجلنة اليت : (ليبني للكافة طيبها مبا عرفوه من طيب املطاعم وقال). مخر لذة للشاربني وأهنار من عسل مصفى
ومل يقل اجلنة لينبه اخلاصة على أن ذلك تصوير ومتثيل، فاإلنسان وإن اجتهد ما اجتهد أن يطلع على ). ُوعد املتقون

أحدمها أن يفارق هذا اهليكل، وخيلّف وراَءه هذا املنزل فيطلع : ه إليها إالّ على أحد وجهنيتلك السعادة فال سبيل ل
يوم يأيت بعض آيات ربك ال ينفع نفساً إمياهنا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف : (على ذلك كما قال اهللا تعاىل

: اهليكل األمراض النفسانية املشار إليها بوله تعاىل والثاين أن يزيل قبل مفارقة). إمياهنا خرياً قل انتظروا وإنا منتظرون
إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل : (وأرجاسها املشار إليها بقوله تعاىل) يف قلوهبم مرض فزادهم اهللا مرضاً(

فيطلع من وراِء ستر رقيق على بعض ما أعد له كما حكي عن حارثة حيث قال للنيب ) البيت ويطهركم تطهرياً
اهللا عليه وسلم عزفت نفسي من الدنيا فكأين أنظر إىل عرش ريب بارزاً وأطلع على أهل اجلنة يتزاورون وعلى  صلى

لو : " وقال أمري املؤمنني عليٌّ عليه السالم" عرفت فالزم : " أهل النار يتعاَوْون فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم
  " .كُشف الِغطاء ما ازددُت يقيناً 

  بع عشرالباب السا

: يف حالة اإلنسان يف دنياه وما حيتاج أن يتزود منها اإلنسان مسافر ومبدأ سفره من حيث ما أشار إليه تعاىل بقوله
وإذ أخذ : (وحيث قال يف صفة نبيه). وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدٌو ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني(

ومنتهى سفره دار السالم ). أنفسهم ألست بربكم قالوا بلىربك من بين آدم من ظهورهم ذرياهتم وأشهدهم على 
وله يف سفره أربعة منازل ظهر أبيه وبطن أمه وظهر األرض واملوقف، وله حالتان حالة هو فيها . ودار القرار

 مستودع وهو ما دام يف هذه املنازل، وحالة هو فيها مستقٌر وهو إذا حصل يف دار القرار وإىل ذلك أشار اهللا تعاىل
واملنزل الذي فيه حيتاج إىل تزود ظهر األرض ). وهو الذي أنشأكم من نفسٍ واحدة فمستقر ومستودع: (بقوله

يا أيها اإلنسان إنك كادح إىل ربك كدحاً : (فاإلنسان يف كدح وكبد ما مل ينته إىل دار القرار كما قال اهللا تعاىل
وهو جمبول على طلب الراحة لكن الناس يف طلبها على ضربني  ).لقد خلقنا اإلنسان يف كَبد: (وقال تعاىل). فمالقيه

أو فعلوا فعل من قال ذلك وإن مل يقولوا ) وما هي إال حياتنا الدنيا منوت وحنيا: (ضرب عموا عن اآلخرة وقالوا



ة والذين كفروا أعمالُهم كسراب بقيع: (قوهلم، فطلبوا الراحة من حيث ال راحة وهم كاملوصوفني بقوله عز وجل
إمنا مثل احلياة الدنيا كماٍء أنزلناه من السماء فاختلط به : (وقوله) حيسبه الضمآن ماء حىت إذا جاءه مل جيده شيئاً

  :وما أحسن قول الشاعر. فإهنم طلبوا من الدنيا ما ليس يف طبيعتها وال موجوداً فيها وهلا. اآلية..) نبات األرض
  لغه يف نفسه الزمنما ليس يب... أريد من زمين ذا أن يبلغين 

  :وقال آخر
  بال تعب عيشاً فلم يتقّومِ... مضى قبلنا قوم رجوا أن يقوموا 

ولكم يف األرض مستقر ومتاع إىل حني وإن : (وضرب عرفوا الدنيا واآلخرة وعلموا أن الدنيا كما قال اهللا تعاىل
يا أيتها النفس املطمئنة : (ال اهللا تعاىلوعلمواأن فيها يستقر اإلنسان ويطمئن كما ق). الدار اآلخرة هلي احليوان

فاحتملوا " . سافروا تغنموا : " وإنه حيتاج إىل أن يسافر إليها كما قال عليه السالم). ارجعي إىل ربك راضية مرضية
  ).وأما الذين سعدوا ففي اجلنة: (املشقة، علماً أن كل تعب يؤديهم إىل راحة فهو راحة فسعدوا كما قال اهللا تعاىل

احدمها روحاين كاملعارف واحلكم والعبادات واالخالق احلميدة، ومثرته : د جعل لإلنسان حرثني مفيدين لزادينوق
والثاين جسماين . احلياة االبدية والغين الدائم، واالستكثار منه حممود وال يكاد يطلبه االَّ من قد عرفه وعرف منفعته

ُزين للناس حبُّ الشهوات من النساء والبنني والقناطري : (ىل عليه بقولهكاملال واالثاث، ويف اجلملة ما قد نبه اهللا تعا
ومثرته ان حتصل به احلياة الدنيوية الفانية، ويسترجع ). املقنطرة من الذهب والفضة واخليل املسوَّمة واالنعام واحلرث

ول إىل الزاد اُألخروي كما نبه اهللا من اإلنسان اذا فارق دنياه، وال ينتفع منه بشيء االَّ بقدر ما أستعان به يف الوص
. وال يولع بالركون اليها اال من جهل حقائقها ومنافعها). وما احلياة الدنيا يف اآلخرة االَّ متاع: (تعاىل عليه بقوله

واالستكثار منه ليس مبذموم ما مل يكن مثبطاً لصاحبه عن مقصده، وكان متناوالً على الوجه الذي جيب وكما جيب، 
 اىل الوجه الذي ينتفع به يف مقصده، لكن تناوله على هذا الوجه واالستكثار منه ال يتأتى االَّ اذا كان وجمعوالً

السلطان عادالً واالمور جارية على أَذالهلا فيحفظ الناس معامالهتم على مقتضى الشرع، مث يكون صاحبه اذا تناوله 
فاذا مل يكن ). ا ويؤثرون على انفسهم ولو كان هبم خصاصةوال جيدون يف صدورهم حاجة مما أُوتو: (كما قال تعاىل

وفق يف الدنيا امل. االمر كما ذكرنا من االستقامة فليس اال االقتصاد واالقتصار والتبلغ مبا امكن حىت ينقضي السفر
اذا رأَى نفسه قاصرة عن اجلمع بني االمرين اهتم مبا يبقى واقل العناية مبا يفين وآثر اآلخرة على الدنيا فال يلتفت 

يا ايها الناس ان : (إىل الدنيا االَّ بقدر ما يتبلغ به إىل اآلخرة مراعياً فيه حكم الشرع وحمافظاً لقول اهللا عز وجل
ما انا والدنيا : " وكما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم) رنَّكم احلياة الدنيا وال يغرنكم باهللا الغروروعد اهللا حقٌّ فال تغ

وقد نبه " . امنا َمثَلي فيها مثل راكب سار يف يوم صائف فرفعت له شجرة فنزل فقام يف ظلها ساعة مث راح وتركها 
ان اهللا مبتليكم بنَهر فمن : (لدنيا على سبيل املثال بقولهاهللا تعاىل على حال من يريد ان يتجرد ويتخلص من حبالة ا

وحمبة الدنيا كما قال النيب صلى اهللا عليه ). شرب منه فليس مين ومن مل يطعمه فإنه مين اال من اغترف غرفة بيده
غ َمداه من سكن قلبه حبُّ الدنيا بثالثةٍ شغلٍ ال يبل: " وقد روي عنه صلى اهللا عليه وسلم.وسلم رأس كل خطيئة

من كانت الدنيا اكرب مهه فرَّق اهللا تعاىل : " وقال صلى اهللا عليه وسلم" . وفقر ال يبلغ غناه وامل ال يبلغ منتهاه 
مهته وجعل فقره بني عينيه ومل يأته من الدنيا اال ما كتب له ومن كانت اآلخرة اكرب مهه مجع اهللا تعاىل مشله وجعل 

من كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له يف : (وهذا معىن قوله عز وجل" راغمة غناه يف قلبه واتته الدنيا وهي 
ومعرفة ذلك والوصول اليه ال ميكن اال ان يستضيء العقل بنور الشرع معتمداً على من له ) اآلخرة من نصيب

  .اخللق واَألمر



  الباب الثامن عشر

  يف تظاهر العقل والشرع وافتقار احدمها إىل اآلخر

ان العقل لن يهتدي اال بالشرع، والشرع ال يتبني اال بالعقل، فالعقل كاُألس، والشرع كالبناء، ولن يغين اسٌّ اعلم 
وايضاً فالعقل كالبصر والشرع كالشعاع ولن يغين البصر ما مل يكن . ما مل يكن بناٌء، ولن يثبت بناٌء ما مل يكن اٌس

قد جاَءكم من اهللا نوٌر وكتاب مبني يهدي : (ذا قال اهللا تعاىلشعاع من خارج ولن يغين الشعاع ما مل يكن بصر وهل
وايضا فالعقل كالسراج والشرع ). به اهللا من اتبع رضوانه ُسُبل السالم وخيرجهم من الظلمات اىل النور بإِذنه

اهللا نور : (قال اهللا تعاىل. كالزيت الذي ميده، فإن مل يكن زيت مل حيصل السراج، وما مل يكن سراج، مل يضئ الزيت
السموات واالرض مثَلُ نوره كمشكاة فيها مصباح املصباح يف زجاجة الزجاجة كأهنا كوكٌب دريٌّ يوقد من شجرة 

). مباركة زيتونة ال شرقية وال غربية يكاد زيتها يضيء ولو مل متسسه نار نوٌر على نور يهدي اهللا لنوره من يشاء
ارج، والعقل شرع من داخل، ومها متعاضدان بل متحدان ولكون وايضاً فالشرع عقل من خ. واهللا هو اهلادي

) نوٌر على نور: (الشرع عقالً من خارج سلب اهللا تعاىل اسم العقل من الكافر يف غري موضع من القرآن حنو قوله
قلُ عجز فجعلهما نوراً واحداً فالشرع اذا فُقد الع). يهدي اهللا لنوره من يشاء: (أي نور الشرع ونور العقل مث قال

  .عن اكثر األمور عجَز العني عند فقد الشعاع
واعلم ان العقل بنفسه قليل الفناء ال يكاد يتوصل االَّ اىل معرفة كليات اَألشياء دون جزئياهتا؛ جنو ان يعلم مجلة 
حسن اعتقاد احلق وقول الصدق وتعاطي اجلميل وحسن استعمال العدالة ومالزمة العفة وحنو ذلك من غري ان 

رف ذلك يف شيِء شيٍء وما الذي هو معدلةٌ يف شيِء شيٍء وال يعرفنا العقل مثالً ان حلم اخلنزير والدم واخلمر يع
حمرم، وانه جيب ان يتحامى من تناول الطعام يف وقت معلوم، وان ال تنكح ذوات احملارم، وان ال جتامع املرأة يف 

الشرع نظام االعتقادات الصحيحة واالفال املستقيمة والدال حال احليض فإ اشباه ذلك ال سبيل اليها اال بالشرع ف
وألجل ان ال سبيل للعقل اىل معرفة ذلك قال . على مصاحل الدنيا واآلخرة، ومن عدل عنه فقد ضلَّ سواء السبيل

ا ربنا لوال ولو أنا اهلكناهم بعذاب من قله لقالو: (وقد قال اهللا تعاىل). وما كنمعذّبني حىت نبعث رسوال: (اهللا تعاىل
: واىل العقل والشرع اشار بالفضل والرمحة بقوله تعاىل). ارسلت الينا رسوال فنتبع آياتك من قبل ان نذل وخنزى

  .وعين بالقليل املصطفني االخيار). ولوال فضل اهللا ليكم ورمحته ألتبعتم الشيطان اال قليال(

  الباب التاسع عشر

وهو . وجه دواٌء ومعجون مفروغ منه توىل اجياده َمْن له اخللق واألمر يف فضيلة الشرع اعلم ان احكام الشرع من
وكذلك : (وقال تعاىل) أََو من كان مّيتاً فأحييناه: (دواٌء مفيد للحياة األبدية والسالمة الدائمة كما قال اهللا تعاىل

هندي به من نشاء من عبادنا  أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب وال اإلميان ولكن جعلناه نوراً
قل هو للذين أمنوا : (وقال اهللا تعاىل. فجعل ذلك روحاً إلفادة احلياة األبدية). وإنك لتهدي إىل صراٍط مستقيم

ومن وجٍه هو ماٌء مطهر مزيل لألجناس ).شفاٌء ملا يف الصدور وهدى ورمحة للمّؤ منني: (وقوله). هدى وشفاٌء
أنزل من السماء ماًء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل : (هللا تعاىل يف وصفه للقرآنواألرجاس النفسية كما قال ا

ومن وجهٍ  ). إمنا يريد اهللا ليذهب الرجس عنكم أهل البيت ويطهركم تطهريا: (وكذلك قال اهللا تعاىل). زبداً رابياً
ن اهللا نور وكتاب مبني يهدي به اهللا من قد حائكم م:(هو نوٌر وسراٌج مزيل للظلمة واحلرية واجلهالة قال اهللا تعاىل



اهللا نور : (وقوله تعاىل) اتبع رضوانه سبل السالم وخيرجهم من الظلمات إىل النور بإذنه ويهديهم إىل صراٍط مستقيم
يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وابتغوا إليه : (ومن وجٍه وسيلةٌ إىل اهللا عز وجل كما قال). السموات واألرض

واعتصموا حببل : (وقوله تعاىل) يبتغون إىل رهبم الوسيلة أيُّهم أقرب ويرجون رمحته: (وقال فيمن مدحهم. )الوسيلة
وإن هذا : (ومن وجٍه هو الطريق املستقيم كما قال اهللا تعاىل). فليتفرقوا يف األسباب: (وقوله تعاىل) اهللا مجيعاً

  ).صراطي مستقيماً
  فصل

يا قوم ادخلوا األرض املقدسة اليت كتب اهللا لكم : (سة املذكورة يف قوله تعاىلذكر بعض احلكماء أن األرض املقد
هي يف الدنيا الشريعة ويف اآلخرة اجلنة ألهنا هي اليت إذا دخلها اإلنسان ال يرتد على ). وال ترتدوا على أدباركم

ه فبنفس دخوله إياه ال يستحق فأما بيت املقدس يف األرض فإن من يدخل. ُدُبره ونال السعادة الكربى بال مثنوية
مثوبة بل املثوبة تستحق بأُمور أُخر يكون دخوله املكان الذي هو بيت املقدس آخرها بعد أن يكون دخوله على 

أو مل يروا إنا جعلنا َحرماً آمناً ويتخطف الناس من : (قال وعلى هذا احلرم املذكور يف قوله تعاىل. وجه خمصوص
وسأل جعفر بن حممد الصادق بعض الفقهاء عن هذه اآلية فقال ). بنعمة اهللا هم يكفرونحوهلم أفبالباطل يؤمنون و

: ويدل على ما قال قول اهللا تعاىل بعد ذلك. وا عجبا وأيُّ أرض أكثر ختطفاً ملن حوهلا من مكة: " أُريد هبا مكة فقال
وإذا قيل : (وكذلك قوله تعاىل) قى أفال تعقلونوما أوتيتم من شيٍء فمتاع احلياة الدنيا وزينتها وما عند اهللا خري وأب(

هلم أسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب ُسجَّداً نغفر لكم خطاياكم وسنزيد 
. هو السفر إىل هذه الدار" سافروا تغنموا : " والسفر املوعود بالغنيمة بقول النيب صلى اهللا عليه وسلم). احملسنني
وأذانٌ : (وكذا احلج األكرب الذي دعا الناس إليه بقوله. ك القرار املّدعو إليه من جهة املثل بقوله ففرُّوا إىل اهللاوكذل

وكذا ) وهللا على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيال: (وقوله تعاىل) من اهللا ورسوله إىل الناس يوم احلج األكرب
أَمل تكن أرض اهللا : (واهلجرة الكربى يف قوله تعاىل) يف اهللا حقَّ جهاِدِه وجاِهدوا: (اجلهاد األعظم يف قوله تعاىل

  ).واسعة فتهاجروا فيها

  الباب العشرون

  يف أن من مل خيتص بالشرع وعبادة اهللا فليس بإنسان

إذا ختطينا  ملا كان اإلنسان إمنا يصري إنساناً بالعقل، ولو تومهنا العقل مرتفعاً عنه خلرج عن كونه إنساناً، ومل يكن
والعقل لن يكمل بل ال يكون عقالً إال بعد اهتدائه بالشرع كما تقدم . الشبح املاثل االّ هبيمة مهملة أو صورة ممثلة

ولذلك نفي العقل عن الكفار ملا تعرّوا عن اهلداية بالشرع يف غري موضع من كتابه، واالهتداء بالشرع هو عبادة اهللا 
وما خلقُت اجلن واإلنس إالّ : (قيقة هو الذي يعبد اهللا ولذلك ُخلَق كما قال اهللا تعاىلفاإلنسان إذاً يف احل. تعاىل

وما أُمروا إالّ ليعبدوا اهللا خملصَني له : (وكما قال تعاىل). ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون
عدوم، ولذلك كثرياً ما يسلب عن الشيِء فكلُّ ما أُوجد لفعل فمىت مل يوجد منه ذلك الفعل كان يف حكم امل) الدين

فالن ال : ويقال. ليس هذا بفرس ولإلنسان ليس هذا بإنسان: امسه إذا وجد فعله ناقصاً، كقوهلم للفرس الرديء
فيمن مل ). صٌم بكٌم عمٌي: (عني له وال أُذن له إذا بطل فعل عينه وأُذنه وإن كان شبحهما باقياً، وعلى هذا قال تعاىل

ذه األعضاء فاإلنسان حيصل له من اإلنسانية بقدر ما حيصل له من العبادة اليت ألجلها ُخلق، فمن قام ينتفع هب



بالعبادة حق القيام فقد استكمل اإلنسانية، ومن رفضها فقد انسلخ من اإلنسانية فصار حيوانا أو دون احليوان كما 
ان شر الدواب عند اهللا الصمُّ : (وقال). أضلُّ سبيالإن هم إال كاألنعام بل هم : (قال اهللا تعاىل يف وصف الكفار

فلم يرَض ان جيعلهم أنعاماً ودواب حىت جعلهم أضلَّ منها وجعلهم من أشرارها، وأخرج ). البكُم الذين ال يعقلون
ور اليت تنبيها على اهنم كالطي) وما كان صالهتم عند بيت إال ُمكاًء وَتْصِدَية: (كالمهم عن مجلة البيان فقال تعاىل

متكو وُتَصّدي ونبه تعاىل بنكتة لطيفة على أن اإلنسان ال يكون إنساناً إالَّ بالدين وال ذا بيان إال بقدرته على اإلتيان 
فابتدأ بتعليم القرآن مث خبلق اإلنسان مث ) الرمحن علم القرآن خلق اإلنسان علمه البيان: (باحلقائق الدينية فقال تعاىل

يدخل الواو فيما بينهما وكان الوجه على متعارف الناس أن يقول خلق اإلنسان وعلمه البيان بتعليم البيان، ومل 
وعلمه القرآن، فان إجياد اإلنسان حبسب نظرنا مقدم على تعليم البيان وتعليم البيان مقدم على تعليم القرآن، لكن 

قال َخلق اإلنسان تنبيهاً على ان بتعليم القرآن ملا مل ُيَعد اإلنسان إنسانا ما مل يتخصص بالقرآن ابتدأ بالقرآن، مث 
جعله إنساناً على احلقيقة، مث قال علمه البيان تنبيهاً على ان البيان احلقيقي املختص باإلنسان حيصل بعد معرفة 

القرآن فنبه هبذا الترتيب املخصوص وترك حرف العطف منه وجعل كل مجلة بدالً مما قبلها ال عطفاً على إن 
ما مل يكن عارفاً برسوم العبادة ومتخصصاً هبا ال يكون إنساناً، وان كالمه ما مل يكن على مقتضى الشرع ال  اإلنسان

قيل انا مل . فإن قيل فعلى ما ذكرته ال يصح أن يقال للكافر إنسان وقد مساهم اهللا بذلك يف عامة القرآن. يكون بياناً
لنا قضية العقل والشرع تقتضي أن ال يسمى به إال جمازاً ما مل نقل إنا ال نسمي الكافر على تعارف الكافة، بل ق

يوجد منه العقل والشرع تقتضي أن ال يسمى به إال جمازاً ما مل يوجد منه العقل املختص به، مث أن مسي به على سبيل 
ى ما تعارف العامة فليس ذلك مبنكر فكثري من األمساء يستعمل على وجه فيبني الشرع أن ليس استعماله عل

استعملوه كقوهلم الغينُّ فإِهنم استعملوه يف كثرة املال، وبيَّن الشرع أن الغىن ليس هو بكثرة املال، قال عليه الصالة 
وقال تعاىل . فيشري إىل أن الغىن ليس هو كثرة املال" . ليس الغين بكثرة املال وإمنا الغين غىن النفس : " والسالم

ومجلة األمر أن اسم الشيء إذا . ثري األعراض، فاستعمله على ما هو متعارفأي ك). ومن كان غنياً فليستعفف(
ورفعنا : (وقوله تعاىل) وأنه لَذكٌر لك ولقومك: (أطلقه احلكيم على سبيل املدح يتناول األشرف منه كقوله تعاىل

فالن هو : قالوعلى هذا ميدح كل شيء بلفظ نوعه، في. وإن كان الذكر قد يقال للمحمود واملذموم) لك ذكرك
الناس : " وقد قال عليه الصالة والسالم. اإلنسان املطلق هو نيب كل زمان: وهلذا قيل. وهذا السيف سيف. إنسان

. قول من قال اإلنسان هو احلي الناطق امليت صحيح: وقال بعض العلماء" . اثنان عامل ومتعلم وما عدامها هََمج 
  نه من احلياة احليوانية واملوت احليواين والنطق الذي هو يف اإلنسان بالقوةوليس معناه مل تومهه كثري من الناس من أ

: وبالنطق البيان املذكور بقوله). لينذر من كان حياً: (وإمناما أريد باحلي من كان له احلياة املذكورة يف قوله تعاىل
شريعة فيكون حينئذ ميتاً باإلرادة وبامليت من جعل قوته الشهوانية الغضبية مقهورتني على مقتضى ال) علمه البيان(

من أمات نفسه يف الدنيا فقد : كما قال أمري املؤمنني عليه السالم. مت باإلرادة حتَي بالطبيعة: حياً بالطبيعة كما قيل
ر وبالنطق البيان املذكو). لينذر من كان حياً: (أريد باحلي من كان له احلياة املذكورة يف قوله تعاىل.أحياها يف اآلخرة

وبامليت من جعل قوته الشهوانية الغضبية مقهورتني على مقتضى الشريعة فيكون حينئذ ميتاً ) علمه البيان: (بقوله
من أمات نفسه يف : كما قال أمري املؤمنني عليه السالم. مت باإلرادة حتَي بالطبيعة: باإلرادة حياً بالطبيعة كما قيل
  .الدنيا فقد أحياها يف اآلخرة

  ي والعشرونالباب احلاد



فيما يتعلق بالشرع من األفعال لإلنسان ضربان من األحوال ال ينفك منهما، ضرب ال يلحقه فيه حممدةٌ وال مذمة 
وال يف جنسه تكليف وذلك شيئان، أحدمها أحوال ضرورية ال ميكنه أن يتفصى منها كنبض العرق والتنفس وما 

من اإلنسان على سبيل السهو واخلطأ وإن كان جنسه مقدوراً  واآلخر ما يقع. جيري جمرامها من األحوال الضرورية
وضرب " . رفع عن أميت اخلطأ والنسيان وما استكرهوا عليه : " له وهو املذكور يف قول النيب صلى اهللا عليه وسلم

ام والقعود أحدها األفعال املختصة باجلوارح كالقي: تلحقه فيه احملمدة واملذمة ويف جنسه التكليف وذلك ثالثة أشياء
والثاين حفظ عوارض النفس كالشهوة واخلوف . والركوب واملشي والنظر وكل ما حيتاج إىل استعمال األعضاء فيه
وكل واحد . والثالث ما خيتص بالتمييز والعلم. واللذة والفرح والغضب والشوق والرمحة والغرية وما أشبه ذلك

فحمده أن تكون أفعاله مجيلة وعوارض نفسه مستقيمة وقلبه . من هذه الثالثة أما أن حيمد عليه اإلنسان أو يذم
والعبادات هبذه . واملذمة تلحقه إن كانت على أضداد ذلك. ذكياً حىت يعتقد احلق ويقوي على معرفته إذا ورد عليه

و مباحاً، وتكون وهللا تعاىل يف كل فعل يتحراه اإلنسان عبادة سواٌء كان الفعل واجباً أو ندباً أ. األشياء الثالثة ختتص
تلك العبادة مبينة أما ببديهة العقل أو بالكتاب أو بلسان النيب أو بإمجاع األمة أو باالعتبارات واألقيسة املبنية على 

عرفه ). ما فرَّطنا يف الكتاب من شيٍء: (هذه األصول بل ما من حكم إال وكتاب اهللا ينطوي عليه كما قال اهللا تعاىل
وما من مباح إال وإذا تعاطاه اإلنسان على ما يقتضيه حكم اهللا تعاىل كان اإلنسان يف . همن عرفه وجهله من جهل

إنك لتؤجر يف كل شيء حىت اللقمة : " تعاطيه عابداً هللا مستحقاً لثوابه كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم لسعٍد
وعلى هذا الوجه . أفعاله حكم اهللا تعاىل وخماطبته لسعد بذلك ملا عرف منه أنه يراعي يف" . تضعها يف يفّ امرأتك 

ومراعاة أمر اهللا يف مجيع األمور دقيقها وجليلها " . ما من غرس غرساً مل يأكل منه شيئاً إال كان له صدقة : " قال
: مستحب للكافة وواجب على النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلى كل من تقرب منزلته من منزلته لقول اهللا تعاىل

  ).أمرت ومن تاب معك فاستقم كما(
  الباب الثاين والعشرون

. يف حتقيق العبادة العبادة فعلٌ اختيارٌي للشهوات البدنية، تصدر عن نية يراد هبا التقرب إىل اهللا تعاىل طاعةً للشريعة
فقولنا فعلُ اختيارٌي خيرج منه الفعل التسخريي والقهري ويدخل فيه الترك الذي هو على سبيل االختيار، فإن 

وضرب هو العدم املطلق ال اختيار معه بل هو عدم االختيار . الترك ضربان، ضرب على سبيل االختيار وهو فعل
وبقولنا مناف للشهوات البدنية خيرج منه ما ليس بطاعة، وأما األفعال املباحة كاألكل والشرب . وليس بفعل

بادة إذا حتري هبا حكم الشريعة، وإمنا قيل تصدر وجمامعة املرأة فليس بعبادة من حيث أهنا شهوة ولكنها قد تكون ع
عن نية يراد هبا التقرب إىل اهللا تعاىل ألهنا إن خلت عن نية أو صدرت عن نية مل يقصد هبا التقرب إىل اهللا تعاىل بل 

ريعة مل أريد هبا مراءاة مل تكن أيضاً عبادة، وإمنا قيل طاعة للشريعة ألن من أنشأ من نفسه فعال ليس بسائغ يف الش
  .يكن عبادة وإن قصد به التقرب إىل اهللا تعاىل، فالعبادة إذاً فعل جيمع هذه األوصاف كلها

  الباب الثالث والعشرون
  يف أنواع العبادة من اعلم والعمل

وحقهما أن يتالزما، ألن العلم كاُألس والعمل كالبناء، وكما ال يغين أُس ما مل يكن . علم وعمل: العبادة ضربان
إليه : (وال يثبت بناء ما مل يكن أسٌّ، كذلك ال يغين علم بغري عمل وال عمل بغري علم، ولذلك قال اهللا تعاىل بناء،

والعلم أشرفهما لكن ال يغين بغري عمل، ولشرفه قال رجل للنيب صلى ). يصعد الكلم الطّيب والعمل الصاحل يرفعه
فقال الرجل " العلم : " فأعاد عليه السوال فقال" العلم : " لأميا األعمال أفضل يا رسول اهللا؟ فقا: اهللا عليه وسلم



" عمل قليل مع العلم خري من عمل كثري مع اجلهل : " فقال عليه السالم. اسألك عن العمل ال عن العلم: يف الثالثة
علم نظري وعملي، فالنظري ما إذا : فالعلم ضربان" . طلب العلم فريضة على كل مسلم : " وقال عليه السالم

كفى ومل حيتج فيه بعده إىل عمل كمعرفة وحدانية اهللا تعاىل ومعرفة مالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ومعرفة 
والعملي ما إذا ُعلم مل يغن حىت يعمل به كمعرفة الصالة والزكاة واجلهاد والصوم واحلج . السموات وما أشبه ذلك

تص بالقلب، ومنها ما خيتص بالبدن، ومنها ما يشارك فيه البدن منها ما خي: واألعمال ثالثة أضرب. وبّر الوالدين
والعلم أيضاً إذا نظر إليه وهو مكتسب فاكتسابه عمل وإذا نظر إليه وقد اكتسب وتصّور يف القلب خرج . القلب

واجب وندب فالواجب يقال له العدل والندب يقال له : ومن وجه آخر ضربان. يف تلك احلال عن أن يكون عمالً
فالفرض والعدل حتري اإلنسان ملا إذا ) إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان: (اإلحسان ومها املذكوران يف قول اهللا تعاىل

والندب واإلحسان حتري اإلنسان ملا إذا عمله أثيب وإذا تركه مل يعاقب واإلنصاف . عمله أثيب وإذا تركه عوقب
مقابلة اخلري من اخلري والشّر من الشّر مبا يوازيه، والتفضل من العدل والتفضل من الرب واإلحسان، فاإلنصاف هو 

فاإلحسان والتفضل احتياط يف العدالة، واإلنصاف ليؤمن به من . والرب هو مقابلة اخلري بأكثر منه والشر بأقل منه
وقوع خلل فيه وذلك إذا زدت يف إعطاء ما عليك ونقصت يف أخذ ما لك فقد احتطت وأخذت باحلزم، كدفع 

. فالعدالة إن كانت مجيلة فالتفضل أحسن منها. ادة زكاء إىل الفقري وترك ما أُحل لك أن تتناول من مال اليتيمزي
وقال ) َوملَن انتصر بعد ظلمه فأُولئك ما عليهم من سبيل: (ولذلك قال تعاىل فيمن استوىف حقه فتحرى العدالة

إشارة إىل أن اإلحسان ). وال تنُسوا الفضل بينكم: (وقال عز وجل). وأن تعفوا أقرب للتقوى: (سبحانه بعده
فاإلنسان إمنا يكون حمسناً متفضالً بعد أن ) للذين أحسنوا احلسىن وزيادة: (حسن والتفضل أحسن وقال عز وجل

فأما من ترك ما يلزمه مث حترى ما ال يلزمه فإنه ال يقال له متفضل وال جيوز تعاطي التفضل إال . يكون عادالً منصفاً
  .ن كان مستوفياً وموفياً لنفسه، فأما احلاكم املستويف واملويف لغريه فليس له إال حتري العدالة والنََّصفَةَمل

  فصل

العلوم من حيث الكيفية ضربان تصور وتصديق فالتصور هو أن يعرف اإلنسان معىن الشيء صحَّ عنده ذلك بداللة 
تها عنده بداللة والتصديق هو أن يتصور الشيء ويثبت أو مل يصح كمن عرف الصالة وشرائطها وإن مل تثبت صح

  .عنده بداللة تقضي صحته

أما بغلبة الظن وهو أن يكون عليه داللة وقد يعترضها ُشبه توهنها وتبطلها، قال اهللا : والتصديق على ثالثة أضرب
أن يصري حبيث يعلم ويعلم  وأما بعلم اليقني وهو). إذا مسَّهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون: (تعاىل

أنه يعلم وال تعترضه شبه توهنه كالعلم مثالً بأن ثالثة وثالثة ستةٌ وأنه ال يصح أن تكون أكثر من ذلك أو أقل، قال 
وأما بعني اليقني وهو أن يرى بعقله الشيء ويعانيه ). إمنا املؤمنون الذين آمنوا باهللا ورسوله مث مل يرتابوا: (اهللا تعاىل
كال سوف تعلمون مث كال سوف : (ه يف حال اليقظة والنوم، وقد نبه اهللا تعاىل على هذه الوجوه بقولهببصريت

فأما التصورات اجملردة فالعامة الذين ). تعلمون كال لو تعلمون علم اليقني لتروّنض اجلحيم مث لترونَّها عني اليقني
وأما غلبة الظن فللعامة ). مر منهم لعلمه الذين يستبطونهولو ردوه إىل الرسول وإىل أويل األ: (قال اهللا تعاىل فيهم

وأما عني اليقني ففي الدنيا . وأما علم اليقني فللخاصة). والذين يظنون أهنم مالقو رهبم: (الذين مدحهم اهللا بقوله
: " وبقوله" ليب تنام عيين وال ينام ق: " وإىل حنوه أشار النيب صلى اهللا عليه وسلم بقوله. لألنبياء ولبعض الصديقني



. لو كشف الغطاُء ما ازددت يقيناً: قال أمري املؤمنني علّي عليه السالم" . إين أرى من خلفي كما أرى من قدامي 
علم اليقني حيصل للعقل بالفكر والذكر فإن العقل بفكره أي ببحثه يدرك املعارف وبذكره : وقال بعض احلكماء

وبذهنه ينظر إليها دائماً كما ننظر حنن إىل حمسوس غري غائب عن يستحضرها إذا نسيها وغفل واشتغل عنها 
أبصارنا بال حاجة إىل حبث وطلب وتفكر وتذكر، وكذلك قيل اإلنسان يعقل فينظر إىل احلق بالفكر، واملالئكة 

  .دائماً ينظرون إليه بالذهن من غري حاجة إىل تفكر وطلب

  فصل

حال استفادة فقط، وحال استفادة ممن فوقه وإفادة ملن دونه، وحال : حواللإلنسان يف استفادة العلم وإفادته ثالثة أ
إفادة فقط، وقلَّ من يستحق أن يوجد مفيداً غري مستفيد، ففوق كل ذي علم عليم إىل أن ينتهي األمر إىل عالم 

هل اتبعك على : (بهالغيوب فقد نبه اهللا تعاىل على احلاجة إىل االستفادة مبا حكاه من قول موسى عليه السالم لصاح
أحطُت مبا مل حتط به : (ونبه مبا ذكر يف قصة سليمان عليه السالم عن اهلدهد بقوله) أن تعلمين مما ُعلّمت رشدا

إن الكبري قد يفتقر إىل الصغري يف بعض العلوم فإذاً اإلنسان ما دام حياً جيب أن ال خيرج من كونه مستفيداً ). علماً
  " .الناس عامل ومتعلم وما سوامها مهج : " ى اهللا عليه وسلمومفيداً كما قال النيب صل
  الباب الرابع والعشرون

  يف أن الغرض من العبادة تطهري النفس واجتالب صحتها

. مل يكلف اهللا الناس عبادته لينتفع هو تعاىل هبا انتفاع املوىل باستعباد عبيده واستخدام خدمه فإن اهللا غينٌّ عن العاملني
ليزيل أجناسهم وأمراضهم النفسية، فبذلك ميكنهم أن حيصلوا حياةً أبديةً باقيةً سرمديةً فإن من ُولد  وال ليؤدهبم

يكون ميتاً باإلضافة إىل أصحاب الدار اآلخرة وفاقداً للعني اليت هبا يعرفهم والسمع الذي به يسمع حتاورهم 
يس تلكم احلياة والعني والسمع ما لإلنسان يف واللسان الذي به خياطبونه وخياطبهم والعقل الذي به يعقلهم، فل

وكيف يكون كذلك وقد نفى اهللا ذلك عن الكفار وجعلهم أمواتاً وُصماًّ وُبكماًّ وُعمياًّ، فإن اإلنسان . احلياة الدنيا
له قوة على حتصيل تلك األمور يف ابتداِء أمره، وإن أمهل نفسه فأتت عنه تلك القوة فال ميكنه بعد قبول ذلك، 

كالفحم إذا صار رماداً فال يقبل بعد ذلك ناراً، فمن استمرَّ يف كفره وفسقه ومتادى فيه صار أما ميتاً أو مريضاً أو 
إنك ال تسمع املوتى وال تسمع الصمَّ الدعاَء إذا : (أصمَّ ال يقبل الشفاء، ولذلك قال اهللا تعاىل فيمن ثِكل هذه القوة

يف : (وقال تعاىل) صمٌّ بكمٌّ عميٌّ فهم ال يعقلون: (وقال تعاىل). عن ضاللتهمولَّوا مدبرين وما أنت هبادي العمي 
وقال تعاىل يف ). إمنا املشركون َنَجٌس: (وقال تعاىل). قلوهبم مرض ينظرون إليك نظر املغشي عليه من املوت

ة والصحة والطهارة قبل أن فمن استفاد احليا). أويل األيدي واألبصار: (وقال فيهم). لينذر من كان حياً: (املؤمنني
وإنك : (تبطل عنه هذه القوى أعين قبول ذلك فصار حياً مسيعاً بصرياً طاهراً وحصل زاداً كما أمره اهللا تعاىل بقوله

وائتمر له ). لتهدي إىل صراط مستقيم صراط اهللا الذي له ما يف السموات وما يف األرض أال إىل اهللا تصري األمور
فجديٌر أن ). يسارعون يف اخلريات: (واقتدى باملوصوفني بقوله سبحانه). ا إىل مغفرة من ربكمسابقو: (تعاىل بقوله

  ).لعلكم تفلحون: (يفلح فيحصل هذه السعادة كما قال اهللا تعاىل

  الباب اخلامس والعشرون



  يف بيان األمراض واألجناس اليت ال ميكن إزالتها إال بالشرع

راً موجودة عند الوالدة أو توجد حاالً فحاالً حبكمة تقتضي ذلك وهي تعد كما أن يف بدن اإلنسان عوارض وأمو
جناسات ال بد من إماطتها كلها أو إماطة فضوالهتا، وذلك كالسَّلى والسرَّة والقلفة والعقيقة املوجودة يف الصيب عند 

ارض هي جناسات الوالدة وكاألوساخ والقمل والظفر وشعر العانة وشعر اإلبط، كذلك يف نفس اإلنسان عو
ويدل على كون ذلك خملوقاً فيه وأمره . وأمراض نفسانية يلزم إماطتها كاجلهل والشره والعجلة والشح والظلم

فذكر أنه خملوق منه ) ُخلق اإلنسان من عجل: (بإماطته وإماطة فضالته ما ذكر اهللا تعاىل يف مواضع من كتابه بقوله
إنه : (وقوله تعاىل). سأُريكم آيايت فال تستعجلون: (ال يستعني به فقال مث أمره أن ينحيه عن نفسه وأن. كما ترى

مث ). وأحضرت األنفس الشحَّ: (وقوله تعاىل. مث أمره بالعلم والعدل يف غري موضع من كتابه). كان ظلوماً جهوال
إن اإلنسان : (ه تعاىلوقول. فأمر باتقاء الشح مع إحضاره إياه). َوَمْن يوق شحَّ نفسه فاولئك هم املفلحون: (قال

وكان اإلنسان : (ووصفه بالكفور والقتور يف قوله). ُخلق هلوعا إذا مسه الشرُّ جزوعا وإذا مسه اخلري منوعا
). قل لو أنتم متلكون خزائن رمحة ريب إذاً ألمسكتم خشية اإلنفاق وكان اإلنسان قتورا: (وقوله تعاىل). كفورا

وكان : (وقوله تعاىل. ذلك فيه غريزي موجود قبل ال هو شيٌء طارٌئ عليه تنبيهاً على أن" كان " فأدخل عليه 
مث هنى عن أكثر اجلدال فاإلنسان حيتاج أن يستعمل هذه القوى يف الدنيا كما جيب ويف ). اإلنسان أكثر شيٍء جدالً

يتطهر من  وقت ما جيب وأن مييط فضوالهتا قبل خروجه من الدنيا حسب ما وردت به الشريعة، فإنه مىت مل
النجاسة، ومل ُيزل أمراض نفسه مل جيد سبيالً إىل نعيم اآلخرة، بل وال إىل طيب احلياة الدنيا، وذلك من تطهر جتلى 

عن قلبه الغشاوة فيعلم احلق حقاً والباطل باطالً فال يشغله إال ما يعنيه، وال يتناول إال ما يعنيه فيحيا حياة طيبة كما 
فال : (وال تصري قنياته يف الدنيا وباالً عليه وعذاباً كما قال اهللا تعاىل يف الكفار) حياة طيبةفلنحيينَّه : (قال تعاىل

ويصري قلبه إذا ). تعجبك أمواهلم وال أوالدهم إمنا يريد اهللا ليعذهبم هبا يف احلياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون
وعرف الطريق اليت هبا ). املؤمنني ليزدادوا إمياناً مع إمياهنم تطهر مقرَّ السكينة واألرواح الطيبة كما وصف اهللا تعاىل

التوصل إىل احلنة املأوى ومصاحبة املأل األعلى يف مقعد صدق عند مليك مقتدر، فيسارع يف اخلريات ويسابق إىل 
نبئكم على من هل أ: (ومىت بقيت جناسته وتزايدت صار قلبه مقرَّ الشبه واآلثام كما قال اهللا تعاىل. مغفرة من ربه

أيطمع كل : (وال جيد سبيالً إىل سعادة الدار اآلخرة كما قال اهللا تعاىل). َتنَزَّلُ الشياطني تنزل على كل أفَّك أثيم
فنبه على أنه ال يصلح جلنته ما مل تطهر ذاته عن أشياء ) امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كالّ إنا خلقناهم مما يعلمون

). ما كان اهللا ليذر املؤمنني على ما أنتم عليه حىت مييز اخلبيث من الطيب: (دلَّ قوله تعاىل هي خملوقة فيها وعلى هذا
فحق اإلنسان أن يراعي هذه القوى فيصلحها ويستعملها على الوجه الذي جيب وكما جيب ليكون كمن وصفه اهللا 

وقد يقع لإلنسان ). جلنة مبا كنتم تعملونالذين تتوفاهم املالئكة طيبني يقولون سالٌم عليكم ادخلوا ا: (تعاىل بقوله
أترى أن ذلك من عند غري اهللا؟ فإن كان من غريه فمن أين يوجده؟ ومن أين : شبهة يف أمر هذه النجاسات فيقو

منبعه؟ وإن كان منه فما املعىن يف أن أوجده يف اإلنسان مث أمره بأن يزيله؟ فيقال مل يعرف ذلك البشر، لكن من 
ه يف وقت خمصوص أو إذا كان على قدر خمصوص، مث إذا استغين عنه أو زاد على قدر ما حيتاج إليه األشياء ما نفع

جيب أن يزال وذلك إذ تؤمل ظاهر إذ من املعلوم أن السال والسرة حيتاج إليهما لصيانة الولد يف وقت مث يستغين 
  .ن على حد وإذا زادا جيب إماطتهماعنهما، فيكون إبقاءمها بعد جناسة والشعر والظفر حيتاج إليهما إذا كا

  الباب السادس والعشرون



  يف القوى اليت جيب إزالة أمراضها وأجناسها واملعاين اليت حتصل منها

إمنا يريد اهللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم : (إزالة األجناس واجتالب الطهارة املذكورة يف قوله تعاىل
يكون بإصالح ) يف قلوهبم مرض فزادهم اهللا مرضاً: (رض املذكور يف قوله تعاىلواكتساب الصحة وإماطة امل) تطهريا

القوى الثالث اليت هي دواعي اإلنسان يف متصرفاته وهي قوة الشهوة وقوة احلمية وقوة الفكر فبإصالح قوة 
وامللبوس  الشهوة حتصل العفة فيتحرز هبا من الشره وإماتة الشهوة ويتحرى املصلحة يف املأكول واملشروب

واملنكوح وطلب الراحة وغري ذلك من اللذات احلسية، وبإصالح قوة احلمية حتصل الشجاعة فيتحرز من اجلنب 
وبإصالح قوة الفكر حتصل احلكمة . والتهور واحلسد ويتحري االقتصاد يف اخلوف والغضب واألنفة وغري ذلك

وليس نعين باحلكمة ههنا العلوم النظرية . مور الدنيويةحىت حيترز من البله واجلربزة ويتحرى االقتصاد يف تدبري األ
وإمنا نعين هبا احلكمة العملية اليت يتحري هبا املصاحل الدنيوية، وبإصالح هذه القوى حيصل يف اإلنسان قوة العدالة 

ألمارة بالسوءِ إن النفس : (فيقتدي باهللا تعاىل يف سياسة نفسه وسياسة غريه، فنفس اإلنسان معادية له كما قال تعاىل
فمن أدبَّها أو قمعها أو " أعدى عدوك نفسك اليت بني جنبيك : " وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم) إال ما رحم ريب

أي ال خياف ) ومن يعمل الصاحلات وهو مؤمن فال خياف ظلماً وال هضما: (من ظلمها وإىل هذا أشار اهللا تعاىل بقوله
  ).إن الصالة تنهي عن الفحشاء واملنكر: (الصاحلة حصن منها لقول اهللا تعاىلأن تظلمه نفسه الشهوية فاألعمال 

  الباب السابع والعشرون

يف كون اإلنسان مفطور على إصالح النفس اإلنسان مفطور يف أصل اخللقة على أن يصلح أفعاله وأخالقه ومتييزه 
وعلى . من هو باجلملة إىل أحدمها أميل وعلى أن يفسدها وميسَّر له أن يسلك طريق اخلري والشر وإن كان منهم

أي ) وهديناه النجدين: (وقوله تعاىل) إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفورا: (متكنه من السبيلني دلَّ اهللا بقوله
عرَّفناه الطريقني، وكما أنه مفطور على اكتساب األمرين يف ابتدائه مفطور على أنه إذا تعاطى أحدمها أن خرياً وأن 
شراًّ ألفه، فإذا ألفه تعوَّده، وإذا تعوده تطبع به، وإذا تطبع به صار له طبعاً وملكة فيصري فيه حبيث لو أراد أن يتركه 

ويكون مثله كمثل شجر نبت فاعوجَّ سهل يف االبتداء تثقيفه " وتأىب الطباع على الناقل : " مل ميكنه كما قيل
مث إذا غلظ واشتد مستوياً أمن أن يعوج بل ال ميكن تعوجيه، . د بهوتسويته خبيط يشد أو خبشب يفرش جبنبه فيسد

  :وإن ترك حىت يعوجَّ فيصلب على عوجه مل ميكن تثقيفه كما قال الشاعر
  وال يتقوَّم العوُد الصليُب... يقوَّم بالثقاف العود لْدناً 

وقد توهم قوم ) ويدرأون باحلسنة السيئة: (وقال تعاىل) إن احلسنات يذهنب السيئات: (على هذا الوجه قال اهللا تعاىل
أن ال أثر للتأديب والتهذيب فإن الناس جمبولون على طبائع ال سبيل إىل تغيريها، فمنهم أخيار بالطبع، ومنهم أشرار 

فطرة اهللا اليت فطر الناس عليها ال : (وقوله تعاىل) قل كلٌّ يعمل على شاكلته: (بالطبع واستدلوا بقول اهللا تعاىل
وقول النيب صلى اهللا عليه . فنبه اهللا هبذا املعىن على إن كل إنسان على حال ال سبيل إىل تغيريها) ل خللق اهللاتبدي
وبقوله " . فرغ ربكم من اخلَلْقِ واَلْخلُقِ والرزق واألجل : " وقوله عليه السالم" . كلٌّ ميسر ملا خلق له : وسلم
إنا أخلصناهم خبالصة ذكرى الدار وأهنم : (وقوله) خرة ملن الصاحلنيولقد اصطفيناه يف الدنيا وأنه يف اآل: (تعاىل

والناس وإن تفاوتوا يف أصل اخللقة فما ) ولقد اخترناهم على علم على العاملني: (وقوله) عندنا ملن املصطفني األخيار



  .التأديبأحد إال وله قوة على اكتساب قدر ما من الفضيلة ولوال ذلك لبطلت فائدة الوعظ واإلنذار و
  الباب الثامن والعشرون

  يف سبب رذيلة اإلنسان وتأخره عن الفضيلة

إما أن تكون نقصاً يف أصل خلقته وعجزاً مركباً يف جبلته : سبب تأخر اإلنسان عن الفضيلة ال ختلو من أوجه
فضل عن طلب يتقاعد به عن حتصيل القوة ومجع اآللة اليت يتوصل هبا إىل السعادة كمن تضعف حنيزته، أو ال ي

ال يكلف اهللا نفساً إال : (معايشه الضرورية يف وقته، أو ال جيد هادياً يرشده، فمن كان كذلك فمعذور لقوله تعاىل
وأما أنه غري عاجز عن ذلك لكن مل يساعده على بلوغه عمره فذلك قد وقع أجره على اهللا ملا قال اهللا ) وسعها
وأما أن يتفق له ُمَربٍ ).  ورسوله مث يدركه املوت فقد وقع أجره على اهللاومن خيرج من بيته مهاجراً إىل اهللا: (تعاىل

ومعلم ُمضلٌ فيضله عن الطريق، وهذا إن مل يتمكن من االهتداء مبن يرشده ويسدده يكون معذوراً، واإلمث فيما 
القيامة ومن أوزار الذين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم : (يرتكبه ملن قد أضله ال له كما قال اهللا تعاىل يف املضلني

وإن متكن بعد ممن يهديه فلم يهتد به يكون هو ومضله مشتركني يف اإلمث ). يضلوهنم بغري علم أالَ ساَء ما يزرون
وأما أن يكون ضالله من جهة نفسه ال من جهة شيء مما ). احشروا الذين ظلموا وأزواجهم: (كما قال اهللا تعاىل

ذاب، فمن أزاح اهللا علته بالفهم والكفاية والعلم الناصح فرغب عن االهتداء وترك تقدم، وذلك هو املتوعَّد بالع
واتلُ عليهم نبأَ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان : (طريقة الرشاد، يكون كمن وصفه اهللا تعاىل بقوله

نه عقوبة من استفاد العام وعرف احلق وأكثر م) ولقد أريناه آياتنا كلها فكذَّب وأىب: (وبقوله) فكان من الغاوين
إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد : (وسلك من طريق اخلري مراحل مث ارتد عنها راجعاً، كمن وصفه اهللا بقوله

  ).اآلية... ومن يرتد منكم عن دينه: (وبقوله) ما تبني هلم اهلدى سوَّلَ هلم وأملى هلم

  الباب التاسع والعشرون

ومنازهلم ويف تعاطي األفعال احملمودة واملذمومة وطرقها الناس يف إقامة العبادات وحتري اخلريات  يف أحوال الناس
األول من له العلم مبا جيب أن يفعل وله مع ذلك قوة العزمية على العمل به وهم املوصوفون : على أربعة أضرب

والثاين من عدمهما مجيعاً ). م وحسن مآبالذين آمنوا وعملوا الصاحلات طوىب هل: (بقوله عزَّ وجل يف غري موضع
إن هم كاألنعام بل : (وقوله) إن شرَّ الدواب عند اهللا الصم البكم الذين ال يعقلون: (وهم املوصوفون بقول اهللا تعاىل

من له العلم وليس له قوة العزمية على فعله، فهو يف مرتبة اجلاهل بل هو شرٌّ منه، كما . الثالث). هم أضل سبيال
وروي عن أمري املؤمنني علّي كرَّم اهللا . أن ال يعمل به: مىت يكون العلم شّراً من اجلهل فقال: أن حكيماً سئل روي

الرابع من ليس له العلم لكن له قوة . من كانت ضاللته بعد التصديق باحلق فهو بعيد من املغفرة: وجهه أنه قال
أولئك مع الذين : (ح يف فعله وصار من املوصوفني بقوله تعاىلالعزمية، فهذا مىت انقاد ألهل العلم وعمل بقوهلم أجن

  ).أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقاً
واألفعال اجلميلة والقبيحة يتقوى اإلنسان فيها بتكريرها مراراً كثرية وزماناً طويالً وقتاً بعد وقت يف أوقات 

عل ذلك يف شيٍء اعتاده، وإذا اعتاده ختلق به، فاحلذق يف الصناعة كالكتابة مثالً يكون باعتياده متفاوتة، فإن من ف
فحق اإلنسان أن يتدرب بفعل اخلري، . واألفعال اليت يتعاطاها املتخلق هبا تصري خلقاً. فعل من هو حاذق يف الكتابة



  .عة فيؤدي لعبه هبا إىل أن يتعلمهافإن من تعوَّد فعالً صار له ملكة، كالصيب قد يلعب بتعاطي صنا
  فصل

العبادات تكون حممودة إذا تعاطاها اإلنسان طوعاً واختياراً ال اتفاقاً واضطراراً ودائماً يف زمان دون زمان، ألجل 
واخلصوا دينهم هللا فأولئك : (أن ذاهتا حسنة ال ألجل غريها، فمن أقامها على هذا الوجه فهو املوصوف بقوله تعاىل

أخلص يكفك القليل من : " وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم). ملؤمنني وسوف يؤيت اهللا املؤمنني أجراً عظيماًمع ا
فإن من فعل خرياً حنو أن يصلي ). أالَ هللا الدين اخلالص: (كما قال اهللا تعاىل" العمل وال يرضى تعاىل إال اإلخالص 

يصلي أو صالَّها يف شهر رمضان مثالً دون سائر األوقات أو  ألنه اتفق اجتماعه مع املصلني فساعدهم أو أكره أن
وكذا من ترك قبيحاً أما اتفاقاً أو اضطراراً أو . ألجل أن ينال هبا جاهاً أو ماالً، فليس ذلك مما يستحق هبا حممدة

الذين ينفقون : (ىلخوفاً أو يف أي زمان دون زمان أو ألن ينال بذلك أمراً دنيوياً فليس مبحمود، وهلذا قال اهللا تعا
). أمواهلم يف سبيل اهللا مث ال يتبعون ما أنفقوه َمّناً وال أذى هلم أجرهم عند رهبم وال خوٌف عليهم وال هم حيزنون

تنبيهاً على أن من مل ُينفق ماله هكذا ويعلوه خوٌف من الفقر وحزن على اإلنفاق فال حيصل له بذلك فضيلة مث قال 
نوا ال تبطلوا صدقاتكم باملّن واألذى كالذي ينفق ماله رئاَء الناس وال يؤمن باهللا واليوم يا أيها الذين آم: (تعاىل

  ).اآلية... اآلخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب

  الباب الثالثون

حالة يتمكن فيها من االرتداد : يف ارتداد الناس من طريق اخلري والشر لإلنسان فيما يتحراه من اخلري والشر حالتان
وحالة يتعذر عليه االرتداد . ادباره فيما يتعاطاه ان خرياً وان شراً وذلك قبل ان ميعن يف سريه ويتناهى يف ممرهعلى 

وذلك ان كل من كان . على ادباره بل ال يكون له سبيل اىل الرجوع وذلك اذا امعن يف سريه وتناهى يف ممره
ع عنه، اورثه كسله ضيق صدر بتحري اخلري كما قال اهللا متعاطياً لفعل خري فتكاسل عنه، ومتعاطياً لشرٍّ فلم يقل

فمن ُزين له سوُء (وانشراح صدره بفعل الشر كما قال تعاىل ). ومن ُيرد ان ُيضله جيعل صدره ضيقاً حرجاً: (تعاىل
ل ران على كالَّ ب: (فإن استمر على ذلك ومل يقلع، اورثه ذلك َرْينا على قلبه كما قال اهللا تعاىل). عمله فرآه حسناً

فاغشيناهم فهم ال : (فإن متادى يف ذلك واستمر اورثه ذلك غشاوة، كما قال تعاىل). قلوهبم ما كانوا يكسبون
). ختم اهللا على قلوهبم وعلى مسعهم وعلى ابصارهم: (فإن ازداد اورثه ذلك طبعاً وختماً، كما قال تعاىل) يبصرون
علم وختم على مسعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من  أَفرأيت من اختذ آهله هواه واضله على: (وقوله

). أفال يتدبرون القرآن أم على قلوبٍ أقفاهلا: (فإن ازداد صار ذلك قُفالً كما قال اهللا تعاىل). بعد اهللا أفال تذكرون
إنك ال ُتسمع املوتى : (ىلمث إذا متادى صار قلبه موتاً قلما ترجى له حياة فال تنفعه اآليات والنذر كما قال اهللا تعا

ومن حيث أن اهللا تعاىل علم من أحوال من بلغ هذا املبلغ أنه ال يتوب وال ). وال تسمع لصم الدعاء إذا ما ينذرون
فلم يرد ). الذين كفروا بعد إمياهنم مث ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون: (يؤوب قال اهللا تعاىل
مل تقبل توبتهم بل نبه بذلك على أهنم ال يتوبون فتقبل توبتهم فدل منتهى الفعل على مبدأه وهذا  تعاىل أهنم إذا تابوا

  "وال يرى الضبُّ هبا ينجحر : " من كالمهم كقول الشاعر

إن : (ي ليس هبا ضب فينجحر فنفي اجنحار الضب وهو يف احلقيقة نفي لوجود الضب هبا، وعلى هذا دل قوله تعاىل
أي مل يكونوا ).  كفروا مث آمنوا مث كفروا مث ازدادوا كفراً مل يكن اهللا ليغفر هلم وال ليهديهم سبيالالذين آمنوا مث



). إمنا التوبة على اهللا للذين يعملون السوء جبهالة مث يتوبون من قريب: (ليتوبوا فيغفر هلم، وعلى هذا قال تعاىل
إذا : " هذه اجلملة املذكورة قال النيب صلى اهللا عليه وسلم وعلى. تنبيهاً على أن هؤالء هم الذين يرجى هلم التوبة

أذنب الرجل نكُتت على قلبه نكتة سوداء فإذا أذنب ثانياً نكتت أخرى فال يزال كذلك حىت يصري قلبه كلون 
وكذا حال " . الذنب على الذنب حىت يسود القلب فال تُرجى له اإلنابة : " ويف خرب آخر" . الشاة الرمداء 

سان فيما يتعاطاه من فعل اخلري فإن من صرب يف اقتراف احلسنة أورثه صربه حسناً كما وصف اهللا به الصابرين اإلن
فإن استمر يف ذلك بعض االستمرار اهتز ). ومن يقترف حسنة نزد له فيه حسناً: (يف مواضع من كتابه قال تعاىل

فإن دام على ذلك ). ه يشرح صدره لإلسالمفمن يرد اهللا أن يهدي: (ونشط وانشرح به صدره كما قال تعاىل
ويكون كما وصفه يف هذه ). أولئك الذين امتحن اهللا قلوهبم للتقوى: (امتحن وتطهر قلبه كما قال اهللا تعاىل

ولكن اهللا حبَّب إليكم اإلميان وزينه يف قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم : (السورة
فإن تزايد يف فعله إنضم إليه من اهللا تعاىل باعثٌ يهزه وداع يبعثه ).  ونعمة واهللا عليم حكيمالراشدون فضالً من اهللا
فحق اإلنسان أن ال ). هو الذي أنزل السكينة يف قلوب املؤمنني ليزدادوا إمياناً مع إمياهنم: (عليه كما قال اهللا تعاىل

ص هلا يف شر ارتكبه، فتعاطي صغري الذنب يفضي إىل يسامح نفسه يف االجتهاد وأن ال خيلّ خبري تعوّده وال يرخ
  :ارتكاب الكبري، واإلخالل بقليل اخلري يؤدي إألى اإلخالل بكثري كما قال الشاعر

  وأول الغيث قطر مث ينسكب... وأزرق الفجر يبدو قبل أبيضه 
هلم اهلدى الشيطان سول هلم إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبني : (وقد نبه اهللا تعاىل على ذلك بقوله

فتبني أن قوهلم للذين كرهوا ما نزل ). وأملى هلم ذلك بأهنم قالوا للذين كرهوا ما نزل اهللا سنطيعكم يف بعض األمر
إن الذين تولوا منكم يوم التقى اجلمعان إمنا استنزهلم الشيطان : (اهللا أدى هبم إىل االرتداد على أدبارهم وقال تعاىل

فنبه على أن بعض ما كسبوا أدى هبم إىل االهنزام، فاملتدرب يف فعل اخلري املتقوي فيه يصري حبيث ). اببعض ما كسبو
وهذا معىن العصمة وعلى ذلك . يكون له من اهللا تعاىل واقية حتفظه عن األفعال القبيحة وحتثه على األفعال احلسنة

رضي اهللا عنهم : (وقال تعاىل). م اإلميان وأيدهم بروحٍ منهأولئك كُتب يف قلوهب: (نبه اهللا تعاىل يف صفة أولياءه بقوله
واملتدرب بفعل الشر املتقوي فيه قد يصري حبيث ). ورضوا عنه أولئك حزب اهللا أال أن حزب اهللا هم املفلحون

األفعال يكون له مبا ارتكبه من القبائح باعث يبعثه على األفعال القبيحة وحيثه على األفعال السيئة ويسد عليه طرق 
إنا جعلنا يف أعناقهم أغالالً فهي إىل األذقان فهم مقمحون : (احلسنة، وعلى ذلك نبه اهللا تعاىل بقوله يف صفة أعدائه

ومن يعيُش عن ذكر : (وقال تعاىل). وجعلنا من بني أيديهم سداً ومن خلفهم سّداً فأغشيناهم فهم ال يبصرون
إنا جعلنا : (وقال تعاىل). م ليصدون عن السبيل وحيسبون أهنم مهتدونالرمحن نقّيض له شيطاناً فهو له قرين وأهن

وقد نسب اهللا هداية العبد وضالله مجيعاً إألى نفسه من حيث أنه جعل خلقه ). الشياطني أولياء للذين ال يؤمنون
ع عنه، ومل ينسب املنع وطبعه حبيث إذا تعاطى فعالً إن خرياً وإن شراً فاستمر عليه يصري ذلك طبعاً له مالزماً ال يرج

). إنا جعلنا الشيطاين أولياء للذين ال يؤمنون: (من اإلميان إىل نفسه إال بعد ذكر ما كان من إساءة العبد حنو قوله
ومن الناس من جيادل يف اهللا بغري علم ويتبع كل : (فخص الذين ال يؤمنون بأن جعل الشيطان أولياءهم وقال تعاىل

إن الذين ال يؤمنو باآلخرة : (وقال تعاىل). ه من تواله فإنه يضله ويهديه إىل عذاب السعريشيطان مريد كتب عليه أن
  :قال الشاعر). زّينا هلم أعماهلم فهم يعمهون

  ُزين يف عني غريك احلسُن... ُزين يف عينك القبيح كما 

  الباب احلادي والثالثون



  يف قدر ما يف الوسع من اكتساب السعادة

على هيئة العامل أوجد فيه كلُّ ما أوجد يف العامل، وكما أن يف العامل أشياء ال يتأتى إصالحها اإلنسان ملا كان 
وحيوانات ال ميكن تأديبها كذلك يف اإلنسان قوى ال يتآتى إصالحها وهتذيبها وكان له مع ذلك مثبطات عما أمر 

كال مل يقض ما : (إىل قوله). ن أي شيٍء َخلَقَهقُتل اإلنسان ما أكفره م: (به وتقصري عما كُلف وهلذا قال اهللا تعاىل
فنبه على أن اإلنسان ال يكاد خيرج من دنياه وقد قضى وطره، ولذلك جيب على اإلنسان أن جيتهد يف أداء ). أمره

ما أمكنه، ويطهر نفسه بقدر ما يتيسر له والرغبة إىل اهللا تعاىل يف تكفري ما قصر فيه ويتحقق أنه إذا فعل ما أمكنه 
فإذا فعل ما أمكنه يكون قد ترشح أن يزيل اهللا عنه باقي ). ال يكلف نفساً إال وسعها: (فقد أعذر لقوله تعاىل

). يا أيها الذين آمنوا توبوا إىل اهللا توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم: (السيئات كما قال اهللا تعاىل
وهلذا أمرنا تعاىل أن ). عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخالً كرميا إن جتتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر: (وقال تعاىل

والذين آمنوا معه نورهم يسعى بني أيديهم : (وقال تعاىل). ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطئنا: (ندين الدعاء بقوله
والذي جاء : (قولهفأمرنا أن نرغب إليه يف إمتام ما قصرنا عن اكتسابه و). وبإمياهنم يقولون ربنا أمتم لنا نورنا

وهلذه اجلملة ). بالصدق إىل قوله ليكفر اهللا عنهم أسوأ الذي عملوا وجيزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون
من زعم أنه يصل إىل احلق ببذل اجملهود فهو متعنٍ ومن زعم أنه يصل إليه بغري : قال جعفر الصادق رضي اهللا عنه

ما أحٌد يدخل اجلنة : " ن عن تزكية نفسه بالتمم قال صلى اهللا عليه وسلمبذل اجملهود فهو متمّن ولقصور اإلنسا
: وقال تعاىل تنبيهاً على هذا املعىن" . وال أنا إالّ أن يتغمدين اهللا برمحته : " قيل وال أنت يا نيب اهللا قال" بعمله 

وبيان قصور اإلنسان عن ). ءولوال فضل اهللا عليكم ورمحته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن اهللا يزكي من يشا(
تزكية نفسه على التمام هو أن اإلنسان حيوان ناطق متفكر واحليوان جوهر متنفس حساس، واملتنفس جوهر متغذ 

فاإلنسان ) وما جعلناهم جسداً ال يأكلون الطعام وما كانوا خالدين: (مترب ال قوام له إال بالغذاء كما قال اهللا تعاىل
نفك عن مشاركة البهائم والسباع لكونه حيواناً حمتجاً إىل ما حتتاج إليه وعن مشاركة احليوان ما دام يف الدنيا ال ي

واإلنسان إذا مل يقتحم العقبو ويفك الرقبة وما مل يتعر عن . والنبات لكونه متنفساً حمتاجاً غألى ما حتتاج إليه
وكذلك جعلنا لكل نيب عدواً شياطني : ( تعاىلاحلاجات لدنية مل يأمن شياطني اإلنس واجلن فكيف يأمن وقد قال اهللا

إن إبراهيم ملا سأل اهللا تعاىل : قال بعض املفسرين). اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورا
إمنا سأله أن يريه احلياة املتعرية عن ). ريب أرين كيف حتيي املوتى قال أو مل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قليب: (فقال
بلى ولكن ليطمئن قليب أي ليتصور يل كيفية : أو مل تؤمن أي أو مل تتحقق؟ قال: ارض العارضة للحيوانات فقالالعو

يا أيتها : (الطمأنينة أي تربي النفس من الشره واحلرس واألمل واإلفتخار وأعاين احلالة املذكورة يف قوله تعاىل
غراباً . فأمره أن يأخذ أربعة طيور). عبادي وأدخلي جنيتالنفس املطمئنة إرجعي إىل ربك راضية مرضية فأدخلي يف 

وديكاً . ونسراً وهو املخصوص باألمل وطاووساً وهو املخصوص باإلفتخار. وهو املخصوص باحلرص والشره
بالشبق، فأَمره أَن يقطّعهن ويصرهنَّ أي يدعوهن، وملا فعل ذلك ِصرن إليه عاجالً فنبه اهللا تعاىل بذلك على أن 

ن وإن اجتهد كلَّ االجتهاد يف حذف هذه املعاين عن نفسه وتطهري ذاته منها لن يتطهر ما دامت البشرية اإلنسا
فأَما ما يدعيه قوم أن من الناس من قد جترد عن هذه اخلصائص . الدنيوية حاصلة له ولن حتصل له الطمأنينة املطلوبة

الق البهيمية فهذا إن حصل يف بعض الناس فإذ ذلك حىت يستغين عن الطعام والشراب ويصري حبيث ال تعتريه األخ
يكون ملكاً متشبحاً يسمى بإسم اإلنسان على سبيل اإلشتراك يف اإلسم، فيكون متبدل اجلوهر تبدل جوهر النار 
إذا صارت برداً وسالماً، وتبدل الُدعموص إذا صار ضفدعاً، والدود إذا صار فراشاً، وكثرياً من النبات إذا صار 



آخر، وجيواناً كدودة القز وليس ذلك مبنكر يف القدرة اإلهلية وهو حينئذ خارج عن االستصالح لألفعال  جوهراً
  .اليت خلق اإلنسان ألجلها مستخلفاً يف األرض مستعمراً فيها

  فصل

فينا والذين جاهدوا : (اعلم من هاجر إىل اهللا وجاهد يف سبيله فحقيق أن يهديه إىل سبيله كما وعد يف قوله تعاىل
واهلجرة ). أولئك هم املؤمنون حقاً: إىل قوله... والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا: (وقال). لنهدّينهم سبلنا

جهادك يف : " العظمى هجران فضول الشهوات واجملاهدة الكربى مدافعة اهلوى كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
سارعاً يف اخلريات ومسابقاً إىل مغفرة ربه فحقيق أن يصري من فمن هدي إىل سبيله وأمعن يف مسريه م" . هواك 

اإلبدال، ومعىن اإلبدال هم الذين يّبدلون من أخالقهم وأفعاهلم الذميمة أخالقاً وأفعاالً محيدة، فيجعلون بدل اجلهل 
: قوله تعاىل العلم وبدل الشح اجلود وبدل الشره العفة وبدل الظلم العدالة وبدل الطيش التَؤدة وعلى ذلك دل

). يبّدل اهللا سيئاهتم حسنات: والذين ال يدعون مع اهللا إهلاً آخر وال يقتلون النفس اليت حرم اهللا إال باحلق إىل قوله(
فسوف يأيت اهللا بقوم : (واإلنسان إذا صار من اإلبدال فقد ارتقى إىل درجة األحباب الذين عناهم اهللا تعاىل بقوله

هيباً يف البشر، معظم القدر عند كل واحد، بل قد يبلغ مبلغاً ختضع له البهائم والسباع فجعله م). حيبهم وحيبوهنم
والوحوش واحلشرات كخضوعها لسليمان بن داود عليهما السشالم، ويصري احلديد له ليِّناً كما الن لنبيه داود 

ليه السالم وتنقاد له الريح فريكبها عليه السالم، وتصري النار له إذا خاضها برداً وسالماً كما صارت على إبراهيم ع
كركوب سليمان، وتسخر له املياه فيمشي عليها كتسخريها للخضر عليه السالم، ويكلمه النبات واملعادن 

روي أنه إذا أحب اهللا عبداً . واألفالك والنجوم فتفقه على منافعها وختربه بسرائرها كمكاملتها إلدريس عليه السالم
ونفخ فيه روحاً من روحه، حىت ينقاد له كل حجر ومدر، ويتواضع له كل طائر وسبع،  ألبسه صورة من صورته،

: بل قد خيصه بكرامات ال ميكن أن يطلع على معرفتها غُري من ُخصَّ هبا كما قال النيب صلى اهللا عليه وسلم عن ربه
وقال تعاىل إشارة هلا هذا  "أعددتُ لعبادي الصلحني ما ال عٌني رأت وال أذنٌ مسعت وال خطر على قلب بشر " 

وهذه األحوال كما تكون لألنيبء فقد تكون لألولياء املخصوصني ) فال تعلم نفس ما أُخفي هلم من قرة أعني. (املعىن
بالكرامة وليس ذلك مبستبدع وال منكر يف قدرة اهللا تعاىل وال مبناف يف حكمته كما ظن بعض املتكلمني أن ذلك 

ه ال ُيؤَمُن أن ُيفنت به الناُس وإنه يؤدي إىل اشتباه أمر ملعجزة على الكافة، فإن أحكم إذا أظهره على ير أنبياء
ومن بلغه ) أهللا أعلم حيث جيعل رسالته: (احلاكمني ال يؤتى هذه املكرمة إال من هو أهلها كما نبه عليه سبحانه بقوله

ه، وعرف ما ميسكه فيستقيم كما أمر فيه هذه املنزلة فقد آتاه ال شك من العلم واحلكمة قدر ما يهديه ويؤدب
  .فيعرف قدره وال يتعدى طوره

  الباب الثاين والثالثون
  يف إثبات املعاد وفضيلة املوت وما حيصل بعده من السعادة

مل ينكر املعاد والنشأة اآلخرة إال مجاعة من الطبيعيني أمهلوا افكارهم وجهلوا أقدارهم، وشغلهم عن التفكري يف 
ُزين للناس حب الشهوات من : (شأهم شغفُهم مبا زين هلم من حب الشهوات املذكورة يف قوله تعاىلمبدأهم ومن

وأما ). النساء والبنني والقناطري ملقنطرة من الذهب والفضة واخليل املسّومة واألنعام واحلرث ذلك متاع احلياة الدنيا
وتأمل أجزاء العامل علٌم أن أفضلها ) م أضل سبيالكاألنعام بل ه: (من كان سوياً ومل ميش مكباً على وجهه لكونه



ذوات األرواح وأفضل ذوات األرواح ذوو اإلرادة واالختيار يف هذا اعامل، وأفضل ذوي اإلرادة واالختيار الناظر 
يف العواقب وهو اإلنسان فيعلم أن النظر يف العواقب من خاصية اإلنسان، وأنه مل جيعل تعاىل هذه اخلاصية له إال 

مر جعله له يف العقىب، وإال كان وجود هذه القوة فيه باطالً فلو مل يكن لإلنسان عاقبة ينتهي إليها غري هذه احلياة أل
اخلسيسة اململوءة نصباً ومهاً وحزناً وال يكون بعده حالٌ مغبوطة لكان أخس البهائم أحسن حاالً من اإلنسان، 

ربانية اليت أظهرها اهللا تعاىل يف اإلنسان عبثاً كما نبه اهللا تعاىل عليه فيقتضي أن تكون هذه احلكم اإلهلية والبدائع ال
فإن أحكام بنية اإلنسان مع كثرة بدائعها ) أفحسبتم أمنا خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا ال ترجعون: (بقوله تعاىل

سفاد مع ما يشوبه وعجائبها مث نقضها وهدمها من غري معىن سوى ما تشاركه فيه البهائم من األكل والشرب وال
تعاىل اهللا عن ذلك علواً ) كاليت نقضت غزهلا من بعد قوة أنكاثا: (من التعب الذي قد أغين عنه احليوانات سفٌه

الدنيا دار ممر : وما أظهر عند من ألقى عن مناكبه دثار العماية صدق أمري املؤمنني علّي عليه السالم يف قوله. كبريا
وكثري . مروها وقد ُخلقتم لألبد ولكنكم تنقلون من دار إىل دار حىت يستقر بكم القرارال دار مقر فاعربوها وال تع

لو كان ذلك حقاً مل : من اجلهال اتروا بقوم وصفوا بوفور العقل يف أمور الدنيا حيث أنكروا أمر اآلخرة فقالوا
اً شريفاً فإنه ال يتوجه إال حيث ينكره أمثاهلم مع وفور عقوهلم وكثرة فهمهم ومل يعلموا أن العقل وإن كان جوهر

وجه وال غناء له إال فيما إليه ُصرف فإذا ُصرف، إىل أمور آلخرة أحكمها وإذا صرف إىل أمور الدنيا قبلها وعكف 
عليها، وأخل مبا سواها فتقصر بصريته حينئذ عن األمور األخروية كما نبه اهللا عليه يف غري موضع من كتابه وقد 

  .تقدم القول فيه
  ؟

  فصل

اعلم أن املوت املتعارف الذي هو مفارقة الروح للبدن هو أحد األسباب املوصلة لإلنسان إىل النعيم األبدي، وهو 
فهو . إنكم خلقتم لألبد لكنكم تنقلون من دار إىل دار حىت يستقر بكم القرار: " انتقال من دار إىل دار كما روي

  :حلقيقة والدة ثانية قال الشاعر يف ذلكوإن كان يف الظاهر فناًء واضمحالالً فهو يف ا
  أتى ولكل حاملة متام... متخضت املنون له بيوم 

. فإنه جعل للمنون محالً كحمل املرأة ومتخضاً متمخضها ووالدة ووالدة كوالدهتا تنبيهاً على انه أحد أسباب الكون
من كمال الفرخ تفلق البيض عنه  اإلنسان ما دام يف دنياه جار جمرى الفرخ يف البيضة فكما أن: قال بعضهم

وخروجه منه، كذلك من شرط كمال اإلنسان مفارقة هيكله ولوال هذا املوت مل يكمل اإلنسان، فاملوت إذن 
ضروري يف كمال اإلنسان، ولكون املوت سبباً لإلنتقال من حال أوضع إىل حال أشرف وأرفع مساه اهللا تعلى توفياً 

 يتوىف األنفس حني موهتا واليت مل متت يف منامها فيمسك اليت قضى عليه املوت اهللا: (وإمساكاً عنده فقال تعاىل
استأثر اهللا بفالن، وحلق باهللا وحنو ذلك من األلفاظ وألجل أن : وهلذا تقول العرب) ويرسل األخرى إىل أجل مسمى

ومل يكره هذا إال أحد رجلني  املوت احليواين انتقال من منزل أدىن إىل منزل أعلى أحبه من وثق مبا له عند اهللا،
ولتجدهنم : (أحدمها من ال يؤمن باآلخرة وعنده أن ال حياة وال نعيم إال يف الدنيا كمن وصفهم اهللا تعاىل بقوله

). أحرص لناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو مبزحزحه من العذاب أن ُيعمَّر
  :عراً يف هذا املعىنوقال بعض من هذه طريقته ش



  قبل أن تنقل عنها... خذ من الدنيا حبظ 
  بعدها أطيب منها... فهي دار ليس تلقى 

وقد روي . والثاين يؤمن به ولكن خياف ذنبه، فأما من مل يكن كذلك فإنه حيبه ويتمناه كما أحبه الصاحلون ومتنوه
فتمنوا املوت إن كنتم : (وقال تعاىل" حب اهللا لقاءه من أحب لقاء اهللا أ: " عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال

فاملوت هو باب من أبواب اجلنة منه . تنبيهاً على أن من يكون متحققاً حبسن حاله عند اهللا مل يكره املوت) صادقني
واحلياة الذي خلق املوت : (يتوصل إليها، ولو مل يكن موت مل تكن اجلنة ولذلك منَّ اهللا تعاىل به على اإلنسان فقال

فقدم املوت على احلياة تنبيهاً على أنه يتوصل به إىل احلياة احلقيقية وعّده علينا يف نعمه ) ليبلوكم أيكم أحسن عمال
فجعل املوت أنعاماً كما جعل احلياة أنعامأ ) كيف تكفرون باهللا وكنتم أمواتاً فأحياكم مث مييتكم مث حيييكم: (فقال

نعمة ال وصول إليها إال باملوت فاملوت نعمة ألن السبب الذي يتوصل به إىل النعمة ألنه ملا كنت احلياة األخروية 
نعمة، ولكون املوت ذريعة إىل السعادة الكربى مل يكن األنبياء واحلكماء خيافونه، حىت قال أمري املؤمنني علي ابن أيب 

كانوا يتوقعونه ويرون أهنم يف حبس و. واهللا ما أبايل أقع على املوت أو يقع املوت عليَّ: طالب عليه السالم
وقيل أنه ملا مات داود الطائي " . الدنيا سجن املؤمن وجنة الكافر : " وعلى هذا روي. فينتظرون املبشر بإطالقهم

تنبيهاً على أن ) ولئن متم أو قتلتم إلىل اهللا حتشرون: (قال اهللا تعاىل" . أطلق داود من السجن : " مسع هاتف يقول
ولئن قتلتم يف سبيل اهللا أو متم ملغفرةً من اهللا ورمحة خٌري مما : (وقال تعاىل. احلياة املستفادة عند اهللا تعاىل املوت سبيل

وعلى ) اآلية...وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل اهللا أمواتأً بل أحياٌء عند رهبم يرزقون فرحني: (وقال تعاىل) جيمعون
خلقاً آخر فتبارك اهللا أحسن اخلالقني مث أنكم بعد ذلك مليتون مث أنكم يوم مث أنشأناه : (هذا نبه اهللا تعلى بقوله

فنبه على أن هذه التغيريات خلق أحسن فنقض هذه البنية إلعادهتا على وجه أشرف كالنوى ) القيامة تبعثون
ة يف أجسامنا حيتاج أن املزروع الذي ال يصري خنالً مثمراً إال بعد إفساد جثتها، وكذلك الرب إذا أردنا أن جنعله زياد

يطحن ويعجن وخيبز ويأكل فيغري تغريات كثرية هي فساد هلا يف الظاهر، وكذلك البذر إذا ألقي يف األرض يعده من 
ال يتصور مآله وحاله فساداً، فالنفس حتب البقاء يف هذه الدار إذا كانت قذرة راضية باألعراض الدنيوية رضا 

  .يف املآل  اجلَُعل باحلُش أو جاهله مبآهلا

  الباب الثالث والثالثون

ضرب مل حيظ من اإلنسانية إال بالصورة : يف فضيلة اإلنسان إذا شرف على املالئكة قد تقدم أن الناس ضربان
التخطيطية من انتصاب القامة وعرض الظفر والقوة على الضحك ولغو من النطق جيري جمرى املكاء والتصدية وهو 

إحدامها حالته وهو يف : نسان وهو املعنَّى مبا خلق ألجله فمن كان كذلك فله حالتانوضرب هو اإل. دون البهائم
الدنيا ومل يقتحم العقبة ويفك الرقبة بل هو صريع جوعه وأسري شبعة، تنتنه العرقة وتؤمله البقة وتقتله الشرقة، وملا 

واحلالة الثانية قد اقتحم العقبة . ى اإلطالقانه أفضل من املالئكة عل[يقض ما أمره، فهو ما دام يف دنياه ال حيكم له 
وفك الرقبة بعدما قضى ما أمره، فصار من الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنون، بل قد جعل يف مقعد صدق عند 
: مليك مقتدر ذا حياة بال ممات وغىن بال فقر وعز بال ذل وعلم بال جهل وقد قامت املالئكة ختدمه كما قال تعاىل

فحينئذ من جعل له هذه املنزلة فهو ) يدخلون عليهم من كل باب سالم عليكم مبا صربمت فنعم عقىب الدارواملالئكة (
  .أفضل من كثري من املالئكة، أعاننا اهللا على بلوغ هذه املنزلة وجعلنا من املترشحني هلا برمحته أنه على ما يشاُء قدير



سعادتني نفعين اهللا به ومن نظر فيه برمحته أنه على ما يشاء فهذا آخر ما قصدت من بيان تفصيل النشأتني وحتصيل ال
  .قدير وحلمد هللا وصلواته على خري خلقه حممد وآله الطيبني الطاهرين
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