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  ابسة األولى المق

  في تطهير النفس وتجريدها من الشوائب البدنية

باإلعتبار تظهر األسرار، وبقدمي االختبار يصح االختيار، ومن ساء نظره : مسعت أبا سليمان املنطقي يقول
لنفسه قل نصحه لغريه؛ وكما تنظف اآلنية من وسخ ما جاورها وال بسها، ووضر ما خالطها ودنسها، 

ظر إليها، وتستصحبها وحتفظها، ولتكون غنيا ا، وال تريدها إال طاهرة نقية جملوة، لتشرب فيها، وتن
ومىت مل جتدها كذلك عفتها وكرهتها ونفرت منها وطرحتها، ألن طبيعتك ال تساعدك عليها، ونفرتك 
ال تزول منها، وإباؤك ال يفارقك من أجلها، وقشعريرتك ال تذهب من شناعة منظرها؛ وكذلك فاعلم 

نك ال تصل إىل سعادة نفسك وكمال حقيقتك، وتصفية ذاتك، إال بتنقيتها من دون بدنك، وصفائها أ
من كدر مجلتك، وصرفها عن مجلة هواك، وفطامها عن إرتضاع شهوتك، وحسمها عن الضراوة على 

 فاسعد أيها اإلنسان مبا. سوء عادتك، وردها عن سلوك الطريق إىل هلكتك وتلفك وثبورك واضمحاللك

تسمع وحتس وتعقل، فقد أردت حلال نفيسة، ودعيت إىل غاية شريفة، وهيئت لدرجة رفيعة، وحليت 
  .حبلية رائعة، وتوجت بكلمة جامعة، ونوديت من ناحية قريبة

  المقابسة الثانية 

  في علم النجوم

  وهل هو خال من الفائدة دون سائر العلوم؟ وكيفية ارتباط السلفيات بالعلويات 

ة دارت يف جملس أيب سليمان حممد بن طاهر بن رام السجستاين، وعنده أبو زكريا هذه مقابس
الصمريي، والنوشجاين أبو الفتح، والعروضي أبو حممد املقدسي، والقومسي، وغالم زحل ، وكل واحد 

من هؤالء إمام يف شأنه، وفرد يف صناعته؛ سوى طائفة دون هؤالء يف الرتبة، وهم أحياء بعد؛ 
تها جهدي، ورمستها يف هذا املوضع، وقد كادت تضيع يف مجلة تعليق كثري ضاع إستعضت منه فاستخلص

ومن حق العلم، وحرمة األدب، وذمام احلكمة، أن يتحمل كل مشق دوا، ويصرب على . احلسرة واألسى
.  وحتصيلهاوال أنسب فضالً إىل واحد منهم بعينه، ألن شديد يف اقتنائها. كل شديد يف اقتنائها وحتصيلها

وال أنسب فضالً إىل واحد منهم بعينه، ألن الكالم بينهم كان يلتف ويلتبس، وكانت املباهاة واملنافسة 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-املقابسات  3   

يدخالن فيه، ويظهران عليه؛ ويناالن منه؛ وهذا من ذوي الطبائع املختلفة معروف، ومن أصحاب التنافس 
ومبعداً ومصوباً ومصعداً؛ ولكن األمر معتاد، ولو استتب القول بني سائل ومسؤل حلكيت احلال مقرباً 

على ما عرفتك، فكن عاذري عند خلل مير، إن أبيت أن تكون شاكري عند صواب تظهر عليه؟ إن شاء 
  .اهللا تعاىل

مل خال علم النجوم من الفائدة والثمرة؟ وليس علم من العلوم كذلك؟ فإن الطب ليس على هذا، : قيل
مل من أهله، يقصد بالطب استدامة الصحة ما دامت الصحة موجودة، بل الناظر فيه والشادي منه، والكا

وصرف العلة إذا كانت العلة عارضة، وكذلك النحو الذي قصد به املاهر فتق املعاين، وصحة األلفاظ، 
  .وتوخي اإلعراب، واعتياد الصواب، وجمانبة اللحن، على حدود ما يف غرائز العرب وطبائعها وسالئقها

ي قصد به صاحبه إصابة احلكم، واقتضاب الفتيا، وإجياب احلق، ورفع اخلالف، وإقماع وكلك الفقه الذ
  .اخلصم، وحسم مواد التنازع، ورد أهله إىل الرضى والتسليم

وكذلك الشعر الذي منتهاه قائم يف نفس صاحبه، ثابت يف قرحيته، جييش به صدره، وجيود به طبعه، 
 غزل، وهجو مسيء، واسترتال كرمي، وتوشية لفظ، وحتلية ويصح عليه ذوقه؛ من مدح مأمول، وترقيق

وزن، وتقريب مراد، وإحضار خدعة، واستمالة غرير، وضرب مثل، واختراع معىن، وانتزاع تشبيه؛ مع 
تصرف يف األعاريض بني، وقيام بالقوايف ظاهر وكذلك احلساب الذي نفعه ظاهر، وحمصوله حاضر، 

رته دانية، وغبه حممود، وجدواه موجودة، به صحت املعاملة، وقامت ونتيجته منجذبة، ومث. وفائدته عامة
الدولة، وحرس امللك، وجيب املال، وأمن الغنب، وقام الديوان، وقوى السلطان، وقرت الرعية، 

واستفاضت السرية، واستمرت القضية؛ هذا إىل أسرار فيه عجيبة، وغوامض ترجع إليه شريفة، وخواص 
  .ال توجد لغريه غريبة

    

وكذلك البالغة اليت قد علم صاحبها وطالبها ما ينتهي إليه، ويقف عليه، من تنميق لفظ، وتزويق غرض، 
وتغطية مكشوف، وتعمية معروف، وإحضار بينة، وإظهار بصرية، واختصار آت، وتقليق بات، وتأليف 

استعادة مزيد، شارد، وتسكني مارد، وهداية متحري، وإرشاد متسكع، وإقامة حجة، وإرادة برهان، و
وتليطف قول يف عتب، وتسهيل طريق يف إعتاب، ونئة مسرور، وتسلية خمزون، وتلهية عاشق، وتزهيد 

راغب، ونضح عن عرض، وحسم مادة من طمع، وقلب حال عن حال حىت تضم ا أمور منتشرة، 
  .ختمد نريان ملتهبةوتندمل ا صدور منفطرة، وتتسق ا أحوال متعاندة، وتستدرك ا حسرات فائته، و

وحدود هذه العلوم بعيدة، وفوائدها . كاهلندسة يف شرفها، واهليئة يف علو رتبتها: وكالصناعات كلها
wفقد وضح لكل . وليس هذا القدر آتياً على حقائقها، ولكنه مشري إىل موضع، املسألة والبحث عنها. مجة
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ه العلوم كثرية املنافع، عامة املصاحل، ذي حس مقيد، وعقل متأيد، ورأي صحيح، وذكاء صريح، أن هذ
وأن الناس لو خلوا منها، وعروا عنها، لتبدد نظامهم، وانقطع قوامهم، وكانوا باً لكل . حاضرة املرافق

  .يد، وحيارى طول األبد

فإن صاحبه وإن استقصى، وبلغ احلد األقصى، يف معرفة الكواكب وحتصيل ! وليس علم النجوم كذلك
اا ورجوعها، ومقابلتها وتربيعها، وتثليثها وتسديسها، وضروب مزاجها يف مواضعها من مسريها، واقتر

بروجها وأشكاهلا، ومقاطعها ومطالعها، ومشارقها ومغارا، مذاهبها، حىت إذا حكم أصاب، وإذا أصاب 
مر، ال حقق، وإذا حقق جزم، وإذا جزم حتم، فإنه ال يستطيع البتة قلب عني شيء، وال صرف أمر إىل أ

أعين أنه ال يقدر على . تنفري حال قد دنت، وال نفي ملمة قد كتبت، وال دفع سعادة قد أمجعت وأظلت
أن جيعل اإلقامة سفراً، وال اهلزمية ظفراً، وال العقد حال، وال اإلبرام نقضاً، وال اإلياس رجاء، وال 

  .قريباً، وال القريب بعيداًاإلخفاق دركاً، وال العدو صديقاً، وال الويل عدواً، وال البعيد 

وهذا باب طويل، واحلديث فيه ذو شجون، وكأن العامل به، احلاذق فيه، املتناهي يف حقائقه، بعد هذا 
التعب والنصب، وبعد هذا الكد والدأب، وبعد هذه الكلفة الشديدة، واملؤنة الغليظة، مستسلم للمقدار، 

ه مع علمه الكبري، وبصريته الناقدة، إىل حال اجلاهل ذا ومستجد ملا يأيت به الليل والنهار، وعادت حال
ولعل توكل اجلاهل به أحسن من توكل العامل، ورجاءه ! العلم الذي انقياده كانقياده، واعتباره كاعتباره

يف اخلري املتوقع، والشر املتوقى، أقوى وأرسخ من رجاء هذا املدل بزجيه وحسابه، وتقوميه واصطرالبه؟ 
أنت ختاف زحل وأنا أخاف رب زحل، : ذا روى الصاحلون أن الثوري لقي ما شاء اهللا فقال لهوهل: قالوا

وأنت ترجو املشتري وأنا أرجو رب املشتري، وأنت تغدو باالستشارة وأنا أغدو باالستخارة، فكم بيننا؟ 
  .كثري ما بيننا؟ حالك أرجى، وأمرك أجنح وأحجى : فقال له ما شاء اهللا

شروان، وكان من املغفلني األفاضل، روى عنه أنه كان ال يريغ بالنجوم، فقيل له يف ذلك وهذا أنو : قال
  .صوابه شبيه باحلدس، وخطاؤه شديد على النفس: فقال

  .هكذا ترجم وهو كما ترى

فمىت أفضى هذا الفاضل التحرير، واحلاذق البصري، إىل هذا احلد والغاية، كان علمه عارياً من : قال
اً من الفائدة، حائالً عن النتيجة، ال عائدة، وال مرجوع؛ وأن أمراً أوله على ما قررنا، وآخره الثمرة، خالي

على ما ذكرنا، حلرى بأن ال يشغل الزمان به، وال يوهب العمر له، وال يعار اهلم والكدر، وال يعاد عليه 
    هذا إذا كانت األحكام صحيحة ومدركة . بوجه وال سبب

وأرباب الكالم والدين يأبون تأثري . حقة، ومعروفة حمضة، ومل يكن املذهب ما زعمحمققة، أو مصانة مل
. هذه األجرام العالية، يف هذه األجسام السافلة، وينفون الوسائط والوصائل، ويدفعون الفواعل والقوابل w
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 فحصلت حفظك اهللا املسألة بعد تشذب الكالم فيها، ووعيتها جهدي من أوهلا إىل آخرها، بطوهلا

وال أشك يف أطراف زلت عين عند اختالقها واقتباسها، وقد ثقفت اجلواب . وعرضها، ودخلها ومغزاها
. عنها على أوجه أنا أجتهد يف األعراب عنها يف هذا املوضع مببلغ وسعى؛ فإين بني فائتة ال علم يل ا

نفس بالعلم وحمبتها للفائدة، وبني زيادة ال يطمئن منت الكالم إال ا، وكلتامها خطة صعبة لو ال كلف ال
لكان اإلضراب عنها أذب عن العرض، وأصون للقدر، وأبعد من استدعاء الالئمة ممن لعله لو أتى ذا 

  .املقدار لكان عندي عظيم املنة، حقيقاً بالشكر واحملمدة

 وسهام هذه العلوم واملعارف كلها من أثار هذه األجرام العلوية،: فأول ما قيل يف ضد هذا الكالم
  .اخلواطر السريعة والبطيئة واملتوسطة، على أشكال صحيحة دائبة، وأسباب على الطبيعة جارية

عن هذه املسألة، ال على هذا التهويل، جوابان خمتلفان، من وجهني : مث رجع إىل اجلواب، فقال قائل
 واضطراب غريزته، أحدمها هو زجر عن النظر فيه لئال يكون هذا اإلنسان مع ضعيف خميلته،: خمتلفني

وانفتات طينته، وانبتات مريرته، عن ربه حباثاً، متكرباً على عباده، ظاناً بأنه مأيت يف شأنه، قائم جبده 
وقدرته، وحوله وقوته وتشمريه وتقليصه، وجريه وتعريسه، فإن هذا النمط حيجز اإلنسان عن اخلشوع 

 وحيول بينه وبني طرح الكل بني يدي من هو أملك له، خلالقه، واإلذعان لربه، ويبعده عن التسليم ملدبره،
  .وأوىل به

وأما اجلواب اآلخر فهو بشرى عظيمة، على نعمة جسيمة، ملن حصل له هذا العلم، وذلك غيب لو اطلع 
عليه، وسر لو وصل إليه، لكان ما جيده اإلنسان فيه من الروح والراحة، واخلري يف العاجلة واآلجلة، يكفيه 

 اخلطب الفادح، وينهيه عن جتشم هذا الكد الكادح، فاجعل أيها املفكر لشرف هذا العلم بدل مؤونة هذا
  .طلبك ما خيفي عنك خفيه ومكنونه، تذلالً هللا تقدس امسه، فيما استبان لك معلومه، وصح عندك مظنونه

موصوفاً، وإمنا اعلم أن العلم حق، ولكن اإلصابة بعيدة، وما كل صواب معروفاً، وال كل حمال : مث قال
كان العلم حقاً، واالجتهاد يف طلبه مبلغاً، والقياس فيه صواباً، والسعي دونه حمموداً، المتثال هذا العامل 

السفلي، بذلك العامل العلوي، واتصال هذه األجسام القابلة، بتلك األجرام الفاعلة، واستحالة هذه الصور 
ذا صح هذا االتصال والتشابك، وهذه احلبائك والربط، وإ. حبركات تلك املتحركات املتشاكلة بالوحدة

وإذا صح التأثري من . صح التأثري من السفلى باملواصالت الشعاعية، واملداءبات واألحوال اخلفية واجللية
املؤثر وقبوله من املقابل، صح االعتبار، واتسق القياس، وصدق الرصد، وثبت األلف، واستحكمت 

وانثالت العلل، وتعاضدت الشواهد، وصار الصواب غامراً، واخلطأ مغموراً، العادة، وانكشفت احلدود، 
  .والعلم جوهراً راسخاً، والظن عرضاً زائالً

wمث تشقق الكالم يف وجوه خمتلفة، حىت كاد ال حيصل منه ما يكون تلو املسألة واجلواب، ومل أزل أرقى 
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ملكان، على تنافر كثري، وتعاند شديد، وأنفث، وأغزل وأنكث، حىت نظمت هذا الذي مير بك يف هذا ا
هل : وبني أول وآخر، وصدر وعجز، وسالمة ودخل، واقباس اقتباس؛ فمن مجلة ذلك وحومته أن قيل

األحكام ال تصح بأسرها، وال تبطل : تصح األحكام أم ال تصح؟ فكان من حمصول اجلواب أن قال قائل
ونشط لإلصغاء، وصمد حنو الفائدة، بغري متابعة اهلوى، وتلك ليست باهلوينا، إذا أنعم النظر، . من أصلها

ضرب له الوجود احلق، فاألمور املوجودة باحلق قد : وإيثار التعصب، ألن األمور املوجودة على ضربني
أعطت البقية نسبة من جهة الوجود، وارجتعت منها حقيقة ذلك؛ فاحلاكم باالعتبار، الفاحص عن هذه 

الوجود الذي هلذا العامل السفلي من ذلك العامل العلوي، وإن أخطأ فيما فات األسرار، إن أصاب فبنسبة 
واإلصابة يف هذه األمور السيالة املتبدلة عرض، واإلصابة يف . هذا العامل السفلي من ذلك العامل العلوي

فلهذا صح بعض . وقد يكون هناك ما هو كاخلطأ، ولكن بالعرض ال بالذات. أمور الفلك جوهر
  .، وبطل بعض األحكاماألحكام

    

أن هذا العامل السفلي مع تبدله يف كل حال، واستحالته يف كل : ومما يكون إباداً هلذا الفصل وشاهداً قوياً
طرف وملح، متقبل لذلك العامل العلوي، شوقاً إىل كماله، وعشقاً جلماله، وطلباً للتشبه به، وحتقيقاً بك ما 

  .ي هذا العامل السفلي ما يكون مشااً للعامل العلويأمكن من شكله، فهو حبق التقبل يعط

ومن هذا الباب تقبل اإلنسان الكامل من البشر، من امللك، وتقبل امللك من الباري، وكذلك تقبل الطبيعة 
  .للنفس، والنفس للعقل؛ والعقل للباري

تحيل، ال صورة له وإمنا وجب هذا التقبل والتشبه، ألن وجود هذا العامل وجود متهافت مس: قال آخر
وكان من هذا الوجه فقرياً إىل ما ميده ويشده، وأما سنخه . ثابتة، وال شكل دائم، وال هيئة معروفة

وإمنا عرض ما عرض ألن أحدمها مؤثر، . وسوسه فهو موجود ثابت، مقابل لذلك العامل املوجود الثابت
  .رتبة ما وجد التواصلواآلخر قابل، فبحق هذه املرتبة ما وجد التباين، وحبق تلك امل

وقد يغفل، مع هذا كله، املنجم اعتبار حركات كثرية من أجرام خمتلفة؛ ألنه يعجز عن نظمها : وقال آخر
وتقوميها، ومزجها وتسيريها، وتفسري أحواهلا، وحتصيل خواصها، مع بعد حركة بعضها، وقرب حركة 

، وتداخل أشكاهلا، ومن احلكمة يف هذا بعضها، وبطئها وسرعتها، والتفاف صورها، والتباس مقاطعها
اإلغفال أن اهللا تقدس إمسه، يتميز بذلك القدر املغفل، والقليل الذي ال يؤبه له، والكثري الذي ال حياول 

  .البحث عنه، أمراً مل يكن يف حساب اخللق، وال فيما علموا فيه القياس واختلط بالتقدير والتوهم

ناعته هلذا امللك، وهذا املاهر يف علمه هلذا امللك، مث يلتقيان فتكون وهلذا حيكم هذا احلاذق يف ص: قال
w  .هذا وقد حكم له بالغلب والظفر. الدائرة على أحدمها، مع شدة الدفاع، وصدق املصاع 
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إمنا يؤتى أحد احلاكمني ألحد امللكني، ال من جهة غلط يف احلساب، وال : قال يف هذا املوضع النوشجاين
 العمل، ولكن يكون يف طالعه أن يصيب يف ذلك احلكم، ويكون يف طالع ذلك امللك أال من قلة مهارة يف

يصيب منجمه يف تلك احلرب؛ فمقتضى حاله وحال صاحبه حيول بينه وبني الصواب، ويكون اآلخر مع 
صحة حسابه وحسن إدراكه، قد وجب يف طالع نفسه وطالع صاحبه ضد ذلك، فيقع األمر الواجب، 

وقد كان املنجمان من جهة العلم واحلساب أعطيا الصناعة حقها، .  الذي ليس بواجبويبطل اآلخر
ما أحسن : ووفيا ما عليهما فيها ووقفا موفقاً واحداً على غري مزية بينة؛ وال علة قائمة قال أبو سليمان

، والغاية ولوال هذه املشيئة املندفئة: وطاملا يسكت عن هذه املسألة فانقضت عن جواا؟ قالوا! هذا
املستترة، اليت استأثر اهللا ا، لكان ال يعرض هذا اخلطأ مع صحة احلساب ودقة النظر، وشدة الغوص 

وتوخي املطلوب، وتبع غلبة اهلوى وامليل إىل احملكوم له؛ وهذه البقية دائرة يف أمور هذا اخللق، فاضلهم 
ن كان له من نفسه باعث على التصفح وناقصهم ومتوسطهم، ويف دقيقها وجليلها، وصعبها وذلوهلا؛ وم

  .والنظر والتخري واالعتبار، وقف على ما أومأت إليه عن كثب، وسلمه من غري منكر وال صخب

وحلكمة جليلة ضرب اهللا دون هذه العلل باألسداد، وطوى حقائقه عن أكثر العباد، وذلك أن : مث قيل
ع عند العقل، فال أحد إال وهو يتمىن أن يعلم للعامل مبا سيكون وحيدث ويستقبل، علم خلق للنفس، واق

الغيب ويطلع عليه، ويدرك ما سوف يكون يف غد، وجيد سبيالً إليه، ولو دل السبيل إىل هذا الفن لرأيت 
الناس يهرعون إليه، وال يؤثرون سبيالً آخر عليه، حلالوة هذا العلم عند الروح، ولصوقه بالنفس، وغرام 

ان فيه؛ فبنعمة من اهللا مل يفتح هذا الباب، وال انكشف من دونه الغطاء، حىت كل أحد به، وفتنة كل إنس
يرتعي كل أحد روضه، ويلزم حده، ويرغب فيما هو أجدى عليه وأنفع له، أما عاجالً فقد علمت أن 

علم ما يكون أحب إىل مجيع الناس من كل فقه وكالم وأدب وهندسة وشعر وحساب وطب، ألن هذه 
فطوى اهللا عن اخللق حقائق الغيب، ونشر هلم نبذاً منه، وشيئاً يسرياً . هي الفاصلة الكربىرتبة إآلهية، و

  .يتعللون به، ليكون هذا العلم حمروصاً عليه كسائر العلوم، وال يكون مانعاً عن غريه

ولوال هذه البقية اليت فضحت الكاملني، وأعجزت القادرين، لكان تعجب اخللق من غرائب : قال
  .ث، وعجائب الضروب، وظرائف األحوال، عبثاً وسفهاً، وتوكلهم على اهللا هلواً ولعباًاألحادي

    

وهذا يتضح مبثال، وليكن ذلك املثال ملكاً يف زمانك وبالدك واسع امللك، عظيم الشأن، بعيد : مث قيل
يضع اخلري يف الصيت، شائع الذكر، معروفاً باحلكمة، مشهوراً باحلزامة، متصل اليقظة، قد صح عنه أنه 

موضعه، ويوقع الشر يف موقعه، عنده جزاء كل سيئة، وثواب كل حسنة، قد رتب لربيده، وأصلح 
w  .األولياء له، وكذلك نصب جلباية أمواله أقوم الناس ا، ويعاقب ويثيب، ويفقر ويغين، وحيسن ويسيء
w
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ه حلضرته، وآخر خبالفته وشرف آخر بكتابت! وكذلك لعمارة األرض أض الناس ا، وأنصحهم فيها
إذا نظرت إىل ملكه وجدته موزوناً بسداد الرأي، وحممود التدبري وأولياؤه . ووزارته، يف حضره وسفره

وامللك يأمر وينهي، . حواليه، وحاشيته بني يديه، وكل خيف إىل ما هو منوط به، ويبذل وسعه دونه
يربق ويرعد، ويقدم ويؤخر، وخيلع ويهب، ويصدر ويورد، وحيل ويعقد، وينظم ويبدد، ويعد ويوعد، و

وقد علم صغري أوليائه وكبريهم، ووضيع رعاياه وشريفهم، ونبيه الناس وخاملهم، أن الرأي الذي يطلق 
بأمره كذا وكذا صدر من امللك إىل كاتبه، ألنه من جنس املكاتبة وعالئقها، وما يدخل يف شرائطها 

ريده، ألنه من أحكام الربيد وفنونه وما جيري يف كليته، والرأي اآلخر صدر إىل صاحب ب. ووثائقها
واألمر اآلخر ألقى إىل صاحب املعونة، ألنه من جنس ما هو مرتب له ومنصوب من أجله؛ واحلديث اال 

يف كل هذا مسلم إليه ومعصوم به، ال . اآلخر صدر إىل القاضي، ألنه من باب الدين واحلكم والقضاء
يستبد بشيء دونه، فاألحوال على هذا كلها جارية على أذالهلا وقواعدها يف يفتات عليه يف شيء، وال 

جماريها، ال يزل منها شيء إىل غري شكله، وال يرتقى إىل ما ليس من خليقته، وهكذا ما عدا مجيع ما 
حددناه بامسه وحكيناه برمسه، فلو وقف رجل له من احلزم نصيب، ومن الفطنة قسط على هذا امللك 

وعلى هذا امللك اجلسيم، وسدد فكره، وحدد ومهه، وصرف ذهنه، وتصفح حاالً حاالً، العظيم، 
وحسب شيئاً شيئاً، وقدر أمراً أمراً، وتأمل باباً باباً، وختلل شيئاً شيئاً، ورفع سجفاً سجفاً، وتقفر وجهاً 

، ويقع عليه هذا وجهاً، ألمكنه أن يعلم ما يتم له هذا النظر، ويسره هذا القياس، ويصدره هذا احلدس
اإلمكان، ملا سيعمله هذا امللك غداً، أو يسديه بعد غد، وما يتقدم به إىل شهر، وما يكاد يكون منه إىل 
سنة وسنني، ألنه على األحوال ملياً؟ وجيلوها جلواً، ويقايس بينها قياساً، ويلتقط من الناس لفظاً لفظاً، 

، ويفعل كذا وكذا وهذا يدل على كذا وكذا، وإمنا يترك كذا وكذا: وحلظاً حلظاً، ويقول يف بعضها
جرؤ هذه اجلرأة على هذا احلكم والبت، ألنه قد ملك حلظ امللك ولفظه، وحركته وسكونه، وتعريضه 
وتصرحيه، وجده وهزله وسجيته وجتعده، واسترساله، ووجومه ونشاطه، وانقباضه وانبساطه، وغضبه 

، وبشره وقطوبه، مث يهجس يف نفس هذا امللك يوماً هاجس، ومرضاته، ونادره ومعتاده، وسفره وحضره
أريد أن أعمل عمالً، وأوثر أثراً، وأحدث حاالً ال يقف عليها أوليائي، وال : وخيطر بباله خاطر، فيقول

وال املتعلقون حببايل، وال أحد من أعدائي واملتتبعني ألمري، واحملصني . املطيفون يب، وال املختصون بقريب
، واملترقبني لعطاسي ونعاسي؛ وال أدري كيف أقترحه، ألين مىت تقدمت يف ذلك بشيء إىل كل ألنفاسي

من يلوذ يب ويطيف بناحييت، كان األمر يف ذلك نظري مجيع أموري؛ وهذا هو الفساد الذي يلزمين جتنبه، 
wللصيد ذات يوم فيقدح له الفكر الثاقب، والذكاء الالهب، أنه ينبغي أن يتأهب . وجيب على التيقظ فيه
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فيتقدم بذلك ويذيعه ويطالب به، فيأخذ أصحابه وخاصته يف أهبة ذلك وإعداد اآللة، فإذا تكامل ذلك له 
أصحر للصيد وتشوف له، وتطلبه يف البيداء، وصمم على بعض ما يلوح له، وأمعن قبله، وركض خلفه 

 تلك الفجاج اخلاوية، واملدارج جواده، وشدد يف طلبه بداده، وى من معه أن يتبعه حىت إذا وغل يف
املتنائية، وتباعد من منت اجلادة، وواضح احملجة، صادف إنساناً فوقف عليه وحاوره وفاوضه، فوجده 

نعم، وهل اخلري إال يف وعندي؟ : أفيك خري؟ فقال: حصيفاً حمصالً، يتقد فهما، وينتقد إفهاماً، وقال له
إن الواقف عليك واملكلم لك، ملك هذا اإلقليم، : ؟ فقال لهوإال معي؟ ألق إىل ما بدا لك وخلين وذلك

السعادة قيضتين لك ، واجلد أطلعك علي، : فال ترع واهدأ وال تقلق؟ فيكفر له عند مساع هذا ويقول
إين أريد أن أصطفيك ألرب يف نفسي، وأبلغ بك إن بلغت ذلك يل، وأريد منك أن : فيقول له امللك

، وصاحباً يل نصوحاً، فقم يل بذلك جبهدك ووسعك، واطو سري عن تكون عيناً على نفسك زكية
فإذا بلغ منه غاية الوثيقة والتوكيد ألقى إليه عجرته وجبرته، ويعثه . مسانح فؤادك فضالً عما خال ذلك

على السعي والنصح وحتري الرضى، ووصاه مبا أحب وأحكمه وأزاح علته يف مجيع ما يتعلق املراد به، 
مث ثىن عنان دابته إىل وجه عسكره وأوليائه وحلق م، وتعلل بقية النهار يف قضاء . حبضورهوال يتم إال 

     مث . وطره من صيده

وليس عند أحد من رهطه وبطانته وغاشيته وحاشيته وخاصته . عاد إىل سريره يف داره، ومقره يف ملكه
والناس على سكنام وغفالم حىت . وعامته، علم مبا قد أسره إىل ذلك الكهل الصحراوي ومبا حادثه فيه

ما : وكل عند ذلك ول. أصبحوا ذات يوم عن حادث عظيم، وأمر جسيم، وشأن هائل، وعارض حمري
أعجب هذا؟ من فعل هذا؟ مىت يأ هذا؟ من ارتصد هلذا؟ من انتصب هلذا؟ وكيف مت هذا؟ هذا صاحب 

وهذا الوزير األكرب وهو !  اخلربة به مبعزلوهذا صاحب املعونة وهو عن! الربيد وليس عنده منه أثر
وكلهم عن األمر الذي دهم مشدوه، وهو ! وهذا حاجبه وهو ذاهل! وهذا القاضي وهو متفكر! متحري

وقد قضى امللك مأربته، وأدرك حاجته، وأصاب طلبته، وبلغ غايته، وأنفذ رأيه، ونال !... منه متعجب
شتري واملريخ والشمس والزهرة وعطارد والقمر، وإىل الربوج أربه، كذلك ينظر هذا املنجم إىل زحل وامل

وطبائعها، والرأس وال ذنب وتقاطعهما، واهليالج والكد خذاة، وإىل مجيع ما داىن هذا وقاربه، وكان له 
عند أشياء كثرية من سائر الكواكب اليت هلا حركات . فيه نتيجة ومثرة، فيحسب وميزج، ويرسم ويقلب

ية، فينبعث مبا أغفله وأمهله وأضرب عنه ومل يتسع له، ما ميلك عليه حسه وعقله وفكره بطية، وآثار مطو
ورويته، حىت ال يدري من حيث أتى، وال من أين دهى، وكيف امتزج عليه األمر، وانسد دونه الطلب، 

باهللا هذا وال خطأ يف احلساب، وال تقصري يف احلق، وهذا كي يالذ ! وفاته املطلوب، وعزب عنه الرأي؟
wعز وحل يف األمور ويعلم أنه مالك الدهور، ومدبر اخلالئق، وصاحب الدواعي والعوائق، والعامل على 
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كل نفس، واخلاطر عند كل نفسس؛ وأنه إذا شاء نفع، وإذا شاء ضر، وإذا شاء أسقم، وإذا شاء شفى 
لكربة، واملؤنس يف الغربة، وإذا شاء أغىن، وإذا شاء أفقر، وإذا شاء أحيا، وإذا شاء أمات؛ وأنه كاشف ا

  .وأنه الي الغمة، وصارف األزمة، ليس فوق يده يد، وهو األحد الصمد، على األبد والسرمد

    

وكنت مسعت احلراين الصويف يقول قدمياً مبكة وكان شام شيئاً من احلكمة، وعرف ذرواً من حديث 
مربوطة بالفلكيات، عنها حتدث، ومن هذه األمور وإن كانت منوطة ذه العلويات، : األوائل فقال

ومثال : قال. جهتها تنبعث، فإن يف عرضها ما ال يستحق أن ينسب إىل شيء منها إال على وجه التقريب
ذلك، ملك له سلطان واسع، ونعمة مجة، يفرد كل أحد مبا هو الئق به، ومبا هو ناهض فيه، فيويل مثالً 

يفرق على يده، وجيمع على يده، مث إن هذا امللك قد يضع يف هذه بيت املال خازناً مليئاً، كافياً شهماً، 
اخلزانة شيئاً ال علم للخازن به، وقد خيرج منها شيئاً ال يقف اخلازن عليه، ويكون هذا منه دليالً على 

  .ملكه واستبدادة، وعلى تصرفه وقدرته

  . فإنه شاهد له، وجار معهإىل ها هنا كان كالم احلراين، ومثله هذا وإن كان نظرياً للمثل األول

وقيل أيضاً يف عرض الكالم الذي كان بني أولئك املشايخ ما هو زجر عن تعاطي هذا العلم، ومانع عن 
ملا كان عامل النجوم، وصاحب الشغف باألحكام، يريد أن يقف على أحداث : التحقيق بباب احلكم

س، ووالية وعزل، ومقام وسفر، الزمان يف مستقبل الوقت، من خري وشر، وخصب وجدب، وسعادة حن
وغم وفرح، وفقر ويسار، وحمبة وبغض، وجدة وعدم، وعافية وسقم، وألفة وشتات، وكساد ونفاق، 

وإصابة وإخفاق، وراحة ومشقة، وقسوة ورقة، وتيسري وتعسري، ومتام وانقطاع، والتئام وانصداع، 
ناقص يف األصل، زائد يف الفرع، وافتراق واجتماع، واتصال وإنبتات، وحياة وممات، وهو إنسان 

وزيادته يف الفرع ال ترفع نقصانه يف األصل، ألن نقصانه بالطبع، وكماله بالعرض، وهو ذه احلال 
احملطوطة بالسنخ، املزوقة بالطني، قد بارى باريه، وجاري جمربه، ونازع ربه، وتتبع غيبه، وتوغل علمه، 

ة هذا العلم، وقصر قوته عن االنتفاع به، واالستثمار من وختلل حكمه، وعارض مالكه، حرمه اهللا فائد
شجرته، وأضافه إىل من ال حييط بشيء منه، وال جتلى بشيء يف باب القسر والقهر، وجعل غاية سعيه فيه 

  .اخليبة، واية علمه منه احلرية، وسلط عليه يف صناعته الظن واحلدس، واحليلة والزرق، والكذب واخلتل

من ذلك صدراً، وهو مبثوث يف الكتب، ومنشور يف االس، ومتداول بني الناس؛ ولو شئت لرويت 
بذلك وأشباهه حط رتبته، ورده على عقبيه، ليعلم أنه ال يعلم إال ما علم، وأنه ليس له أن يتمطى مبا علم 

ع ويعبد، على ما جهل، فإن اهللا ال شريك له يف غيبه، وال وزير له يف ربوبيته، وأنه يؤنس بالعلم ليطا
وهذا . ويوحش باجلهل ليفزع إليه ويقصدن عز رباً، وجل إالهاً، وتقدس مشاراً إليه، وتعاىل معتمداً عليه w
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  .كما ترى

قد يقوى هذا العلم يف بعض الدهر، حىت يشغف به ويدان بتعلمه، بقوة مساوية وشكل : قال العروضي
فتغلب اإلصابة حىت يزول اخلطأ؛ وقد يضعف فلكي، فيكثر االستنباط والبحث، وتستبد العناية والفكر، 

هذا العلم يف بعض الدهر، فيكثر اخلطأ فيه لشكل آخر يقتضي ذلك، وحىت يسقط النظر فيه، وحيرم 
البحث عنه، ويكون الدين حاظراً لطلبه واحلكم به؛ وقد يعتدل األمر يف دهر آخر، حىت يكون اخلطأ يف 

ون الدواعي والصوارف متكافئة، ويكون الدين ال حيث وزن الصواب، والصواب يف قدر اخلطأ، وتك
  .على طالبه كل احلظر

وهذا إذا صح تعلق األمر كله مبا يتصل ذا العلم السفلي من ذلك العامل العلوي، فإذاً الصواب : قال
  .املوافقةواخلطأ حمموالن على القوى املنبثة، واألنوار الشائعة، واآلثار الرائعة، والعلل املوجبة، واألسباب 

إمنا القوم اختصروا الكالم، : ورأيت أبا سليمان يرتضى ذا القول، ويقوي هذا الرأي قال النوشجاين
  .وقربوا البغية، فإن اإلطالة مصدة عن الفائدة، ومضلة الفطن والفهم

: ومل بني؟ قال: ليس عن جواب يتسبب على كل وجه؟ فقيل: قيل هل تصح األحكام؟ فقال غالم زحل

صحتها وبطالا متعلقان بآثار الفلك، وقد يقتضي شكل الفلك يف زمان أن ال يصح منها شيء وإن ألن 
غيص على دقائقها، وبلغ إىل أعماقها؛ وقد يزول ذلك الشكل فيجيء زمان ال يبطل منها شيء فيه، وإن 

قاربان، ومىت قورب يف االستدالل؛ وقد يتحرك هذا الشكل يف وقت آخر إىل أن يكثر الصواب فيهما ويت
  .وقف األمر على هذا احلد مل يثبت على قول قضاء، وال يوثق جبواب

  .هذا أحسن ما ميكن أن يقال يف هذا الباب، وهو الذي من كالم الشيخ أيل حممد: فقال أبو سليمان

    

 من فأما اجلواب الذي هو كالبشرى بفائدة هذا العلم ومثرة هذه احلال، على ما تقدم: قيل بعد هذا كله
وإمنا أحيز يف الرواية قليالً ألن . قول من قال من اجلماعة، فهو ما أختم به هذا املقابسة إن شاء اهللا تعاىل

كالم القوم اختلط اختالطاً منع من أداء ما جرى من ذلك على كنهه وخاصته، بعضه بالطول، وبعضه 
 أين خلعت احلياء خلعاً، وتصديت بالتحريف، وبعضه بالدقة والغموض، وبعضه بالكناية والتعريض؛ ولوال

للوم تصدياً، يف حترير هذا الكالم على ما به من اضطراب اللفظ، وانتثار املعىن، وزيغ التأليف، وترامي 
احلكاية، لكان ذلك كله منسياً يف مجلة ما نسي، ومغموراً يف غمار ما جهل، وفائتاً يف عرض ما فات، 

نفور، والبيان حروف، والبالغة ظنون، واجلهل صاحب، والعلم، حرسك اهللا، وحشي ، واحلكمة 
وعلى ذلك فقد نسقت يف هذا الكتاب ما إن مل تكن فيه . والسفه طباع، والعي ألوف، والقلب شعاع

wإىل اهللا نشكو تسوالنا يف إيثار . فائدة لغريي، مل يعد أن تكون تذكرة لنفسي وتبصرة ملن يعزو معزاي
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 اخللق، وما قد حل بنا، ونزل بساحتنا، من فقد الناصر، وإسالم املعني، الصدق، وحتقيق العقد، وتصفية
  .افتضحنا فاصطلحنا: فنحن كما قال القائل

    

إن اهللا تعاىل وتقدس، اخترع هذا العامل وزينه ورتبه، وحسنه ووشحه، ونظمه : قال بعض احلاضرين
ه بكل ما اطبا العقول تصفحه ومعرفته، وهذبه، وقومه وأظهر عليه البهجة، وأبطن يف أفنائه احلكمة، وحف

وحشاه بكل ما حث النفوس إىل تقليبه، والتعجب من أعاجيبه، وأمتع األرواح مبحاسنه، وأودعه أموراً، 
واستجن به أسرار، مث حرك أولئك عليها حىت استثارا ولقطتها واجتلتها وعشقتها ووهلت عليها، ألا 

 مزج بعبض ما فيها ببعض، وركب بعضه على بعض، وأحال عرفت ا را وخالقها تبارك وتقدس
بعضه إىل بعض، بوسائط من أشخاص وأحساس وظبائع وأنفس وعلوم وعقول، وتصرف يف ملكه 

بقدرته وحكمته، ال معيب الفضل، وال مقلى االختيار، وال مردود احلكم، وال جمحود الذات، وال حمدود 
د شيئاً، ومل ينتفع بشيء؛ بل استفاد منه كل شيء؛ حبسب الصفات؛ وهو سبحانه مع هذا كله مل يستف

مادته املنقادة، وصورته املعتادة؛ ومل يثبت بشيء؛ وثبت به كل شيء؛ ومل حيظ بشيء، وحظى به كل 
فلما كان . شيء، فهو الفاعل القادر، واجلواد الواهب، واملنيل املفضل، واألول السابق، والواحد املطلق

علوي يتصفح سكانه، ويتعرف أماكنه وآثاره، ومواقعه وأسراره، متعرضاً ألن يكون الباحث عن العامل ال
ذا الوجه املعروف، استحال أن يستفيد بعلمه، كما استحال وبطل أن . مشااً لباريه، مناسباً لربه

ألن نعته لصق به، وحكمه لزمه، وحليته بدت منه، وصفته عادت عليه، وهيئته . يستفيد خالقه بعلمه
هذه حال إذا فطن هلا، وأشرف عليها، ببصرية ثاقبة، وحتقق حقيقتها وتوىل للخربة بنسي ما فيها، . تعلقته

علم اضطراراً عقلياً أا أجل وأعلى، وأنفس وأسىن، وأرفع وأوىف، وأعظم وأزكى، وأدوم وأبقى، من 
ائد علومهم فيما حفظ عليهم حد ألن أولئك أعملوا فو. مجيع فوائد سائر العلوم اليت حازها إليك العاملون

اإلنسان وخلقه، ومادته وشهوته، وأخذوا يف اجتالب نفع، ودفع ضر، ونقصت رتبتهم مبشاكهته 
وكذلك خرب اهللا نقصهم يف علمهم بفوائد نالوها، ومنافع . ومناسبته، والتشبه خباصيته، والتحلي حبليته

ذه اخلفايا واألسرار، يف هذه األجرام واألنوار، حازوها، وأوطار قضوها بسببها، فأما من أراد معرفة ه
على ما هيئت له، وعبئت عليه، ونظمت به، ورتبت فيه، وزينت مبحاسنه، فهو حرى جدير أن يعرى من 

مجيع ما وجده صاحب كل علم من املرافق واملنافع على ما اتسع القول به يف فاحتة هذه املقابسة وينفرد 
وهذه لطيفة مىت وقف عليها حق . ه، غري مستفيد بذلك فائدة وال جدوىحبكم من رتبها على ما هي علي

الوقوف، وتقبلت حق التقبل، كان املدرك هلا أجل من كل طلب وإن عز، ألا بشرية صارت آهلية، 
وهذا فن قلما . وجسمية استحالت روحانية، وطينية إنقلبت نورية ومركب عاد بسيطاً، وجزء حال كالً w
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مث إين بعد هذا كله قلت أليب سليمان يف خلوة أيها الشيخ، تكررت يف هذه . به عليهيهتدى إليه، ويتن
: مثل قول القائل: ما هي؟ قلت: املسألة كلمات جافية بشعة ماينة مكروهة، ال أراها تسلم أو تسلم؟ قال

فته عادت نعته لصق به، وحكمه لزمه، وحيلته بدت منه، وص: مشاكها لربه، ومناسباً لباريه؛ ومثل قوله
لعمري إن تقديس الباري ميحق هذا كله ويذهب به، ويطرحه وينفيه، ولكن إذا عرفه وأشار : فقال! عليه

إليه وكىن عن ربوبته، وأفصح عن آهليته، مل جيد بداً من هذه الكلمات اليت هي ألطف ما يف ملكه، 
ق يف عبارام وإشارام لكنها وأشرف ما يف قوته واملراقى اليت هي فوق املرام اليت تتراسل بني اخلل

مستعارة يف محى التوحيد وحرم املعرفة، مرفوعة املقادير عما يدنسها ويذيلها، ويفسدها وحييلها، على 
عادة أهل اللسان يف األمساء والصفات واحلروف واألحداث، وإمنا يوحى إىل هذه الغايات ذه العبارات 

وهذا . رع العقل، وتسبق ظن املقدر كما تسبق وهو املستشعرإحياء، ألا تفوت ذرع القول كما تفوت ذ
اضطرار اشترك مجيع أهل اللغات فيه عند إخبارهم عن آهلتهم، إال من كانت معرفته من جنس معرفة 
العامة، واستبصاره من قبيل استبصارها، وعبارته يف طريق عبارا، والعامة ال توحيد هلا، وال حقيقة 

  .معها، وال مباالة ا

    

أحدمها زجر عن النظر يف هذا : حصل لنا يف هذه املسألة جوابان: قلت أليب سليمان يف هذا املوضع
العلم، على ما طال الشرح فيه، واآلخر على هذه الفائدة اليت تكاد الروح تطري معها طرباً عليها، فهل 

حلظ الوافر منه ليكون اجلواب جيوز أن نعتقد فساد أحد اجلوابني؟ وهو ما ى عن التبصر فيه واألخذ با
اجلوبان صحيحان، وذلك أن ها هنا أنفساً خبيثة، وعقوالً رديئة، : اآلخر جامعاً لوجوب احلق؟ فقال

ومعارف خسيسة، ال جيوز ألرباا أن ينشقوا ريح احلكمة، أو يتطاولوا إىل غرائب الفلسفة، فالنهي ورد 
نفوس اليت قوا احلكمة، وبلغتها العلم، وعدا الفضائل، فأما ال. من أجلهم، وهو حق واحلال هذه احلال

وعقدا احلقائق، وذخرها اخلريات، وعمارا املكارم، ومهتها املعايل، فإن النهي مل يتوجه إليها، والعيب 
مل يوقع عليها؛ كيف يكون ذلك وقد بان مبا تكرر القول فيه، أن فائدة هذا العلم أجل فائدة، ومثرته 

ة، ونتيجته أشرف نتيجة؟ فليكن هذا كله كافا عن سوء الظن، وكافياً لك عما وقع القول فيه أحلى مثر
  .وطال بني هؤالء السادة اجلحاجحة يف الفهم والعلم والبيان والتصفح

هذا أبقاك اهللا آخر ما نقلت به من حكاية هذه املقابسة بني هذه الطائفة الفاضلة، وقد اعتذرت إليك يف 
 من قصور ال حيلة يل فيه، ومن تقصري مل أقصد اختياري إليه، وظين بايثارك لستر القبيح خالهلا مراراً

  .على إخوانك، ونشر اجلميل عن أصدقائك مجيل، واهللا كايف وكافيك، ونعم الوكيل
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  المقابسة الثالثة 

  في أن اإلنسان قد يجمع أخالقاً متباينة

ضره مجاعة منهم عيسى بن ثقيف الرومي أبو السمح، جرى عند ابن سعدان يوماً كالم يف األخالق، وح
من أراد : وغري هؤالء من مشايخ النصارى، وكانوا متحرمني بالفلسفة وحمبني ألهلها، وكان حمصول ذلك

أن يكسب نفسه هيئة مجيلة، وسجية حمودة، بتهذيب األخالق وتقوميها وتطهري من األدناس اليت نعتريها، 
دمها عسر ذلك وإباؤه، وتعذره والتواؤه، فيظن لذلك أن األمر الذي حياوله أح: تقسمه أمران متباينان

واآلخر استجابة ذلك وانقياده، ومطاوعته . معجوز عنه، وأنه غري مقدور عليه، وأن الوصول إليه حمال
 وإمكانه، فيظن ذلك أن الغاية اليت يؤمها باجتهاده وقصده نظافة بدنه، وتدليك أعضائه، وتقليم أظافره،

ونفي القذى عن عينيه، وتسريح شعره، وترجيل مجته، وتنقية أرفاغه وإزالة الدرن عن مغابنه بيده ويد 
غريه، والقيم يف احلمام وغريه، وقدر على ذلك ووجد السبيل إليه سهالً حىت خيرج من احلمام ناضر البدن 

 كان راكبه ومالزمه من نقي األطراف قد اكتسب صاحبه صباحة ونظافة وضياء وخفة ظاهرة من ثقل ما
الوسخ والدرن، فإن أراد بعد ذلك أن حيول فطس أنفه قفاً، وزرقة عينه حوراً، ولفف لسانه استمراراً، 

. أراد احملال، وحاول املعجوز عنه، وقرف بسوء االختيار، وحكم عليه ببوار السعي وبطالن االجتهاد

وليس له . أسه من إصالح ما هو غري مستطاعومع هذا فليس له أن ييأس من إصالح ما هو مستطاع، لي
  .أيضاً أن يرجو إصالح ما ليس مبستطاع، القتداره على إصالح ما هو مستطاع

قطب هذه املذاكرة يف األخالق، على أن ذيبها وتطهريها وردها إىل مقارها، وتسويتها وتعديلها من 
من نفسها يف أشياء خاصة، ويف مواضع الصعب املتعسر، واملمتنع املتعذر، لكنها مع هذا كله ممكنة 

معلومة، بعض اإلمكان، وضامنة االستحالة فيها بعض الضمان، فعلى هذا ال ينبغي أن يطمع يف إصالحها 
  .كل الطمع، وال يقطع الرجاء عن إصالح املمكن منها كل القطع

    

الكالم والناس من وكان يف كالمهم حشو كثري حصلت خالصة زبدته ما أعدت ههنا، وذكرته يف مجلة 
أول الدهر إمنا يتكلمون يف األخالق، على هذا تدل الكتب السالفة، واألشعار املتقدمة، واملواعظ القائمة، 
واملزاجر املترددة، ومع ذلك كله من طبع على اجلنب ليس جييء منه شجاع، ومن طبع على الغرية مل ميكنه 

 يف قوته شيء أظهره، ومن استكن يف مزاجه شيء أن يغفل، ومن وجد يف سوسه شيئاً أبداه، ومن كان
أبانه واألصل طالع على رابية األيام، واالختيار يف األشياء قوة ضعيفة جداً ال ثبات هلا مع الضرورة اليت 

wترد قاهرة، وتوايف جمربة، فإن االختيار أيضاً يف األول من مجلة تلك الضرورة يف عرض القسمة السماوية، 
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وقد شاهدنا . هر، وسعى وسفر؛ وإن تكن اآلخر بطل حكمه ورمسه، وارتفع عيبه وفعلهإن أذن له بدا وظ
وقد . من ميدح اجلود وحيث عليه، وحيسنه ويدعو إليه، وهو أبعد الناس من العمل به، والقيام حبكمه

ن وجدنا من يلوم التغافل يف احلرمة وما جيري معها، ويبعث على الغرية والصرامة فيها، وخوض الدم م
فكأن ما يقوله أحدهم ذاماً . أجل عارض يف باا، وهو أشد الناس احنالالً فيها، وأظهرهم اختالالً عليها

  .ومادحاً، هو غري ما ينبغي أن يأتيه أو يتركه جمتنباً

كثري من أخالق اإلنسان ختفى عليه، وتطوى عنه؛ وذلك جلي لصاحبه وجاره : وكان أبو سليمان يقول
 أخفا من ذلك على صاحبه وجليسه ومعامله وقريبه وبعيده، وكأنه يف عرض هذه وهو يدرك. وعشريه

يرضى عن نفسه يف شيء هو املغتاظ . األحوال عامل جاهل، ومتيقظ غافل، وجبان شجاع، وحليم طائش
وهذا كله دليل على أن اخللق يف وزن اخللق وعلى نساجه، يعسر منه ما يعسر : قال. على غريه من أجله

  . ويسهل من هذا ما يسهل من ذاكمن هذا،

  .شعار: ما اخللق؟ قال: قلت له عند التفاف الكالم يف هذا احلد

  .ما أنشأته النفس الفاضلة يف ذي املزاج املعتدل: فما احملمود منه؟ قال: قلت

  .ما توريه الطبيعة يف ذي املزاج املتفاوت: فما املذموم منه؟ قال: قلت

ل هذا الكتاب فيها، وهلذا ما جيب أن خيطى، وإن أمكن عدت إليها يف والكالم يف األخالق مطرب، وك
  .فالغرض كله تقديرها بالقسطاس، وتطهريها من األدناس، اليت عليها مجهور هذا اخللق. أثناء غريها

  المقابسة الرابعة 

  في الناموس اآللهي ووضعه بين الخلق

ال بد يف وضع الناموس اآلهلي الذي يتوجه به إفاضة اخلري، وترتيب السياسة، وما : مسعت ابن مقداد يقول
يورث سكون البال، وحيسم مواد الشر، ويوطد دعائم السنن، ويبعث على تشريف النفوس وتزيني 

ح إىل طلب احلق األخالق، ويقرب الطريق إىل السعادة املطلوبة، ويواصل أسباب احلكمة، ويشوق األروا
وإيثار العقد، ويقدم دواعي العدل والنصفة والرمحة واملكرمة من األخبار اليت تنقسم بني ما هو صدق 

حمض، وبني ما هو صدق ممزوج، وتكون األلفاظ اليت تدور ا، واللغات اليت ترجع إليها، كثرية الوجود، 
هم وبدء خلقهم وأول سنخهم، قد افترقوا مسحة عند التأويل، وإمنا وجب ذلك ألن الناس يف أصل جبلت

جمتمعني، واجتمعوا مفترقني، واختلفوا مؤتلفني، وائتلفوا خمتلفني، وإحساسهم متوقدة، وظنوم جوالة، 
وعقوهلم متفاوتة، وأذهام عاملة، وآراؤهم سائحة، وكل منهم منفرد مبزاج وشكل وطباع وخلق ونظر 
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، وضراوة ونفرة، واستحسان واستقباح، وتوق ووقفة وإقدام وفكر، وأصل وفرع واختيار وإلف وعادة
هذا سوى أعراض كثرية خمتلفة ال أمساء هلا عندنا خالصة، . وجسارة، واعتراف وشهادة، وت ومكابرة

  .وال صفات متميزة

ومصل هذا كمثل رجل أصلح طعاماً كثرياً واسعاً خمتلفاً من كل لون وجنس ومذاق ورائحة ووضع : قال
وحرارة وبرودة، وحالوة ومحوضة، ونصبه على مائدة واسعة عظيمة، فجمع ذوي عدد جم، فمىت وقصد 

مل تكن املائدة ذات ألوان خمتلفة، وأطعمة مركبة، متباينة يف القلة والكثرة وامللوحة واحلرافة، ومرقة 
اللون الذي تدعو إليه املتقدمة، مل يقبل كل إنسان على ما يفيق به شهوته اخلاصة هلن ومل متتد يده إليه ب

العني، ألن للعني نوعاً من الطلب ليس للغم، وللنفس أيضاً مثل ذلك؛ أعين النفس املتغذية، فهذا غري ما 
  .هو مطلوب للنفس الناطقة من الترتيب والتكرمة واإليناس واحملادثة 

    

 ما يكون ردأً هلا ورفداً فلما كان الناموس اآلهلي نصحية عامة لدكانة، وجب أن يستعان عليها بكل: قال
  .معها، وفارشاً ملا انطوى فيها، وموضحاً ملا خفى عنها، وداعياً باللطف إليها، وضامناً حلسن اجلزاء عليها

  .وهذا قدر كاخلالصة مما وقع التفاوض به، سقته على ما أمكن واحلمد هللا وحده

  المقابسة الخامسة 

  لفضيلةفي شرف الزمان والمكان وتفاوت الناس في ا

بأي معىن يكون هذا الزمان أشرف من هذا الزمان، : قلت أليب بكر القومسي وكان كبرياً يف األوائل
هذا يشعر بإفاضة : وهذا املكان أفضل من هذا املكان، وهذا اإلنسان أشرف من هذا اإلنسان؟ فقال

وخريات مفعولة، الزمان إىل سعادة شائعة، وعز غامر، وبركة فائضة، وخصب عام وشريعة مقبولة، 
ومكارم مأثورة من جهة شكل الفلك مبا تقتضيه بعض أدواره؛ وكذلك املكان إذا قابله أثر من هذه 

وأما الزمان الذي هو رسم الفلك حبركته اخلاصة فليس فيه جزء . األجرام الشريفة، واألعمال املنيفة
ذه املسائل إىل معرفة احلقائق إال وال سبيل يف مثل ه. أشرف من جزء، وكذلك املكان ألنه رديف الزمان

وأما اإلنسان فال شرف له أيضاً على . باألمانة اليت هي شاملة للعامل، غالبة عليه من حميطه إىل مركزه
إنسان آخر، من جهة حده الذي هو احلياة والنطق واملوت، ألن احلد يف كل أحد واحد، فإذاً ال شرف 

هذا وفعل ذاك، من جهة االختيار واإليثار واالكتساب من هذا الوجه، فإن اعترب بعد هذا، فعل 
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واإلجتالب، فذاك يقف على األشرف فاألشرف، واألعلى فاألعلى، حبسب ما يوجد منظوماً يف نفسه، 
  .نافعاً لغريه، واقعاً موقعه األخص منه

  المقابسة السادسة 

  في علة تفاوت وقع األلفاظ في أتسمع، والمعاني في النفس

كر القومسي وكان كبري الطبقة يف الفلسفة، وقد لزم حيىي بن عدي زماناً، وكتب لنصر قلت أليب ب
األلفاظ تقع يف السمع، فكلما : ما معىن قول بعض احلكماء: الدولة، وكان حلو الكتابة، مقبول اجلملة

وله هذا كالم مليح، : اختلفت كانت أحلى، واملعاين تقع يف النفس، فكلما اتفقت كانت أحلى؟ فقال
قسط من الصواب واحلق، إن األلفاظ يشملها السمع، والسمع حسن ومن شأن احلس التبدد يف نفسه، 

واملعاين تستفيدها النفس، ومن شأا التوحد ا والتوحيد هلا، وهلذا تبقى الصورة عند . والتبدد بنفسه
. عة، والنفس متقبلة للعقلالنفس قنية وملكة، وتبطل عن احلس بطوالً، ومتحى حمواً، واحلس تابع للطبي

فاالختالف . وكانت األلفاظ على هذا التدريج والتنسيق من أمة احلس، واملعاين املقولة فيها من أمة العقل
يف األول بالواجب، واالتفاق يف الثاين بالواجب، وباجلملة األلفاظ وسائط بني الناطق والسامع، فكلما 

فكلما ائتلفت . ا أروع وأجهر، واملعاين جواهر النفساختلفت مراتبها على عادة أهلها كان وشيه
حقائقها على شهادة العقل كانت صورا أنصع وأر، وإذا وفيت البحث حقه فإن اللفظ جيزل تارة 
ويتوسط تارة، حبسب املالبسة اليت حتصل له من نور النفس وفيض العقل وشهادة احلق وبراعة النظم؛ 

زاجه الصحيح وطبيعته اجليدة واختياره احملمود، وقد يفوته هذا الوجه وقد يتفق هذا لتعويل اإلنسان مب
فيتالفاه حبسن اإلقتداء مبن سبق ذه املعاين إليه، فيكون إقتداؤه حافظاً عليه نسبة البيان على شكله 

، املعجب، وصورته املعشوقة،؛ ومدار البيان على صحة التقسيم وختري اللفظ وترتيب النظم وتقريب املراد
  .ومعرفة الوصل والفصل، وتوخي الزمان واملكان، وجمانبة العسف واالستكراه، وطلب العفو كيف كان

  المقابسة السابعة 

  في كتم السر وعلة ظهوره

: قلت أليب سليمان وقد جرى كالم يف السر وطيه والبوح به ما السبب يف أن السر ال ينكتم البتة؟ فقال

ب دونه حجاب، وأغلق عليه باب، فعليه من الكتمان والطي واخلفاء ألن السر إسم ألمر موجود قد ضر
wوالستر مسحة من القدم، وهو مع ذلك موجود العني، ثابت الذات، حمصل اجلوهر؛ فباتصال الزمان 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-املقابسات  18   

وامتداد حركة الفلك، يتوجه حنو غاية هي كماله، فال بد له إذاً من النمو والظهور، ألن انتهاءه إليها، 
أعين أن يكون املوجود .  ولو بقي مكتوماً خافياً أبداً لكان واملعدوم سواء؛ وهذا غري سائغووقوفه عليها؛

  .ولو قبل الوهم هذا لقبل أن يكون املعدوم موجوداً! معدوماً

    

وهذه مسألة يف اهلوامل، وهلا جواب آخر يف الشوامل، لكن هذا القدر يستفاد من الشيخ الفاضل، ومر 
حلجاب املضروب على هذا السر يرث وخيلق، ألنه ال يبقى على هيئته األوىل يوم يقع أيضاً يف كالمه أن ا
كذلك اخلواطر والسوانح على لطفها ودقتها، وشدة حقائقها، وعموم : مث قال. سراً وحيدث مكتوماً

مشارا، تبدو وتظهر، وتقوى وتكثر، حىت يعرف فيها الشيء بعد الشيء، باللحظة والسنحة والتلفت 
  ! وب أشكال الوجه، فكف ما إبتذله اللسان ونسجته العبارة، وظعن من مكان إىل مكان؟وضر

  المقابسة الثامنة 

  في أن األسباب التي هي مادة الحياة

  فيوزن األسباب التي هي علة الموت 

ب األسباب اليت هي مادة احلياة، هي وزن األسبا: مسعت اإلنطاكي أبا القاسم، وكان يعرف باتيب يقول
ألن املوت : فلم كان املوت على هذا أوىل باإلنسان من احلياة؟ فقال: اليت هي جالبة للموت قيل له

وإمنا أطلقت الكالم األول ألنك ترى من جنا من املوت بشيء، به . طبيعي، وكل طبيعي ال حميص عنه
 ما به حيىي من ما به ميوت من ميوت يف عدد: فلو أستطيع حصر هذه األبواب! خيلص غريه إىل املوت

وها هنا موت طبيعي معرف به، ويف مقابلته حياة طبيعية؛ وهكذا أيضاً هاهنا موت : مث قال! حيىي
فأما احلياة الطبيعية . فاملوت الطبيعي قد قامت منه الشهادة من الكافة. عرضي، ويف مواجهته حياة عرضية

وأما احلياة العرضية فحس اإلنسان . سانفحياة العقل باملعقول، واملوت بالعرض أجلهل الشائع يف اإلن
: مث قال. وحركته بسالمة بدنه، وسكون أخالطه، وقوة طبيعته، وتصرف سائر ما هو مركب من جهته

ومن فتح اهللا بصرية عقله وحلظ هذه احلقائق، ترقى يف درجات املعارف، وسالليم الفضائل، وانتهى إىل 
  .ليت هي معادن العطب والتلف، ومساكن اآلفات واهلالكأفق الروح والراحة، وجنا من هذه املعادن ا

وتفجر يف هذا الفصل بكل كالم شريف، وكل موعظة حسنة، وكان من القادرين على أمثاله، وممن قد 
  .أيده اهللا بتوفيقه ومعونته

w  المقابسة التاسعة 
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  في ولوع كل ذي علم بعلمه

  ودعواه أن ليس في الدنيا أشرف من علمه 

مل قال صاحب كل : د األندلسي النحوي عيسى بن علي بن عيسى الوزير وأنا عنده فقالسأل أبو حمم
ليس يف الدنيا أشرف من علمي الذي أنظر فيه؟ هكذا جتد الطبيب، واملنجم، والنحوي، والفقيه، : علم

من وأنا ملكاين من النحو أقول هذا، وهكذا أجد مجيع : واملتكلم، واملهندس، والكاتب، والشاعر، قال
هذا ألن صورة العلم يف كل نفس واحدة، وكل أحد جيد تلك الصور : مسيت؟ قال الشيخ عيسى بن علي

وتلك أطال اهللا . بعينها، فيمدح العلم ا، ويظن أن تلك الصورة إمنا هي لعلمه وحده، وكذلك صاحبه
بلخي الفيلسوف يف بقاك صورة العلم األول، فأما إذا قسمت العلم كما قسمه أبو زيد أمحد بن سهل ال

كتابه أقسام العلوم وتتبعت مراتبه فإنك حينئذ جتد علما فوق علم، باملوضوع أو بالصورة، وعلماً دون 
وهذا املعىن الذي أشري إليه يصح لك، ولو فرضت نفسك عاملة كل شيء لكنت . علم، بالفائدة والثمرة

الوحدة، مع اختالف مراتبه من نواحي حينئذ ال حيضرك علم دون علم، بل كنت تطلع على مجيعه بنوع 
مواده وصوره، وفوائده ومثره، وكنت جتدها كلها واحدة، ألن حد العلم كان يسبق من كل فن منها 

  .على ما هو به من غري خلل عارض، وال فساد واقع

 اجلواب الذي قد كنا أيها السيد نترامى هذه املسألة حتقرياً هلا وامتهاناً لقدرها، وفيها هذا: قال األندلسي
لو رحل إليه من قطر شامع، وغرم عليه مال كثري، لكان ذلك دون حقه؟ وما أكثر ما حيقر الشيء فيصري 

لوال أن عمري يستهلكه النحو لكنت ألبس هلذا العلم صدار املنكمش، وأصبغ نفسي ! صلة لشيء ال حيقر
  ! صبغة املتحققني

  المقابسة العاشرة 

  في فعل الباري تعالى

   ضرورة أو اختيار أو ماذا؟ هل هو

إذا كان الباري ال يفعل ما يفتعل ضرورة وال اختياراً، فعلى أي : قال أبو زكريا الصمريي أليب سليمان
حنو يكون فعله؟ فإنه إن كان كاستنارة اهلواء عن الشمس فهو ضروري، وإن كان كفعل أحدنا فهو 

    ري مقبول؟ اختياري، وما خال هذين فغري معقول، وما ال يعقل فغ

إنه يفعل بنوع أشرف من االختيار، وذلك النوع ال اسم له : قد قال كبار األوائل: قال أبو سليمان
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عندنا، ألنا إمنا نعرف األمساء اليت قد عهدنا أعياا أوشبها هلا ، والناس إذا عدموا شيئاً عدموا إمسه، ألن 
. هذا ما ال دفاع له وال امتناع منه. ع الفرعإمسه فرع عليه وعينه أصل له، وإذا ارتفع األصل ارتف

وخواص اخلواص معدومة األمساء، وحنن حنس مبعاين مجة وفوائد كثرية، ال نستطيع صرفها عن أنفسنا، 
وقد التبست ا، وقرت يف أفنائها، ومع ذلك إذا حاولنا أمساءها عجزنا، بل قد نعتاض من األمساء الفائتة 

م لنا من بعد مقام األمساء الفائتة، ولكن له أحياناً أعمال رديئة، وإامات إشارات بصفات وتشبيهات تقو
ولكن ليس لنا يف هذا توجه من الوجود مجلة، فمن مجلة ذلك هذا الذي حنن فيه؟ إنه قد . عندنا فاسدة

وليس . صح الربهان أن فعل اهللا تقدس وعال ليس باضطرار، ألن هذا نعت عاجز، وال دافع هلذا القول
وليس باختيار أيضاً، ألن يف االختيار معىن قوياً . اختيار أيضاً، ألن هذا نعت عاجز، وال دافع هلذا القولب

فلم يبق بعد هذا إال . من االنفعال، وهذا مسلم عند من ألف شيئاً من الفلسفة وشدا بعض علوم األوائل
مل خربت : ولو قال لك رجل. ه عليهإنه بنحو عال شريف يضيق عنه االسم مشاراً إليه، والرسم مدلوالً ب

هذا ما أقدر عليه، وليس عندي ملا هو حقه : عن اهللا بالتذكري دون التأنيث؟ ملا كان عندك إال أن تقول
يف اخلرب عنه إسم حيضر، وأكثر ما أمكنين أنين مل أنعت به األنثى، وهذا ألن التذكري والتأنيث معنيان 

مث قال بعد . يوان، ومها منفيان عن اهللا تعاىل من كل وجه وكل وهميوجدان فينا، وما أشبهنا سائر احل
ال يصح . يفعل: والذي اختاره يف هذا اجلواب مع هذا التضييق الواقع قولنا: هذا الذي قدم من القول

عبارة عن انفعال األشياء له، ألن األشياء له، وأن األشياء . يفعل: معناه يف الباري تعاىل البتة، بل قولنا
كلها مشتاقة إليه، متوجهة حنوه، مستأنسة به مقتسبة منه، وذلك اتصاالت وجوده، فدخول األشياء إىل 

أال ترى أن الطبل يضرب عند : ذاته، وشوقها إىل قربه، وبث الوسائط بينها وبينه مث ضرب مثالً فقال
امللك من غري أن يكون الرحيل من قبل امللك فترى كل أحد قد حترك حركة الئقة به، موقوفة عليه، حنو 

قد تقدم إىل واحد منهم مبا هو إليه، بل هو على سكوته وحاله السابقة، فإمنا الح هلم منه الئح فتحركوا 
وينبغي أن تعلم أنه ال فاعل إال ويعتريه نوع من أنواع االنفعال يف فعله، كما : مشتاقني متشبهني؟ مث قال

ع الفعل يف انفعاله؟ إال أن الفعل يف االنفعال خفي جداً، والفعل أنه ال منفعل إال وهو يعتريه نوع من أنوا
فلهذا ال يطلق على الفاعل إال االسم األمشل له األدل عليه وكذلك ال يطلق على . يف املنفعل خفي جداً

وهذا وإن كان اإلطالق واالستعمال على حد ما حقق . املنفعل إال االسم األخص له واألعم جلملته
: فقد بان أن قولنا. املفعول ال سبيل إىل إنكاره، ومن عرف احلقيقة ال طريق إىل جحودهالقول، فإن 

  .يفعل وال يفعل، وفاعل وغري فاعل، كلمات مطلقة على حد ااز والعادة

w  المقابسة الحادية عشرة 
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  في أن الطبيعة تعمل في تخالف الناس

  على المذاهب والمقاالت واآلراء والنحل 

إعلم أن املذاهب واملقاالت والنحل واآلراء : ق الصايب الكاتب يقول أليب اخلطاب الصايبمسعت أبا إسح
ومجيع ما اختلف فيه الناس وعليه، كدائرة يف العقل، فمىت فرض فيها قول وجعل مبدأ ألقوال انتهى منه 

ل أو سيفعل، إىل آخر ما ميكن أن يقال، فليس من قول إال وقد قيل أو يقال، وليس من فعل إال وقد فع
وليس من شيء إال وقد علم أو سيعلم، وهكذا يف الظن والرأي وغري ذلك، وأمثال هذا بني يف كل ما 
أردته، وذلك أنك ال تشري إىل رأي أو حنلة إال أمكنك أن تظن به كل ما ظن ويظن، وتقول كما قيل 

ة وال يسنح مرة، والقلب ويقال، وإمنا يضيق جمم أحدنا، وينفسح مشرب اآلخر، ألن اخلاطر يسنح مر
  .يتسع تارة وال يتسع تارة، واللسان ينطق وقتاً وميسك وقتاً

هل للخواطر واأللفاظ واآلراء واملقاالت نسبة إىل املزاج والطينة واهلواء، وإىل العناصر : قال أبو اخلطاب
    باجلملة؟ 

ور اليت تنظر فيها، أو تطيف ا، أو نعم، هلا نسبة قوية، وعالقة شديدة، ورباط متني، إىل هذه األم: فقال
تطل عليها، وال سبيل مع ذلك إىل اتفاق الناس يف حال من األحوال، وسبيل من السبل ولو أمكن ذلك 

أال ترى أنه ال سبيل إىل أن يكون الناس كلهم طوال القدود أو قصورها، وضخام الرؤوس أو ! لوجد
ب واحد أو حد، ومقابلة واحدة؟ كيف يكون هذا أو صغارها، وفصحاء األلسنة أو لكنها، أو على مذه

يظن والطبيعة إمنا تعطي صورا لكل شيء حبسب قبوله ويئته ومواتاته؟ فليس الزند من عطية الطبيعة، 
ولكن على قدر قبوله، وصالبة احلجر من عطية الطبيعة ولكن على قدره، فاختالف الصور إمنا ينشأ من 

 أصل له، وعلة ال علة هلا، ألنه مل يفعله فاعل على ذلك، بل صورة من اختالف املواد، وهذا أصل ال
شأا هذا، واملادة من شأا ذلك، واألمر مسبب على سنن ما ترى، فعلى هذا كل أحد ينتحل ما شاكله 

  مزاجه، ونبض عليه عرقه، ونزع إليه شوطه، وعجن به طينه، وجرى بعد ذلك على دأبه وديدنه؟ 

  المقابسة الثانية عشرة 

  في أن إنشاء الكالم الجديد أيسر على األدباء

  من ترقيع القديم 
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مل إذا قيل ملصنف أو كاتب أو : مسعت اخلوارزمي الكاتب يقول أليب اسحق الصايب بن هيثم ابن هالل
 هات :خطيب أو شاعر، يف كلمة من كالم، وقد اختل شيء منه، وبيت قد احنل نظمه، ولفظ قلق مكانه

ومكان هذه الكلمة كلمة، وموضع هذا املعىن معىن؟ افتت قوته، وصعب عليه . بدل هذا اللفظ لفظاً
تكلفه، وبعل مبزاولة ذلك رأيه؟ ولو رام إنشاء قصيدة مفردة، أو حتبري رسالة مقترحة، كان عسرها عليه 

أوله من جهة صاحبه األول، وقع ما وهي حيتاج إىل تدبري قد فات : أقل، وكان وضه ا أعجل؟ فقال
ومن كان أوىل به، وكان كاألب له، وذلك شبيه بعلم الغيب، وقل من ينفذ يف حجب الغيب مع العوائق 
اليت دونه، وليس كذلك إذا افترع هو كالماً، وابتدأ فعالً، واقتضب حاالً، يستقل حينئذ بنفسه وال حيتاج 

ته يعطيه متام ما قد فتح عليه سده، وقدح عليه زنده، ومل فيه إىل شيء كان من غريه، أو يكون تعلقه بيقظ
يكن هكذا حاله يف كالم معروض عليه مل يهجس قط يف نفسه، وال أعدله شيئاً من فكره، فقد يعجزه ما 

كل مبتدئ شيئاً فقوة البدء فيه تفضي به إىل غاية ذلك : مل يتأهب له ومل يرض نفسه عليه؛ نويف اجلملة
 أمراً قد بدأ به غريه فإنه بتعقيبه يفضي إىل حد ما بدأ به يف تعقيبه ويصري ذلك الشيء، وكل متعقب

  .مبداله، مث تنقطع املشاكلة بن املبتدئ وبني املتعقب

  المقابسة الثالثة عشرة 

  في قول القائل العلة قبل المعلول

  ال مدخل للزمان فيه 

االسم : دخل للزمان فيه، وكذلك قول النحوينيالعلة قبل املعلول ال م: قول القائل: قال حيىي بن عدي 
  .قبل الفعل ال يتضمن معىن الزمان، وكأنه جار يف فضايا الدهر؛ والفرق بني الزمان والدهر بني

  .ولعله سيمر يف موضع من هذا الكتاب

، من جهة ال مدخل للزمان بينهما: األب قبل االبن، أين هو من الزمان؟ قال: فقولنا: قال له البديهي 
وذلك أن الغرض فيهما أن هذا علة هذا؛ ومن جهة يدخل، ألنه يصري مؤذناً بأن هذا كان يف الزمان قبل 

وأما قول النحويني إن االسم قبل الفعل، فمعقول إن ترتيبه مقدم عليه، وإال فمىت وجد . هذا يف الزمان
اجلميع، ومراتب األعيان االسم وجد الفعل، ومىت وجد الفعل وجد احلرف، فمرتبة الوجود واحدة يف 

  .خمتلفة يف اجلميع

وينبغي أن يصفوا اللحظ الذي جترد يف حنو األشياء األول اليت هي كثرية باألمساء والنعوت عند : مث قال
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االستعمال، وواحدة باحلقائق والذوات، فإن هذا النظر إذا صفي ومت، كفى مؤنة عظيمة، وحاز أمراً 
  .عزيزاً

  ة المقابسة الرابعة عشر

  في أن بدأ الجوهر الصورة والمادة

  ومبدأ الحكم النقطة والوحدة، ومبدأ الكيف السكون والحركة 

مبدأ اجلوهر الصورة : قال حيىي بن عدي يف درس البديهي عليه سنة إحدى وستني وثلثمائة، وأنا حاضر
    : قال. واملادة، ومبدأ احلكم النقطة والوحدة، ومبدأ الكيف السكون واحلركة

هذه املبادئ هي أوائل العامل العلوي والسفلي والعقلي واحلسي، وصار إيضاحه ذا التخليص ببحث و
العقل، واستنباط النفسي، وشهادة احلال، وحقيقة املطلوب؛ إن حاول حماول زيادة على هذا مل يستطع، 

واحلركة . ودوامه بدوامهاوإن رام رائم نقصا منه مل يقدر، ألن انتظامه بالعلة األوىل، ومتامه من أجلها، 
والسكون والنقطة والوحدة واملادة والصورة مل ختتلف يف أعياا، بل القوابل اليت هي ا، وحبسبها 

انقسمت النعوت عليها، واشتركت العبارات فيها، ومىت أمكن تسديد اللحظ إىل الغاية وإىل النهاية 
به، بل كل شيء هو به، وهو له، وهو من أجله، مث املتناهية مل يوجد إال احلق الذي هو هوالً لشيء هو 

النقطة يف اجلوهر صورة، والصورة هي يف الكم نقطة، والوحدة يف مجيعها مستولية شاملة، حمتوية : قال
  .غالبة؛ فإليها جيب أن يرمى الرامي، وعنها جيب أن حيمى احلامي، فليس فوقها مذهب وال دوا مبتغى

حدة مستولية كما بان من القول، فما بال الكثرة أدىن ألينا، وأسبق إىل إذا كانت الو: قال العروضي
ألنا ا وهي بنا، فمن هذه اجلهة وجب أن تشتد العناية يف : نواظرنا، وأغىن عن طلب الدليل فيها؟ فقال

حتصيلها وتقليبها حىت تظهر الوحدة يف الثاين كما ظهرت الكثرة يف األول، وهو الذي يسمى سعادة، 
  .يها وقع التوجه، وعليها قصر السعيوإل

  .ودخل أبو العال صاعد فانقطع الكالم وفات أن يبلغ أقصى ما عنده

  المقابسة الخامسة عشرة 

  في قولهم لم صارت الكيفية تسري في المكيف

  إلى األول والثاني 
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الرائحة :  ذلكمل صارت الكيفية تسري من املكيف إىل األول والثاين؟ مثال: قلت لوهب بن يعيش الرقي
تفاحتان وثالث : اليت للتفاح، فإا تسري إىل الدماغ، وليس كذلك الكمية من ذي الكم، مثال ذلك

الكمية أقرب إىل اجلوهر وأشد توحداً به وأدل على املواصلة : عند زيد ال تسري كميتها إىل عمرو؟ فقال
قتضى الكيفية حبسب الوحدة، أال ترى والتشبث والوحدة، وليس كذلك الكيفية حبسب الكثرة، خمالفاً مل

أن الكيفية تابعة ملا ترى، أي احلس وأسبق عن الطبيعة؟ أال ترى أن الكمية تابعة ملا ترى، أي العقل 
  ومتصل بالنفس؟ 

  المقابسة السادسة عشر 

  في قولهم لم صار اإلنسان إذا صور كالماً

  يريد تأييده بطبعه جبراً عليه؟ 

ر كالماً لس حيضره، وخصم يناظره، وصاحب يعاتبه، ال ميكنه أداؤه يف حال ما مل صار اإلنسان إذا زو
  .يباشر املراد، وينحى على الغرض، ويتوخى غاية ما يف النفس 

ألنه يف احلال الثانية يصري أسرياً يف يد ما قدمه وقومه، فهو حيتاج يف تلك احلال إىل قوة حافظة، : فقال
و خانته إحدامها، وليس كذلك إذا ارجتل كالماً، وافترع معىن، فإنه يكون وقوة مؤدية، ورمبا خانتاه أ

مطلق العنان يف ضروب التصرف، وأفانني التزويق، غري موقوف على شيء متقدم، وال متق شيئاً متوقعاً 
خياف فجأته، على خالف تقديره يف ومهه ووضعه يف نفسه، خبلوص احلال وسالمة البال، يفضيان به إىل 

  .ا يف نفسه، ألن الواسطة احلائلة ساقطة، واحلجب خمروقة، واألولية مغيبة، والوحدة مساعدةآخر م

    

ال تسرع أيدك اهللا إىل الطعن والعيب يف هذه املواضع اليت نزل قليالً، وال يبلغ ظنك ا، فإن اجلميع أخذ 
ءان عليهم، وكان الغرض كله عن هؤالء اجللة األعالم حسب ما كانت املذكرة واملقابسة متتدان م ويقر

أن يستفاد كل ما تنفسوا به وتنافسوا فيه، فإن شاركتين على ذلك فاحلكمة فوضى بيننا، واحلق مشاع 
عندنا، والفائدة حاصلة لنا؟ فإن أجنبت جندتك وفطنتك مل خترج من مجيع وجوه العدل إىل الظلم، لكن 

وأساس التاليف واالجتماع، والتصايف واالستمتاع، تبعد عن اخللق اجلميل، وعما يليق بالرجل األصيل، 
واملفاوضة بني الناس بكل ما ينطق بالتودد واإليناس على الكرم والتفضيل، والرعاية واحلياء واإلبقاء 

واإلغضاء، ال على الشراسة والعناد، وال على ما ال جيمل بذوي احلكمة والفضل واحلفاظ، واهللا يبلغ بك 
wمة عونك، ويقر أعيننا مبكانك، ويهدينا مجيعاً للزلفى عنده، واملكانة فيه، مبنه وحيسن على اقتباس احل
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وإحسانه؛ على أنك إذا استشففت هذا الكتاب كله، وقبلته وعرفت غرائبه وعجائبه، وعلمت أنك ظامل 
إذا عتبت، وأين مظلوم يف يدك إذا استزريت، و واهللا لقد تعبت يف حتصيل ما قالوه، وخاطرت اآلن 

واية ما تقابسوه، ولو قمت مقامي ملا أخطأ بك حايل، وال خلوت يف عربي من بعض ما تتجىن به بر
  .علي، كان اهللا لك، وأخذ بيدك، وأدام الصنع اجلميل لك

  المقابسة السابعة عشرة 

  في هل ما عليه الناس من السيرة واالعتقاد حق كله 

  أو أكثره حق أو باطل كله أو أكثره باطل؟ 

هل فيه الناس من السرية، وما هم عليه من االعتقاد، حق : سوار وكان ابن السمح بباب الطاقسئل بن 
  .املسألة هائلة، واجلواب هني: فقال! كله أو أكثره حق، أو كله باطل أو أكثره

: أفدنا أفادك اهللا فإن ركية العلم ال ترتح وإن اختلفت عليها الدالء وكثر على حافاا الواردة؟ فقال: قيل

صدقتم، واعلموا أنه إذا حلظ استيالء الطبيعة عليهم، وغلبة آثارها فيهم، يف الرأي املعتقد، والسرية 
املؤثرة، فأكثر ذلك باطل، ألن سلطان العقل يف بالد الطبيعة غريب، والغريب ذليل، وإن حلظ حكم 

لحوظ رأياً وسرية وعادة العقل ما جيب به، ويليق جبوهره، وحيسن مضافاً إليه، فأكثر ذلك حق، كان امل
أو خليقة، وعلى حسب هاتني القبيلتني يكون القضاء، ويقع احلكم، واحلق ال يصري حقاً بكثرة معتقديه، 
وال يستحيل باطالً بقلة من حتليه، وكذلك الباطل، ولكن قد يظن بالرأي الذي قد سبق إليه االتفاق من 

ر، وأحق بالتعظيم واالختيار، ألنه يكون مقوماً بالبحث، جلة الناس وأفاضلهم أنه أوىل بالتقدمي واإليثا
وجبوراً بالفكر، مصقوالً على الزمان، تلمسه كل يد، وجتتليه كل عني، ويصري ثباته على صورته 

الواحدة، دليالً قوياً وشاهداً زكياً على حقيقته، ألنه يربأ حينئذ من هوى منتحله ويعرى من تعصب 
صة، وحيرى جمرى السكينة اليت ال حتتاج إىل عالج املعاجل، ومتويه املموه، ناصره، ويبقى بصورته اخلا

  .وانتقاد املنتقد، وتنفيق املنفق، وحيلة احملتال

  المقابسة الثامنة عشر 

  في قول اإلنسان حدثتني نفسي بكذا وكذا

وكذا، حدثتين نفسي بكذا وكذا، وحدثت نفسي بكذا : سألت أبا زكريا الصيمري عن اإلنسان يقول
wهذا، فإين أجد اإلنسان ونفسه كجارين متالصقني يتالقيان فيتحدثان؛ وجيتمعان فيتحاضران، وهذا يدل 
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    على بينونة بني اإلنسان ونفسه؟ 

اإلنسان إمنا هو إنسان بالنفس، والنفس ما هو إنسان، واإلنسان له صورة حبسب قبوله من النفس، : فقال
حدثتين نفسي أو : وتصريفها له وتدبريها فيه؟ فإذا قال اإلنسانوالنفس نفس حبسب مالبستها للبدن 

حدثت نفسي، فإمنا ذلك لشعوره بشرف نفسه، بقد ما استفاد من صورا اخلاصة به واستنارة العقل 
عليه، هذا إن كان احلديث مواتياً للحق، آخذاً بقسطه منه، وإن تكن األخرى دخل الفساد من ناحية 

حدثين عقلي بكذا وكذا، وال حدثت عقلي بكذا : اج والقابل، أال ترى أنك ال تقولاملادة واخللط واملز
وكذا؟ ألن أفق العقل أعلى، وعامله أرفع، وأثره ألطف وأنقى، ونسبه أشرف وأسىن، واإلنسان متقوم 

 وهي! بالنفس حىت إذا حلظها بعينه اليت له منها ساغ له أن حيدثها وحيدث عنها وحيقق بناءها وحاهلا

العقل بوجه آخر، والعقل هي بوجه آخر، ولكن العبارة عن هذه اخلفيات قاصرة، وإن كانت النفس ا 
مستنرية، فعلى هذا اإلنسان حيدث نفسه مبا يغلب منها، وحتدثه نفسه مبا يغلب عليها منه، وهو هي وهي 

  .هو، ولكن بنوع ونوع، وحال وحال، واسم واسم، وملخوص وملخوص، وتقريب وتقريب

وهذه معان اختلست من مذاكرات هؤالء املشايخ فلم ميكن أن تورد تامة مستقصاة، ألن الكتب اليت 
توضح هذه احلقائق موجودة، ومن يشرح مشكلها ويفتح مستغلقها حاضر، فليكن التعويل يف بلوغ 

  .غايات هذه الواضع على العلماء والكتب والقرائح

  المقابسة التاسعة عشرة 

  في السماع والغناء وأثرهما في النفس

  وحاجة الطبيعة إلى الصناعة 

خرج أبو سليمان يوماًً ببغداد إىل الصحراء، بعض أيام الربيع، قصداً للتفرج واملؤانسة، وصحبته، وكان 
معنا أيضاً صيب دون البلوغ جهم الوجه بغيض احملياشتيم املنظر، ولكنه كان مع هذه العورة يترمن ترمناً 

دياً عن جرم ترف، وصوت شج، ونغمة رخيمة، وإطراق حلو، وكان معنا مجاعة من طراق احمللة، فلما ن
فقلت لصاحب يل . تنفس الوقت أخذ الصيب يف فنه، وبلغ أقصى ما عنده، فترنح أصحابنا وادوا وطربوا

نن هذه أما ترى ما يعمل بنا شجن هذا الصوت، وندى هذا احللق، وطيبة هذا اللحن، وتف: ذكي
لو كان هلذا من خيرجه ويعين به، ويأخذه بالطرائق املؤلفة واألحلان املختلفة، لكان يظهر : فقال! النغمة؟

  .أنه آية، ويصري فتنة، فإنه عجيب الطبع، بديع الفن، غالب الدين والشرف

wعلمنا أن حدثوين مبا كنتم فيه عن الطبيعة، مل احتاجت إىل الصناعة؟ وقد : فقال أبو سليمان، فلتة
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الصناعة حتكي الطبيعة وتروم اللحاق ا والقرب منها، على سقوطها دوا؟ وهذا رأي صحيح وقول 
مشروح، وإمنا حكتها وتبعت رمسها وقصت أثرها الحنطاط رتبتها عنها، وقد زعمت أن هذا احلدث مل 

 الكمال مستفاداً ومأخوذاً من تكفه الطبيعة ومل تغنه، وأا تعنيه وأا قد احتاجت إىل الصناعة حىت يكون
فكروا؟ قعدنا له : وإا املسألة؟ فقال! ما ندري: جهتها، والغاية مبلوغة مبعونتها وإصدارها؟ فقلنا له

إنا قد ثلجنا، ولو مننت بالبيان ونشطت لنشر الفائدة كان ذلك حمسوباً يف بيض أياديك وغرر : وقلنا
ىل الصناعة يف هذا املكان، ألن الصناعة ها هنا تستملى من إن الطبيعة إمنا احتاجت إ: فضائلك؟ فقال

النفس والعقل، ومتلى على الطبيعة؟ وقد صح أن الطبيعة مرتبتها دون مرتبة النفس، تقبل أثارها ومتتثل 
أمرها، وتكمل بكماهلا، وتعمل على استعماهلا، وتكتب بإمالئها، وترسم بإلقائها، واملوسيقى حاصل 

ا، على نوع لطيف وصنف شريف، فاملوسيقار إذا صادف طبيعة قابلة، ومادة للنفس وموجود فيه
مستجيبه، وقرحية مواتية، وآلة منقادة، أفرغ عليها بتأييد العقل والنفس لبوساً مؤنقاً، وتأليفاً معجباً، 

فمن ها هنا . وأعطاها صورة معشوقة، وحلية مرموقه، وقوته يف ذلك تكون مواصلة النفس الناطقة
جت الطبيعة إىل الصناعة، ألا وصلت إىل كماهلا من ناحية النفس الناطقة بواسطة الصناعة احلادثة احتا

  .اليت من شأا استمالء ما ليس هلا وإمالء ما حيصل فيها، استكماالً مبا تأخذ وكماالً ملا تعطي

دنا هللا على ما يهب ما أشكرنا على هذه الصالت السنية، وما أمح: فقال له البخاري، وكان من تالمذته
    ! لنا منك من هذه الفوائد الدائمة؟

هذا بكم اقتبست، وحبجركم قدحت، وإىل ضوء ناركم عشوت وإذا صفي ضمري الصديق : فقال
للصديق، أضاء احلق بينهما، واشتمل اخلري عليهما، وصار كل واحد منهما ردءاً لصاحبه، وعوناً على 

وال عجب من هذا، فالنفوس تتقادح، والعقول تتالقح .  ودرك بغيتهقصده، وسبباً قوياً يف نيل إرادته
واأللسنة تتفاتح، وأسرار هذا اإلنسان الذي هو العامل الصغري يف هذا العامل الكبري، كثرية مجة، واسعة 

منبثة، وإمنا حيتاج الناظر يف هذا النمط إىل عنايته بنفسه يف طلب سعادته، ورعايته حلاله يف السلوك إىل 
غايته، غري عائج على زهرة العني ونضرة احلس ولذة الوقت، فإنه ذه املقدمات يصل إىل تلك الغايات، 

وجيين تلك الثمرات، وجيد تلك السكاين مرتفعاً عن هذه األقذاء والقاذورات، وأول هذا األمر وآخره 
 الرشاد، وكن لنا دليالً، اللهم طهر قلوبنا من ضروب الفساد، وحبب إىل أنفسنا طرائق. باهللا ومن اهللا

وبنجاتنا كفيالً، مبنك وجودك الذين ما خال منهما شيء من خلقك العلوي والسفلي، وال فاتنا شيء من 
  .صنعك اجللي واخلفي، يا من الكل به واحد، وهو يف الكل موجود

انه هذا ما خلص ن هذا االجتماع، وهو ظاهر الشرف، أتيت به على ما لقيته، فاشركين يف استحس
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وقبوله، وكن معيناً على طلب نظريه، والتعاقب على اخلري، والتناصر على الرب، سرية الفاضلني، وعادة 
  .أهل التقى والدين

  المقابسة العشرون 

  في أن النظر في حال النفس بعد الموت مبني على الظن والوهم

ف العامري وكان من أعالم قال ماين اوسي وكان ذا حظ وافر من احلكمة أليب احلسن حممد بن يوس
أيها الشيخ، إين أجد النظر يف حال النفس بعد املوت مبنياً على الظن والتوهم، وذلك أن اإلنسان : عصره

كما يستحيل منه أن يعلم حاله قبل كونه ووجوده كذلك يستحيل منه أن يعلم حاله بعد كونه، ألنه 
تبس منه علم شيء بوجه، وال يستفاد منه معرفة يصري مشفى علمه ومستنبط مراده عدماً، والعدم ال يق

ليس النظر يف حال النفس بعد : حال، ال فيما يتعلق باحلق، وال فيما يتعلق بالباطل؟ فقال يف اجلواب
املوت مبنياً على الظن وإن كان شبيهاً به، ولن جيب أن يثبت القضاء يف هذا املعىن بالظن للمشاة بينه 

اضر، والفرق ظاهر، وذلك أن اإلنسان مل جيهل حاله قط فيما سلف، ألن وبني غريه، ألن الفصل ح
الطريق إىل تبيني ذلك وحتصيله مسلوك، والشاهد على مثرة املطلوب قامي، والتقريب يدل على ذلك يف 
هذا الوقت، وإن كان الربهان يف الصناعة موجوداً إذا أخذت على ترتيبها اخلاص هلا يف معرفة املنطق، 

 آلة يف استقراء الطبيعة، اليت هي مراق، ويف معرفة النفس اليت هي طلبة كل ناظر يف علم الذي هو
ومتحقق بنحلة، كان اإلنسان آلخر سريته يف هذا العامل، فلما صمدت النفس هلا حركت الطبيعة على 

دبرت تأليفها وتوزيع احلاالت املختلفة فيها، وأعطتها النفس بواساطة الطبيعة صورة خصتها ا و
أخالطها وهيأت مزاجها، فظهر اإلنسان يف الثاين بشكل غري الشكل الذي كان ألجزائه اليت مردها يف 

والكالم يف هذا ذو شعب وذوائب، مث إن اإلنسان يف معارفه اليت . آخر البحث إىل اهليوىل بالقول امل
ميع اهليئات، أعين احلكمة اليت يترقى يف درجاا جيد لنفسه قنية ليست كسائر القنيات، وهيئة ليست جل

هي علم احلق والعمل باحلق، فيجول طالباً لبقائها، ناظراً وباحثاً عن حقيقة ذلك، حائراً إىل أن يبلغ بفرط 
العناية وجودة الفحص وحسن مشاورة العقل، إىل احلد الذي يفصح له بأن النفس ليست تابعة للمزاج، 

للمزاج ومقومة لألخالط بوكالة الطبيعة اليت هي ظل من ظالهلا، وال حادثة باألخالط؛ بل هي مستتبعة 
وقوة من قواها، وأن النفس ليس هلا استعانة بالبدن وال بشيء منه، وأا خالصة ال شوب فيها، وقائمة 

جبوهرها غنية النفس عما يفسدها وحيللها ويتخوا ويؤثر فيها، وكيف يكون ذلك وهي ال تنفعل البتة، 
فيها البتة؟ فبهذا وأشباهه ينفتح لإلنسان أن النفس ميكن أن تطلب علم حاهلا بعد مفارقة البدن وال رداءة 
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باألمر الطبيعي، والسبب الضروري، فقد جتلى وانكشف أن البحث عن ذلك ليس حبثاً عن عدم مطلق، 
إليه، تارة بل هو حبث عن أحوال مرتلة مشهودة، مرتبة حمدودة، بل هو حبث عما يتصور غايته ويطمأن 

  .بالربهان املنطقي، وتارة بالدليل العقلي، وتارة باإلمياء احلسي، واألمر اإلهلي

    

وقال أيضاً يف مثل هذا املوضع ما جيب إيراده وإن طال الفصل وأسام ذكره إن احلسيات معابر إىل 
ه دفعة واحدة من سبيل العقليات، وال بد لنا ما دمنا باحثني عن حقائق العقل وال نقدر أن خنلص إىل عامل

نسلكها، ومثل نستصحبها، وشواهد نستنبطها ونثق ا، ولو أمكننا الوصول إىل عرصات القول وبالده 
كان التفاتنا إىل احلواس فضالً، ال ألننا مىت أخذنا األمثلة من احلواس فليس جيب أن نتسبب ا كل 

م به احلق ويقتضيه احلزم، أن نأخذ األمثلة من التسبب، ونطالب ا املعقوالت كل املطالب، بل الذي حيك
احلس، فإذا وصلنا إىل العقل حينئذ فارقناها اعتناء عنها مسترحيني منها، ومن حرجها واضطراا، وملا كنا 

باحلس يف أصل الطبيعة مل ننفك منه، وملا كنا بالعقل يف أول اجلوهر مل جنهل فصله، فلهذا ما اشتغلنا 
  .ووصلنا إىل العقل ومل منيز عليهباحلس ومل نقض به، 

وهذا اقتضاه قول عرض يف مجلة كالمه، وذلك أنه يف كل حمسوس ظل من املعقول، وليس يف كل 
معقول ظل من احلسن ومىت وجدنا شيئاً يف احلس فله أثر عند العقل، به وقع التشبيه، وإليه كان التشوق، 

س خلعاً، مل يتحل لبوس العقل حتلياً، وإمنا شق اإلقرار وبه حدث املقدار، واإلنسان مىت مل خيلع آثار احل
مبعرفة حال النفس بعد املوت ألن احلس مل يساعد يف تسليم ذلك بشهادة يسكن إليها، وإن كان العقل 

  .قد استوضح ذلك باألمثلة املضروبة يف إقامة البينة عليها

قل الذي هو خليفة اهللا يف هذا العامل ويف اجلملة هذه املسئلة عذراء ضيقة، وعجماء مشكلة، ولكن الع
جيول يف هذه املضايق، ويدفع هذه املوانع والعوائق، ولوال هذه العناية املرموقة، واحلالة املعشوقة، ذه 

األوائل املشروحة، واألبواب املفتوحة، لكان اليأس يزهق األرواح ويتلف األنفس، ولكان العامل بكل ما 
لشواهد لشيء ال حقيقة له، وال حكمة فيه، وأنه شبيه بالعبث واللعب، وليس فيه من العجائب واآلثار وا

والحاجة بعد هذا البيان الذي غر دحاديه، وطرب سامعه يف هذا . له حمصول وال فيه شيء معقول
املكان، إال قلة الصرب على النظر، وسوء العناية يف طلب احلق، وإيثار الراحة بالراحة، وقطع أيام العمر 

مين، وتوجيه التهمة إىل احلق، وتسليط اجلدل على االستنصار، واالعتماد على البهت والوقاحة، وإال بالت
فإن احلق معرض لك، بل بارك عليك، بل نازل عندك، بل حاضر معك، بل متجلل بك موجود فيك، 

اشتباهه وإمنا تؤتى من جفائك يف الطلب وسوء العناية يف التحري، ال من توارى احلق عنك، وال من 
wعليك، وليس مع اجلفاء والعنف وصول إىل احلق، وال مع الرفق يأس من احلق، أحلق أسبق إليك منك إليه 
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وأعطف عليك منك عليه وأرأف بك منك به وأظهر فيك منك فيه وكان وفياً ذا الباب قيماً عليه، 
  .وسقط عين شيء كثري مع هذا كله، وفيما حصل تعلل؛ وعلى اهللا التمام

  مقابسة الواحدة والعشرون ال

  في أن فضيحة حسيب ال أدب له أفظع وأشنع

  من فضيحة أديب ال حسب له 

  .فضيحة حسيب ال أدب له، أفظع وأشنع من فضيحة أديب ال حسب له: مسعت أبا سليمان يقول

ا يقوم ألن هذا عدم ما يقوم نفسه ويكمل ذاته، وذاك فقد م: ومل ذاك؟ فقال: ابن الوراق النحوي : فقال
أصله ويستر قدميه، والنفس أرفع من األصل، ألن األصل راجع إىل الوالدة، والنفس دالة على النقص 
والزيادة، نعم، وعلى الشقاء والسعادة، وقد حيس اإلنسان بنفسه اجليدة سقوط أبويه فيتالىف ذلك يف 

ما حيس اإلنسان بشرف تكسب اخلري وإيثار اجلميل، وشدو األدب، وقصد العلم، كل ذلك سلف له ، ك
أبويه فيتكل على ما سبق ألوليته، وال يشغل زمانه العزيز يف حتلية نفسه حبلى آبائه وأجداده أخواله 

وأعمامه، ليكون ذلك زينة له يف حياته، وذكراً لعقبه من بعده، فال جرم أنه أحرى من صاحبه كثرياً مث 
شرفك ميت : نكاد السوقة يقول ألخر من ضربائهمسعت بباب الطاق يف هذه األيام، وإنسان من أ: قال

: ماذا أراد ذا؟ قال: وشريف حي، وشرفك أخرس وشريف ناطق، وشرفك أعمى وشريف بصري؛ قيل له

إين بنفسي على هذه الفضائل الشريفة واحلال املتمناة، وأنت بنفسك على أضدادها، ال حتيي وال : أراد
ء، ومل تضرين جرثوميت السوداء، ومىت نابك أمر فتحدث تنطق وال تبصر، مل تنفعك أرومتك البضا

  .بشرف غريك، فكنت مبرتلة اخلصي املدل ن غريه، وهذا ما ال جيدي عليه عند البضاع

  المقابسة الثانية والعشرون 

  في ما بين المنطق والنحو من المناسبة

    

ة قريبة، وعلى ذلك فما الفرق بينهما، إين أجد بني املنطق والنحو مناسبة غالبة ومشا: قلت أليب سليمان
النحو منطق عريب، واملنطق حنو عقلي، وجل : وهل يتعاونان باملناسبة، وهل يتفاوتان بالقرب به؟ فقال

نظر املنطقي يف املعاين، وإن كان ال جيوز له اإلخالل باأللفاظ اليت هي هلا كاحللل واملعارض، وجل نظر 
w يسوغ له اإلخالل باملعاين اليت هي هلا كاحلقائق واجلواهر؛ أال ترى أن النحوي يف األلفاظ، وإن كان ال
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املنطقي يقول خبرب وهو ينفعل، والنحوي فيما خاله اللفظ؟ ونظائر هذا املثال شوائع ذوائع يف عرض 
الفنني والنظرين، أعين املنطق والنحو، وكما أن التقصري يف حتبري اللفظ ضار ونقص واحنطاط، فكذلك 

ري يف حترير املعىن ضار ونقص واحنطاط، وحد اإلفهام والتفهم معروف، وحد البالغة واخلطابة التقص
موصوف، واحلاجة إىل اإلفهام والتفهم على عادة أهل اللغة، أشد من احلاجة إىل اخلطابة والبالغة، ألا 

إن كانت معانة من وجهة متقدمة بالطبع، والطبع أقرب إلينا، والعقل أبعد عنا، والبديهة منوطة باحلس، و
احلس، وليس ينبغي أن يكتفي باإلفهام كيف كان، وعلى أي وجه وقع، فإن الدينار قد يكون رديء 
ذهب، وقد يكون رديء طبع، وقد يكون فاسد السكة، وقد يكون جيد الذهب عجيب الطبع حسن 

 ومرة برداءة هذا، ويقبله مرة السكة، فالناقد الذي عليه املدار، وإليه العيار، يبهرجه مرة برداءة هذا،
رديء وجيد، فاألول لسفلة الناس، ألن ذلك غايتهم : حبسن هذا، ومرة حبسن هذا، واإلفهام إفهامان

وشبيه برتبتهم يف نقصهم، والثاين لسائر الناس، ألن ذلك جامع للمصاحل واملنافع، فأما البالغة فإا زائدة 
لسجع والتقفية، واحللية الرائعة، وختري اللفظ، واختصار الزينة، بالرقة على اإلفهام اجليدة بالوزن والبناء، وا

واجلزالة واملتانة، وهذا الفن خلاصة النفس، ألن القصد فيه اإلطراب بعد اإلفهام والتواصل إىل غاية ما يف 
  .القلوب لذوي الفضل بتقومي البيان

إنه نظر يف : لى غري تصفية حده وتنقيحهعلى ما حيضرين الساعة من رمسه ع: فما النحو؟ فقال: قلت له
كالم العرب يعود بتحصيل ما تألفه وتعتاده، أو تفرقه وتعلل منه، أو تفرقه وختليه، أو تأباه وتذهب عنه، 

  .وتستغين بغريه

هو حق أو باطل، فيما يعتقد، وبني ما : آلة ا يقع الفصل والتمييز بني ما يقال: فما املنطق؟ قال: قلت
: هو صدق أو كذب، فيما يطلق باللسان، وبني ما يقال: خري أو شر، فيما يفعل، وبني ما يقالهو : يقال

  .هو حسن أو قبيح بالفعل

! نعم، وأي معونة إذا اجتمع املنطق احلسي؟ فهو الغاية والكمال: فهل يعني أحدمها صاحبه؟ قال: قلت

لقصد األول، قاصرة عن عادة غريهم وجيب أن تعلم أن فوائد النحو مقصورة على عادة العرب با: قال
واملنطق مقصور على عادة مجيع أهل العقل من أي جيل كانوا وبأي جيل كانوا وبأي لغة . بالقصد الثاين

أبانوا، إال أن يتعذر وجود أمساء عند قوم وتوجد عند قوم، فحينئذ احلال يف التقصري يتورك على تعذر 
  .بالتواطؤ واالصطالح، وإما بالطبع واألمساعاألمساء أو على وضعها على اخلالف، إما 

    

وباجلملة، النحو يرتب اللفظ ترتيباً يؤدي إىل احلق املعروف أو إىل العادة اجلارية، واملنطق يرتب : قال
wوالشهادة يف املنطق مأخوذة من العقل، . املعىن ترتيباً يؤدي إىل احلق املعترف به من غري عادة سابقة
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والنحو مقصور، . مأخوذة من العرف، ودليل النحو طباعي، ودليل املنطق عقليوالشهادة يف النحو 
والنحو يتبع ما يف طباع العرب، وقد يعتريه االختالف، واملنطق يتبع ما يف غرائز . واملنطق مبسوط

واحلاجة إىل النحو أكثر من احلاجة إىل املنطق، كما أن احلاجة إىل . وهو مستمر على االئتالف. النفوس
والنحو أول مباحث اإلنسان، . لكالم يف اجلملة أكثر من احلاجة إىل البالغة، ألن ذلك أول، وهذا ثانا

وكل إنسان منطقي بالطبع األول، ولكن يذهب عن استنباط ما عنده باإلمهال، . واملنطق آخر مطالبه
والنحو .  يسمى إحالةواخلطأ يف النحو يسمى حلنا، واخلطأ يف املنطق. وليس كل إنسان حنوياً يف األصل

وقد يزول اللفظ إىل اللفظ، واملعىن حباله ال يزول وال . حتقيق املعىن باللفظ، واملنطق حتقيق املعىن بالعقل
والنحو يدخل . حيول؛ فأما املعىن فإنه مىت زال إىل معىن آخر تغري املعقول ورجع إىل غري ما عهد يف األول

وقد يفهم بعض األغراض وإن عرى لفظه . ل النحو، ولكن حمققاً لهواملنطق يدخ. املنطق، ولكن مرتباً له
فالعقل أشد انتظاماً للمنطق، والنحو، وال يفهم شيء . من النحو، وال يفهم شيء منها إذا عرى من العقل

والنحو شكل مسعي، . فالعقل أشد انتظاماً للمنطق، والنحو أشد التحاماً بالطبع. منها إذا عرى من العقل
وما يستعار للنحو من املنطق حىت . وشهادة النحو طباعية، وشهادة املنطق عقلية. ق شكل عقليواملنط

فاملنطق وزن لعيار العقل، والنحو كيل . يتقوم، أكثر مما يستعار من النحو للمنطق حىت يصح ويستحكم
  .بصاع اللفظ؛ وهلذا قيل يف النحو الشذوذ والنادر، ورديء املنطق ما جرى جمرامها

ا ما استدف من قوله، وهو باب مفتوح ميكن أن يقال فيه من هذا اجلنس ما يكون شاهداً ملا قال فهذ
  .والسالم 

  المقابسة الثالثة والعشرون 

  في ظرف الزمان وظرف المكان

أيها : كنا أمس يف جملس أيب علي القومسي فجرى كالم يف الظرف فقال له األندلسي: قلت أليب سليمان
ال : الظرف املخصوص بالزمان أطثر من الظرف املخصوص باملكان فسكت هنية مث قالالشيخ، مل صار 

وليس هذا من النحو، وإمنا النحو يف هذا أن تعرف أن الظرف ظرفان، ظرف زمان وظرف . أدري
مكان، وحتصي أمساء هذا ومتيزها من أمساء هذا، وتقف على املواضع املخصوصة ما واألعراب الالزم 

  .هلم أوما

من أين يعلم ذلك وليس عليه يف صناعته أن ! صدق أبو علي، فلقد ظلمه األندلسي: فقال أبو سليمان
فلو أقدتنا فيه شيئاً؟ : يبحث عنه؟ ألن مبادئ كل صناعة مأخوذة من ناس آخرين قوامني عاملني؟ قلت
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املكان من قبيل الظرف الزماين ألطف من ظرف املكان، واملكاين أكثف من ظرف الزمان، وكأن : فقال
احلس، والزمان من قبيل النفس، وكأن الزمان من حد احمليط، واملكان من حد املركز، فوفر هلذا أن يكون 
تصرف األلطف اكثر من تصرف األكثف، وحبسب تصرفه تكون أمساء أحواله يف تصرفه أكثر، والزمان 

والفلك . فجوهره حمطوطواملكان من جوهر احمليط، . منسوب إىل حركات الفلك، فجوهره شريف
  .أقرب من األمور العالية، فكذلك مرسومه الذي هو الزمان

هذا بالنظر . زمان حاضر، وزمان ماضي، وزمان مستقبل: ومما يشهد أن الزمان ألطف، أنك تقول: قال
األول، وقد أحس به كل الناس، وهو يزيد باملنطق على هذه القسمة زيادة بينة، ومن أجل تصرف الزمان 

القائم غري القاعد، وجوها تزيد على :  الوجوه الكثرية، استخرج حيىي بن عدي املنطقي من قول القائليف
  .عشرين ألف وجه بآالف، ورسالته يف ذلك حاضرة

ومما يزيد لطافة الزمان وضوحاً أن الزمان الواحد جير إىل أكثر من واحد، إىل ماال آخر هلما، : مث قال
  .بالواحد عجز عن الثاينواملكان الواحد مىت شغل 

    

وأي نظر أشرف من نظر الفيلسوف الذي يرتقي من السفل فيجول يف الوسائط، ويبلغ إىل العلو، : مث قال
ورمبا احندر من العلو فخرق مبدة احلجب كلها، مبيناً عنها وعن مجلتها وتفصيلها، مبعرفة موزونة من 

زونة، وتصفح بالغ إىل احلد األقصى، بال ظرف وال العقل، وروية مؤيدة بالبصرية، وحقائق بالعدل مو
ترقب وال شك وال مرية، بل علم ثابت ومعرفة راسخة، وبيان جلي، وشاهد قائم، وبرهان موجود، 

وللمشغوف باحلكمة يف هذه املواضع مراد ومسرح، ومرمي ومفتح، وذلك ألن اآلهلية عالية، وعالئقها 
تواصلة، ومىت كشف الغطاء بالنظر والفحص بأن منها ما يبهر متشاكلة متناسبة، ومواهبها متقاربة م

  .كشعاع الشمس

وكان نضر اهللا وجهه إذا سلك هذا الوادي سال عرقاه، ومل يدرك طرفاه، وكان خيرج من باب إىل باب، 
ومن صنف إىل صنف، استراحة من طول مجامه، وإنسا مبن يفهم عنه بعض مرامه، وذلك أنه كان 

 فيطول سكوته ويتضاعف أربه، فإذا حرك أدىن حتريك انفتح وانفرج وترك التقية مهجوراً مطرحاً،
  : املوحشة، واملداراة الثقيلة، وكان رمبا أنشد بعد هذا الشوط الطويل، والنفس املديد، قول الشاعر

  لشفيت من قلبي غليالً  كنت أقدر أن أقوال لو

 مضاربه فلوالً ملئت  ارمي صلسان لكن

w  المقابسة الرابعة والعشرون 
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  في الطبيعة وكيف هي عند أهل النحو واللغة

كيف هي عند أهل النحو واللغة؟ أهي فعلية مبعىن فاعلة، أو : سألين أبو سليمان يوماً عن الطبيعة وقال
أكره أن أرجتل اجلواب عنها، لعلي أدفع فيه إىل االعتذار منه، وأنا أسأل شيخنا أبا : مبعىن مفعولة؟ قلت له

  .الدنيا، ومقنع أهل األرضسعيد السريايف غداً إن شاء اهللا، وهو اليوم عامل العامل، وشيخ 

  .إنه كذلك، اجعله منك على بال، وتلطف يف حتصيل ما عنده أمجع يف هذه املسئلة: فقال

هذا من قبيل األمساء احملضة، ال من قبيل األمساء املشوبة، فال يقال لذلك إنه : فسألت أبا سعيد عنها فقال
 مبعىن مفعول، كذبيح مبعىن مذبوح ولكن يقال هو فعيل مبعىن فاعل، كقدير مبعىن قادر، وال يقال إنه فعيل

فعل يف أصله كجبري وأثري، ومع هذا فمعىن الفعل به أقرب من معىن الفعل منه، ولفعيل أسرار ووجوه، 
وقد كان بعض الناس زل فيه عند بعض األمراء، وإذا مل يكن بد من اعتباره على طريقة هذا السائل، 

طباعه كذا وكذا، وطبيعته، أي ما طبع عليه، ومبعىن : ذلك أنا نقولفألن يكون مبعىن مفعول أوىل، و
فعل، واملفعول فيه أبني، وأخواته يدللن على ذلك، أعين الضريبة، والسليقة، والسجية، والغريزة، 

  .والنحيزة

  .وهذا كالم كاف يف احلرف: قال

تاجاً إليها من كل وجه، ولكن فاستزدته فاندفع فأتى بأشياء لك نشرها ههنا كاحلواجب، وإن مل تكن حم
الكالم له صورة ال متلك، وغاية ال تدرك، وإذا أعادها زدته بفائدة لعلها تشاكل نفس ما حنن فيه، 

  .وتسهل له، وحتدث عنه، فقد برئنا من العنف واللوم واإلفراط يف التوبيخ، إن شاء اهللا تعاىل

، فالظاهر منها مرتبة ضرب، وما ماثله فإنه نافر، واعلم أن لألفعال مراتب خمتلفة، ومواضع متباينة: قال
أي مبعد، ولست أعين مبا مائله ما كان مالشياً، بل ما زاد عليه أيضاً، ولكن بعد أن يكون له أثر منفصل 
من فاعله، مث ما عدا هذا أيضاً مراتب أعلى ما يلزم كقولك خال، وعدا، وكرم وظرف، وعلم، وسلم، 

واإلنسان له يف : تدحرج، واحر جنم: زاد أيضاً مثاله، هذا حكمه، كقولكما : وثبت، ورتب، مث قال
كل شيء من هذه األشياء شكل يباين شكله اآلخر ضرباً منه املباينة، يشعر به مرة ويسهى عنه أخرى، 

ضرب، وضرب حيدث بك : وجمموع األفعال فعل حيدث بك من غريك، مثل ما حيدث لغريك منه، مثاله
خجل ووجل، ونسي، ويف نوع ما حيدث بك ما :  ومسع، وضرب حيدث فيك، مثالهحسن: منك، مثاله

إشجع وال حتبنب، وأعلم ال جتهل، وها هنا ضرب حتدث أنت فيه : جيوز أن يؤمر به وأن ينهى عنه، مثاله
كن وجد واعدم، وإذا حققت النظر كنت للمطاوعة أغلب على مجيع هذه الضروب : أو حتدث به، مثاله

  .يز عنها، ومل يلتبس اإال ما مت
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إىل ها هنا حصل ما اتصل مبا كنا فيه، وكرهت اختزاله عنه، وأعود فأمتم صدراً بدات به يف هذه املقابسة 
  .بعجزه، نعم فبادرت باجلواب إىل أيب سليمان وقصصته قراءة عليه

  .من حريقهذا حسن مقبول، ويدل على أن ما مسعته من هذا الشيخ، غيض من فيض، وشرارة : فقال

    

وإمنا يصح قوله هذا إذا خلص املعىن الذي خصت الطبيعة به من قبوهلا من النفس، وانقيادها : مث قال
لتصريفها وانفعاهلا بتفعيلها، فإن الطبيعة كاهلدف ملا عىن النفس، وكالشيء الشاحي فاه املنتظر ملا يلقى 

ف جه، وهذا شأن النفس مع العقل، ولكن إليه ويرسم له، ال يتعدى حكمه، وال يعصي أمره، وال خيال
أعلى من هذا، ألن الفيض األول واجلود األول ال واسطة له وال شوب وال عارض عليه، وال كره فيه وال 
اختالف، وال تزاحم وال اختالط، وال تدافع وال اعتراض، بل على نوع اخللوص وما يزيد على ما يقع يف 

وشيح يفيض ذلك كله يف الطبيعة بصباباا وسفافاا، وبقوافيها ومعاينها النفوس، مث الترتيل والتدريج والت
وتظهر عند ذلك األشكال املختلفة يف األشخاص، وتبدو قواه بوسائط املسانح واإلحساس، فأما إذا وىف 

ء حقها فيما يقبل منها ما دوا، وينقاد هلا ويأمتر ألمرها، وجيري على رمسها، ويظهر تشكلها يف األجزا
املتشاة املختلفة العناصر، املختلطة واملتميزة، واملواد املستعدة واألبية، واألشتات املتالئمة واملتباينة، فإا 

. يف حد الفاعلة اليت تطبع وتنقش، وتصلح وجتمع، وتؤلف وتنقض، وحتظر وتبيح، وتندر وتستخرج

كانت فاعلة ا، وألا قبلت منها وهذه الرتبة حصلت هلا من تقبلها للنفس ألا أعطتها صورا و
  .فكانت منفعلة هلا، فلها املرتبتان واحلدان، بنظر ونظر، ووجه ووجه

وإذا وقف على هاتني احلالتني، األوىل مبوجب اللسان العريب، والثانية بقضية االعتبار النظري، مل يبق : قال
ألن التصفح قد أتى على كل ما كان يف يف الطبيعة من هذا النسق ما يفتقر إىل إيضاحه واإلبانة عنه، 

فأما حدها الذي هو هلا بالتحقيق وهو ما قال أرسطو طاليس إنه مبدأ احلركة . القوة من هذين الوجهني
وإيضاح هذا بني يف الكتب املوضوعة فيه ويف أشكاله، وإمنا قويت العناية يف شرح هذا القول . والسكون

  .على قدر ما بدا من املسئلة واجلواب

تابعت حاطك اهللا من هذه املقابسات الثالث ألا متواخية يف باا، أعين أا يف حديث النحو واللغة 
واملنطق والنظر، وذا تبني لك أن البحث عن املنطق قد يرمى بك إىل جانب النحو، والبحث عن النحو 

 املنطقي حنوياً، والنحوي يرمي بك إىل جانب املنطق، ولوال أن الكمال غري مستطاع لكان جيب أن يكون
واخللل على قدر ذلك قد دخل . منطقياً، خاصة والنحو واللغة عربية، واملنطق مترجم ا ومفهوم عنها

  .فيها بنقل بعد نقل، وشرح بعد شرح
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  المقابسة الخامسة والعشرون 

  في معارف الناس وأقسامها بالقول المجمل على التقريب

معارف الناس بالقول امل على التقريب تنقسم أصوهلا إىل الظن : قولمسعت شيخنا أبا سليمان ي: قال
والوهم، واحلدس والعقل، واليقني والشك، والغالب والسابق، وال إيهام واالجياس واخلاطر والسائح 
والالئح، مث إن هذه كلها تتخالف مرة وتتالبس مرة، وتراآي مرة وتتوارى، ولن خيلص مطلب من 

ب من املذاهب، من شوب مثلها، على قدر القلة والكثرة، والضعف والقوة، واللني املطالب، وال مذه
والشدة، وعلى حسب املزاج واهليئة، واخللط والطبيعة، واملنشأ والعادة، وعلى ما يعجب اإلنسان من 
استبداده أو تقليده؛ ولو خلص مظنونه من موهومه، ومتيز حمسوسه من معقوله، وانفصل معلومه من 

ه، وبان ملتمسه من هواه، لكان ال يدخل الظنة يف العلم، وال يدب احلس يف العقل، وال يتفشى جمهول
العقل يف احلس، وال يكدر احلق بالباطل، وال يصفو الباطل باحلق، ولتوضحت األشباء بأعياا، ونقيت 

صدر باليقني، معمور من أدراا، وزال شك الناظر يف أثنائها، ووقع على حقائقها وأنبائها، وعاد ثلج ال
النفس بالسكون، غنيا عن تأليف القياس والربهان، وتصنيف فنون القول والبيان؛ ولكن اإلنسان مضروب 

بالظن واحلدس، ومصنوع بالعقل واحلس، ومردد بني النقص والزيادة، ومعرض يف كل وقت للشقاوة 
اللهم إال . له اجلزئي، وجهله الكلىوالسعادة، ال فكاك له من مجيع ذلك ما دام يف مسكه الطبيعي، وعق

أن يلبسه اهللا لباس الرمحة، وينشيه غشاء العصمة، فحينئذ إن قال قال الصواب، وإن فعل الواجب، وإن 
اعتقد اعتقد احلق، وإن هم هم باخلري، وإن نوى نوى اجلميل، وإن حث حث على الصالح وإن زجر 

فكأنه : فقال له بعض احلاضرين. عن السفلزجر عن الفساد، وإن حلظ حلظ العلو، وإن غض غض 
    يفارق الطبيعة البشرية، وينسلخ من العوائق العنصرية؟ 

يفارقها من وجه وال يفارقها من وجه يفارقها بأن مييت هواجسها إماتة، ويسكن سوحنها تسكيناً، : فقال
 بأن يبقى إنساناً ال طبيعة له وال وال يفارقها. وخيمد لواهبها إمخاداً، ويقتدر على بلوغ هذه الغاية اقتدارا

هذا ما ال جيب وال يكون وقدر ما أمكن من ذلك قدراً جياوز كل أمنية، ويشرف على ! مزاج وال بشرية
حال سنية؛ وهذه هي حال الفالسفة الكبار، وحال الربرة األخيار، وحال من قد خصه بالزلفى، وأناف 

وكان كامالً ذا الفن ال يؤيت فيه . كله يقوى بدر وترب ومتربه على الذروة العليا واندفع يف هذا وما شا
من عي ومس، وال من نقص ولبس، وقام جلساؤه عنه يف هذه العشية وكأمنا قد لوا من اخلمرة الصرف 
والشراب العتيق، وكان كالمه أكثر من هذا ولكن إىل ها هنا بلغ حفظي وتتبعي، وسيمر عنه ما يشفي 

w  .سأم، إن شاء اهللا تعاىلالقرم، وال يورث ال
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  المقابسة السادسة والعشرون 

  في أن اليقظة التي لنا بالحس هي النوم

  والحلم الذي لنا بالفعل هو اليقظة 

رأيت ثابت بن قرة احلراين يف املنام قاعداً على سرير يف وسط : مسعت أبا إسحق الصايب الكاتب يقول
نهم من قطر، وهم على خلق خمتلفة، وهو يعظهم دجلتنا هذه، وحوله ناس كثري، كأن كل واحد م

هذا . وينسبهم يف خالل وعظه وكالمه، وحصلت عنه نكتة شريفة ذهبت مين يف اليقظة وساءين ذلك
وكنت أسرح تفكري كثرياً يف الظفر ا والوقوع عليها، فال يعود بطائل، فلما كان بعد دهر، وبعد 

يم مثرة الفلسفة من هذه الكلمات الشافية اليت هي خري لك خذ يا إبراه: اختالف أحوال، ذكرت أنه قال
اعلم أن اليقظة اليت هي لنا باحلس هي النوم، واحللم الذي لنا بالفعل : من أهلك وولدك ومالك ورتبتك

هو اليقظة، ولغلبة احلس علينا قد اتفقنا أن األمر خبالف هذا، وإال فغلب العقل مكان احلس يتصدع لك 
لم، فإذا وضح هذا فبالواجب أن ينبغي أن ينقص من احلس، وإن ظننا أن اليقظة من احلق يف هذا احل

  .ناحيته، ويلتبس بالعقل وإن ظننا أن احللم من ناحيته

وهذه النكتة مقر وشيها، ولكن بقي أن تفهم منتفعاً ا، وتسمع على وجه التقبل : وكان أبو اسحق يقول
فة هي لطائف العقل، فكل من لطف وصل إليها، ولطف اإلنسان الفلس: هلا، ال على معىن االعتراض هلا

يف طلبها هو تأتيه عند التفهم، وصربه عند الطلب، وشأنه على السرية اليت ندب إليها املشفقون 
الناصحون، فإن النفس تزكو عند ذلك، والصدر ينشرح، واخلاطر يتواىل، فال يبقى حينئذ باب إال انفتح، 

  .وال مشكل إال وضح

  لمقابسة السابعة والعشرون ا

  في هل يقال اإلنسان ذو نفس

  كما يقال هو ذو ثوب؟ 

أما على : اإلنسان ذو نفس، كما يقال هو ذو ثوب وذو مال؟ قال: هل جيوز أن يقال: سئل أبو سليمان
التحقيق فال، وذلك أن اإلنسان قد يكون ذا ثوب وذا مال، وقد ال يكون، ويستحيل أن يكون اإلنسان 

  .اناً إال وهو ذو نفس، إال على السعة واازإنس

wال، ألا غنية عن اإلضافة، أال ترى أنه ال يقال إن : إن النفس ذات إنسان؟ قال: فهل تقول: قيل له
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الثوب ذو إنسان، وإن اليد ذات إنسان، كما يقال اإلنسان ذو ثوب؟ وذويد؟ ألنه ال حاجة بالثوب إىل 
  .سان إىل الثوب واليداإلنسان، وإمنا احلاجة باإلن

اإلنسان ذو نفس، أنه بالنفس إنسان، ألن اإلنسان عرف : واعلم أنه ينبغي أن يفهم من قولنا: مث قال
ذو نفس، فقد أضمرت يف اإلنسان نفساً يف األول، مث : ومما يزيدك بياناً أنك إذا قلت. بالنفس أنه إنسان
اإلنسان ذو ثوب، مل :  أال ترى أنك إذا قلتوهذا رجوع فيما أعطيت،. ذو نفس: ميزته بعد بقولك

يتضمن الثوب يف اإلنسان، بل متيزه منه حىت تكون إشارتك إىل هذا غري إشارتك إىل هذا؟ فقد انكشف 
أن اإلنسان ال يقال هو ذو نفس إال على سعة وجتوز؛ ومما يزيدك أيضاً استبانة أن معىن امللك يستحيل يف 

ذو ثوب، إيضاح للملك وامللك غري اململوك، وليس اإلنسان مع النفس، اإلنسان : هذا الكالم، وقولك
فإنه ال ميلك النفس، بل النفس متلكه، أال ترى أا تصرفه وتكلفه وتستعمله وتستكمله؟ فأين معىن امللك 

  .الذي يقتضيه اللفظ يف مجيع نظائر هذا القول؟ والسالم

  المقابسة الثامنة والعشرون 

  معقول والمحسوس؟في هل هنا غير ال

    هل ها هنا غري املعقول احملسوس؟ : قيل أليب سليمان

الترتيب يف القسمة الصحيحة يضاعف هذا ويزيد عليه، وذلك أن لنا أشياء كثرية يف هذا الباب، : فقال
  .أوهلا حمسوس، مث حمسوس معقول، مث معقول حبت، مث معقول حمسوس

  .ري يف حكمهافأما احملسوس البحت، فما للبهيمة وما جي

  .وأما املعقول احملض، فما للفلك بأسره

  .وأما احملسوس املعقول، فما يتخيله اإلنسان الذي مل يصف بعد

وكلما أمعن يف هذا بلغ إىل عامل األجرام الناطقة احلية . وأما املعقول احملسوس، فما يدركه النظر بالبحث
  .اليت قد غنيت عن احلس بفضل ما هلا من الفيض الدائم

قد قلنا مراراً بأن تستنري نفسه باملعارف الصحيحة، وتعتدل سريته على الطريقة : فماذا يبلغ؟ قال: قيل له
  .العقلية، وتطهر أخالقه من األوساخ الطينية، وتنفذ قوته يف األمور العالية

 ألن املعقول :فلم استغىن يف اية املعقول عن احلس، ومل يستغن يف اية احلس عن العقل؟ فقال: قيل له
يف ايته حس، واحلس حيتاج إىل ما ارتفع إليه، وال بد من حس يبني به اخللق يف العموم، وال بد من عقل 

واحلس رائد، ولكنه يرود ملن هو أعلى منه، والعقل مستريد، لكنه . يوصل به إىل الباري على اخلصوص
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وجود وفرع العدم مزاجه، انتهت احلال يستريد ممن هو دونه، فوردت العلة يف األصل والفرع، اصل ال
  .تامة إىل ماال يعرفه اجلاهل عمى، وال يدركه استحساراً، وال يناله املترف كسالً، والسالم

  المقابسة التاسعة والعشرين 

  في أن الفاعل األول هو علة المحسوسات والمعقوالت

قد وضح بالعربة الصحيحة، والتصفح الشايف، والنظر البليغ، أن الفاعل األول : مسعت النوشجاين يقول
هو علة كل ما يرى ويوجد ويعقل وحيس ال قصد له يف أفعاله، وال غرض، وال مراد، وال اختيار، وال 

لو : قال له بعض احلاضرينروية، وال توجه، والعزمية، وال معاجلة، وال مباشرة، وال مزاولة، وال حماولة ف
إن : أيدت هذا القول بربهان ساطع، أو بدليل مقنع، كنت قد شيدت ما أسست، وقويت ما بنيت؟ فقال

هذه كلها دخلت أفعالنا لعجزنا وفسولتنا، واحنطاطنا وضعفنا وافتنا وحتولنا، وتبدلنا وسيالننا ، وجربت 
فاقرنا باستعماهلا، فأما الباري احلق الذي هو واهب مكاسر ناا، ومتت نواقصنا مبواصلتها، وانسدت م

  .كل كامل كماله، وجابر كل ناقص نقصه، فهو علي عن األغراض والعلل واملسالك

فكيف اتفقنا على أنه منعوت باحلكمة، وأفعاله على ما زعمت؟ وكيف يبان عن هذا : قال له السائل
لعمري إن يف إيضاحه : للفظ من األلسنة؟ فقالويتحقق حىت خيلص من خوائن اللحظ والقلوب، وسرائر ا

لصعوبة وعسراً، وإن كان العقل قد قضى مبا قدمته، وعلى صعوبة ذلك فإين اولف على التقريب قوالً 
  .عسى أن يكون للسامع فيه رضى ومقنع، إن مل يكن فيه مرآى ومسمع

    

ري قصد مفروض، وال مراد متوجه، قد وجدنا يف أفعالنا ما يبدر يف بعض الزمان من غ: مث ابتدأ فقال
ويشتمل مع ذلك على النظم واإلتقان والصواب، واإلحكام، واملواءمة والسالمة، حىت نتعجب من أنفسنا 
غاية التعجب ونتهادى احلديث به، وليس منا أحد إال وهو جيد هذا لنفسه من فعله، أعين البادر واخلارج 

مقدمة مرتبة، وحىت يظن كثري منا أن ذلك انقلب بال عن قصد متقدم، وعزم مستحكم، ورأى مثبت، و
مؤامرة وانبجس بال فكرة، وانبعث بال روية، ومت بال قصد، وحدث بال تقدمة وعرض بالعلة، وكأنه 
كالشيء الباين بنفسه، القائم بذاته، وعند اتفاق األمر على التئامه وانتظامه، يكثر شكرنا هللا عز وجل 

ن صنعاً منه لنا، ولطفاً منه بنا، ويداً سبقت باحلسىن إلينا، ونعمة من اهللا تعاىل ومحدنا إياه، فترى أنه كا
توالت علينا، وقد تتصل ببعض أفعالنا وأعمالنا أيضاً بالقصد والغريزة والرأي واهلمة والروية، وسائر 

تمام، مقدمات العقل وأوائله، ودواعيه وتوابعه، ومع ذلك تزل عن شرح النظام، وتعدل عن طريق ال
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وحتيد عن سنن الغاية، ونزول عن بلوغ احلد والنهاية؛ فاألول البادر منها منهاج لنا أن نعلم أن الفاعل 
األول أحكم فعله ذلك اإلحكام بل أجل منه أيضاً كثرياً وإمنا ضربنا هذا املثل متثيالً، وأن الذي كان منا 

منه على الدميومة والسرمدية على هيئة أشرف مما يف الفينة بعد الفينة، والفرط بعد الفرط، هو الذي يكون 
يعتاد ويستأنف، والثاين البادر منه أيضاً طريق لنا إىل أن نعلم نقصنا يف كمالنا، وعجزنا يف قدرتنا، ألن 

القدرة ختص، والرؤية تتقدم، والغرض ينتصب، والفعل ميكن، والتحليل يقع، ومع ذلك ال يتم الفعل وال 
لبادر األول يتم ذلك كله، وليس هناك داع قوي وال ضعيف، وال شيء من ويف ا. يصح املقصود

مواجباته واه وال حصيف؛ وبني هذين من البادرين حمجة األفعال باالستطاعة والقدرة والقوة والتمكني 
فقد شهد العقل يف مراتب هذه األفعال . والدواعي، ال يد فيها دافع، وال ميتنع من االعتراف بذلك ممتنع

 ما بدر يف الطرفني، ولني ما استمر بينهما، بأن الفاعل األول يفعل ما يفعل بغري قصد وال روية وال بني
اختيار وال غرض، بشهادة ما بدر من اإلنسان يف وقت دون وقت، ولو متت أفعال اإلنسان أبداً بال قصد 

ى فيه فضالً أو غبثاً؛ ولو وال رؤية وال غرض وال إرادة وصار هذا البادر منه مألوفاً، كانت هذه القو
كانت أيضاً تتم أبداً ا ومعها وعندها ومن أجلها، كان مضافاً إليها وحمموالً عليها، غري موقظ يف 

عرضها على أسراراها، وال مدعو إىل البحث عنها، وال منبه على اعتبارها واستتارها، فأعار اهللا هذا 
 إلباساً، وصرفه فيها تصريفاً، فإن مير ا شيء فألن اإلنسان هذه القوى إعارة وألبسه هذه اجلالبيب
  .املعوق حاش هذا اإلنسان إىل اإلذعان والطاعة

ألن فيه : ومل بدر من اإلنسان ما بدر يف األول؟ قال: قلت له، وقد بلغ ذا املوضع بعد انبهار وجهد
  .جنية آهلية، وجزءاً ربانياً، يتسق به ما يتسق، ومن أجله يتفق ما يتفق

ألن هيواله عالية، وطينته سافلة، وصورته اليت هو ا ما هو ممتزجة، : فلم بدر منه البادر الثاين؟ قال: قلت
وال بد للهيوىل من االنفعال الذي هو من شأا، كما ال بد للصورة من الفعل الذي هو من شأا، وكل 

حكم االنفعال، أو يغلب سلطان متقدم منها فله أثر منها ظاهر إىل أن يغلب سلطان الصورة فيبطل 
والترجح بني هذين هو الذي يسلك إىل الغاية اليت يسعد ا وإىل النهاية اليت . اهليوىل فيبطل حكم الكمال

وحنن نسأل اهللا عصمة تقي ونعمة تزيد وتنمى قد زال أبقاك اهللا عن مسعي وبصري وصدري . يشقى ا
 تراها، ويصاحلها العقل بالتحية والرحب، فيتلقاها إبالبشاشة كثري مما كان صلة هلذه اجلملة والبقية كما

  .والبشر، وليس يوصل إىل أعماق الفلسفة وعويص احلكمة اآلهلية ال باإلشارة واإلمياء، والرمز واإلمياض

  المقابسة الثالثون 

w  في هل يقال أن الباري تعالى ال شيء؟
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بلغنا أنك ال تقول إن الباري : أبو سليمان حاضرقيل أليب زكريا الصيمري بباب الطاق يف الوراقني و
    شيء؟ وهذا مذهب كالشنع إن مل يكن كاحملال، واملعروف غريه عند كافة الناس؟ 

ولست ! قولنا شيء، ليس باسم، وال فعل وال حرف، وال نعت، وال مصدر، وال ظرف، وال حال: فقال
صار له مفهوم حبسب اتصاله بغريه، وانضمامه إىل ما يتم واجداً نصاباً يقر فيه، وال مرتعاً يرتع إليه، وإمنا 

وهذا شيء فالن، . وهذا شيئك، إذا أضفت إىل خماطبك. به، كقولك، هذا شيء إذا أضفت إىل نفسك
وأما قولك شيء على نكرته وأصله وجترده، فليس جيلب فائدة وال حيدث . على هذه الوترية املعترف ا

 ال تأخذ منه معىن، والفهم ال حيلو منه جبملة، واحلس ينفي عنه ضربة والنفس. مثرة وال يوجب علماً
واحدة، فأما إن عرفتة باأللف والالم فقلت الشيء، فإنه ال يكون له أيضاً مثرة حىت تتصل املعرفة اتلبة 

إليه بغريه وتنكشف، اللهم إال أن يكون بينك وبني صاحبك عهد بشيء من األشياء، فحينئذ ذلك العهد 
مل ال : فان قلت مستزيداً: يشري إىل غري ذلك الشيء الذي يف نفسك، ويذكر عهدك به وعهده بك مث قال

ألنه ال ينبغي أن يوجد شيء من األشياء مث يوىل امساً بأنه زيد أو نعتاً بأنه يسيل؛ أو : يكون لألمساء؟ قيل
ا ال حيصى كثرة، وهو مشهور عند حاالً بأنه قائم، وخاصة بأنه ضاحك، وسائر ما يتبع هذه األوائل مم

فلم ال يكون نعتاً؟ قيل : فإن قلت. فإن مسيت ما مل يوجد فذلك ألنك أعرته اسم آخر موجوداً. كل أحد
ومن أين : فإن قلت. وإمنا النعت يقرره ومييزه وحيليه ويوضح عنه. ألنه قبل أن ينعت يكون شيئاً: لك

أال ترى أنك تطلقه على املعدوم، على تفاوت . حتوائهالشتمال قولك الشيء وا: كان هذا هكذا؟ قيل
درجاته؛ كما تطلقه على املوجود، على تباين طبقاته؟ وتعني به ما يف احلس تعيينا، كما تشري به إىل ما يف 

العقل إشارة؟ وتستعمله فيما يفرضه فرضاً من غري حقيقة، كما تستعمله يف ما هو موجود وله حقيقة؟ 
 عدم ووجد، ويعدم ويوجد، ما وجب أن ال يطلق على من كان يعلو على كل فلوقوعه على كل ما

شيء، وهو منبعث بكل شيء، ومعطي كل شيء ما على ما هو به من جسم وجوهر، وحمسوس 
ومعقول، ومفروض ومعلوم، ومشهود وموهوم، وبائد وثابت؟ وكنت مسعت الشيخ علي بن عيسى 

 شاء يشاء شيئاً، كقولك جاء جيئاً، واملشية كاية، وإمنا الشيء مصدر: الرماين النحوي الصاحل يقول
فاملشيئة والشيء ذا املعىن بعض خصائص . أعمل على ما ترى لتعلق ما جند حساً وعقالً وظناً وومها

  .وهلذا أشباه. االسم، وخرج به عن أصل املصدر

ومل؟ : قلنا! ن يطلق على الباري موجودال ينبغي أ: وقال أبو سليمان يف هذا الس، زائداً يف هذه الفائدة
ألن املوجود مقتض للواجد ال حمالة، والواجد يف صيغته مقتض للموجود ال حمالة، فالرباط قائم، : قال

والتعلق بني، واهللا تعاىل جيل عن هذه الرتبة ألنه ال واجد له، ولو كان له واجد لكانت مرتبة الواجد فوق 
w  .مساء والصفاتمرتبة املوجود بداللة سائر األ
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أما إذا جتوزت يف الكالم، وتفسحت : معبود وحممود وموجود، وما ضارع ذلك؟ فقال: قد قيل: قلنا له
وإمنا اخلصوصية للذين دققوا يف التوحيد من هذه اجلهات الغامضة . يف العبارة، فكل هذا على باج واحد

 إياها ألم نقلوها عن غريها ونعتوه ا؛ على أن الذين أباحوا هذه األمساء أعاروه. واإلشارات اللطيفة
  .وذلك غاية طاقتهم، ومبلغ علمهم، واية جهدهم

إن أطلق املوجود على أنه اسم فقط جاز؛ ألن املوجود يف األول إمنا اقتضى الواجد وصار مضمناً : مث قال
األمساء مل يكن كبري فأما إذا جرد اللفظ من معىن النعت واستعمل على مدرجة . به، ألنه التبس بالصفة

فالشركة حاصلة ضرورة، . تقصري إال من وجه واحد، وهو أن هذا االسم بعينه هو صفة يف مكان آخر
وما أزيدك . وهذا كما تسمع. والتوحيد مباين للشركة، كانت الشركة جمازاً أو إشارة أو تثبيتاً وحقيقة

. من صنف من أصناف الناس، فإن سرك فاستفدهاستبصاراً وتعجباً منه واستغراباً له، وهو منط ما مسعته 

  .وإن سقط عليك فدعه ألهله فلست الغيار على هذا اخللق

  المقابسة الواحدة والثالثون 

  في أنه لو اقتضت إرادة الباري عدم البعث والنشر

  لما قدح ذلك في ألوهيته 

    

ه املعروفة وحليته املألوفة، إىل أن لو انتهى غرض من تقدس وعال يف اإلنسان مع هيئت: مسعت مقداداً يقول
ميوت مث ال يكون له بعث وال نشور، وال معاد وال منقلب، ملا كان ذلك قادحاً يف آهليته، وال متحيفاً 

لطرف من أطراف حكمته، وال معاند ملا يليق بربوبيته؛ فكيف وقد نصب العالمات، وأحكم الشواهد 
قيق املعد وحصول السعادة والشقاء، حبسب الصور املوجودة والبينات، وأقام الربهان واآليات، على حت

ما تقول يف بدنك إذا بطل بأسره : لو سألنا العقالء بأسرهم، وسألنا أعقلهم فقلنا: لواحد واحد؟ مث قال
إذا مل يكن بد : ومل يبق منه شيء إال العني اليت من شأا أن تبصر األشياء؟ فإن جوابه ال يعدو أن يكون

يع البدن بأجزائه فألن تبقى العني وهي أشرف ما فيه، أو السمع وهو يف الشرف مبكان خري من فناء مج
فكذلك النفس يف بقائها بعد أن يصرخ : فيقال له: من أن ال يبقى شيء ويبيد كله ويضمحل مجيعه؟ قال

نه قال يل وإمنا ضربت هذا املثل، وعرضت هذا التشبيه، أل: عنها قشورها وتفارق خمتارة لبوسها؟ قال
وهذا لو ضرب : أإلنسان ال يبقى فإذا مل يبق اإلنسان فأية فائدة فيما يبقى منه أوله أو آخره؟ قال: قائل

wاملثل مبن له ولد، أعين لو قيل ال سبيل إىل بقائك بذاتك ألنك ال حتتمل ذلك بعنصرك ولكن يبقى بعدك 
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ه إيثاراً حسنا طيب النفس به، فإنه يرى ولدك الذي هو بضعة منك وفاضل عنك، آلثر بقاء ولده من بعد
أن ولده منه أو هو هو، ألنه يرى مصاصته وخالصته وبصاصته وساللته، وال يكاد يفصل بينه وبني نفسه 

  .إال بالشخص، والشخص فقط

إعلم أن اإلنسان ال يبقى إنساناً ألن اإلنسان إمنا هو إنسان حبده : مث قال موضحاً ملا اتصل بصدد كالمه
طقي فإذا صفا مما كان به كدراً، وانبسط إىل ما كان عنه مركباً، وانتهى عما كان به حمدوداً، وارتقى املن

مما كان به هابطاً حمظوظاً، وخلع الصورة املالبسة للحس، والغشاء الالصق به من ظاهره، فإنه حينئذ 
فإذا .  احلي الناطق املائتيكون الباقي الذي كان مرة إنساناً، ألن اإلنسان اسم للحد املعروف، أعين

أال ترى أن اإلنسان إذا . ارتفع احلد ارتفع االسم وحقت احلقيقة اليت كانت النفس موجودة ا حاصلة
ونوعه . قدم فكره يف حالة خالية األيام املاضية، قبل أن حوى حده، وملك صورته واقتىن به خاصته

كن حيب من ذلك أن ال يكون يف الثاين على وفصله وجنسه وعرضه، مث إنه كان على حال أخرى ومل ي
هذه اجلملة؛ فكذلك إن كان اآلن على ما هو عليه، مث حتول عنه إىل ما ليس اآلن عليه، ليس ينبغي أن 
يكون منكراً مردوداً، متعجباً منه جمحوداً، ألن الذات باقية كما كانت يف األول، وإمنا ختللت حجباً، 

، وأظهرت أحواالً، واستكملت استكماالً، ونالت شرفاً وعلوا وقطعت طرقاً، واستعملت أشكاالً
  .وجالالً

  المقابسة الثانية والثالثون 

  في علة امتناع الرؤيا في المنام

مسعت عبيدة الكاتب يقول أليب حممد العروضي وكان أبو حممد يتفلسف ولزم حيىي بن عدي دهراً أنا 
هذا يكون من أمرين :  من عمى القلب؟ فقال أبو حممدقليل الرؤيا، وقد ساءين هذا، وقد خلت أن ذا

أحد األمرين كدر النفس باجلهل، وظلمتها بالغباوة، واحماء صورا بصدأ الدهر، وقلة : خمتلفي املرتبتني
وأما اآلخر فهو أن تعلو النفس يف . اقتناء املعارف، وشدة اجنرادها من الغري، وهذه حال دمهاء العوام

رتعي رياض العلم، فيصري حاهلا يف احللم قسيمة حاهلا يف اليقظة، إىل الكهانة، حىت إذا مراتب املعارف وت
حدس قرطس، وإذا ظن ظن، وإذا وهم هجم، وإذا اعترب عرب، ورمبا حتولت إىل ما يرفد العقل فقط 
؛ ورمبا باستخراج الدقائق، وتأليف املقدمات، واستنباط النتائج والوصول إىل سواد احلق وحببوحة الصواب

  .صارت احلال مصارفة للحقائق بزوال الوسائط، أي من غري إعمال أداة وإحضار آلة

وهذه كبها من درجات النفس، تارة من ناحيتها بالبحث والتنقري والنظر والتقليب، وتارة بالوحي : قال
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لتبس مبا يكون شطراً واإلهلام، واإللقاء والسنوح، واملوافقة واملصارفة، وما جرى يف نظائر هذه املعاين، وا
مث يظهر ثانياً بتهذيب النفس، . هلا، وهذه حال تقع أوالً يف مزاج مهياً، وترتيب معدل، وطنية حرة

وكل من كان قسطه من احلال الفلكية أوفر كان . وتطهري األخالق، وتصفية األعمال، وقمع الشهوات
  .مصاره يف احلال البشرية اظهر

    

، وفيما وقع النص عليه، ووصلت اإلشارة إليه، بالغ ملن آثر رشده، وقصد وهذا باب طويل الذيل مياس
  .وفقنا اهللا ملا جيب واستعملنا فيما يرضى، أنه قريب جميب. حظه، وبذل سعيه، وأم غايته

  المقابسة الثالثة والثالثون 

  في الحركة والسكون وأيهما أقدم؟

أما عند احلس فاحلركة أقدم، وأما : ا أقدم؟ فقالسئل أبو حممد العروضي مرة عن احلركة والسكون أيهم
وبعد فالسكون عدم احلركة، وكل حس فقوامه باحلركة، وكل عقل فصورته . عند العقل فالسكون أقدم

بالسكون، ونظامه باهلدوء، وخاصته بالطمأنينة، وأثره بالقرار، وقوته بالنفس؛ وكأن من فيض العلة 
ما دونه، فاالستعارة له بالواجب واحلقيقة، والسكون عند العقل عدم األوىل وجوده، ألن هذا النعت لكل 

  .احلس، واحلركة عند احلس تأثري العقل

  .وأطال إطالة شذ ا عين أكثر قوله

فإن سكون العقل يف نوع احلركة، وحركة : ومسعت أبا سليمان يقول ما هو رفد هلذا القول وجار معه
إىل االضمحالل والنكول، وسكون العقل إىل الكمال احلس يف نوع السكون، ألن حركة احلس 

إمنا احلركة اليت نعتقد هلا ضداً، أعين السكون، هي احلركة اليت للقفار وبالد احلس، فأما : وقال. واحملصول
وله هذا باشتمال . احلركة لنوع السكون فال ضد هلا بوجه، ألن العقل كل مبعىن واحد، وواحد مبعنة كل

ه واقتباسه منها، وقد وضح أن السكون عدمها، فكيف يكون ههنا وجود؟ قيل له يف هذا العلة األوىل علي
لو كان متحركاً احلركة املعروفة لقلق وارجح، ومال وافت، : فالعامل ساكن أو متحرك؟ فقال: املكان

. ولو كان ساكنا لبقي ذلك على حال، ولكنه متحرك حركة استداره، فلذلك ما يظن به السكون

والدوام على . فالتشوق حركة، ولكن عقلية. ن لسكون قابل للفيض، فلذلك ما يظن به احلركةوساك
التشوق سكون ما، ولكن عقلي، فكل ما قد فاض من العلة األوىل ويقبله املعلول الثاين، وهو موجود 

 وقف اجلميع على مراتبه املتباينة ودرجاته املختلقة، بني الطرف األدىن إىل الطرف األقصى ومع ذلك فقد

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-املقابسات  45   

جتاه كل متصفح، وقبالة كل باحث، فليس بذهب من مجيع ذلك بشيء إال بسوء االختيار، وقلة اإلقتداء 
باألفضل األخيار حفظك اهللا، ولو انتفعنا ببعض هذه الفقر الكرمية سعدنا ونلنا منيتنا، فسل ربك ذلك 

اللطيف، والتؤدة املعتادة، واإلحسان إىل بالتضرع إليه، واخلضوع بني يديه، مع العبادة الدائمة، والبحث 
  .الربية، فإنك تعطي بغيتك، وتبلغ غايتك، وتنول سعادتك، إن شاء اهللا تعاىل

  المقابسة الرابعة والثالثون 

  في أن الموجود على ضربين موجود بالحس وموجود بالعقل

من البني : يفة إىل جملسهمسعت البديهي يقول وكان صحب حيىي بن عدي دهراً، وهو محلين بدعوته اللط
ولكل واحد من هذين املوجودين وجود . موجود باحلس وموجود بالعقل: أن املوجود على ضربني

فعلى هذا ألنفس هلا عدم يف أحد املوجودين، وهو . حبسب ما هو به موجود، إما حسي، وإما عقلي
هذه احلال حاضر يف هذا العامل، وقد كان الدليل على . وهلا وجود يف القسم اآلخر، وهو العقلي. احلسي

وذلك أا كانت تنقله وتستنبطه وتعقل وتستبطئ وتنظم املقدمات، وتدل على ينابيع املعلومات، وتعلو 
وليس للحس معها شركة، وال له عندها معونة ومادة، فكيف ال تكون النفس اليت هي . إىل غاية الغايات

ها، بعد مفارقة القشور واحلواجز، واحليطان واحلواجب، عنوان كتابتها، وصريح كنايتها، وفاضل عنايت
والغواشي واملالبس، عن احلس أغىن، وجبوهرها أعلى، وخباصتها أسىن؟ وهذه االشياء عنها أبعد، وعن 
شرفها أهبط؟ وهل هذه الشهادة إال عادلة، وهذه البينة إال مقبولة، وهذا احلكم إال مرضي، وهذا املثال 

لطائف احلكمة ال يصل إليها احلس اجلايف، والغليظ الفدم، واجللف العبام، واهللباجة و: إال بني؟ مث قال
العلفوف ، وإمنا هي تعرض ملن صح ذهنه، واتسع فكره، ودق حبثه، ورق تصفحه، واستقامت عادته، 
واستنار عقله، وعلت مهته، ومخد شره، وغلب خريه، وأصل رأيه، وجاد متيزه، وعذب بيانه، وقرب 

وحمصويل من . واتباع يف هذا الفن ومتطي، وحاز كل غاية وختطى! هذا عزيز جداً اآلن؟: قيل له. هإتقان
  .ذلك ما مسعته اآلن، فسر نفعنا اهللا به، وحالنا بأزينه، وأسعدنا بقبوله

  المقابسة الخامسة والثالثون 

  في عجيب شأن أهل الجنة

  وكيف ال يملون النعيم واألكل الخ 
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وكيف؟ : ما أعجب أمر أهل اجلنة؟ قيل: حق النصييب املتكلم وكان من غلمان جعل يقولمسعت أبا إس
أما ! أما تضيق صدورهم؟! ألم يبقون أبداً هناك ال عمل هلم إال األكل والشرب والنكاح؟: قال

سهم أما يربؤن بأنف! أما يربؤن بأنفسهم عن هذه احلال اخلسيسة اليت هي مشاكلة حلال البهيمة؟! يكلون؟
وأخذ يف هذا ! أما يضجرون؟! أما يأنفون؟! عن هذه احلال اخلسيسة اليت هي مشاكلة حلال البهيمة؟

وكان يقول بتكافؤ األدلة، وجييب عن أكثر الناس ويفاتح فيه ابن اخلليل ويناقله ! وشبهه يبوح مستعظماً؟
ريقة أصحاب اجلدل وأهل عليه، ولعمري إن من طلب طمأنينة النفس، ويقني القلب، ونعمة البال، بط

والكالم كله جدل ودفاع، وحيلة وإيهام، وتشبيه . البالء، حل به هذا البالء، وأحاط به هذا الشقاء
ومتويه، وترقيق وتزويق، وخماتلة وتورية، وقشر بال لب، وأرض بال ريع، وطريق بال منار، وإسناد بال 

، واحلاذق فيهم متهم؛ ويف اجلملة آفته عظيمة، منت، وورق بال مثر، واملبتدئ فيه سفيه، واملتوسط شاك
إمنا : نعم، فا عدت على أيب سليمان قوله بنصه، وحكيت له مشائله فيه، فقال يف اجلواب. وفائدته قليلة

غلب عليه هذا التعجب من جهة احلس ال من جهة شيء آخر، وهكذا كل ما فرض باحلس أو حلظ 
 املالل والكالل، وحيمل على الضجر واالنقطاع، وعلى ألنه قد صح أن شان احلس أن يورث. باحلس

وهذا منه يف ذوي اإلحساس ظاهر معروف، وقائم موجود وليس كذلك األمر يف . السآمة واالرتداع
امعاد إذا فرض من جهة العقل، ألن العقل، ال يعتريه امللل، وال تصيبه الكلفة، وال ميسه اللغوب، وال يناله 

وهكذا حكمه يف الشاهد احلاضر، والعيان القاهر، لوال عقل النصييب . جرالصمت، وال يتحيفه الض
أمل يعلم أنه كان يف هذه الدار على شوا وفسادها وكدرها وثبورها كان العقل ال يكل معقوله ! ونظرائه

، أبداً، وال ينقضي منه أبد البتة، وال يطلب الراحة عنه بوجه، بل كان العقل إذا وجد معقوله وتوحد به
صار هذا قد أحيي، ال يوجد بينهما بني حبال، فكيف إذا كان املنقلب إىل عامله الصرف الذي ال حيلولة 
وال تعري له، وهو الوجود الوجود احملض، واألمر الصرف، والشيء الذي كلما عرفته بالصفة بعد الصفة، 

  .كان عنها أعلى، وكلما أوضحته بالعبارة بعد العبارة كان عنها أخفى

ال هذا الفصل وعلقت من مجيعه قدر ما قررته يف هذا املكان، ولعلك جتد به ما أكون منصوراً فيه وأط
عندك، غري ملوم على إساءتك، ويف اجلملة القول يف حصول النفس بعد خلع احلد الذي خص به اإلنسان 

 قد أرتج، والطريق صعب، ولوال أمثلة توضح إيضاحاً يثق به اإلنسان مرة بعد مرة لكان باب معرفة حاهلا
قد سد، وقد بني هذا كله بالربهان املنطقي يف مواضعه املعروفة، إن كانت الثقة تقع كذلك، فأما هذا 

املقدار فإنه جرى يف عرض مقابسة هؤالء املشايخ بينهم باحلديث واالسترسال، فليكن العذر فيه مقبوالً 
w أخرى، فهذا الولوع من باالعتذار إحساس عندك حبسب احلال اليت قلبت ظهرها لبطنها لك، مرة بعد
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بالتقصري، أما من جهيت فلسوء الرواية، وأما من جهتك فلقلة الدراية، فأنا أسأل اهللا رب العاملني أن 
يفرغين لبلوغ غاية هذا األمر بقية عمري، فإا فيما إخال قليلة، وما يرجو املرء بعد االلتفات إىل مخسني 

  .ر يف باقيها؟ إذ أراد اهللا جناة عبد تواله بلطف من عندهحجة قد أضاع أكثرها، وقص

  المقابسة السادسة والثالثون 

  في أن الحق األول منبجس األشياء ومنبعها

البارئ احلق األول واألحد منبجس األشياء كلها ومنبعها، عنه تفيض فيضاً، وفيه : مسعت النوشجاين يقول
يف عن فصالً، ويف يف وصالً، بل على حد العقل الذي تغيض غيضاً، ال على حد اللفظ الذي يرسم 

بالشيء على الشيء من غري إثبات بينونة، وال تأسيس كينونة، فإن األشكال واحلدود من األقوال 
واألغراض منفية يف ساحة األهلية، لكنها رسوم حمركة للنفوس حتريكاً، وكلمات مقربات من احلق تقريباً، 

ذلك كله تبليغاً، وكلما كانت هذه الرسوم أمت وأحسن، والكلمات أى وأبني، تبلغ بالسامع إىل ما وراء 
وهلذا ما يضرب عن بيان إىل بيان، ويؤثر كالم على كالم، . كان التحريك ألطف، واإلدراك أشرف

  .ومثال هذا التحريك حاضر من األشكال واخلطوط والصور والنقوش

    

 ا كلها، ومشتملة عليها بأسرها، فصارت على هذه األشياء الوحدة شائعة يف مجيعها، وحميطة: مث قال
بالوحدة تتشاكل وتتكامل، وبالكثرة تتخالف وتتفاضل، فاملعىن بالتصفح املولع بالتعرف، قد يلوح له تارة 

كاملركز من احمليط، وتارة كاحمليط من املركز، وتارة كالدرة يف النحر، أعين ذه الفقر مالئماً بينهما، 
فإذا حلظ األول فكأنه صادر مع الصوادر، وإذا احلظ الثاين فكأنه وارد مع املوارد، وإذا حلظ .  لهفافطن

احلشو بني الطرفني فكأنه كل هذا وكل ذاك، ومن أجل اإلحاطة الشائعة واالشتمال األول ما انقسم 
على هذا واحدة، والوصلة املطلوب عند الطالب بني احمليط واملركز انقساماً مفروضاً ال حمقوقاً، فالنسبة 

ثابتة، ولكن القوابل خمتلفة، والوجوه واألمكنة متباينة النواحي واألزمنة، فعلى هذا ختتلف الفروع، 
  .والراجعة إىل األصل املبدئ للفرع

وهذا كالم غامض من وجه، ومن رجع إىل فطنة ربانية، وقرحية صافية، حلظ من هذا أكثر مما ضمنت 
  .اإلشارةالعبارة، وأتت عليه 

  المقابسة السابعة والثالثون 

w  في أن اإلنسانية أفق واإلنسان متحرك إلى أفقه بالطبع
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اإلنسانية أفق، : فيما ترجم من كالمه عيسى بن زرعة املنطقي البغدادي أبو علي قال أر سطو طاليس 
واإلنسان متحرك إىل أفقه بالطبع، ودائر على مركزه إال إنه مرموق بطبيعته، ملحوظ بأخالق يمية، 
ومن رفع عصاه عن نفسه وألقى حبله وسيب هواه يف مرعاه ومل يضبط نفسه عما تدعو إليه بطبعه، 

  . لنب العريكة التباع الشهوات الردية، فقد خرج عن أفقه وصار إىل أرذل من البهيمية لسوء إيثارهوكان

هذا آخر ما ترمجه من هذا الفصل، وهو كما ترى وعظ حبكمة، وإيقاظ برأفة، وتعليم بنصيحة، وإرشاد 
د اتفقت آراء لو روى هذا احلسن البصري ومنصور بن عمار وضرباؤمها ما زادا على ذلك، وق. ببيان

األوائل كلها على إصالح السرية، وتصحيح االعتقاد، والسعي فيما أمثر وأجدى، واإلعراض عن كل ما 
شغل البال وأثار الشهوة، لتبلغ النفس غايتها وتسعد يف عاقبتها، وال يكون هلا عكس يف هذا العامل، وال 

  .تردد على ما قد خوف من ذلك كثري منهم، والسالم

  المقابسة الثامنة والثالثون 

  في معنى قولهم العقل يحرم كذا ونطق بكذا

معىن : العقل حيرم كيت وكيت، العقل نطق بكيت وكيت؟ فقال: قلت أليب علي هذا ما معىن قول القائل
ذلك استحسانه احلسن واستقباحه القبيح، واالستحسان حتسني لك، واالستقباح تقبيح عليك، والتحسني 

لتقبيح حظر، وإمنا كان هذا من العقل هداية لذي الطبيعة، ألنه مير مع األول، والطبيعة هي معنا إطالق، وا
من لدن خلقنا، فإذا استحكم سوء أدب ذي الطبيعة وطال انفسد حىت يصري كأنه بعض هذه البهائم يف 

ر أمره، وأظهر اجلهل، أو بعض هذه السباع يف الترتي والوثوب، وكان يف األصل حمدوداً بالنطق، ويس
مكنونه، وذلك كله تنبيه العقل وحتريكه، وحتسينه وتقبيحه، فمن استجاب كف عرام طبيعته، وأمات 

هائج شهوته بالتدريج والترتيب، ليكونه ممن إصغاؤه إىل نصح العقل وهدايته أمت، ويكون استضاءته بنوره 
 وإجازة، وكف وحث، وإطالق وقيد، أمشل وأعم، فلهذا كان للعقل حترمي وحتليل، وحظر وإباحة، ومنع

  .وحبس وبعث، ال على ما يظنه من ال خربة له باحلقائق، وال استجابة له عند داعي الرشد

  المقابسة التاسعة والثالثون 

  في كيف يفعل العاقل اللبيب ما يندم عليه؟

يقدم على ما يعقبه كيف يفعل العاقل اللبيب واحلازم األريب، ما يندم عليه؟ وكيف : قيل أليب سليمان
wتبعة، ويأيت ما يأباه بعقله، ويكرهه بدينه، ويعافه مبروءته، وينكره بعادته، ومينع منه غريه بنصيحته؟ هذا 
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مع اختياره الذي هو إليه، واستطاعته اليت هي حاصلة لديه ، و مع عقله الذي هو كاللجام والزمام، 
     والقاضي واإلمام؟ 

 القوة والقدرة، واحلزامة والعزمية، والرأي والروية، والشهامة والصرمية، االختيار واالستطاعة،: فقال
والتحصيل واليقظة، وكلما كان يف قبيلها، وجارياً يف حلبتها، ومشاكالً هلا، ونازعاً إليها، وداخالً يف 
حرمتها، ليست هي لإلنسان على طريق امللك يصرفها كيف يشاء، ويقلبها كيف يريد، بل هي له من 

ة التمليك، فلو كانت على جهة امللك ما زل زلة وال ضل ضلة، وال ندم ندامة الذعة، وال التزم مؤملة جه
موجعة، وال زحم زمحة موحشة، وال نكص على عقبيه متحرياً، وال بقي منكساً مبهوراً، مىت كانت عنده 

 أمده منها مبا يتم له فعله، على وجه التمليك من مالكها، بقيت منها بقايا عند مالكها مىت شاء متام فعله
لئال يظن ظان أن ذلك الستقالله بنفسه، وكماله بقدرته، واستغنائه عن مملكته، بل يتم له شيء لريتاح له 
ويشكر مقيضه لينيله بالغه أم بانقطاع شيء آخر ليفزع إىل ربه ويلوذ به مبسألته، ويتربأ من حوله وقوته، 

 ومن أنفته وشيمته، ويلوذ مبن هو أوىل به، ويستمد ممن هو أملك ومن علمه وبصريته، ومن جلده وجندته
له، ويستأمر إىل من هو اقدر عليه، ويلقي مقاليده كلها إليه، ويطرح كله بني يديه؛ وهذا بيان يف موجب 
 الربوبية ومقتضى العبودية، ال ينكره إال من ال يبايل اهللا به يف أي واد هلك، وبأي ريح انتثر، ويف أي حبر

  .غرق، ويف أي غثاء طاح

  .هذا كالم على الصاحلني وأهل الديانة من أصحاب الشرائع: قلت له

يا بين ال تعجب من هذا، فاألنبياء واألصفياء ومن دوم يدندنون حول خلوص النفس يف العاجلة، : قال
قن، وهل وخالصها يف اآلجلة، والقول وإن اشتبه واإلشارة وإن غمضت، فاملراد بني واملطلوب متي

احلكمة إال مولدة الديانة؟ وهل الديانة إال متممة للحكمة؟ وهل الفلسفة إال صورة النفس؟ وهل الديانة 
النقب كثرية، والعروس : إال سرية النفس؟ وكنت قد حدثتين عن شيخكم احلضرمي الصويف أنه قال

احلياة الدائمة اليت ال شوب وإمنا قطعت هذا األمر يف طلب ! فقد ارتفع التناقض وسقط التنايف. واحدة
  .فيها من أمل، وال عارض من أذى، وال خوف من انقطاع

  المقابسة األربعون 

  في أن العلم حياة الحي في حياته

  والجهل موت الحي في حياته 
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قال أبو بكر الصيمري، جلماعة عنده وحنن يف طاق اخلواين يف الوراقني وقد ذهب به القول يف كل 
العلم حياة احلي يف حياته، واجلهل موت احلي يف حياته، فإذا كان اجلاهل :  كل بابعروض، وجذبه إىل

ميتاً يف حياته فماذا ترى يكون بعد مماته؟ وإذا كان العلم حياة احلي يف حياته فال شك أنه يكون حياة له 
  .بعد وفاته

    

قد، واخللق الطاهر، والطاعة احلسنة، العلوم اآلهلية يف السر ألنه بساط العمل الصاحل، واحلق املعت: مث قال
والراحة يف املعاقبة، ومن عري من العلم ولزم العمل، كان كخابط عشواء، ما يفوته أكثر مما جيده، وما 

والعلم فنون، وأشرفه . يفسده أكثر مما يصلحه؛ ومن لزم العلم وخال من العمل، كان كالبس ثويب زور
ول، والعمل قوام احملسوس، ولوال احملس ال ستغىن عن العمل، ألن معرفة احلق األول، والعلم قوام املعق

العمل إمنا هو رياضة النفسني اللتني تعاندان النفس الناطقة، أعين الشهوية والغاضبة، فأما العلم فهو كله يف 
 تقديس املعقول بالعقل والتشوق إليه، وطلب االتصال به، والفرق يف حبره، والوصول إىل وحدته، والعمل

مقوم للقوى اليت تريع كثرياً بالزيادة والنقصان، وباخلمود واهليجان؛ والعلم مبلغ إىل الغاية اليت ال مطلوب 
ورائها، والعمل مهيئ لك حنو املسلك إىل سعادتك، والعلم مشرف بك على سعادتك، والعمل يوصل، 

من اقتضائه والعلم كله نور والعلم وصول، والعمل حق عليك ال بد من أدائه، والعلم حق لك ال بد لك 
وأنواره ما أضاءك وسطع عليك وأسفر بك وجالً عن حقيقتك، وحتلى بعقيدتك وحني قشورك عنك، 

وأبرز لبك منك، وصقلك وصفاك وزينك، وأجك ونورك، واهلك لدرك حدك، وأحلك دار كرامتك 
 تضىن، هناك الواصل وقرارك، وصار ألصق بك من شعارك ودثارك، هناك تبقى وال تبلى، وتغىن وال

واملوصول، والعامل واملعلوم، والعاقل واملعقول، يف فضاء الوحدة، ومغاين القدس، وخطة الراحة، ومراد 
الطمأنينة، واجلدة والثقة والسكينة، وعرصة آهلية ال تفرقه وال متييز، وال كثرة وال اختالط، وال متازج وال 

لطف عن رسوم األمر، على هذا سكبت العربات، وطالت اختالف؛ حال جتل عن إمارات احلال، وأمر ي
الزفرات، أتظن أن الرقي يف سالليم املعرفة، والتناهي يف غايات التوحيد، هني سهل، وقريب ممكن؟ 

هيهات أن يكون ذلك كذلك، ولكن لواحد بعد واحد، خيص به الواحد، يف عامل بعد عامل، ويف دور 
  .بعد دور

  .أشفى، وهذا حاصل منه، واهللا أسأل تقبله والوفاء به والقيام عليهوكان كالمه أطول من هذا و

  المقابسة الواحدة واألربعون 

w  في أن المغمض من الحكماء يدرك ما ال يدركه المحدق من الدهماء
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إن املغمض من أرباب احلكمة يدرك بفكره ما ال يدركه احملدق ببصره من : قال أبو احلسن العامري 
حلس حمطوط عن مساء العقل، والعقل مرفوع عن أرض احلس، فمجال احلس يف كل وذلك أن ا. غريهم

واحلس ضيق الفضاء قلق اجلوهر، . ما ظهر جبسمه وعرضه، وجمال العقل يف كل ما بطن بذاته وجوهره
والعقل فسيح اجلو، واسع األرجاء، هادئ . سيال العينن مستحيل الصورة، متبدل االسم، متحول النعت

والفكر من خصائص . ر العني، واحد الصورة، ثابت اجلسم، متناسب احللية، صحيح الصفةاجلوهر، قا
. والنطق يف النفس بتصفح العقل بنور ذاته، واحلس رائد النفس بالوقوع على خصائصه. النفس الناطقة

وكما قد صح أن احلس كثري اإلحالة واالستحالة، فكذلك قد وضح أن العقل ثابت على ما له يف كل 
واحلس يفيدك ما يفيد يف عرض اآللة اليت أصلها املادة؛ والعقل يفيدك ما يفيد على هيئة حمضة، ألنه . الةح

  .نور

ألسنا نرى عاقالً يتحول من معقول إىل معقول، وينتقل من رأي إىل رأي، وينصرف من معتقد ! مل: قيل
 وعمل فيه؟ وما هكذا يرى من إىل معتقد؟ فهل هذا إال ألن السيالن الذي ادعى يف احلس تدرب إليه

أحلس يفيد العلم : فإنه أثبت رأياً، وأرسخ يقيناً، وأظهر سكوناً، وعلى هذا! اعتقد معتقداً بشهادة احلس
    والعقل يفيد العلم الذي كأنه مظنون؟ . الذي تسكن معه النفس

اء؛ واألحساس حفظك هذا كالم من مل يرتض حبكمة القدماء، ومل يرتق عما عليه العامة والضعف: فقال
أو من إليه من جهة النفس ال من العقل وال من جهته، وليس هلا حكم على شيء من أحواله إال من جهة 
النطق النفسي، والذي يوضح هذا أن البهائم كلها ذوات إحساس قوية، وليس هلا قضايا منها وال نتائج 

 املفضية إىل املقدمات، املستخرجة للثمرات، ا، ألا خادمة للقوة القاضية باحلق، الدالة على الصحة،
وإمنا وقع لك هذا القول ألنك ظننت أن ما يعتقده كثري من الناس الذين يظنون بأنفسهم أم خاصة من 

ناحية احلق؟ بل ليس األمر كذلك؟ ألم يعتقدون أشياء ممزوجة مشوبة خمتلطة كدرة حيكمون فيها 
خذوا من أشباح األمور وصفحات األحوال وظواهر األشياء، ولذلك أحالم العقل ومساء دره وحمايله، يأ

ما يزولون عنها بشرعة، ويستوحشون منها عند كل شبهة، وليس كذلك الفلسفة، فإا علم العلوم، 
وصناعة الصناعات، ال تعطيك يف موضح الشك اليقني، وال موضح الظن العلم، ولكها تعطيك يف كل 

  .، إن شكا فشكا، وإن يقيناً فيقيناًشيء ما هو خاصته وحقيقته

وسنصل ذه املقابسة يف الكتاب ما يكون بياناً وشاهداً بصحته، ولو أن هذه األوراق اشتملت على نكتة 
ما فيها فقط، وكان ذلك ال ينكر أنه كاف يف معناه، موف على أقصاه، ألن حبر هذا العلم عميق، 

مقابسة مبقابسة، تذكرياً للعامل، وتفرجياً للنفس، واستدعاء وقيمته غالية، ولكنا وصلنا نكتة بنكتة، و
wللنشاط، وداللة علة مواضع السعة والغزارة، وال تصل منها إال وهو يويف على كتاب ضخم إذا حويت 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-املقابسات  52   

على كل ما فيه وكل ما يتعلق به ويصرف فيه وشبهه، فإذا عتبت علي أبقاك اهللا يف بعض التقصري فقارب 
ك خلوص ما أقوله عن بعض الشوائب، وإمنا عزوت ذلك كله إىل هؤالء األعالم وأقصد، فلم أضمن ل

الذين كانوا مذكورين يف الوقت من غري أن استبددت بشيء عليهم، إال مبا ال بال به، ليحسن ظنك 
  .ويقل تعبك ا يف جينهم، واهللا يعينك بلطفه، ويواصلك بتوفيقه، إنه قريب جميب

  ربعون المقابسة الثانية واأل

  في معرفة اهللا تعالى أضرورية هي أم استداللية؟

قيل أليب اخلري حدثنا عن معرفة اهللا تقدس وعال، ضرورة هي أم استدالل؟ فإن املتكلمني يف هذا اختلفوا 
اختالفاً شديداً، وتنابذوا عليه تنابذاً بعيداً، وحنب أن حيصل لنا جواب فيفسر على حد االختصار مع 

هي ضرورة من ناحية العقل، واستدالل من ناحية احلس، وملا كان كل مطلوب من العلم : البيان؟ فقال
وساغ أن يظن . وهذا هو الشاهد والغائب: إما أن يطلب بالعقل يف املعقول، أو باحلس يف احملسوس، قال

ه، مرة أن معرفة اهللا اكتساب واستدالل، ألن احلس يتصفح ويستقوي مبوازرة العقل ومظاهرته وحتصيل
إن العقل السليم من األفة، الربيء من العاهة، حيث على االعتراف باهللا . وأن يظن تارة أخرى أا ضرورة

تقدس امسه، وحيظر على صاحبه جبحده وإنكاره والتشكك فيه، لكن ضرورة الئقة بالعقل، ألن ضرورة 
كراه، فأما ضرورة العقل ليست كضرورة احلس، وذلك أن ضرورة احلس فيها جذب واختيار، ومحل وإ

  .العقل فهي لطيفة جداً ألنه يعظ ويالطف وينصح وحيقق

زعم أن مثال احلس يف هذا كامرأة حسناء : وكان بعض أصحابنا يف الوراقني ببغداد يضرب يف هذا مثالً
متربجة، ذات وقاحة وخالعة، قد جلست إىل شاب طرير، له شطر مجاهلا، وعليه مسحة من حسنها، 

 ، وتراوده عن نفسه لنفسها، وتبدي له حماسنها، وتطمعه يف متكينه منها، وتستعجله يف ختدعه حبديثها
حاجتها، وحتثه على قضاء اللذة والوطر منها؟ فأما مثال العقل فكأنه شيخ هم قاعد على بعد، ليس به 

ذلك يصيح ضة للزحوف إليه واحليلولة بينه وبني ما نزل به من صاحبته الوقحة الفاضحة، إال إنه مع 
ويتأوه وينادي بصوت حيرك رأسه ويبسط يده، ويعظ ويلطف، ويعد وخيوف، ويضمن ويرفق، ويشفق 

وحينو، فأين تأثري هذا الشيخ اهلم احملطم من تأثري هذه اخلالبة الغالبة احملتالة املغتالة؟ هذا مع قلة إصغاء 
  .الشاب إىل الشيخ وسيالنه مع هذه

    

بني العقل فيما يدعوك إليه لتسعد، واحلس فيما يكلمك عليه لتشقى، هذا يف مجيع وأراد ذا املثل، الفرق 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-املقابسات  53   

ما يزاوله وحياوله ويهم به ويتوجه حنوه، فعلى هذا فإن اهللا تعاىل وتقدس معروف عند العقل باالضطرار، 
دل ال ريب عنده يف وجوده، ومستدل عليه عند احلس، ألنه يستحيل كثرياً وال يثبت أصالً، فمن است

ترقى من اجلزئيات، ومن دعى االضطرار إحندر من الكليات، وكال الطرفني قد وضح ذا االعتبار، 
وكفى مؤنة اخلبط واإلكثار، وهكذا كل شيء يطلب أصله وفصله بالنظر الفلسفي، والبحث املنطقي، 

رية، واحلسبان والظنة، واالقتراء اإلهلي، فأما ما ينظر منه يف اجلدال فال يرث اإلنسان منه إال الشك وامل
واالختالف والفرقة، واحلمية والعصبية، وهناك للهوى والدة وحضانة، وللباطل استالء وجولة، وللحرية 

  .ركود وإقامة، أخذ اهللا بأيدينا وكفانا اهلوى الذي يؤذينا، وصنع لنا بالذي هو أوىل به منا والسالم

  المقابسة الثالثة واألربعون 

  المنجم وشبيههفي أن الطبيب أخو 

الطبيب أخو املنجم، ونظري له وشبيه احلال به، وذاك أن الطبيب قد يرسم بأنه حفظ : قال العامري 
وكمال علم الطب أشرف من موضوعه، وموضوع . الصحة بالتدبري احملمود، وأزال العلة بالرأي الصحيح

أا راجعة إىل الصحة واحلذق، كما . أو الصناعة حمتملة للحيلة والزرق. علم النجوم أشرف من كماله
وقد يتفق يف زرق الزارق صواب كبري، كما يعرض يف حذق احلاذق خطأ يسري؛ وللحرية بني هذين 

وليس . اإلتفاقني جمال، وللمعترض عليها مقال، وفصل احلال بني الرجلني صعب، واخلطب مشكل
  .منه يأساًللمصيب بالزرق أن جيعل ذلك قاعدة وأساساً؛ وال للمخطئ أن يقطع 

وقفت هذه الصناعة هذا املوقف، وتدرجت هذا التدرج، ألن اهللا تقدس كما أراد بالعافية والربء : قال
والسالمة والنجاة إنعاماً وامتناناً، كذلك أراد بالعلة واملرض واليأس اختباراً وامتحاناً، مث أشاع اهللا العلم 

مريض بسبب ختفيفه عنه، فكال الرجلني، أعين املعاىف بالطب تعليالً للطبيب بسبب رزقه منه، وتعليالً لل
والعليل إىل غاية مضروبة، على أسباب حمسوبة وغري حمسوبة، ولو عاىف اهللا تبارك وتعاىل بالطب أبداً ال 

ختذ الناس الطبيب رباً، ولو مل ينفع بالطب أحداً هلجر الناس الطب هجراً، بل جعله عاللة مرة مع إحصاء 
  . وسبب العافية مرة مع التنبيه على موقع النعمة ولذع البليةأيام العافية،

ودبر أهلها به، وصرف سكاا فيه، فمن مل . وما هذا مرده ومرجعه إىل أمر الدار وما أسست عليه: قال
يفتح بصره مل ير ما فوقه وال ما حتته، وال ما عن ميينه، وال ما عن يساره، كذلك للغيب سبحاً مل يطلع 

ا الشاهد، ومكنون هذا اجللي، وباطن هذا الظاهر، ومعقول هذا الذي مت عليه احلس، وخفي على سر هذ
  .هذا الذي وقع عليه احلدس
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واملرض والعافية يف األبدان مبرتلة الغىن والفقر يف األحوال، والغىن والفقر يف األحوال مبرتلة العلم : قال
لة العمى والبصر يف العيون، والعمى والبصر يف العيون واجلهل يف القلوب، والعلم واجلهل يف القلوب مبرت

مبرتلة الشك واليقني يف الصدور، والشك واليقني يف الصدور مبرتلة الغش والنصح يف املعامالت، والغش 
والنصح يف املعامالت مبرتلة الطاعة واملعصية يف األعمال، والطاعة واملعصية يف األعمال مبرتلة احلق والباطل 

اهب، واحلق والباطل يف املذاهب مبرتلة اخلري والشر يف األفعال، واخلري والشر يف األفعال مبرتلة يف املذ
الكراهة واحملبة يف الطباع، والكراهة واحملبة يف الطباع مبرتلة اهلجر والوصل يف العشرة، واهلجر والوصل يف 

األشياء مبرتلة الصالح والفساد يف األمور، العشرة مبرتلة الرداءة واجلودة يف األشياء، والرداءة واجلودة يف 
والصالح والفساد يف األمور مبرتلة الضعة والرفعة يف املراتب، والضعة والرفعة يف املراتب مبرتلة القبح 

واحلسن يف الصورة، والقبح احلسن يف الصورة مبرتلة العي والفصاحة يف األلسنة، والعي والفصاحة يف 
االستقامة يف األعضاء، واالعوجاج واالستقامة يف األعضاء مبرتلة احلياة واملوت األلسنة مبرتلة األعوجاج و

فما أحوج هذا اإلنسان بعد . يف األجساد، واحلياة واملوت يف األجساد مبرتلة الشقاء والسعادة يف العواقب
ويقتىن ما حيمد قيام هذه األمور إذاعته وحمله وصرفه إىل يقظة ا يكيس يف معاشه، ومنها يقتبس ملعاده، 

ريعه وجدواه، وجيتنب ما يصري سبباً لشقائه يف عقباه؟ فباب اخلري مفتوح، وداعي الرشاد ملح، وخاطر 
احلزم معترض، ووصايا األولني واآلخرين قائمة، ومزامحتهم موجودة، واخلوف عارض، واألمن مظنون، 

يات املتلوة، واألعالم املنصوبة، واحلاالت فماذا ينتظر املرء اللبيب بنفسه بعد هذه اآل. والسالمة متمناة
أما يعلم أنه من جنسه وحممول ! املنقلبة، والنعم املتقلبة، واألعمار القصرية، واآلمال الكاذبة؟ أما يتعظ

على تدبريه، وأنه ال فكاك له مما ال بد من حلوله به، من احنالل تركيبه، واستحالة عنصره، وانتقاله إىل 
 فخري، وإن شراً فشر؟ بلى يعلم، ولكن علماً مدخوالً، ويعقل، ولكن عقالً كليالً، حال بسيطة إن خرياً

  : وحيس ولكن حساً عليالً، كما قال األول

  بل ليس جهالً ولكن علم مفتون  إلى اهللا جهالً قد منيت به أشكو

واعلم أن الغرض كله من هذا الكتاب، ومجيع ما اثبت عن هؤالء الشيوخ، إمنا هو يف إيقاظ النفس، 
فاستصحب الغرض بالنية اجلميلة فلعلك . وتأييد ألعقل، وإصالح السرية، واعتياد احلسنة، وجمانبة السيئة

  .ل املنعقدةتؤهل للفالحة والسعادة عند توزيع هذه اجلملة املشتبكة، واحنالل هذه احلبائ

  المقابسة الربعة واألربعون 

w  في معنى اإلمكان وما قيل فيه
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بأمسائهم مراراً يكثرون اخلوض يف معىن اإلمكان، رأيت فضالء من الفالسفة، وهم الذين قد نوهت 
ويتداولون املسئلة واجلواب فيه، وقد اقتبست منهم ما رمسته يف هذا الكتاب، على طريقة قريبة وألفاظ 

معهودة، فأشركين يف تقبل الفائدة إن كنت طالب فائدة، وال تسبق إىل االستحسان واالستقباح، 
  .والتصفح، والتقليب والتنقري، فإا مسئلة صعبةوالتخطئة والتصويب، قبل التفهم 

زعم أن ال طبيعة للمكن وإمنا هو موقوف على فرض الفارض، ووهم الواهم، : فمن ذلك قول القائل
ووضع الواضع، وظن الظان، وليس كالواجب الذي هو ثابت على وترية واحدة، وجديلة حمدودة 

. و أيضاً على هيئة واحدة، ال يرتقي صعداً وال يتمايل سفالًمعلومة، واحلد قائم الطبيعة، كاملمتنع الذي ه

والربهان على ذلك أن الواجب ال يستحيل ممتنعاً البتة، ال بزمان وال يف مكان، بل ال ينحط الواجب إىل 
اإلمكان، ال معقوالً وال موهوماً وال مفروضاً وال مظنوناً، وكذلك ال يسمو املمتنع إىل اإلمكان يف حال 

  .الته على ما سلف البيان عنهمن حا

ما يؤيد هذه املضادة وحيققها ويوضح مشكالً إن كان عرض منها، أنك إذا : وقال آخر من هؤالء اجللة
قلبت هذه األلفاظ الثالثة وفحصت عن عناصرها، ورتبت معىن كل اسم منها، من جهة وزنه وترتيبه 

هذا واجب، : ا املختلفة، وذلك أنك إذا قلتوصفته وخلقته، وجدت وجوهها املختلفة دالة على معانيه
  .وهذا الوزن وزن فاعل من جهة اللفظ؛ وإمنا قلت من جهة اللفظ

    

ألن الفاعل من جهة املعىن مقتضى ملفعول، والواجب مثبت لنفسه عما يكون هو به مفعوالً، وعما : قال
وإذا اعترض من ناحية .  فيهمايكون هو له فاعالً، والفاعل من املضاف، وكذلك املفعول، ليس الكالم

وزن االسم وتربأ من كل صفة موهومة هذا التربؤ، ولقيامه بنفسه واستغنائه جبوهره وكماله بذاته، أعطى 
واملمتنع إذا قلبت معناه من ناحية وزنه وجدت فيه معىن من معاين االنفعال . املؤنة األوىل واحلد األعلى

ر يستهلك نظر النحوي ويويف عليه، ال بل فوقه يف الشرف وإن وهذا نظ. ونظائره، فالبينة تشهد بذلك
كانت قوة النحو مقتصرة وشهادته مستعارة له، فكأنه قد استضاف فعالً ما إىل نفسه، كما استضاف 

حمتمل ومشتبه وملتبس ومقتصد، وتقرين هذا لطيف إىل التقريب دوه ما طال وامتد، وكما استوىف 
فاء وجود، انتفى املمتنع من الصورة يف كل حال انتفاء عدم، فليس يف الواجب الصورة بالكمال استي

. الواجب من أجزاء العدم شيء، وال يف املمتنع من أجزاء املوجود شيء، وباالضطرار لفظنا بآخر املمتنع

 مث إن اإلمكان بعد هذا كله استعارة من الواجب شبها، واقتطع منه ظالً، السعار أيضاً من املمتنع شبهاً،

إىل : فصار من أجل االستعارة واالستراق ينقسم إىل مراتب ثالث. وذلك هو عدم ما. واسترق منه ظالً
w  .األكثر، واألقل، واألوسط
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فقال له قائل يف ! العجب أنه أخذ الشبه من اثنني وانقسم إىل ثالثة؟: فقال بعض من حضر هذه املقابسة
 لقوة الواجب يف صحة نفسه وثبات جوهره وصفاء إنه قد أخذ الشبه من الواجب يف األغلب،: اجلواب

عينه، ويف األقل أخذ من املمتنع، وقوة املمتنع بإزاء قوة الواجب وضعاً ومتثيالً، وقد تقامست القوتان 
الطرفني على تغايرمها، أال ترى أن الكثرة من املوجود، والقلة من العدم؟ أعين أن صورة الوجود يف الكثرة 

م، والوجود بأسره يف الوجود، والعدم يف االمتناع، ونفي ما هو ما أعين ما ائتلف من أظهر منها يف العد
الشبه املأخوذ من الواجب، والشبه املأخوذ من املمتنع، ألنه إذا وىف ما قد استعاره من الشبه من الطرفني، 

تفاوت ما بينها من واختالف أبنية هذه الكلمات دليل بني وحجة واضحة على . ويف أيضاً ما له بالتوسط
فإذاً أألمكان قد خال من طبيعة يستقل ا، وعرى من صورة ينسب إليها، وعاد وحكمه حكم . احلقائق

  .املركبات يف احلس، واملفروضات بالوهم

ومما يزيد ما ميضي من القول وضوحاً أن الواجب ال يقف على إجياب موجب يف وجوبه، واملمتنع : قال
فإن عرض يف نفسك الواجب فاعلم أنه قد اقتضى شيئاً ولكنه .  امتناعهال يقف على منع مانع يف

وهكذا . املوجب، واستوفاه ومل يفضل منه ما يقتضي شيئاً آخر، وال بقي لضامنه ما يقتضيه شيء آخر
املانع يف قياد ذلك قد اقتضى املمنوع واستوفاه ومل يفضل منه ما يقتضي شيئاً آخر، وال بقي منه أيضاً ما 

وخرج حكم املمكن من احلكم الذي للواجب، واحلكم الذي للممتنع، ألن املمكن . تضيه شيء آخريق
وهذا كله لتقلقه يف قضائة وقلة استقراره يف بابه، ألنه . كأنه الطالب لكانه والداعي لنفسه، فيكون مكاناً

فيصري اإلمكان القريب من عادم حلده وطبيعته، وإمنا يغلب عليه تارة ما يغريه الواجب من نفسه وصورته، 
الوجوب يف الوسط، ال يظن به رفع إىل جانب، وال احنراف ملكان الواجب عن احلقيقة، عن الكثرة 

فصار املمكن املنقسم إىل الكثرة والقلة . والقلة واالنقسام والعلة، وعن استعارة صورة عن ذي صورة
  .قدر بطل القدرألن الكثرة والقلة قدران، وإذا بطل ما يكون ذا . والوسط

    

ومما جرى بني هؤالء األفاضل يف هذا الفصل ما يدخل يف حاشية هذا الكالم الذي قد أعجزين عن أدائه 
إن الواجب : وقول آخر. على وجهه بالقسطاس املستقيم سوء التأيت فيما حيقق املراد وحيط ثقل اهلم

فالوجب . ع واجب أن يكون ممتنعاًواجب أن يكون واجباً،، واملمكن واجب أن يكون ممكنا، املمتن
وأما اإلمكان واالمتناع فإنه يشار إليهما بعد االعتراف بالوجوب . صورة اجلميع، ألنه نعت للعلة األوىل

والواجب لطبيعته مل ينقسم، . الذي قد نفذ سلطانه فيهما وملكت مسته مجلتهما واحتوت صفته عليهما
يه يف احلقيقة، وكذلك املمتنع، ألنه يكون يف الطرف اآلخر ألن الوحدة إىل الكثرة وتشعبت عما هي عل

wوال ضري أن خيتصر هلذه اجلملة مثال يكون كالوحي . يعطي صورة االنتفاء من نفسه توقرياً حلد الواجب
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إىل احلق لئال يطيح ما طال القول فيه وتتابع البحث عنه، وواجب ا، يكون الفاعل قبل املفعول، وممتنع أن 
ول قبل الفاعل، وميكن أن فاعالن معاً يف مكان، أو منفعالن معاً يف زمان، وممكن أن ال يكون يكون املفع

فاعالن معاً وال منفعالن، بل يكون كل واحد منهما منفرداً عن فاعل آخر، وكل منفعل منفصالً عن 
كون املركز واجب أن يكون الفلك حميطاً باألرض، وممتنع أن ي: مثال آخر. فهذا كما ترى. منفعل آخر

فلو كان اإلمكان حد غري معترف مما تقدم القول فيه، لكان . حميطاً بالفلك، ومكن أن يركب األمري غداً
ال يقف على الوضع والفرض والرسم والوهم والظن التخيل، أال ترى أنك لو نسبت هذا اإلمكان إىل 

 أن يركب زيد غداً، ويف األول جاز أعين أنه يستحيل أن يقال ممكن عند الفلك وعند اهللا! الفلك مل يصح
وال فرض عند الفلك، وال ظن وال تقدير وال توهم ! عندنا ذلك ألنا قلناه تقديراً وتظنيناً ووضعاً وتومهاً

  .أيضاً عند اهللا، تقدس امسه وتعاىل جده

له، ألنه ليس لشيء وجود وال وجوب إال الباري احلق، وال حقيقة إذاً لشيء إال: وقال آخر من جلة القوم
فكل وجود يرسم . هو الواجب، وكل ما عداه فإمنا هو واجب به وممتنع به وممكن به، والودود احلق له

للممكن أو للممتنع فإمنا هو باالستعارة والتقريب والتحلية والتشبيه، فإذاً انسلخ كما عدى العلة األوىل 
ه اجلود، وخيلص ما هو باحلقيقة من الوجوب ومن الوجود، إال على قدر ما يبلغه الفيض ويصل إلي

  .وبالتحقيق هو فيه

هذا مبلغ حاصلي من قول هؤالء املشايخ، وهم الذين نشرت لك حديثهم وذكرت أمساءهم، وذكرت 
على مقامام مراراً يف هذا الكتاب، وجل النظر يف هذه املسئلة على ما انفرشت من الفلسفة الداخلة، 

تفادى من زيادة لعلها حتط قدر املغزى الذي سلف القول فيه، وسقت فلهذا ما أ. أعين اآلليهة احملضة
  .املعىن عليه، والسالم

  المقابسة الخامسة واألربعون 

  في شيء من مذكرات المؤلف مع بعض األطباء

ذاكرت طبيباً شاهدته جبند يسابور بشيء من العلم، فما أذكر تلك املذاكرة، وتلك املسئلة، وتلك الفائدة 
شخص ذلك الشخص وكان يكين أبا الطيب لعيين، ومتثل يف ومهي وحىت كأين أراه قريباً معي، إال سنح 

وطال عجيب من ذلك؟ فرأيت أبا سليمان يف املنام فسألته عن احلالة اليت قد شغلتين ! وحاضراً عندي
تأم من مجلته يف بالتعجب منها، واألمر الذي تواىل على من أجلها؟ فقال يل يف اجلواب قوالً ميقظاً متا ال

  .اليقظة ما أثار امسه وحاكيه يف هذا املوضع
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أما تعلم أن املبدأ األول واألصل والعلة مفتقر إليه بالطبع والضرورة، ومعترف به بالوجوب الذي : قال
  .بلى: قلت! ليس فيه مرية وال شبهة؟

يضاً، ولكن األول، واألول مع فالثاين مشعر أبداً باألول، واألول مشعر بنفسه، والثاين مشعور به أ: قال
إىل ههنا خيلص يل ما تبينته، . ولكن اختلفت الرسوم ومل ختتلف احلقائق. هذا هو الثاين، والثاين هو األول

ملا كان من صدور املذاكرة من جهته ومتت مبطاولته، وحصلت الفائدة بوساطته، : وهو ظاهر كما به قال
نها للمبدأ، ونزاعاً حنو األول، واستشعاراً للسكون معه، ألا إشتاقت النفس وتلبست بصورته، وجداناً م

تعشق بالذات أبداً األول، ويعشق كل أول للشبه القائمة فيه والشبه املوجودة به من األول باإلطالق، 
فكل مريد من كل ضرب طبيعي وإرادي وفكري وخلقي صناعي وآهلي حيييها ويؤنسها وينفي وحشتها 

ذلك فوقها، إىل األول احلق الذي هو أول باإلطالق، واستكماهلا ذلك الشوق هو ويعللها، ويستعمل ب
  .وثباا يف صورا، وطرا على ما حصل هلا. استدامتها حلاهلا

    

ولوال . والكالم يف األول واملبدأ يف كل ما ضرب فيه بسهم وانتهى إليه بوجه ال ميل وال ميل وال يشبع منه
مزجاة، وعباريت عنه منقطعة، لكان ما يعقل من ذلك ويستبان أبني مرأى وأحلى أن بضاعيت يف هذا الفن 

مسمعاً، وعلى كل حال فقد كتبت ما أمكن التصرف فيه والشغل به، والزيادة على ذلك تقتضي جبزيل 
ع القول على تقدير السؤال واجلواب والتمثيل واإليضاح، فإن نفس اهللا اخلناق قيالً وأزاح مهاً الزماً، ومج

  .مشالً منقطعاً، أتيت على ذلك متوسعاً أو أطمت عليه متالفياً، إن شاء اهللا تعاىل

  المقابسة السادسة واألربعون 

  في أقسام الموجود

إن كل صنف من أصناف املوجود يف حكم : قال النوشجاين يوماً يف مجلة كالم اقتضبه يف أقسام املوجود
بيعته، وطموس ضيائه، وقبح صورته، وإحماء جته، ومخود املعدوم خلساسته ونقصه وافته وفساد ط

شعاعه، وفقد متامه، وتقطع نظامه، واستيالء رذيلته، وبطالن فضيلته، فال ينكر أن يكون يف مقابلة صنف 
آخر من املعدوم يف حكم املوجود بصحة صورته، ونفاسة جوهره، وكمال فضيلته، وظاهر عفته وجندته، 

الته، ونقاء سنخه، وصفاء سوسه، وطهارة عينه، وظاهر زينته، دوام نضرته، واء مهته، وغلبة عد
  .وتناسب مجلته وتفصيله، وسائر ما ال حييط القول به

واإلشارة يف هذين الفصلني بينة مكشوفة، ومىت مل تقف عليها من تلقاء نفسك بضياء عقلك وذكاء : قال
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لسفة، فإنك مىت جربت هذه األعراض، وختللت قرحيتك، فصل إليها من جهة أرباب احلمة وأعالم الف
هذه املعارف، وثبت على مسة العدل، تكنفتك اخلريات عاجالً، والسعادات آجالً، فتكون حينئذ موجوداً 
وإن عدمت، وباقياً وإن فنيت، وحاصالً وإن فقدت، وثابتاً وإن نفيت، ومغبوطاً وإن رمجت، وحياً وإن 

وإن خفيت، وواضحاً وإن أشكلت، وشاهداً وإن غبت، وقادراً وإن مت، وظاهراً وإن بطنت، وجليالً 
عجزت، ومعروفاً وإن أنكرت، وعاملاً وإن جهلت؛ هناك تصل إىل غىن بال قنية، وتنطق بال عبارة، وتفعل 

بال آلة، وتصيب بال مشورة، وتعقل بال مقدمة، وتبقى بال آفة، وتلتذ بال استحالة، وتنال بال كدح، 
ية، وتسعد بال شؤم؛ آهلية ورثتها من البشرية، وربوبية وصلت إليها من العبودية، ومملكة وحتيا بال أذ

  .استوليت عليها باإلنسية، وحال جلت عن رقم قلم وتزويق حرب، واستقصاء بيان، وختيل وهم

بور وقد مر الكالم فيما تقدم عن حال اإلنسان يف وجوده الثاين عن السعادة اليت حصلت له، واحل: مث قال
  .الذي ظفر به

وإمنا تلطف هذا القول عليك ألنك تنظر إىل هذا اإلنسان من قبل وهو يف أستار احلس، وحد : قال
هذا مع سوء . اجلسم، وقشور البدن، وحتلل التركيب، وتصرف الطبيعة، وسيالن الطني، وذوبان العنصر

رخصة بعد الرخصة يف مساعدة الشهوة، االختيار، وفساد العقيدة، وقلة إيثار العفة والنجدة، واألخذ بال
ومىت يكون هلذا مرجوع ومثرة وفايدة؟ ولعمري لو قدس نفسه، وباين ! وتسلط اإلرادات املردية املهلكة

هواه، واختار احلق معتقداً، وآثر اخلري جمتهداً، ونال من ضرورات الطبيعة مقتصداً، النتعشت روحه، 
ته، وصدق ظنه، ووضح حدسه، وأصابت فراسته، وكان واستنار عقله، وذكت بصريته، وصفت قرحي

وما أسهل هذا الوصف؟ على . التوفيق قائده، والسعادة غانيته، والغبطة حليته، والبقاء حليفه، واألبد نعته
وكيف ال يكون ذلك صعباً، واإلنسان منوط ! ما أقول، وعليك بالسماع، وما أصعبه علينا مجيعاً بالعقل

ضاف إىل العقل من طرف؟ فبالطبيعة يفزع إىل ما هو فساده وهالكه، وبالعقل بالطبيعة من طرف، وم
خيتار ما هو صالحه وكماله، لكن اختياره ضعيف فيه، ألنه عال يف أفق العقل الذي هو موجب الواجب 

وحمسن احلسن، وإرادته الطبيعة قوية فيه، ألا ناشئة منه، وكامنة فيه، ومترددة عليه، والنقص على 
وأن العجب كل العجب ممن يكمل يف دار النقص، أو يصح يف عرصة العلل، . هور يف كل حال وأمراجلم

    ! أو يسلم يف خطة البلوى، أو يلذ الصاب والعلقم، ويغفل عن غائلتهما وينعم؟

اإلحسان من اإلنسان زلة، واجلميل منه فلتة، والعدل منه غريب، والعفة فيه : وكان بعض األهليني يقول
ومما يزيدك ثقة مبا يصرف من القول به نقص هذا اإلنسان الذي قد اكتنفه الفساد من . ضعيفعرض 

كل جهة، وملكه اجلهل بكل حال، أنا وجدنا يف هذه األيام من نظر إىل واد أغن بالكأل قد استحلست 
تين لي: األرض به خضرة وندى وحسناً، فخف حني خالف عينه يف أطرافه وبلغ به العجب إىل أن قال w
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. كنت بقرة فكنت آكل من هذا كله أكالً ذريعاً، وهكذا من أعاله إىل أسفله، ومن أسفله إىل أعاله

وكان يقول هذا وهو على شكل ظريف، ال سبيل للعلم إىل تقريره وإىل أدائه على وجهه وحقيقته، 
، لغلبة اإلرادة واللسان أيضاً ال يأيت على خواصه ومعانيه، وهو متحسر يف قوله، على هيئة انون

الطبيعية، وقوة احلركة احليوانية، وموت العقل اإلنساين، وبطالن الشرف اجلوهري فلما فشا عنه هذا 
يا هذا، هل رأيت قط من متىن : احلديث وكثر، قال له بعض الفقهاء معنفاً والئماً ومنبهاً له على خساسته

قال له جميباً، وهو وادع النفس رخي ف! وهو إنسان أن يكون بقرة بسبب مكان معشب وكأل كثري؟
. أيها الشيخ، لو رأيت بعينك ما رأيته لتمنيت أن تكون كما متنيت: البال، حاضر الفكر ساكن الطباع

وهذا يدل على أن الذي أثار شهوته يف ذلك املكان مل يكن جوعاً قد تواىل، وال مة قد غلبت، بل كان 
  .ر، وغباوة الروح، وقلة العقلنذالة النفس ولؤم الطباع، وسقوط اجلوه

فهل تظن حفظك اهللا بعد هذا مبن هذا حديثه ومجلته وتفصيله، أن ينتعش من صرعته، أو يستبصر يف 
شأنه، أو يهتدي لسعادته، أو يلتفت إىل معاده؟ وهل بني هذا وبني احلمار الذي هو حيوان اق فرق؟ 

ألن احلمار الزم حلده غري منحرف إىل ما ليس يف بل قد مسعت مبن قال إن احلمار خري من هذا بكثري، 
على أين شاهدت . قوته، وهذا قد بطل حده بإدارته، ومجع النقص كله لنفسه بقبح شهوته وفساد أمنيته

قبل هذا إنساناً متماسكاً وكان له حظ من التجربة بالسنن العالية والسفر البعيد، وكان متميزاً مبذاهب 
فعجبت منه فضل عجب، ! ليتين كنت هذا احلمار: د أبصر محاراً ميشيالصوفية، يقول يوماً، وق

وانكشف يل أنه إمنا متىن ذلك ليكون ناجياً من قالئده ومؤنة ما هو بعرضه وصدده عاجالً، وما هو 
مأخوذ به، وخموف منه ومعد له آجالً، فكان عذر هذا عندي أخرج من كل اجلهل، وأدخل يف بعض 

يف ضمريه وجاش على لسانه وافصح بذكره والتشدد فيه، ألنه كان جاهالً وإمنا هجس هذا . الوهم
باجلوهر الذي هو أشرف من اإلنسان حبده اخلالص من كل شوب، فرتل عن تلك الربوة العالية والذروة 
الشماء، أعين اجلواهر العلوية األبدية، ومتىن أن يكون حيواناً هو أخس من اإلنسان عند كل إنسان، إال 

تاج يف تسليم هذا ومعرفته إىل مقدمتني ونتيجة، بل العلم به أول والتسليم له ضرورة، ال لشيء إال إنه حي
ليتخلص من عوارض الدنيا وكلف احلياة وضروات الطبيعة ومطالب احلواس، ولو أدرك بقوته شيئاً وعقله 

ومل . تمام به، والبقاء معهوحكم به، لصمد حنوه، وطلب االنتساب إليه، واإلشراف عليه، والنظام فيه، وال
يعد ناكصاً على عقبيه متمنياً ألن يكون على هيئة شيء هو اآلن بنفسه أشرف نفساً وأكمل وزناً وأبقى 

  .شخصاً وأكرم جوهراً

وأواصل هذا الفصل حبديث آخر دفعنا إليه يف هذه األيام لتكون هذه املقابسة مستوفاة، ولعلك ال ختلو 
wن رفداً ملا سبق وإيقاظاً لنفسك يف املستقبل، ترى اإلنسان يبصر فيها، بل هي فيه أيضاً من فائدة تكو
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عيونه اليت يرى فيها، بل هي حقوله اليت يستثمرها، ونواضحه اليت إذا نيل منها عرف كيف املعرس 
  .واملسرى وكيف الصبح إذا بدا واجنلى، وأبصر بني يديه كلما دب ودرج ونشأ

    

يخاً من أهل العلم ساءت حاله، وضاق رزقه واشتد نفور الناس عنه، ومقت شاهدنا يف هذه األيام ش
معارفه له، فلما تواىل هذا عليه دخل يوماً مرتله ومد حبالً إىل سقف البيت واختنق به، وكانت نفسه يف 

هللا : فلما عرفنا حاله جزعنا وتوجعنا وتناقلنا حديثه وتصرفنا فيه كل متصرف فقال بعض احلاضرين. ذلك
لقد خلص ! هذا يدل على عزازة النفس وكرب اهلمة! نعم ما أتاه واختاره! لقد عمل عمل الرجال! دره

نفسه من شقاء كان طال به، وحال كان ممقوتاً فيه مهجوراً من أجله، مع فاقة شديدة، وإضاقة متصلة، 
فقيل هلذا ! ؟ووجه كلما أمه أعرض عنه، وباب كلما قصده أغلق دونه، وصديق إذا سأله اعتل عليه

إن كان قد ختلص من هذا الذي وصفت على أنه مل يوقع نفسه يف شقاء أخر، أعظم مما كان فيه : العاذر
وينبغي لكل ! وأهول، وأدوم وأبقى، فلعمري نعم ما عمل؟ هللا أبوه ما أحسن ما اهتدى إليه وقوي عليه؟

ياره؟ وإن كان قد مسع بلسان الشريعة أي عاقل أن يدفع إىل ما دفع إليه، ويقتدي به ويصري إىل رأيه واخت
 النهى عن هذا وأشباهه، فقد أتى مبا عجل اهللا به العقوبة والعار، وأجرى -شريعة شئت، القدمية واحلديثة 

أما كان يسمع من كل عاقل ولبيب، وعامل وأديب، ومن كل من يرجع ! سبحان اهللا. عليه عذاب النار
 يرجع إىل قوله وينتهي إىل صواب أمره، ويتهادى فنون سريته إىل مسكه، ويعرف أدىن فضيلة دع من

فكيف مل يتهم نفسه، ومل يتعقب رأيه، ومل ! وحاله النهي عن مثله والزجر عن ركوب ما هو دونه بكثري؟
أهذا كله بسبب حال لو أا كانت تنكشف عنه مبا يتمىن بعد احنسارها إىل كثري مما ! يشاور نصيحاً له

سي؟ وقد علم أن أدىن ما يف هذا الفعل املكروه بالعقل، الفاحش بالسماع، املقشعر منه ينسى معه القا
بالطبع، ما جيب عليه التوقي بسبب ما قد انتشر بالشرائع وأمجع عليه األول واآلخر من كل جيل 

بصرية وطرف، يف النهي عنه واستسقاط ما أقدم عليه؟ ألنه أمر مىت ركب بالظن والتوهم للذين مل يؤيدا ب
من عقل وال عرضاً على عاقل، مث استبان له يف الثاين عوار ما آثره وخطأ ما عمل به، فاته التاليف ومل 

فلو مل يكن يف هذه إال ما يوجب عليه الشغل واالستبصار من أجل ما قاله ! ميكنه االستدراك وال الرجوع
 إىل التهلكة، وال خيتار ما يهجنه عليه العقل أو ورد به اإلنباء بالعقل والوحي، لوجب أن ال يلقي بيده

أهل الروية والبديهة وأصحاب الديانة واملروءة، وال ينقض العادة القائمة، وال خيالف اآلراء احلصيفة، وال 
يستبدل برأي الطبيعة؟ فكيف وقد قضى العقل قضاء جزماً، وأوجب النظر إجياباً حتماً، أنه ال جيب أن 

زاء امللتحمة واألعضاء امللتئمة، وليس هو رابطها وال هو على احلقيقة مالكها، يفرق اإلنسان بني هذه األج
wبل هو ساكن يف هذا اهليكل ملن أسكنه فيه وجعل عليه أجرة السكىن بعمارة املسكن وحفظه وتنقيته 
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وكان سعيه مقصوراً على ! وإصالحه وتصريفه على ما يعينه على طلب السعادة يف العاجل واآلجل؟
إىل مبوأ صدق، وال بد له من املصري إليه واملقام فيه، على أمر شامل، وخري غامر، وراحة متصلة، التزود 

يث ال آفة وال حاجة، وال أذى وال حسرة وال أسف، وال كمد، وال . وغبطة دائمة، وحبور مستصحب
 الصدق وهذا مع السرية املرضية وإيثار األخالق السنية، ومع اعتقاد احلق، وبث. فوت وال تعذر

فأما إذا كانت احلال على خالف هذا، فالشقاء الذي يتردد فيه وينعقد به، . واإلحسان إىل مجيع اخللق
  .ويدفع إليه، يكون يف وزن ذلك ومقابله

نسأل اهللا الذي بيده ملكوت كل شيء أن يهدينا لليت هي أرشد يف العاجلة وأسعد يف العاقبة، فإنا إن 
 املألوف، هلكنا وخسرنا أنفسنا، وعدنا يف الثاين شر معاد، مع طول خلونا من صنعه اللطيف، وبره

  .حسرة وشدة أسف

اللهم فارحم ضعفنا وامشلنا بإحسانك وتوفيقك حىت نتوجه إليك قاصدين، ونفوض أمرنا إىل تدبريك 
  .راضني، ونتوكل عليك منيبني، ونصري إىل جوارك مشتاقني خملصني يا رب العاملني

قابسة فنوناً من القول، وما أظن أين أسلم فيها عليك لشدة نظرك وتقليبك، ومع ذلك قد تضمنت هذه امل
فهي غري خالية من بعض الفائدة وأنا أسألك أن تقبلها على ختيلها، وب بعضها بعضاً لتكون آخذاً حبكم 

ال املروة جارياً على هدى ذوي الفضل يف حسن اإلغماض عن شيء لعله خيتل منه بعض االختالل، و
ينال من الصواب كل املنال، وأنت تفعل ذلك إجياباً حلق أخيك، وذهاباً مع أحسن أخالقك اليت هي 

  .فيك

  المقابسة السابعة واألربعون 

    

  في أن العقل مع شرفه وعلو مكانه ال يخلو من انفعال

استحسانه ب: قيل أليب سليمان بأي شيء تعرف أن يف العقل مع شرفه وعلو مكانه انفعاالً؟ فقال
ألن هذين انفعالني، ولكنهما انفعاالن على طريق االستحاله؛ وكأنه يدور على نفسه أو . واسقباحه

يقتبس من الذي هو أعلى منه، ويثب عما دونه ويشنع عليه، فهذا يوهم باالنفعال على جهة التقريب، 
 استبانة هلذا املعىن واستقامة ومما يزيدك. ألن مرتبة هذا االنفعال فوق مرتبة كل فعل مما هو دون العقل

إليه، أن هذا االنفعال هو االنفعال األول الذي ليس فوقه انفعال البتة فاحلق أن األولية نسبة إىل الفاعل 
wوكما هبط االنفعال يف املنفعل بعد بعد املنفعل حسن وبعد عن ذلك . األول الذي ال فاعل فوقه البتة
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عل الذي كلما هبط أيضاً يف الفاعل بعد الفاعل حيسن ويبعد من الشرف الذي كان بالنسبة األوىل كالف
فأنت إذا اعتربت فاعالً بعد تفاعل حىت . شرف الفاعل األول باإلطالق الذي هو علة كل ما هو علة له

تنتهي من عندك إىل الدرجة القصوى، مررت بأقسام الفاعلني ومراتبهم أيضاً، كذلك إذا اعتربت أيضاً 
وهذه أمور بينة أمت . فعل حىت تنتهي من هناك إىل ناحيتك الدنيا، مررت بأقسام املنفعلنيمنفعالً بعد من

بيان وثابتة على أكمل جة وأفضل رابة، ال يتخللها خلل بوجه وال سبب إال ما خييل منها احلس 
 مبا الكذوب الذي ال يوثق بقضائه، وال يسكن إىل حكمه فأما التصفح العقلي فقد أتى على هذه كلها

  .أهدى إىل النفس من السكون ونفى عن حقائقها الظنون، والسالم

  المقابسة الثامنة واألربعون 

  في الفرق بين طريقة المتكلمين وطريقة الفالسفة

ما هو ظاهر لكل ذي : ما الفرق بني طريقة املتكلمني وبني طريقة الفالسفة؟ فقال: قلت أليب سليمان
 املتكلمني مؤسسة على مكايل اللفظ باللفظ، وموازنة الشيء إما بشهادة متييز وعقل وفهم، طريقتهم يعين

واالعتماد على اجلدل، وعلى ما يسبق إىل احلس أو حيكم . من العقل مدخولة، وإما بغري شهادة منه البتة
ائر به العيان، أو على ما يسنح به اخلاطر املركب من احلس والوهم والتخليل مع اإللف والعادة واملنشأ وس

األعراض اليت يطول إحصاؤها ويشق اإلتيان عليها، وكل ذلك يتعلق باملغالطة والتدافع وإسكات اخلصم 
مبا اتفق، وإمتام القول الذي ال حمصول فيه وال مرجوع له، مع بوادر ال تليق بالعلم، ومع سوء أدب كثري؛ 

الفلسفة أدام اهللا توفيقك، حمدودة و. نعم ومع قلة تأله، وسوء ديانة، وفساد دخلة، ورفض الورع جبملته
حبدود ستة، كلها تدلك على أا حبث عن مجيع ما يف العامل مما ظهر للعني، وبطن للعقل، ومركب 

واستفادة اعتبار احلق من مجلته وتفصيله، ومسموعه . بينهما، ومائل إىل حد طرفيهما، على ما هو عليه
مع . ه على العقل، وال إلف يفتقر معه إىل جناية التقليدومرئيه، وموجوده ومعدومه، من غري هوى ميال ب

إحكام العقل االختياري، وترتيب العقل الطبيعي، وحتصيل ما ند وانقلب من غري أن يكون أوائل ذلك 
موجودة حسا وعياناً، وكانت حمققة عقالً وبياناً، ومع أخالق آهلية ، واختيارات علوية، وسياسات 

  .كرها وتعدادها، وال يبلغ أقصى ما هلا من حقها يف شرفهاومع أشياء كثري ذ. عقلية

: إين ألعجب كثرياً من قول أصحابنا إذا ضمنا وإياهم جملس: وكان شيخنا حيىي بن عدي يقول: مث قال

كأن سائر الناس ال ! حنن املتكلمون، وحنن أرباب الكالم، والكالم لنا، بنا كثر وانتشر وصح وظهر
أما يتكلم يا قوم الفقيه، ! الكالم؟ لعلهم عند املتكلمني خرس أو سكوتيتكلمون أو ليسوا أهل 
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وكان : والنحوي، والطبيب، واملهندس، واملنطقي، واملنجم، والطبيعي، واآلهلي، واحلديثي، والصويف؟ قال
 من يلهج ذا، وكان يعلم أن القوم قد أحدثوا ألنفسهم أصوالً وجعلوا ما يدعونه حمموالً عليها ومتناوالً

  .عرضها، وإن كانت املغالطات جتري عليهم ومن جهتهم بقصدهم مرة وبغري قصدهم أخرى

والدليل على أن النحو، والشعر، واللغة ليس بعلم، أنك لو لقيت يف : وكان يصل هذا كثرياً بقوله: قال
ل وانبثاث املناهل البادية شيخاً بدوياً قحا حمرما، مل ير حضرياً وال جاور أعجمياً، ومل يفارق رعيه اإلب

هذا، . ال: هل عندك علم؟ لقال: وهو مع قبح هيئته اليت ال يشق غباره فيها أحد منا وإن كلف، فقلت له
وهو يسري املثل، ويقرض الشعر، ويسجع السجع البديع، ويأيت مبا إذا مسعه واحد من احلاضرة وعاه، 

  .واختذه أدباً ورواه، وجعله حجة

    

ب والعلوم هي قشور احلكمة وما انتثر منها على فائت الزمان، ألن القياس هذه اآلدا: وكان يقول
املقصود يف هذه املواضع والدليل املدعى يف هذه ألبواب معها ظل يسري من الربهان املنطقي والرمز اآلهلي 

ان قد بني هذا الباب أرسطو طاليس يف الكتاب اخلامس، وهو اجلدل، كل ما يف اإلمك! واإلقناع الفلسفي
من التعليق به واالحتجاج منه، مع التمويه واملغالطة، بل كثري من املتكلمني ال يصلون إىل غايات ما 
كشفه ورمسه وحذر منه وأبان عنه، وإن أنضوا مطيهم، وأبلوا جهدهم، سوى ما أتى عليه قبل هذا 

  .ا طويلالكتاب وبعده مما هو شفاء الصدور وقرة األعني وبصرية األلباب؟ والكالم يف هذ

  المقابسة التاسعة واألربعون 

  في أن صورة الحركة واحدة وإن وجدت في مواد كثيرة

احلركة صورة واحدة لكنها توجد يف مواد كثرية وحمال خمتلفة، وحبسب ذلك توىل : قال حيىي بن عدي
حث الفلسفي والب. أمساء خمتلفة، وقد يظن من أجلها أا يف نفسها ليست واحدة، وأن هلا أخوات ونظائر

احلكة كون وفساد، ومنو : قد قرن واحدة بواحدة على ما دل االسم عليه يف األصل، وذلك أنه يقال
فاحلركة . ونقصان، واستحالة وإمكان؛ وإمنا تباينت هذه األمساء ملعان حتققت يف النفس باالعتبار الصحيح

هذا باب كما ترى قد حصل يف . يف النار هلب، ويف اهلواء ريح، ويف املاء موج، ويف األرض زلزلة
مث إن احلركة بعد ذلك يف العني طرف، ويف احلاجب اختالج، ويف . االستقصات ومل يغادر منه شيء

اللسان منطق، ويف النفس حبث، ويف القلب فكر، ويف اإلنسان استحالة، ويف الروح تشوف، ويف العقل 
بأسرة شوق إىل الذي به نظامه، وبوجوده قوامه، إضاءة واستضاءة ، ويف الطبيعة كون وفساد، ويف العامل 
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  .وإليه توجهه، وبه تشبهه، وحنوه توهله وتدهله

وهذا بني احلجة، وكل شاد من الفلسفة شيئاً يسلم ذه اإلشارة ويتوصل ا إىل ما هو من : مث قال
 دال على كل ما قد والكالم يف احلركة يف غاية الشرف ألنه. جنسها اقتداء مبا يتراءى منها ويشيع عنها

اشتمل العامل عليه من العلويات والسفليات، وال مانع من تقصيه إال العجز عن جله، والكسل عن بعضه، 
  .وهكذا حكم من قلت دواعيه إىل الشيء، وكثرت صوارفه عنه. وبني هذين ذهاب العلم وضالل الفهم

من الذ به يف السراء، وال خاب من عاذبه يف إىل اهللا نلتجئ فيما دمهنا وفيما نزل بنا من غرينا، فما خسر 
الضراء، إنه نعم الرب والكايف، واملعني والكالئ، واملرشد والناصر، به يوجد كل مطلوب، وميلك كل 

حمبوب، وينجي من كل أذية، ويتعرى عن كل رزية، لطيف التدبري، عجيب التقدير، خبري جبميع األمور، 
  .عبوداً وعز موجوداً مشهوداًال تنكر ذاته، وال يدرك كنهه، جل م

  المقابسة الخمسون 

  في الكهانة وما يلحق بها من أمور الغيب

سئل أبو سليمان عن الكهانة وما يلحق ا من أمور الغيب، وعن التنجيم وما يقدر به على أحكام 
تصرف، املستقبل، وعن النبوة اليت هي يف حملها األعلى ومكاا األشراف؟ فتصرف يف اجلواب أحسن 

ومقدار احلاصل منه قد . ولكن لو نقلت كثرياً منه لنسبوه للكفر وقلة العناية. على سعة من اللفظ واملعىن
فإن وافتين فيه معاندة حاصلة، أو حصلت يل حمالة حمتملة، . أثبته يف هذا املوضع خوفاً من أن يذهب نسياً

صف، مل أحفل باملتعنت املسرف، واهللا يعني أهل فما على إال اجلهد وبذل املطاق، وإذا عذرين املتكلم املن
  .احلق بلطفه

    

الكهانة قوة إهلية توجد يف شخص بعد شخص بسهام مساوية، وأسباب فلكية، وأقسام علوية، فإذا : قال
توسطت صارت يف منصف البشرية والربوبية، فحينئذ يكون ما يبدو ا مشرياً إىل غيب أمور الدنيا وإىل 

والغلب مع ذلك ألمور الدنيا، ألن اإلنسان بالطبيعة أكثر . رة على حد يكون على سواءغيب أمور اآلخ
منه بغريها، يف األعم األغلب والشائع األمشل، فإن حتدرت هذه القوة قليالً كانت اإلشارة إىل أمور عالية 

 باملزاج املوافق، وكان وحمل النبوة بني أبناء هذه القوة بالترقي والتحدر، وكلما كان التباس النفس. شريفة
النور املقتبس من هذه القوة أسطع وأعلى، فعلى هذه تتبع قوة املنجم آلثار الكواكب تتبعاً ضعيفاً، ألن 

اآللة ال تساعده والصرب ال يوافيه، وذلك أنه يتلقى هذه األمور املنتشرة من تلقاء نفسه ومن ناحية اختياره 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-املقابسات  66   

أعين ليست تتبع بل هي كاإللقاء والوحي والسانح والطارئ وقصده وحبثه وليست قوى الكاهن كذلك، 
فإن اجتمعت القوتان، أعين قوة التتبع بالصناعة وقوة االقتباس بالكهانة، ظهر له كل أمر عجيب، ومسع 

  .كل قول غريب

وعلى ما تبني فإن الكهانة أقوى إذا كان صاحبها ال يشوا بشيء من احلس، وألقاها على : مث قال
  .ونقائها، ألن قوا تنسكب من احملل األعلى بنسبتها بالعلة األوىل تامة قوية وصحيحة واضحةصفائها 

نعم، وليس اخلطأ حماالً منه، ألن قوته ال تبلغ الغاية : فهل خيطئ الكاهن كما خيطئ املنجم؟ فقال: قلت له
  .يف اخلالص أبداً بسبب تركيبه الذي هو سبب استحالة ما حياوره بنفسه

ال، ولكن يسهو، كما يف حديث ذي اليدين : فهل خيطئ صاحب النبوة؟ قال: ه أبو العباس البخاريقال ل
بل ! وسهوه وخطاؤه ال يقدحان يف احلال اليت رشح هلا، ووشح ا، جعل سفرياً إىل اخللق من أجلها

  .حيرس حراسة إن مل تنف عنه كل الظنة مل تعلقه كل قرفة

ال : طئ بقوة النبوة من غري أن يستقرها ويعرض للخلق من أحلها؟ فقالفهل خي: قلت له يف هذا املوضع
أنتم أعلم بأمور : ولكن يعرض له خيال كما يف حديث تأبري خنل األنصار مث رجع عن رأيه، وقال هلم

ولوال هذه القوة اليت على حدودها ومائيتها يف أشخاص العلماء والربرة ما . وال مانع من ذلك. دنياكم
بل هذا أمر يف غاية الغلبة . حدس، وال تصدق نفس، وال تتحقق ظن، وال يتوضح وهمكان يصح 

  .والظهور، حىت يف كثري من أنفس العوام

مث حكى هذا الفاضل، أن رجالً كان له خدام، وكان مكارياً صاحب محري، وخيدمه عليها غلمان ويثق به 
ليأخذ من شاء ما :  وطرح األثقال وقاليف عمله جتار كبار، وأنه يف بعض طرقه وأسفاره سيب احلمري

وعاد إىل بيته على وله شديد ال ينطق حبرف، وال يتعلق بأمر، وال يستوضح خياله شيء، فساء أهله ! شاء
ذلك ومعارفه فعاتبوه وأطالوا عليه، فلما كان يف بعض األيام وقد احتوشوه بكل قول، ورموه عن كل 

وما هذا التعجب واإلكثار؟ أما رأيتم من كان قاعداً ! الكم ومايليا قوم م: قوس، توجه حنو احلائط وقال
على مزبلة فنبعت من بني يديه عني صافية مباء كالزالل عذب حلو فشرب منها وتبجح ا وعاشت نفسه 

  .هذا متام احلكاية! مبجاورا وكانت سبب ريه الذي ال ظمأ بعده وطهره الذي ال دنس معه؟

حدثنا عن قلبه يف هذا املوضع، فإنه قد جرى ما ال مزيد عليه وال :  أليب سليمانقال قائل عند هذا الفصل
الكالم الذي يأيت به صاحب هذه : تقصري معه، وال بد من انتهاز كل فرصة حيتملها هذا الباب؟ فقال
  .القوة يظهر حمتمالً للطعن وهدفاً للتهمة، وطريقاً إىل الغاية الشنيعة

    

w صاحب هذه القوة يرسل الكالم إرساالً حبدة قوته مرة، وبتوسطها أخرى، وهلا هذا بالواجب إن: فقال
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. يف نفسها شأن باإلضافة إىل مزاج صاحبها، بل باإلضافة إىل كل حال عارضة، وإىل كل سبب واقع

يف : والسنة عاملة عملها، والبشرية جارية على خاصتها، فحينئذ خيرج ذلك الكالم بني مراتب ثالث
يت ال غاية وراءها، ويف الوسط الذي يعتدل فيه، ويف الطرف األدىن، وفيما بني ذلك كله باألرجح الغاية ال

والتأويل يركب منشورها، والظن يسري يف أطرافها، والقلة جتد سبيالً إىل . واألنقص واألقل واألكثر
 الطبائع املختلفة، على أن هذا إذا تؤمل بالنصفة مقيساً إىل. فلذلك وأشباهه يكون ذلك. التشنيع عليه

والعادات املتباينة، واألعراض املتشعبة، كان يف نصاب احلكمة ثابتاً، وعلى مدارجها جارياً، وإىل أصوهلا 
ولوال ضيق أعطعان الناظرين يف هذه الغوامض عن التبت واإلنصاف لكان يتجلى هذا . وفروعها نازعاً

  .كل التجلي، ويزول عنه اخلالف كل الزوال

أليس لو صفت احلال ها هنا من عارض خطأ وسانح تأويل ومضروب مثل، كانت :  سليمانقلت أليب
بلى، ولكن ليس كل ما شهد به العقل بصفائه وطهارته : أبلغ يف املعىن وأنفى للتهمة من القذى؟ قال

 وبعده من الدنس والدرن يف أفقه وعامله، جيوز أن يوجد ذلك على كماله يف عامل احلس املشوب الكدر

وكيف جيوز أن يوجد كل ما هو بالقوة يف كل شيء بالفعل يف حال . الذي ال ثبات له وال مستقر
بل تتفاوت مراتب . وهذا ما ال يكون وال جيوز أن يكون! واحدة؟ كأنك تريد أن تعري البشرية

م أصحاب هذه القوة حبسب أنصام منها حني انقسمت عليهم فتحلوا ا على مقادير مزاجهم وطباعه
ووضهم واحتماهلم، وذلك التفاوت هو الذي يعلي حال هذا عن هذا، وحيط شأن هذا عن هذا، إىل 

مث إن األخالق واأللفاظ تابعة هلا على ما يبدو . أخر أفق اإلنسانية احملتملة لغاية هذه القوة العالية الشريفة
  .به من ضعف العقل والقوة والبيان واللغز والتوسط

األعظم يف أمر األنبياء أن من الناس من يظن م أم كذبة أصحاب حيل، ومنهم من والبالء : مث قال
يظن أنه ال جيوز أن يقع منهم شيء من القول والفعل يتعلق مبا يوجب التهمة وجيلب الشك، وكان وراء 

ي أن هذين الرأيني من هذين الصنفني القول احلق الذي ال يكون بعده تلبيس وال تأويل، وذلك أنه ينبغ
يعلم أن الشخص املخصوص ذه القوة على الدرجة ا، رفيع املكان معها، ما دام خيرب ا وعنها وال 

فأما إذا عاد إلينا مفارقاً . ميزجها بغريها، فإنه حينئذ ينبئ عن أعيان األمور وقلوب األحوال وعواقب األيام
ئه ولداته، إن أصاب فبفطنته، وإن أخطأ لالقتباس، داخالً يف عادة ذوي اإلحساس، فهو كواحد من ضربا

ألنه يف مسلك غريه من البشر، ومسلوب من الطني األول، ذو طبائع أربع متعادية، وعناصر . فبفطرته
متشابكة، ال فرق بينه وبني غريه البتة ما دام احلال على ما وصفنا وحددنا، وإمنا إذا انبعثت القوة 

إن هذا الشخص يأيت بكل ما يهدي العقول، ويصلح األحوال، بسلطاا، وانبجست النفس بربهاا، ف
wويقنع النفوس، وينظم املصاحل، ويقوم األخالق، ويهذب الطبائع، ويكون نوراً للعاملني ورمحة للخلق 
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  .أمجعني

وحضر اجلماعة املساء ومل يستوف ذلك على . مث خرج من سياجه هذا للفرق بني الشريعة والفلسفة
لى هذه املقابسة فآيت مبا يكون حميطاً بأكثر قوله يف موضع آخر عن غري قصد يغلب ولعلي أعود ع. حقه

. حداً، بالكالم الذي يعقد أوله بآخره، وساء تأليفه من مجيع حواشيه، وبان التقصري يف نشره وروايته

ال على أنك أدام اهللا حياتك لو علمت على أي حال نقل هذا القدر، ويف أي وقت قلب، ومع أي شغل، 
وما أكثر ما أخذت نفسي بتحويل ذلك كله إىل منط آخر بطراز آنق . ستكثرت قليله، ومحدت املوافق له

من هذا الطراز، واحتراز أشد من هذا االحتراز، إذا أذن اهللا بزوال ما هم النفس والبال، واحنسار ما دهم 
  .الصغار والكبار، مبنه الشائع وفضله املشهور

  خمسون المقابسة الواحدة وال

  في أن تقرير لسان الجاحد أشد من تعريف قلب الجاهل

    مل قيل لسان اجلاحد أشد من تعريف قلب اجلاهل؟ : قلت أليب سليمان

ألن تعريفك يوصل إىل قلبه مرادك من غري أن يقدر على حماجزتك باملنع واالمتناع، وذلك أنه ال : فقال
تقريرك للسانه، ألنه ينكر به ما يعرف بقلبه، ومييل حجاب على قلبه وال حاجز دون عقله، وليس هكذا 

إىل البهت، شراداً على احلق، وذهاباً مع العنت، واللسان يطاوعه على السكوت، والقلب ال يطاوعه على 
  .اجلحود

قد يكون دون القلب أيضاً كن اجلهالة، وغطاء الغباوة وضباب البالدة، فال يكون تعريفك : قيل له
  .كموصالً إليه مراد

مىت كان األمر على هذا ال يكون قلبه جاحداً، إمنا يكون مبا يرد عليه جاهالً، وإمنا استقام الكالم : فقال
األول على قلب عرف فعرف، فكان التعريف أسهل على القلب من اإلقرار على اللسان، واستشهد 

قلب مانع، كما قد يكون دون ال: فكذب، فكانت ذات برهان واضح، فمن احملال أن يقال بعد هذا
  .يكون دون اللسان مانع، ألن ما حددنا به املسألة قد فصل احلال، وبني املراد

  المقابسة الثانية والخمسون 

  في هل دون فلك القمر فلكان هما سبب المد والجزر؟
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اية ألسماء هي اجلسم الذي فيما بني اية كرة فلك القمر اليت تلينا إىل : مسعت غالم زحل ببغداد يقول
  .العامل، ومجيع كرات السماء على ما صح عند احلكماء تسع كرات أقرا إلينا كرة القمر

دون فلك القمر فلكان، مها سبب املد واجلزر، يقطعان الفلك يف كل : ومسعت بعد هذا ابن بكري يقول
  .يوم وليلة مرتني

وألنه ليس . ها، وخاصة هذا الرأيوكان هذا من آراءه اليت تفرد ا، ومل أجد أحداً يوافقه على شيء من
لنا يف هذه الصناعة مدخل وال منفذ مل نقصد الرد عليه، ولكنا عجبنا من خمالفته األوائل الذين قد أقاموا 

فليت شعري أي برهان قام له على هذه الدعوى؟ . والصناعة برهانية. الربهان على خالف دعواه
حلق غري مشوبة وال حاملة؟ وله أيضاً أشياء أخر والربهان معروف وهو القياس الذي يعطي صورة ا

والطبيعيات واآلهليات قد ذكرناها . أنشأها من تلقاء نفسه وانتحلها ودعا إليها وأعجب ا إعجاباً شديداً
  .يف رسالة إىل بعض الناس، وهلذا ال عائدة يف حكايتها ها هنا

 ست 386ون من ذي القعدة سنة ومات هذا الرجل، أعين أبا سعيد صاحب هذه األقوال لسبع خل
  .ومثانني وثلثمائة

  المقابسة الثالثة والخمسون 

  في علة اختالف األجوبة في المسائل العلمية

من املسائل ما هو كذب، : مل مل يكن لكل مسألة من العلم جواب واحد؟ فقال: قيل أليب بكر الصيمري
ومن املسائل مسائل هلا توجهات وحواش، فيختلف اجلواب من ايبني حبسب نظرهم من تلك اجلهات 

ة متعاضدة، وبعد، فاألشياء متشاهد: واحلواشي، أو حبسب العبارات اليت جتزل مرة وتضعف أخرى؟ قال
أعين أن بعضها يشهد لبعض، وبعضها يعضد بعضاً، ألن الفيض األول واجلود العام، واصالن إىل كل 

وتشاهدت املشاة . شيء مبقدار مالئم لكل شيء، فإذا وقع حبث عن شيء جمهول وتعاضدت األدلة فيه
هن فلهذا وأمثاله كان ما له، وتقاطرت النظائر عليه، فصار اجلواب من رجه خمالفاً جلواب آخر من وج

سألت عنه وطالبت به، وليس احلق خمتلفاً يف نفسه، بل الناظرون إليه اقتسموا اجلهات فقابل كل منهم 
من جهة ما قابله، فأبان عنه تارة باإلشارة إليه، وتارة بالعبارة عنه، وظن الظان أن ذلك اختالف صدر 

  .ني عن احلقعن احلق، وإمنا هو اختالف ورد من ناحية الباحث

  المقابسة الرابعة والخمسون 

w  في فضيلة العقل وقيمة الحياة ومزية العافية
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مسعت عيسى يقولك لو أن األولني اجتمعوا يف صعيد واحد واعترب كل واحد قوة الباقني مل جيدوا العقل 
ته وفعاله، ملا مصيبني مسهلني، ووجدوا شعاعه ونوره، وشرفه واءه ونبله وكماله، وجته ومجاله، وزين

أنظر إىل من فقده ومل يوهب له شيء منه كيف يرفض . بلغوا منه حداً وال استوعبوا من ذلك جزأً
وخيذل، ويعادي ويسترذل، ويهرب منه، ويستوحش من قربه وكالمه، وحىت الذي قد ولده وفصل منه 

ة، واحلس واحلركة، ال متام لإلنسان فأما احلياة فإا ينبوع للفرح واهلم، واللذة واملعرف: وجيري جمراه؟ قال
إال ا، وال قوام إال معها، ولذلك إذا نظر إىل امليت استوحش منه، وتربم به، وعوجل به إىل القرب، وأبعد 

  .ألن احلياة اليت كانت مهاد األنس، ورباطاً بني النفس والنفس، فقدت. يف األقطار

    

ن العليل مىت طالت علته واشتدت وعظمت تلكأ عنه آنس قال وجتري العافية بعد هذين جمرامها، وذلك أ
فالعقل واحلياة والعافية أثا يف النعمة الكربى، ودعائم العطية . الناس به، وهرب منه أحدب الناس عليه

واحلياة وعاء، والعقل متاع، والعافية . األوىل، وكل ما عاداهن فهو دون، وكلما فارقهن يسقط عنهن
  .استعمال

  .سأل اهللا حياة طيبة، وعقالً نافعاً، وعافية متصلةن: مث قال

كل هذه األشياء بعد : مل مل يذكر الفقر وهو من قبيل املوت، وال الغىن وهو من حيز احلياة؟ فقال: قيل له
فإن اإلنسان بعقله يصرب على الفقر، وبعقله جيتلب الغىن، وبعافيته يبلغ . احلياة والعقل والعافية، فروع

فيتصرف بثمرة الراحة مرة، وبالصرب مرة ويريه احلكمة . سب السعادة، والعقل يف مجيع أحوالهالغاية ويكت
فيما فشا وسر، ويؤديه إىل السعادة يف كل ما أقبل وأدبر، ألن العقل مىت حل شخصاً أضاءه وأناره، ومىت 

  .فارق شخصاً كدره وأباره

من وفر اهللا حظه منه، وصبغ كله أو بعضه به، والكالم يف العقل مضطرب جداً، خاصة إذا ترمن بتمجيده 
وال بأس مع هذا االعتراف بشرفه أن أكتب لك . وغمس ظاهره وباطنه فيه، وبسط سداه وحلمته عليه

يف هذا املوضع ما يغذو روحك وحيدث األرحيية يف نفسك، ويشحذ ما كل من ذهنك، ويرتح ما غار 
  . ويؤلف بينك وبني حقكمن فهمك، ويفتح تغميض بصرك، ويطرد سنة قلبك،

اعلم أن العامة وكثرياً من اخلاصة، ال يعرفون العقل وال حيقون حده، وال يتصرفون يف وصفه، ويكتفون 
هو عرض أو جسم أو آلة ا يتميز هذا التمييز، ومن أجلها يتكلف هذا التكليف، : يف معرفته بأن يقولوا

ومسعت البصري املنبز جبعل .  مأخوذ من العقالهو: أو يكيف هذا التكيف، ورمبا قال احلاذق منهم
والعبارة عن العقل أكرمك اهللا مقسومة على قدر ما يريك منه . العقل هو جمموع علوم هذه اللفظة: يقول

wويلحظ به ويؤكد السبيل إليه، فإما أن يقال إنه موجود ومكشوف، فهو سعة الكالم واقتدار القائل 
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هذا قريب من الذي .  يقال أيضاً يف وصفه أنه مطبوع ومصنوعومسعت يف بعض ما. وتقريب املعرف
والذي يقربك من احلق يف هذا ويدنيك إىل اليقني ويلبسك جلباب السكون، أن تعلم أن العقل . تقدم

واملوجود يف . بأسره ال يوجد يف شخص إنسي، وإمنا يوجد منه قسط باألكثر واألقل، واألشد واألضعف
منا هو قوة متصاعدة عن الطبيعة قليالً بعد التباسها ا قد فاءت عليها بظل النفس العامة وأشباه العامة إ

الناطقة، على ضعف دون ضعف، وتزايد، وا باينوا كل حيوان دوا مباينة تامة من وجه، وضارعوا مع 
اب فأما وجه املباينة فظاهر بالشكل والتخطيط وانتص. ذلك كل حيوان دوا مضارعة خمتلفة من وجه

وأما املضارعة املختلفة . القامة وسائر اخلواص الدالة على ذلك، فله اجلزء الذي هو للجنس بالنظر املنطقي
فمعترف ا بشهادة التصفح ومثرة االستقراء، أال ترى أن اإلنسان يوجد له زهو كزهو الفرس، وتيه كتيه 

لثعلب، وسرقة كسرقة العقعق، الطاوس، وحكاية كحكاية القرد، ولقن كلقن الببغاء، ومكر كمكر ا
وأشياء من . وعيافة كعيافة الغراب، وجرأة كجرأة األسد، وجنب كجنب الصفرد، وإلف كألف الكلب

هذا النحو تكثر، وهي جتاه العيون وإزاء العقول؟ فقد بان ووضح القدر الذي حصل هلذه الطائفة وما هو 
  .وكم هو، ذا التعريف والتمثيل

 ترقى ترقياً بعد ترق حىت تلتبس بالنفس الناطقة التباساً ما، إال إنه يكون معها ظل من مث إن هذه القوة قد
الطبيعة على قلة وكثرة وزيادة ونقصن فيكون الصواب أغلب، العرفان أقرب، والوجدان أكثب، والثقة 

  .وهذه هي قدر ما حصل جلميع من فضل عن العامة يف حاله وعلمه. أكثر، واإلستبانة به أخص

 إن هذه القوة تصفوا يف تلك اخلطط واملعاين اليت هي العقل فيلحظ صاحبها األمور حبقائقها، مستوعبة مث
إن الوالية للخرب اآلهلي : وها هنا يقال. حبدودها، خملصة من موادها، على خاص ما هلا من بسائطها

واجلملة . وة وقوة الغضبوعند ذلك تكون القوتان األخريان ضعيفتني، أعين قوة الشه. واملعىن الربويب
وهذه حال من . تكون الطبيعة معزولة وحكمها كحكم بعض الرعية املسوسة بعزة الساكان امللك العدل

  .وصل إليها وحصل عليها، فقد أوىف على رياض القدس وحاز ذخائر النفس، ونقى من أدناس األنس

 ا يف عروض حديثه عند طيب وذكرت ها هنا كلمات تلتاط مبا سلف، كنت مسعت أبا سليمان تناقل
    مل نسمع من انون احلكمة بعد احلكمة؟ : قلت له. نفسه

  .أتسمع من الذي ليس مبجنون احلماقة بعد احلماقة؟ فالبادر من هذا كالبادر من ذاك: فقال

س العقلي، انون من جن: فما هذه األشباه، وما اجلزء فيها وما العلة اجلالبة هلا؟ فقال: فقال له البخاري
وكذلك الغافل من جنس . فبحق هذه املشاة ما ينطبق بالفائدة ويسبق إىل احلكمة ويطلع على البديهة

انون، فبحق هذا الشبه أيضاً ما يهذي يف وقت ويزل يف آخر، وينطق باخلطأ وينصر الباطل، وهذا 
wلذي فيه من صفة الصورة منسوب للذي فيه من حصة اهليوىل، يبدر منه هذا النقص، ولذلك القسط ا
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يبدر منه ذلك الفضل، إال أن هذين البادرين يف هذين الشخصني ال يرفعان احلالني الظاهرين على 
الشخصني، أعين أن انون بقدر ما بدر منه ال يكون عاقالً، والعاقل بقدر ما بدر منه ال يكون جمنوناً، مث 

  .ملنهاجأيضاً مجيع العقالء واانني خمتصني على هذا ا

فهذا الذي يقول به أهل الكالم يف طرائقهم، ليس بعقل، وإمنا هو شبيه به أو شيء معه ظله أو : مث قال
حكمته وخياله، وهلذا ما ما خالطهم اهلوى واستحوذ عليهم التعصب، وحسن عندهم التقليد ودب يف 

وهلذا قل : قال. ني عنهمنظرهم، وخذهلم اللجاج والصياح، وانفتح باب احلرية عليهم، وسد باب اليق
تأهلهم وترتههم، وصاروا بتكافؤ األدلة متجاهرين ومتساترين على هذا وجدنا أعالمهم وكرباءهم، ولوال 

  .إبثار التقي لذكرت لك أعيام وأمساءهم

طبع العقل على أن يشهد للباطل كما يشهد للحق، وهلذا : مسعت ابن عباد بالري سنة مخسني يقول
يف مجيع أمر الدين والدنيا وهذا أبقاك اهللا كالم خبيث، وقد تكلمت عليه يف كتاب اختلف العقالء 

النوادر مع مجيع عالئقه وغواشيه، ولوال ذلك لكان جيب أن ال يثبت هذا القول ها هنا على وجهه، 
ولعمري إن عقله وعقل ضربائه كذلك، وال أزيد على جينه مبا خيرج عن حد األدب املرضي، ويزايل 

كام اخللق الزكي، وقد جرى هذا الكتاب يف ترتيب العقل وحتقيق املعقول وبلوغهما إىل ما يكون به أح
  .العاقل عقالً ومعقوالً ما يشفي الغلة، فانتبه واسعد به

  المقابسة الخامسة والخمسون 

  في أن بعض المسائل توجد بالفكر والروية

  وبعضها بالخاطر واإللهام 

مل وحد فينا شيء ال يربز إال بالروية والفكر والتصفح والقياس، وشيء باخلاطر : هسئل أبو سليمان فقيل ل
ألن البديهة حتكي : والبديهة واإلهلام والوحي والكلفة حىت كأنه كان حاضراً بنفسه مترصداً لربوزه؟ فقال

ية حتكي اجلزء والرو. اجلزء اآلهلي باالنبجاس، وتزيد على ما يغوص عليه القياس ويسبق الطالب واملتوقع
البشري، وكذلك الفكر والتتبع واإلستمداد والتوقع، فمن أجل انقسام اإلنسان بني شيء ينبعث به 

مسشتاقاً إىل مطلوبه، وبني شيء يبعثه شائقاً إىل مطلوبه، ما وجب أن يكون له روية، وهي به، وبديهة 
احد، أي ال يوجد اإلنسان غاية يف البديهة وهلذا ال تتوفر القوتان معاً باإلنسان الو: وكان يقول. هي إليه

  .غاية يف الروية، ألن إحدى القوتني إذا اشتغلت قمعت األخرى وحاجزا عن بلوغ الغاية القصوى

wكلتامها على غاية الشرف، إال أن البديهة أبعد من معاين الكون : فأي القوتني أشرف؟ فقال: قلت له
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تدالل، والروية ألصق بكمال اجلوهر وأشد تصفية للطينة من والفساد، وإغىن عن ضروب االجتهاد واالس
  .الكدر

والروية والبديهة جتريان من اإلنسان جمرى منامه ويقظته، وحلمه وانتباهه، وغيبته وشهوده، : مث قال
وانبساطه وانقباضه، وال بد من هاتني احلالتني، ومن ضعف فيهما فاته احلظ املطلوب يف احلياة والثمرة 

  .من السعياحللوة 

ليس حكمهما يف اللسان أظهر من حكمهما يف القلب، فإن للقلب بديهة بالسانح، وروية : فقال
وملا كان اإلنسان متقوماً ما كانت نسبته . باالستقرار، أحدمها يف حيز اهليوىل والثاين يف حيز الصورة

  .فيما يفرغ إليه على حد حصته فيما تأهل عليه

الت حبسب املواد احلاضرة واألسباب املؤثرة والقابلة، تعتدل بديهته ورويته فيها، على اإلنسان حا: مث قال
أو يسبق أحدها مث يستمر ذلك االستمرار وال يدوم ذلك السبق، ومها قوتان آهليتان إال أن إحدامها متصلة 

  .به واألخرى واصلة إليه، وليس كل متصل به ينفصل بسهولة، وال كل واصل إليه يصل بسرعة

أفدنا أبقاك اهللا : أو تدري مل؟ قال: الكمال عزيز؟ قال له:  قال له يف هذا املوضع أبو زكريا الصيمريمث
  .على عادتك وال تندمنا نقصنا مبطالبتك

    

ألن الكون والفساد واسطة هلما، فاملقوم ا ال كمال له، ألن الكمال يف الوسط ال يف الطرف، : قال
اهلبوط كالصعود، وال ما يزان به مثل ما يشان به، وال ما نعذب به مثل ولكن ليس الرقي كاهلوى، وال 

  .ما نثاب عليه، إنك لعلى جدد لو كان يل منك مدد

واندفع يف هذا وشبهه حىت فرق بينه وبيننا املساء، فسقى اهللا تيك الساعات اليت كانت تتضمن ذه 
قلم، احملكية باللفظ، واهللا إن مسارا يف النفس الراحات، أنظر إىل بقاياها املرسومة باخلط، املدونة بال

والعقل والروح كانت تنسي كل حال مشهودة، وتسلى عن كل غاية حمدودة، ومذ ضرب الزمان 
باإلسداد دون هذه الرياض واألنوار، كبا كل زند؛ وخاب كل أمل، وخبت كل مجرة، وكل كل حد، 

، خلرجنا منه عارين، وانقلبنا من اخلاسئني، وإىل اهللا وحىت لو أعدنا النظر يف هذا القدر املذكور دارسني
  .الشكوى فهو املعني

  المقابسة السادسة والخمسون 

  في مراتب اإلضافة
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: أحب أن أمسع كالماً يف مراتب اإلضافة اليت هي مستولية يف مجل حاالا مثل قويل: قلت أليب سليمان

أما تعلم أن : ، وعندي، وما ضارع ذلك؟ فقالهذا، وهذا يل، وهذا مين، ويف، وعلي، وإيل، ولدي
اإلضافة يف هذا املوضع كلها إىل اجلزء اآلهلي؟ ألن اإلنسان حمدود بأنه حي ناطق مائت، فاحلي يف أحد 

الطرفني يف السكون واملائت يف الطرف اآلخر بالدثور، واحلال املفروضة بني الطرفني تكون إنساناً، وهذا 
 دام يف الكليات، أعين الطبائع والعناصر والشمائل، وبه يكمل هذا النوع من االسم هو له باحلقيقة ما

الكمال، فإذا أضاف هذا اإلنسان شيئاً إىل نفسه فإمنا يضيفه إىل اآللة اليت تستحق اإلضافة كلها 
 إىل باإلطالق، ألن مراتب اإلضافة خمتلفة من مرتبتني احلائط، وماء النهر، وسرج الدابة، إىل يد اإلنسان،

فمحار كل هذا إىل شيء واحد، ولكن . فضل زيد، إىل ما لعمرو، إىل كوكب الفلك، إىل العلة األوىل
الصوادر عنه متباينة، والقوابل منه خمتلفة، وكيف كان ذاك فقد بان ووضح أن إضافة اإلنسان إمنا هي إىل 

  .شيء مستحق لإلضافة، وليست على باب التحريف واإلضافة

أ املضيف إىل املضاف إليه للمضاف، ومبدأ املضاف إىل املضاف إليه هو مبدأ املضيف، إن مبد: مث قال
أال تعجب أن احلال يف هذا املقول دائرة مىت فرضت شيئاً منها كان . ومبدأ املضيف هو مبدأ اإلضافة

: مفروضاً على ذلك؟ ألنك جتد مطلوبك من أي ناحية التمسته، وتلقى حمبوبك من أي جهة أتيته قال

  .وهذا ألن الكل هو، وهو الكل والكم

  المقابسة السابعة والخمسون 

  في الحظوظ واألرزاق

لعل الذي عىن يل يف أن : قال أبو العباس البخاري أليب سليمان وقد جرى كالم يف احلظوظ واألرزاق
مور، فلما توالين مبا العامل واألدبة؟ يف احلكمة والتبني واالستنباط هو الذي إليه هذا األمر دون غريه من األ

هو إليه بلغ يب، فأما ماعدا هذا من احلظ والرزق والكفاية فلعله إىل غريه فلذلك ما تركت مهمالً يف 
شيء وتوليت ملقنا يف آخر، ولوعين يف صاحب املال لبلغت غاية الكمال، ولو كنت أغين عن مالحاة 

 املعىن ما واحد، وإمنا ختتلف هذه احلكمة ليس كذلك، بل: الرجال، وعن إعادة القيل والقال؟ فقال له
والدليل على ذلك أن احلائك . ويشكل القضاء عليه يف عامل احلس وعرصة الزخرف وأرجاء املاء والطني

ال يزرع القطن، واخلياط ال ينسج الثوب، واخلباز ال يذبح الشاة، والعطار ال يدبغ اجللد، والزفان ال 
ل واحد مجيع ذلك، وكان اإلنسان يكمل بوفائه بكل شيء وإمتامه يضرب بالعود، ولو أمكن لفعل ك

كل خمتلف متفقاً، وكل كثري واحداً، . لكل شيء، وبالواجب خالف حكم احلس حكم العقل يف املعقول
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وذلك ألن الوحدة العقلية . وكل بعيد قريباً؛ وكل متعذر سهالً، وكل عصي مسحاً؛ وكل مظنون متيقناً
دجمة ولو استوى الطرفان لسقط البحث وزال املراء، ولكان ال يشتاق الغريب إىل يف الكثرة احلسية م

  : وطنه، وال حين إىل معدنه؟ مث أنشد يف هذا املوضع بيتاً ومل أدر من قائله وهو

  إن الغريب إلى األوطان حنان  الغريب إلى أوطانه طرباً حن

فعلى هذا موليك يف العلم حىت منحك ما تراه هو موليك يف الرزق حىت زوي عنك ما تتمناه؟ : قال
وهذا اإلباء ليس لك فيه ذنب، . إلبائك قبول الكمال يف احلاشيتني، ال النقطاع اجلود عنك يف الوجهني

وفرعه لقائله وهللا وذلك الفيض ليس فيه عجز، ولكن هكذا هو؛ وأنا أستحسن بيتاً يأيت على أصل الباب 
     : دره وهو

  وغن تجزعا فاألمر ما تريان  فإن تصبرا فالصبر خير مغبة

على أنه وإن كان قد شرفك مبا منحك من احلكمة، فقد نظر لك فيما قلل حظك منه، وكفاك : مث قال
مؤنة سياستة ومؤنة األسف عليه، وخلصك فصرت أربح الساعني وأغبط ادودين مبا تعلمه أنك مفضل 

ى شيء فيه على كثري من بين جنسك ولداتك الناشئني معك، والضاربني بسهمك، فال تكثر األسى عل
هو الظل الزائل، واحللم الباطل، وعليك يف حياتك مبا يكملك يف اجلملة، وحبملك من األدب، ويفضلك 

  .من البيان وينبل من أخللق، ودع ما سوى ذلك فإنه جلل

  المقابسة الثامنة والخمسون 

  في أننا نساق بالطبيعة إلى الموت وبالعقل إلى الحياة

ق بالطبيعة إىل املوت، ونساق بالعقل إىل احلياة، ألن الذي هو بالطبيعة حنن نسا: مسعت أبا سليمان يقول
قد أحاطت به الضرورة، والذي بالعقل قد أطاف به االختيار، وهلذا الفرق الذي استبان وجب أن 

نستسلم ألحدمها ونتحرم لآلخر، وال يصح االستسالم إال بطيب النفس فيما ال حيلة يف دفعه، وال يتم 
 بإيثار احلد فيما ال ينال إال به، والضروري ال يسعى له ألنه واصل، واالختياري ال يكسل عنه التحرم إال

ألنه غري حاصل لديك، فانظر أين تدع توكلك فيما ليس إليك، ومن أين تطلب مثرة اجتهادك فيما هو 
  .متعلق بك

  .و أبيناحنن نقضي ما علينا، وجنتهد يف ما لدينا، وجيري الدهر مبا شئنا أ: مث قال

اإلنسان مسجون : مث قال أيضاً يف هذا الفصل على تقطع عالئق احلديث وحمادثة بعض احلاضرين
wبالضرورة واالختيار، وعلى ذلك فمعاده إىل غايته اليت هو متوجه إليها من جهة اختياره، ومتوجه به 
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ق ما عرض، ألن الصورة وهذه كاحلرية وال سبيل إىل حمريها واستبانة كنهها حب. حنوها من جهة اضطراره
عنونت االختيار، واهليوىل رمست االضطرار، والذي يكونه ما يضرب على حديهما ووتريتيهما، وإمنا 

. كا االختيار منسوباً إىل الصورة حبق الشرف، وإمنا كان االضطرار منسوباً إىل اهليوىل حبسب اخلسة

ه ما عرض هذا الصراخ والعويل، واحتيج فيه إىل القال واإلنسان كاإلناء هلما، وبالتباسه ما والتباسهما ب
  .والقيل، واهللا املستعان يف كل ما عز وهان، فليكن هذا مقنعاً إن مل يكن شافياً، والسالم

  المقابسة التاسعة والخمسون 

  في أن الحس قد يحتد بالنفس الغضبية

ضبية حىت ترى لصاحبه تعدي ملا كان احلس حيتد بالنفس الغ: مسعت عيسى بن علي بن عيسى يقول
حمسوسه باحلياة كرجل يتعرض للسيف واحلرب، واملقام الصعب، ليفشو ذكره، ويطري صيته، ويعلو 

مل يكن للعقل أن يشرق باحلق ويستنري باخلري، . شأنه، ويشار إليه باإلصابع، ويتحدث حبديثه يف اامع
ائق املوجودات، ويشرف به على عواقب ويلتذ بالصدق، ويتملى بالصواب، وتستملي النفس عنه حق

املطلوبات واملقصودات، حىت جيد صاحبه تعدى معقوله ذه احلياة املموهة الباطلة، لينال حياة تامة كاملة 
هي حدة إهلية، واية عقلية، وهيئة وجدية، وجال . دائمة خالدة ال إمث فيها وال تبعة وال كدر وال مشقة

  . مستور أو مكشوف ليس عليها بيان موصوف، بلفظ

زعم أنه رأى رجالً قد ضربه السلطان بالسياط، : وتكلم ذا عند حديث رواه يف الوقت بعض احلاضرين
باجلناية، وأنه كان يطاف به وهو عريان على مجل بني األشهاد، فبلغ مكاناً وقف فيه اجلمل لعارض، فدنا 

 قائماً وبسط يده على حائط كان إىل منه صيب وشاوره بشيء، فقام املضروب هذا على ظهر اجلمل
جانبه مث مسرها بيده األخرى خبنجر وبقي معلقاً، وعرب اجلمل وهو كذلك، فتعجب الناس من نفسه 

فأفادنا بعقب هذا احلديث هذه الفائدة ! ومرارته ومن األمر الذي هجم به على ذلك وزينه يف عينه
لكربى، وأشرف به على الغاية القصوى، واستهان ومدارها على أن صاحب العقل الذي حلظ به الرتبة ا

من اجله باحلياة الدنيا، أجدر أن يفزع عن خالئقه ووتائره اليت قد ارتبطته وأورطته، وأنه أهال لذلك وهو 
به أليق وعليه أقدر وفيه أعذر، وأن الصواب موكل به وناصر له، بقدر ما كان اخلطأ مؤكالً باألول 

  .وواضعاً منه

  المقابسة الستون 

w  في النثر والنظم وأيهما أشد أثراً في النفس
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. النظم أدل على الطبيعة، ألن النظم من حيز التركيب: قال أبو سليمان، وقد جرى كالم يف النظم والنثر

للطبيعة وإمنا تقبلنا املنظوم بأكثر مما تقلبنا املنثور ألنا . والنثر أدل على العقل، ألن النثر من حيز البساطة
. أكثر منا بالعقل، والوزن معشوق للطبيعة واحلس؛ ولذلك يفتقر له عند ما يعرض استكراه يف اللفظ

والدليل على أن املعىن مطلوب . والعقل يطلب املعىن، فلذلك ال حظ للفظ عنده وإن كان متشوقاً معشوقاً
 صور بالسانح واخلاطر وتويف النفس دون اللفظ املوشح بالوزن احملمول على الضرورة؛ أن املعىن مىت

لكن العقل مع هذا يتخري . احلكم مل يبل مبا يقويه من اللفظ الذي هو كاللباس واملعرض واإلناء والظرف
لفظاً بعد لفظ، ويعشق صورة دون صورة، ويأنس بوزن دون وزن، وهلذا شقق الكالم بني ضروب النثر 

 إليها ما كان حلواً يف السمع، خفيفاً على القلب، وليس هذا للطبيعة؟ بل الذي يستند. وأصناف النظم
بينه وبني احلق صلة، وبني الصواب وبينه آصرة، وحكمها خملوط بإمالء النفس، كما أن قبول النفس 

  .راجع إىل تصويب العقل

ومع هذا ففي النثر ظل النظم، ولوال ذلك ما خف وال حال وال طاب وال حتال، ويف النظم ظل : مث قال
ثر، ولوال ذلك ما متيزت أشكاله، وال عذبت موارده ومصادره، وال حبوره وطرائقه، وال ائتلفت من الن

  .وصائله وعالئقه

وقال كالماً أكثر من هذا وقد أخرته إن شاء اهللا لرسالة معدودة يف الكالم على الكالم، مثرة هذا بتمامه 
 إىل غايتها، ورفع هذا الفساد الذي قد منع فيها مع سائر ما يكون له بشرح تام وعناية بالغة، إن ساق اهللا

وال ملجأ إال إىل اهللا يف كشف . من كل ما م النفس به من اخلري، وصد عن كل ما يكون سبباً للسعادة
  .هذه الضراء، وإماطة هذه األواء، فهو أول كل خري، وميسر كل طالب وناصره

  المقابسة الواحدة والستون 

  ئل والرذائل والخيرات والشرورفي أن النفس قابلة للفضا

 إحدى وسبعني وثلثمائة مبدينة 371قال أبو سليمان، وأنا أقرأ عليه كتاب النفس للفيلسوف سنة 
  .السالم

    

إن النفس قابلة للفضائل والرذائل، واخلريات والشرور، واألخالق اليت تعسر من وجه يف ذيبها ويتأتى 
. ن احليوانية منه لإلنسان أخالقاً، وهي ال تستحيل وال تتغريذلك من وجه آخر لعلة عجيبة، ولذلك أ
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ولناطقة أيضاً أخالق تترقى ا وتكمل، فما أخذ من األخالق يف طريق الطهارة والصفاء، فهو يف قبيل 
وليس جيب على الناظر املتحرز، واتهد املتعزز، . القوى الناطقة، وما صعب منها، فهو يف قبيل احليوانية

وقد شفي الكالم يف هذا الباب أبو زيد . س من صالح ما ميكن صالحه لتعذر ما ال ميكن ذلك فيهأن ييأ
البلخي يف كتابه الذي مساه باختيار السرية ومن استوعب ذلك بفهمه وتذوقه بعلمه حلظ من هذا الباب 

اية منصوبة، أبعد مرام، وفاز منه بأوفر السهام، وعلى كل حال فاقصد مؤثر، واالجتهاد مثمر، والر
والطريق جدد، والشوق باعث، والرتاع متصل، والنداء عال، واالستجابة ممكنة، والتقرير أخذ األهبة 

فلعلك ترتقي بطهارة أخالقك، وذيب سريتك، وإصالح حركاتك، ومتييز نومك من . وتقدمي العدة
 قلة، حيث يكتنفك يقظتك، إىل معادن عزك، ومعدن فوزك، حيث ال حاجة وال مذلة، وال كثرة وال

الغبطة والسرور، ويعمرك الروح واحلبور، حيث ال حتتاج إىل ذكر، ألنه ال يعتريك نسيان، وال تفزع إىل 
ذاك حمل لواله ما اندفع اخلطيب . طبيب، ألنه ال يصيبك داء، وال تتمىن شيئاً، ألنه ال يفوتك حمبوب

ومل يلم بأدىن . نته، وشرفه وكرامته، ورفعته وسناهاملصقع والعاقل املبني دهراً ودهراً لتنظيف جته وزي
وكيف ال . حقائقه، وال بأخف ما يتشتت الوهم به، وإن أعانه بنو جنسه وفتحوا عليه أبواباً فوق أبوابه

تكون تلك الغاية نفيسة، وتلك النهاية عزيزة، وتلك العرصة مأنوسة، وتلك العقوة مقدسة، وال شرع إال 
 عقل إال وهو حيث عليها، وال بال إال وهو منوط ا، وال لسان إال وهو آثر عنه، وهو مشوق إليها، وال

وال روح إال وهو متعلق به طمعاً فيها، فكل ما دوا سراب وكل سعي دون حتصيلها تباب، وكل جتارة 
ه واهللا لو أن أحدنا حاول وصلة بينه وبني أحد يشرف جبد. يف غريها خاسرة، وكل أمنية دوا خائبة

عنده، وعز يناله به، وراحة يتعجلها منه، بكل عزم وجد، وكل كذح وجهد، مع يقينه بزواله 
واضمحالله، إذا نال وأدرك، كان غري ملوم يف سعيه، وال معذول عن غدوه ورواحه، وال يهجن الرأي 

 كل يف ملتمسه؟ فكيف إذا قصر مهه على طلب الزلفة يف دار اخللود، ونزع إىل مواصلة من به وجد
  .موجود؟ والسالم

  المقابسة الثانية والستون 

  في كلمات قبلت في الطبيعة والصورة والهيولى

  على نمط كلمات لبطليموس 

ما أحسن كلمات لبطليموس يف الثمرة؟ فإا كالشذور : هذه املقابسة أثارها قولنا أليب سليمان املنطقي
w شرفها أناس أفادوا فيها وأفادوا منها، وما أحوجنا إىل املنتخبة، والدرر الثمينة، واألعالق النفيسة، ولقد
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فإا توعي وحتفظ، وتروي وتلفظ، وتصري كاجلواهر اليت تصلح ! إخراجهن يف الفلسفة اآلهلية والطبيعية
خذوا إذاً من ذلك ما : للذاخر، واألشجار اليت تثمر يف كل إبان، واملواد اليت خري فيها اإلنسان؟ فقال

، وجيود به واهب العقل، فإن فسح الزمان كررنا عليه بالتنقيح واإلصالح، وما يكون له يسمح به الوقت
  .كالشرح واإليضاح

    

والنفس . الطبيعة عش الكون والفساد؛ والكون والفساد ركبا من البقاء الكاذب، والبلي الصادق: مث قال
ة الشرف والكمال، به يكون نيل العقل اي. معدن الفكر والوهم، ومها بابا التمييز والذهن والفهم

والنفس صدوق ال . والطبيعة كذوب ال تصدقك إال بإكراه النفس. السعادة الكربى من العلة األوىل
تكذبك إال بإكراه الطبيعة، والعقل رقيب حيفظ، وشاهد يؤدي، وثقة يؤمن؛ فمن استشاره منتصحاً 

ني الفساد فيه فرق يفيت أو يفيد، فنظر وب. أصاب، ومن أضرب عنه مغتراً طاح وخرج عن إصابة احلق
إمنا دخل اخللل اإلنسان . أمراً لنفسه ذلك عدمان ما يكون ويفسد ذلك وجود واحد به يبقى ويسعد

أعرف حقائق األمور . من ناحية اعتداده يف عامله هذا حىت نسي بطبيعته ما كان يزود نفسه من عامله ذاك
وبطل . وفين غري بلي. مات غري نام:  األمساء وإن اختلفت فتقولبالتشابه فإن احلق واحد، وال تستفزك

ِفإن السرور هو الفرح، والغم هو اهلم، واملعرفة هي العلم، . وفقد غري غاب. وعدم غري حتول. غري ذهب
وهيئة وهيئة، ومكان ومكان، وزمان . والقول هو الكالم، والبيان هو اإليضاح؛ لكن بدرجة ودرجة

. شكول يف هذا العامل يف أغشية متكافئة بني أهوال خمتلفة على طرق حمفوفة. رضوزمان، ومعرض ومع

فأشكل عليك بلدك الذي أنت منه فانتسبت يف الغربة لبلد لست من أهله، وأخذت بعادة كنت غنياً 
عنها لو عرفت مرماك فيها، فإذا نبهت فخذ يف إصالح ما يرحك إىل مقرك حىت تستريح من هذا القلق 

  . ومن هذا اهلول القائمالدائم،

اعرف تركيبك مث اطلب به . فخذ عليك بذاتك وال تبخل مبا ال بال به فيفوتك ما ال بد لك منه
لست طيناً وإمنا أنت طيين فانتف مما أنت به منقوص، . بسيطك، فإن لكل مركب بسيطاً إليه ينتهي

، وإن عجزت عن ارجتاع ما فاتك شقاؤك يف انفعالك يف األول والثاين. وانتسب إىل ما أنت به موفور
فال تعجز عن حفظ ما معك، وال ينفعك اآلن جهدك، فبذلك تتصل باألجرام اليت ال ينفعك إال مكان 
وجد، فإن وجه إليك وتوجه وراءك فتوجه أمامك وتغافل عما ورائك، فإن الذي وراءك يف حكم ما 

  .ليس لك، فمىت التفت إليه فاتك، ومىت رجعت إىل اآلخر فبه

الناموس احلق يعترف بأكثر مما يعرف به، وأنت جمموع معادن إن انسبكت حصلت، وإن تركت 
الصورة نوبة : الصورة غنية عن االنفعال، واهليوىل حمتاجة إىل الصورة، فانفعاهلا على قدر حاجتها. فسدت w
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ثق من مجيع الوثائق واهليوىل حبسب العلة األوىل، معادن النفس إذا كانت خالصة وهلا إليه عزوة، فهي أو
اإلنسان حي ناطق مائت، فمن أبرز هذا احلد بالفعل كما حواه بالقوة مل يرتق عن أن يكون . واألواصر

إنساناً كيف تقلبت حاله، ومن تطاول إىل إحراز ما هو به ناطق على اون مبا هو به حي مائت، عال 
. مثال له عندنا إال املشتري وما هو يف شكلهوال . عما هو به إنسان، وصار جرماً علوياً وجوهراً نقياً

اهليوىل يف عامل الكون والفساد أقوى، ألا يف حمل عزها، والصورة يف عامل احلق أعلى ألا يف معدن 
إذا غلبت الصورة . الفلسفة حب احلكمة وال يصح حب احلكمة والطبيعة فيما يؤثره اإلنسان. كماهلا

  .بدء اخلري كدورة. العقل سلم إىل اهللا.  العلم مثرة العقل.على اهليوىل بطلت حكمة اهليوىل

الطبيعة . اإلنسان موزون بكفيت العقل والطبيعة، والرجحان بعد هذا بالسرية املقتناة، وكذلك النقصان
النفس عقل بعد االستنارة، والعقل نفس بعد الفكرة، . بالرياضة خادم العقل، وبالوضع منشئ لذي العقل

ال تبلى اهليوىل وال تبيد، لكنها أبداً يف اإلحالة . ة بالنظر يف األول حمرفة بالنظر يف الثاينوالطبيعة مميز
ال . ال كدر يف العقل. ال فتور يف النفس. واالستحالة والتأثري والقبول، واملتقوم ما هو املكفي بينهما

اري ومبا هو مشبه به مرفوع حقيقة يف شيء من العلة األوىل، ألن كل شيء مبا هو به خملوط حبكمة الب
شرف اإلنسان يف تراثه يف اهلواء . إىل الباري، ألنه حمل االعتدال يف عامل الكون والفساد، ألنه ال واسطة

قبول احلق انفعال أيضا، ولكن يف غاية الوجوب، . واهلواء أشرف اإلنسان من تركيبه وهو انفعال خسيس
  .ويف ذروة الشرف، ويف نظام ما ينبغي

    

عمل القلب ال متلك إال أحد : العمل عمالن. لعلم شرح العقل بالتفصيل، والعمل شرح العلم بالتحصيلا
طرفيه، وعمل املباشرة أنت مالك له، فمىت حسن إيثارك للحق صنع لك يف الذي ال متلك لوفاتك حبق ما 

بلة للهيوىل، ألا ا حتسن، اهليوىل عاشقة للصورة مع املنافاة بينهما، ألا ا تكمل، والصورة قا. متلك
اخلذالن كل اخلذالن يف احلرص على مساع احلكمة مع . إال أن يكون املقوم منها وافر النصيب من األول

العكوف على اخلري مع الشك خسران . اإلصرار على الشر مع متين اإلقالع عنه زيادة يف الشر. خمالفتها
تقبل االهتمام باخلري مبدأ، . مالبسة الشر يف الباطن معاندةمتين اخلري يف الظاهر مع . العاجلة واآلجلة

  .واالهتمام بالشر غاية، املعطي ال يتبع املعطى وال العطاء

حمال أن تكون قوى األجرام العلوية يف اإلنسان اجلزئي تابعة يف : قيل له يف هذا الفصل زدنا شرحاً؟ فقال
احملل . لعقل، فلذلك يوجد الزيغ يف كل معقول وحمسوسال يستجيب شكل املادة لطابع ا. البيود والبطالن

حمل نقص بالبيوس، فال جرم مىت وجدت عاملاً وجدته خفيف املال، ومىت وجدت موسراً وجدته خفيف 
wليس لنا إال اآلليهة والبشرية، فإذاً ال . البصرية، فإن ندر شيء فذاك خارج عن القياس، كالعلم بني الناس
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 إنساناً، وسالليم وعالئق بني البشرية واآلليهة يرقى منها العاجز ويكمل ا بد من سنن آليهة لتصري
إمنا أحوجت إىل غريك لنقصك، وشوقت إىل من هو أشرف منك بنفسك، فاكمل تغن، وافن . الناقص

  .تبق، واغضض تبصر، أنسى تذكر، واعرف تنج، وخاطر حترس

إنك . لط داؤك على دوائك غار داؤك بدوائكواعلم يف اجلملة أنك داؤك، ولكن فيك دواؤك، فإذا تس
للصورة سرار ال يفهم إال بتأييد العقل، واهليوىل خالفة ال يتخلص منها . واضح فال تشكل، ونري فال تظلم

العقل سرح النفس مرعاها فيه، والنفس قليب الطبيعة مستقاها منه، والطبيعة صراط . إال بتشمري النفس
. بيعة إىل النفس حيكم لك، وبلغ إىل العقل ما يفهمه عن النفس يردكحاكم الط. اإلنسان مد له غيه

شرنا شيء منك فأنت قادر على قمعه مبوارزة اخلري : الشر شران. وإعرف الشر لئال تقع فيه جاهالً به
الشر عدم فمىت لبسته . املؤثر عليه، وشر وارد عليك أنت حمتاج إىل دفعه مبعاونة أهل اخلري الكارهني له

ومن خلط اخلري بالشر وقف بني العدم والوجود . ، واخلري وجود فمىت ال بسته ظفرت وبقيتعدمت
لني الشر أكثر من عدم اخلري، ولني . وساء عيشه، ومن رجح به الشر باد، ومن فاز باخلري نال السعادة

انه فمن ناحية قد يعرف الشيء منكوراً وينسى مذكوراً، فأما عرف. اخلري أكثر من معرفة احلق، والعمل به
املوجود فيه ظل املعقول بداللة الواجب له، وهذا . ظهوره وغلبته، وأما نكرته فمن ناحية حجبه ووسائطه

  .يلم، ألن املوجود جلبه لغريه منه

هو األول واآلخر، والظاهر والباطني، . صححح توحيدك باملعرفة، وصف معرفتك بنفي ما خيامر سرك
دأ، وآخر بال اية، وظاهر بال حتصيل، وباطن بال فكرة، وشاهد بال أول بال مب. والشاهد والغائب

مالبسة، وغائب بال مشافهة، وإياك أودع سره، وعليك أقام بره، ومنك استعارك، ولك أعار ما أعارك، 
من احليف أن جتحده وهو يناغيك يف . ليكون أزجا منك ذلك، أو ال يكون بد إذا جار عليك بذلك

يك يف ظاهرك، ومن اجلهل أن تسمه بنقصك، وتصفه حبد نفسك، وخترب عنه كما ضمريك، ويستويل عل
لعمري فمن الضعف أن تكون ذا طبيعة صم تروم أن تكون ذا . خترب عما تركب عنك وفصل منك فيك

معرفة، ولكن ليس لك ذلك حبال ألنك مىت حموت آثارها وجلوت أصداءها أبصرت ما بني طرفك عنها، 
  .أو ترقيك إىل احملل األشرف األسىنوتسأل إلفك منها، 

    

والطريق إىل هذه الغاية أمم إن . كن بطبيعتك إنساناً فاضالً، وبنفسك جرماً عالياً، وبعقلك إهلاً غنياً
حركت مهتك، وقوية شوقك، ونفيت الشك عن قلبك، وصحبت القني بعقلك، وهجرت احلس الذي 

من غمس نفسه يف . ت وأعنت، وعرفت واعترفتيكذبك وواصلت الناصح لك، ولزمت فناءه، واستعن
wغمار الطبيعة هلك وطاح، ومن احتلي نفسه بزينة العقل طرب وارتاح، ومن صمد للغاية جبده وجهده 
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ال يسخرنك ما يرجرج لعينك عما يبهج . نشر وباح، ومن اون بتحصيل ما له وعله خسر وناح
 به مسحوب عليه دون أن تثق مبا تستريح إليه، فإنك ال تتمن املوت طلباً للراحة مما أنت خمنوق. لعقلك

مىت أمهلت هذا النظر حقت عليك أن تكون استراحتك مما أنت فيه باملوت طريقاً إىل شقوتك فيما بعد 
املوت، فمن أخس منك إذاً؟ ال عيب على من جهل النفس الفاضلة أن خيدم الطبيعة اجلاهلة، إمنا العيب 

مث أعرض عنه سادراً، ورضى أن يرحل عن . ه، وشعر باخلري من متوجههعلى من حلظ العيب يف معدن
أقرق بني متحرك من كذا وكذا، وبني متحرك من كذا إىل كذا، حىت يصفو . هذه الدنيا حائراً بائراً

عزمك يف طلب ما ال بد لك منه، مث ال تقف حىت يلحظ املتحرك على كذا وكذا فيه شرفك األعلى، 
  .دىن واألقصىوإليه كان سعيك األ

ألطبيعة شائعة يف األجسام وحمركة هلا مبدية قواها فيها، فأما النفس فإا تتحرك يف األرواح النقية، 
واجلواهر الصافية، وهناك يربز عينها باحلدس والظن، والعلم واليقني، واحلق والصواب، مث العقل بعد هذا 

 وذا تنال السعادة ويستحق اخللود ويصار إىل ما كله حركة أخرى يف البسائط العالية والغايات البعيدة،
ال حيويه وصف، وال يرمسه رصف، هناك يقف الشوق عن اإلزعاج، وحياز الشرف كله بال ممارسة وال 

  .عالج

حركة الطبيعة يف األجسام نقش موموق، وحركة النفس يف األرواح الشريفة وشيء معشوق، وحركة 
  .قالعقل يف األنفس الفاضلة معىن أني

    

العفة خليفة النفس الناطقة عند الطبيعة املغضبة، والعدالة كمال للجميع صحة جسدك بإزاء عفة نفسك، 
وشجاعة نفسك بإزاء قوة جسدك، ومتام جسدك بازاء حكمة نفسك، وعدالة نفسك بإزاء حسن 

لبدن وختلد أنت من نفس وبدن، تبيد با. جسدك، فال تقطع بني هذه القرائن فبها شرفك وإليها توجهك
أنت صورة لنفسك وبدنك إال أنك . النفس، فاقصر سعيك على ما يبقى وال تلتفت إىل ما تبيد معه

مستقيم من حقيقة ورثتها من نفسك وجماز داخل عليك من بدنك، فوفر عنايتك على مستخلص 
 الباري أخذ النفس أكثر من إعطائها للطبيعة، وتقبل. حقيقتك من جمازك وتفضي به إىل شرف غايتك

أكثر من فيضه على النفس، وبروز العقل بالطبيعة أشد من استجابتها للنفس، وذو النفس والطبيعة يف 
يقبل العقل والفعل ولكن يف األفق األعلى، وشوق النفس انفعال ولكن يف . جهاد دائم وكدح متصل

كذب روائك اخلمس إال إذا . الرتبة الوسط، وبث الطبيعة انفعال ولكنه يف السياح األول من ذي الطبيعة
فنظمت بعيداً من العيب مشهوداً له بالعجب، . كنت بددا يف حكم املعدوم. شهد لدعواها العقل الرضي

wفلست إال ألمر هو أعجب منك، فإن شبهت معادك مببدئك بشهادة احلس أخطأت، وإن رجحته على 
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دك األول، فكذا ال يشبه لك وجودك الثاين على هذا الشرح وجو. ذلك فيوشك أن تكون مصيباً
الطبيعة تسوس مزاج البدن، والنفس تسوس دواعي الطبيعة، والعقل . وجودك الثالث هذا الذي أنت عليه

يسوس سكان النفس بالنظام احملم ولكن املنتظم مستهدم، أنت مسكن لغريك فاجتهد أن ال يتحول عنك 
ن اجلاهل ميت، والعامل املتجاهل عليل، اإلنسا. ساكنك كارهاً لك، واعلم أنه إن اصطفاك حولك معه

إذا كنت جتد حياً حتكم عليه باملوت بسبب اقتضى ذلك فال تنكر أن جتد ميتاً . واملؤثر للخري حي صحيح
ال تتخذ مراد الطبيعة مقيالً فإنك تزعج عنه أهدأ ما تكون فيه، . حتكم له باحلياة بسبب يقتضي ذلك

احرص على أن تعلم جيداً، ال . اون به، ونفسك عقيلة فتوفر عليهاوأسر ما تكون منه، فبدنك طبيعي فته
على أن تقول جيداً، وعلى أن وى خرياًن ال على أن حتب خرياً، وعلى أن تعمل مبا ينبغي، ال على أن 

فيك درة احلق فال ختدع عنها، ومعك رائد الشرف فال تعيبه، وإليه رشدك فال تفت . تدعي ما ينبغي
يف التجارب مرآى النفس . ملكت ماال تستحق فأحسن سياسته حىت يستحقك. هلمكنفسك ما هلا أ

فاستكثر منها فإا أجنع من كل دواء، وأبلغ من كل شفاء، إن احتميت دامت لك الصحة، وإن شرهت 
ارحم . ما محد املتواين عاقبة حاله، وال ذم الرصد فرصة غب أمره. حالفك السقم، وأفضى بك إىل الندم

بل أن تسترحم غريك، فإا إذا رمحتها أكرمتك، وإذا استرمحت غريك مل يرمحك، فإن رمحك نفسك ق
كن عاقالً حىت ال تغتر، . أهانك وأمنت عليك، فال تنفك عن غصة ون عليك املوت وتسوقك إىل العدم

 كمالك يف أين يل بالكمال؟ فاعلم أن: وخبرياً حىت ال تغر، ويف اجلملة كامالً حىت ال تنقص، فإن قلت
ال تنم بني . نفي نقصك مبا تعمره ال مبا تزيله، ألن نقصك من جهة التركيب ال من جهة البساطة

اإليقاظ، وال تغفل عن الرقباء، وال تدع عنها املكذبني، وال ترجي ما لك اليوم إىل غد، فإن غداً ليس 
 وتبلغ شهوتك مث تدرك ساء ما منتك نفسك أن تنال لذتك. لكن فإن كان لك فإنه شاغلك عن يومك

بعد هذا سعادتك؟ ليتك إذا دفنك التراب، وغسلك املاء، ولطفك اهلواء، وأحرقك النار، وتقلبت بك 
األستقصات، وعاد سفلك علوا، ودرنك نقاء، وظاهرك باطناً، وصرت مقبوالً بكل شكل، ومرقى إىل 

 ومعهوداً بكل إصبع، ومقدساً كل فضل، وجملوا على كل عني، ومذكوراً بك لسان، ومتمين بكل قلب،
بكل جمد، ومدعي يف كل زمان، وآوياً إىل كل مكان، وموجوداً يف كل أوان، وخمرباً عنه بكل عيان، 
كنت أهالً للبقاء واخللود والكرامة والغبطة، ومشاكهة ما ال يزول وال حيول وال يبور وال حيور، وال 

 مكدوداً، ألن الواصل إليك من العلو خيرق حجباً يصل إليك شيء إال ممزوجاً، وال تضل إىل شيء إال
يتشبث به ما مير به ويتعلق هو ما جيتاز عليه، وأما الكيف الذي يصحبك فألنك يف مركز يتطاول إىل 

أنت مساء فيك كواكب . وهذه حال خطر وغرر إال أن يكون اجلد صاحبك، والتوفيق كافلك. احمليط
wأقصد بكثرتك قلة، . يك رياح ب، وجبل فيك عيون تنبعتزهر، وأرض فيك جيور تزخر، وهواء ف
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وبقلتك توحداً، وبتوجهك بقاء سرمداً، ال راحة ملخوف دون األمن، وال دعة لراج دون املطلوب، وال 
    سكون حملتاج دون الغين، وال غري 

ليك، وما ما ألطف النفس يف إهداء النصيحة إ. ما أجهد الطبيعة يف غمر البالء بك. دون درك املىن
أي ال تسمح هلا باهلواء فإا ال تعتدل، . أشرف العقل فيما جيود به عليك، افرج عن الطبيعة يفرج عنك

الطبيعة تستهوي ذا اللب الوافر، وختدم احلازم املوفور، وتفل غرب املدل اجلسور، هلا يف البدن صالح 
ة، واحلكمة يف وزن القدرة، ويف وفساد، فقط، إذا اعتربت أفعال اهللا وجدت القدرة يف وزن احلكم

بعضها جتد القدرة واحلكمة خافيتني، ويف بعضها جتدمها ظاهرتني، فلهذا وأشباهه أشكلت املطالب، 
وثارت الشبه، واختلفت الطرق واملظان، وصار الباحث وإن كان حريراً نقاباً يزل من شق إىل شق، 

، واستتب القول يف صدده، كان العرفان ومييل من جانب إىل جانب، ولو استتب بالبحث على جدده
على قدر الوجدان، والبيان على قدر العرفان، إمنا أشكل املطلوب ألنك أردت أن جتد باحلس ما ال يوجد 

إال بالعقل، وجتد يف العقل ما ال يوجد يف احلس، ولو رتبت كل شيء موضعه ووفيته، مل يسم املطلوب 
واحفظ نظامك منه فإن . كون مظنوناً، إال بعكس حدك يف ترتيبهأن يكون يقيناً، ومل يسم اليقني أن ي

أحي بالطبيعة غري بطر، وتصفح بالنفس غري ملون، ونل بالعقل كل ما تريد، فبهذا تسعد وبه . متامك به
ال تستشر العقل ملتطخا بأوساخ الطبيعة، . مت بالطبيعة قامعاً هلا، حتي بالنفس رفيعاً ا. تدرك بقاء األبد

 يعافك وال ينصحك، ولكن توجه إليه طاهراً من كل دنس، عارياً من كل فساد، مث امسع منه فإنك فإنه
االختيار مركب من قوى النفس والطبيعة، ولذلك كان معىن . ال ترى إال الرشد وال جتين إال الغبطة

 ذو صورة، وقيامه االنفعال فيه بالواجب أظهر من معىن الفعل منه باإلمكان، ألنه يف انتسابه إىل النفس
  .بالطبيعة ذو هيوىل، وعلى هذا فنونه األفعال كلها إال ما بان يف أوليته عنها

  .ويف هذا الكالم إشباع لعله يقع يف موضع آخر

  المقابسة الثالثة والستون 

  في سبب عدم صفاء التوحيد في الشريعة من شوائب الظنون

مل مل يصف التوحيد يف الشريعة من شوائب الظنون وأمثلة األلفاظ، كما صفا : قلت أليب سليمان يوما
إن الشريعة إذا كانت حقاً ال تكون كذلك إال بقوة اآلهلية : ذلك يف الفلسفة؟ وقد مسعناك تقول غري مرة

 صار يف غمار هؤالء من و بعائد النمط الذي قد ورد وانتشر وصار عقد الدمهاء وحنلة اجلمهور، وحىت
     يشبه التشبيه الفاحش، ويشري إليه اإلشارة اخلفية؟ 
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قد قلنا مراراً يف املذكرات اليت سلفت، واملعاين اليت سنحت وعرفت، إن الكالم الذي : فقال يف اجلواب
تقصى يراد به إستصالح العامة، واستجماع الكافة، ال بد أن يكون مرة مبسوطاً، ومرة موجزاً، ومرة مس
باإليضاح واإلفصاح، ومرة جمموعاً بالرمز والتعريض، ومرة مرسالً على الكنانة واملثل، ومرة مقيدا 

باحلجج والعلل، وعلى فنون كثرية ال وجه الستيفائها إذا بان املراد يف عرضها وأثنائها، وإذا استقر هذا 
الضرب ليجد اخلاصى فيه إشارة مفهوماً وتوضح بياناً، فالواجب كان مجيع ما حيديه الشرع من هذا 

  .تشفيه، والعامي عبارة تكفيه

إنا قد وجدنا لألوائل يف التوحيد كالماً كثرياً متقارباً، ومل يكن صفا هلم أيضاً ما : فقال بعض احلاضرين 
  .كدر على غريهم، وهذا يدل على أن ماس نطق به الناموس، قريب مما يسنح يف النفوس

من كان يف زمان الفالسفة بلغ غاية أفاضلهم وعرف حقيقة أقوال متقدميهم، إنا ال نظن أن كل : فقال
بل كان يف القوم من رآى رأي العامة وحط إىل ما حطت إليه، ومل ينب منهم كثري شيء مع قدم الزمان 

وهذا إذا حصل ال يكون قادحاً فيما نصصناه من القول يف حقائق التوحيد الذي . ولقاء احملقني الفاضلني
على أن الترمجة من لغة يونان إىل العربانية، ومن العربانية إىل . ر به خلصان احلكمة وفرسان الصناعةظف

السريانية، ومن السريانية إىل العربية، قد أخلت خبواص املعاين يف أبدان احلقائق، إخالالً ال خيفى على 
وتصرفها الواسع، وإفتناا املعجز، . ولو كانت معاين يونان جس يف أنفس العرب مع بياا الرائع. أحد

ولو كنا نفقه عن . وسعتها املشهورة، لكانت احلكمة تصل إلينا صافية بال شوب، وكاملة بال نقص
ولكن . األوائل إغراضهم بلغتهم كان ذلك أيضاً ناقعاً للغليل، وناهجاً للسبيل، ومبلغاً إىل احلد املطلوب

ر اإلنسان عليها، وخفايا ال يهتدي أحد من البشر إليها؛ وهذا ال بد يف كل علم وعمل من بقايا ال يقد
لكي يكون اهللا تعاىل مالذاً للخلق ومعاذاً للعامل، وهذا الذي سرى بني اجلميع يف االنقياد والطاعة حىت 

هذه العيوب . حصل هذا مستجيباً ملا هو صامد له بطباعه، وهذا صائر إىل ما هو مدعو إليه، فإنه وكنه
  .ه يف اجلملة، ومسلم إليه يف التفصيلمعترف ب

أما من اعترف بالوحدانية مث شبه فقد ارجتع : فعلى هذا أفدنا كالماً يف التوحيد؟ فقال: فقال له البخاري
وأما من أشار . وأما من ذكر أكثر من واحد فقد ضل عن احلق كل الضالل. ما قال، ونقض ما اعتقد

ن غري تورية باسم، وال حتلية برسم، خملص مقدساً، فقد ويف حق إىل الذات فقط بعقله الربي السليم، م
  .التوحيد بقدر طاقته البشرية، ألنه أثبت اآلنية، ونفى اآلنية والكيفية، وعاله عن كل فكر وروية

إن حاولت وصفه فات فوتاً بعيداً، وإن أزمعت جحوده بان فيك موجوداً : لقد أحسن من قال: مث قال
  .مشهوداً

w الكالم أطول من هذا مثرته خوفاً من جناية اللسان يف احلكاية، ونزوة القلم يف الكتابة، وإيثاراً وكان ذيل
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خاصة إذا . للحياطة فيما جيب على اإلنسان إذا نشر حديثاً، وروى خرباً، وأثار دفيناً، وأوضح مكنوناً
 قول فان، كان ذلك يف شيء غامض، ومعىن عويص، ولفظ مشترك، وغرض متوزع، ينبو عنه كل

  .ويتجاىف عنه كل نازع وإن أغرق

  المقابسة الرابعة والستون 

  في أن الحق لم يصبه الناس في كل وجوهه

  وال أخطاؤه في كل وجوهه 

إن احلق مل يصبه الناس يف كل وجوهه، وال أخطأوه يف كل : قال أفالطن: مسعت أبا سليمان يقول
ل ذلك عميان انطلقوا إىل فيل وأخذ كل واحد منهم ومثا: قال. وجوهه، بل أصاب منه كل إنسان جهة

جارحة منه فجسها بيده ومثلها يف نفسه، فأخرب الذي مس الرجل أن خلقة الفيل طويلة مدورة شبيهة 
بأصل الشجرة وجذع النخلة، وأخرب الذي مس الظهر أن خلقته شبيهة باهلضبة العالية والرابية املرتفعة، 

فكل واحد منهم قد أدى بعض ما أدرك، وكل ما . سط دقيق يطويه ونشرهوأخرب الذي مس أذنه أنه منب
فانظر إىل الصدق كيف . يكذب صاحبه ويدعي عليه اخلطأ والغلط واجلهل فيما يصفه من خلق الفيل

    مجعهم، وانظر إىل الكذب واخلطأ كيف دخل عليهم حىت فرقهم؟ 

حسنة مفهومة ال خفاء ا عند من مسعها هذا مثل يشتمل على نكت : وكان يقول، أعين أبا سليمان
وهلذا ال جتد عاقالً يف مذهب يقول شيئاً إال وهناك ما قد اقتضاه ذلك : قال. بتحصيل، ويؤيدها ببيان

حبسب نظره السابق إىل قلبه، واملالئم لطبعه، واملوافق هلواه، ولكن البارع املتسع احملصل له املزيد يف 
  .السبق والغلج بالتدبري

  قابسة الخامسة والستون الم

  في نوادر مفيدة في الفلسفة العالية 

هذه مقابسة نذكر فيها نوادر مسعناها يف الفلسفة العالية من أيب سليمان مفيدة، وإذا وهب اهللا نشاطاً 
  .ومتكيناً عدنا إىل نظائرهن فرويناهن فإا كثرية نافعة غريبة

  .لسن العرب، وقلوب الفرس، وأيدي الصنينزلت احلكمة على رؤوس الروم، وأ: مسعته يقول

إمنا خيرج الزبد من اللنب باملخض، وإمنا تظهر النار من احلجر بالقدح، وإمنا تستبان النجابة : وقال أيضاً
wومن نشأ . من اإلنسان بالتعليم، واملعدن ال يعطيك ما فيه إال بالكدح، والغاية ال تبلغها إال بالقصد
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  .احة العقلية، والعاجلة تتصرم واآلجلة تدومبالراحة احلسية فاتته الر

احلرف الذي يدعي يف العربية وينسب إىل األدب موروث من العرب، وذلك أن أرضها ذات : وقال
جدب، واخلصب فيها عارض، وهم من أجل ذلك أصحاب فقر وضر، ورمبا دفعوا إىل وصال وطي وكل 

هو غالب عليهم من احلرف واإلخفاق اللذين من تشبه م يف كالمهم وطريقتهم وعبارم إرتضخ ما 
عليهما إلفهم، أال ترى أن الشبع غريب عندهم، والرعب مذموم منهم؟ وهذه هي احلال اليت فرقت بني 

احلاضرة والبادية، وقد زادم جزيرم شراً لكنهم عوضوا الفطنة العجيبة، والبيان الرائع، والتصرف 
امهم نقيت من الفضول، ووصلوا حبدة الذهن إىل كل معىن معقول، املفيد، واالقتدار الظاهر، ألن أجس

وصار املنطق الذي بان به غريهم باالستخراج مركوزاً يف أنفسهم من غري داللة عليه بأمساء موضوعة 
  .وصفات متميزة، بل فشا فيهم كاإللقاء والوحي، لسرعة الذهن وجودة القرحية

قد كان منذ أيام سألين :  يف تفضيل النثر والنظم؟ فقالقد صنف أبو اسحق الصايب رسالة: وقلت له
ألن الوحدة يف النثر : وكيف؟ قلت: قال. النثر أشرف جوهراً، والنظم أشرف عرضاً: عنهما فقلت له

  .فمرتبة النظم دون مرتبة النثر، ألن الواحد أول والتابع له ثان. أكثر، والنثر إىل الوحدة أقرب

ألنا منتظمون، فما الءمنا أطربنا، وصورة الواحد : ثر كما يطرب النظم؟ فقالفلم ال يطرب الن: فقلت له
فينا ضعيفة ونسبتنا إليه بعيدة، فلذلك إذا أنشدنا ترحننا، هذا يف أغلب األمر ويف أعم األحوال، أو يف 

صل وقد جند مع ذلك أيضاً يف أنفسنا مثل هذا الطرب واألرحيية والنشوة والترنح عند ف. أكثر الناس
منثور، وما يهدي هلذا الذي نصرناه واملعىن الذي اجتبيناه، أن الكتب السماوية وردت بألفاظ منثورة، 
ومذاهب مشهورة، حىت إن من اصطفى بالرسالة يف آخر األمر غلبت عليه تلك الوحدة، فلم ينظم من 

ك النهج املعروف، بل ترفع تلقاء نفسه، ومل يستطعه، وال ألقى إىل الناس عن القوة اآلهلية شيئاً على ذل
عن ذلك، وخص يف عرض ما كانوا يعتادونه ويألفونه، بإسلوب حري كل سامع، وبرد غلة كل مصيخ، 
وأرشد كل غاو، وقوم كل معاند، وأفاد كل لبيب وأوجد كل طالب، وخسأ كل معرض، وهدى كل 

كل رديء وهذا ال ضال، ورفع كل لبس، وأوضح كل مشكل، ونشر كل علم، وأقاد كل شارد، وقمع 
يكون، وال جيب أن يكون إال يف الشخص املخصوص الذي يؤهل لنظم الكلمة املنتثرة، بإظهار الدعوة 

مث يكون هلذا كله زمان حمدود ينتهي إليه على السياح . الغريزية يف أيام السعادة املنتظرة بني خري أعوان
الدهر، فإذا كان كذلك كر على سالفه األول مع العوارض اليت ختتلف من عجائب الزمان وأفانني 

  .بتجديد شأن شبيه بالدارس إىل أن تعود نضرته املعهودة فتزول خلوقته العارضة

w  المقابسة السادسة والستون 
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  في حكم بعض الحكماء

  وفي بيان حال العالم غير العامل 

هذه حكما مسعناها من نعود يف مقابسة أخرى إىل أشياء أليب سليمان فنأيت ا على وجهها ونذكر يف 
  .احلراين أيب احلسن وغريه، فقد كانت االس ال تتصرم إال عن فوائد كثرية فلسفية وغري فلسفية

    

العلم ما متت فضيلته بالعمل به، على أن : قال بعض السلف من احلكماء الصلحاء والفضالء: قال احلراين
واجلاهل . ألحوال، إىل حماسن من علم وحفظالعامل وإن مل يعمل، حرى أن تتوق نفسه إىل حال من ا

منقطع النسب منه، والعامل ينفع وإن مل يعمل، وليس ذلك للجاهل، والعامل كاسب على اجلاهل واجلاهل 
  .كاسب للعامل

العقل دال على الفضيلة، فمن أتاها استحقه لعلمه بداللته، وذام : قال بعض القدماء: قال ابن زرعة 
  .ستحق اسم اجلهل، فما كان مميزاً لتركه العمل بداللتهللرذيلة، فمن آثرها ا

الشكر اإلقرار بالنعمة للمعبود، وأجزاؤها باحلسىن يف الضمري والقول والفعل، : قال األولون: وقال الصايب
فأما أجزاء الضمري فالنية واحملبة والطاعة، وأما أجزاء القول فالثناء والدعاء والنشر، وأما أجزاء الفعل 

  . والسعي فيما يرضى املنعمفالصرب

ملن فوقك بالطاعة والنصيحة، وألكفائك باملكافأة، وملن دونك بالتفضل : والشكر ثالث طبقات: قال
والشاكر إن قصر عن ثلث مل يشكر، وحيتاج إىل معرفة وطباع وعمل، فباملعرفة يعرف كنة النعم . عليه

 عليه، وبالطباع يكون الدوام على ما وجب وقدر ما جيب عليه من الشكر، وبالعمل يبلغ كنه ما هو
فشاكر قصر عن قدر النعمة وال عذر له إال أن يكون ذلك منتهة طاقته، وشاكر : والشكر مراتب. عليه

اقتصر على السوية فأتى كفاء ما أوتى إليه وليسى مبحسن إن أطاق الزيادة، وشاكر زاد تنفالً وكرماً، 
  .فهذه أعلى مراتب الشكر

السلطان يف تدبري الرعية كالشمس يف تفصيل األزمان، واجلند كالريح يف التلقيح، والعلماء : يقال القومس
من اجلميع كالنبت واحليوان، والعوام يف نقل األمور كاألرض يف محل األنام، وما يكون منه منافع 

  .اإلنسان

بصر قلبه يف عينيه، وما ليس يري جمد احلكمة إال من كان بصر عينيه يف قلبه ال : وقال علي بن عيسى 
  : أحسن ما فتق لسان البدوي ذا املعىن يف نظمه السائر

w هو فيما ترى القلوب بل  ما الفضل فيما تريك عين
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من اتصلت احلكمة بطباعه فتحتها أخرجت منها أنواع البيان املخالف : قال افالطن: وقال علي بن عيسى
  .هلا يف السكل والقوة والصورة

  .كل مصغر ليس مبحمود ما أمكن منه االختيار: قال سقراط: وقال غريه

إذا : ما أحسن ما قال بطليموس يف كلماته يف الثمرة حني قال: قال أبو سليمان، وقد مسع هذه احلكاية
  .طلب املختار املختار األفضل فليس بينه وبني املطبوع فرق

  . آل طولون وأرىب على كل فائدةوقد شرح هذه الكلمة يف أخواا من الثمراة كاتب

إذا كان يف االختيار انفعال ال حمالة فلم ال يكون املطبوع أفضل منه، وإن مسيته : قلت أليب سليمان
فنحو ينحط به املنفعل عن خاصية : قد وضح لك قدمياً أن االنفعال على ثلثة أحناء: مضطراً؟ فقال

 يتحرك به املنفعل على نفسه إما نقصاً ملا اجتمع فيه جوهره، باستحالة صورته، واحنالل كينونته؛ وضرب
أو استجالباً ملا احنل عنه؛ وضرب يتطاول به املنفعل إىل ما هو فوقه، مقتبساً بالقوة شوقاً إىل القدرة، جار 

على الشرك الواحد، فهو بالقوة اآلهلية أفضل من املختار، ولكن شرف املختار عليه من جهة القدرة 
يتخري ا، ويف هذا معىن التهليل؛ وشرف املطبوع من جهة القدرة املوجودة فيه يدوم عليها، املوهوبة له 

  .ويف هذا املعىن العيش

: كيف يكون احملرك ساكنا؟ فقال يف اجلواب: قيل لبعض القدماء: وقال آخر، وهو عيسى بن علي

ة ساكنان، وكذلك املعشوق كاملغناطيس الذي حيرك احلديد، وكذلك الشهوة للبدن، فإن احلجر والشهو
قول األول إمنا يدرك الشيء من جهة علته احمليطة به، فإذا : فقال القومسي وغريه أيضاً من احلكماء البينة

  .مل يكن الشيء علة فال حمالة أنه غري مدرك

  .امللك حبق من ملك رقاب األحرار باحملبة: وقال عيسى مب علي

عجائب البحر، وحديث : افات توجد من أربعة أشياء، وهياخلر: قال ثابت بن قرة : وقال الصايب
  .السحر، وحديث العشق، وحديث اجلن

  المقابسة السابعة والستون 

  في أن البياض ينشر البصر والسواد يجمعه

وال سواد جممع للبصر، . البياض ينشر البصر، ألنه من جنس النار: قال بعض الطبيعني: قال أبو سليمان
  .ألنه من جنس املاء

  .الفصل بني اجلوهر والعرض أن اجلوهر ال يقبل الزيداة وال النقصان، والعرض يقبلهما: وقال آخر: قال
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  .كل خري حسن، وليس كل حسن خري: وقال

  .ه النفس باألدب، فعلته الطبيعة بالعادة، وفعله العقل بالتقبل، وفعله الباري باجلودكلما فعلت: وقال

    

  .الغضب يتحرك من داخل إىل خارج، واحلزن يتحرك من خارج إىل داخل: وقال

معرفة الدواب أوالدها بالرائحة، ومعرفة الطري أفراخها باأللوان، ومعرفة الناس : وقال بعض األوائل
  .بالصورة

مىت كانت احلركة بشوق طبيعي مل تسكن البتة ، ومىت كانت باختيار جاز أن تتحرك مرة وتسكن : لوقا
  .أخرى

  .إن مل تكن يل استطاعة فإين حمرك غري حمرك: وقال سقراط

قد نظن بالباري إذا كان حمركا أن : فقيل له. هو حمرك إذا كان حمركا، ألنه حمرك: مث قال أبو سليمان
أحدمها أن يف القسمة قد تبني أن ها هنا حمركا، ألن : ال جيب هذا ألمرين: حيرك؟ فقاليكون حمركا ألنه 

يف مقابلته حمرك غري حمرك، والثاين أن معقولنا من قولنا الباري حمرك األشياء ألا تنحوه وتصمد إليه 
  .كوتتشوقه وتفعل به وتنفعل له، ألنه تقدس وعال يوسم ما يوسم به أصناف ما حترك أو حمر

فالعلم بني الصدق : العلم والعمل حدا الفلسفة، وكل واحد منهما بني ضني: وقال بعض األوائل
هذه الرذائل كلها إعدام هذا لفظه فمن ألفها واستعملها : مث قال. والكذب، والعمل بني اخلري والشر

 سيئة مكروهة وانقاد هلا وغلب عليها فقد أعدم نفسه وعدمها وعدم معها واضمحل فيها، والعدم حال
فأما الفضائل فعلى خالف . فاحشة، ال يأيت عليها نعت وإن كان بليغاً، وال حييط ا قول وإن كان شافياً

فمن اقتناها واستعملها وراض نفسه ا . هذه كلها؟ هي موجودة وهلا الوجود املستفاد من الوجود األول
 عما عداها وانقطع إليها، وكمل مناقصه باالزدياد إليها، وأجرى عادته عليها، وأالن عريكته هلا، انقطاعاً

منها، بقي موجوداً بوجودها؛ وجوداً الئقاً به على قدر اشتماله عليها، وتصريفه هلا، وإمعانه فيها، فما 
ظنك حبال توضح لك الفصل بني املوجود واملعدوم، وترشحك لنيل ملك عظيم، وحتليك للظفر بشأن 

وليس يف التحلي باحلكمة تعب كثري، قد واهللا شاهدنا : املستقيم؟ مث قالجسيم، توقفك على صراط اهللا 
قوماً حتملوا آالماً كثرية وركبوا أهواالً عظيمة لسبب إغراض باطلة، وأعراض زائلة، لسبب هوى سول 

وطلب السعادة ! هلم، وقرين أغواهم، واعتقاد رديء غلب عليهم، وشيء حقري تعجلوه بشهوام
فال يصدنك عن سلوك هذه احملجة البيضاء أمر .  وانتحال الصواب أهون من ذلك أمجعبإصالح السريرة

فال . مبهم، وال حال مستعجمة، فإن فيما تدركه وتشرف عليه وتنال الروح به خلفاً كثرياً وفائدة عظيمة
ت تكل نفسك إىل اختيار السوء، وإىل قرناء السوء، فإنك إن فعلت ذلك خسرت خسراناً مبيناً وضلل w
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ضالالً بعيداً، وحترقت أسفاً، وتقطعت ندماً، وإن نعشت نفسك، وأخذت يدك بيدك، واستمررت يف 
أمرك، واستترت بدائك، ورفضت كل كل عنك، وعرفت املراد منك؛ فزت فوزاً عظيماً، ونلت ملكاً 
ت ونعيماً، وبقيت بقاء ال انقطاع، وسعدت سعادة بال شقاء، وصفوت وعلوت، وعرفت وأنفت، وقدر

واحداً ال . وظهرت، وجمدت وشرفت، ولظتك عني اجلود غامرة، واكتنفتك اخلريات ظاهرة وباطنة
ينقسم، وناظراً ال يغمض، وموجوداً ال يعدم، وبيناً ال خيفى، وشاهداً ال يغيب، وحاضراً ال يفقد، 

 ال يبعد، وصاحباً ال وعالنية ال تنكتم، ومتصالً ال ينقطع، وحبيباً ال يقلى، ومعشوقاً ال خيفى، وموصوالً
أمر جيل . ميل، وجمموعاً ال يفترق، وآمنا ال خياف، وساكناً ال يقلق، وناطقاً ال يعىي، وصحيحاً ال يسقم

فامجع أكرمك اهللا بالقبول . عن نعت الناعتني، وحال تعلو قول الواصفني، وشأن تدق على خرب املخربين
ى نفسك، فال مشفق عليك سواك، وال ناظر يف أمرك أطرافك، ومشر إىل الغاية ذيلك، وكن رقيباً عل

فما بعد نصح الداعي وقبول السامع إال نيل . غريك، وعلى الدعاء والتلطف، وعليك االجتهاد والسعي
  .األماين وبلوغ اآلمال

  المقابسة الثامنة والستون 

  في أن الوسط فيه الطرفان

    

مث . الطرفان، فإن املاء الفاتر توجد فيه احلرارة والربودةالوسط فيه : قال بعض الطبيعيني: قال أبو سليمان
اإلنسان لب العامل، وهو يف الوسط، النتسابه إىل ما عال عليه باملماثلة، وإىل : وهذا بيان قول األوائل: قال

ففيه الطرفاِن، أعين فيه شرف األجرام الناطقة باملعرفة اإلستبصار، وال حبث . ما سفل عنه باملشاكلة
عتبار؛ وفيه صفة األجسام احلية اجلاهلة اليت مل توشح بشيء من اخلري وال فيها انقياد له، فما أحرى واال

من هذا حده وشأنه، ومقره ومكانه، أن ينجذب إىل ما يعز به وال يذل، ويوجد به وال يفقد، وينال به 
 والتذكرة والتبصر، إن وال خيفق؟ وما أشقى من هذا حديثه مع التمكني واالستطاعة، والقدرة والقوة،

تردى من ربوته، وذهب يف هوته وبقي خاسئاً حسرياً، ومقيد أسرياً، بال فكاك وال إطالق، وال رمحة وال 
من ملك منطقه مسي حليماً، ومن ملك غضبه مسي شجاعاً، ومن ملك : قال أفالطن: قال أيضاً! إشفاق؟

لى درجة، أن يقول ما يعلم أو يعلم ما يقول؟ أي األمرين أع: وقيل ألفالطن: قال. شهوته مسي عفيفاً
وهذا كما قال؟ فالقول تابع للعلم، وهذا : قال. أن يقول ما يعلم، ال، مرتبة العلم فوق مرتبة القول: فقال

فكأن العلم مقصور على قوله من غري أ، يكون . هو احلق ليكون العلم أوالً وأصالً، وإذا علم ما يقول
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  .معدنه، جار من ينبوعهقائماً بنفسه، ثابت يف 

وهذا آخر ما فهمناه عنه يف هذا الفصل، ولعل املطالبة بزيادة شرح ممكنة، فإن املغزى فيه لطيف، والبيان 
  .عنه عزيز

    

البخيل الغين : وقال آخر. اإلنسان الذي ال يعمل بعلمه كالشجرة املورقة ال مثر هلا: وقال بعض األوائل
مث .  الصورة واهليوىل يكون احلد، ومن الصورة والعلة يكون اإليضاحمن: وقال آخر. كاجلبان القوي

وهذا صحيح، ألنه ال وجود لشيء إال بصورته وهيواله، فأما اهليوىل بذاا فغري موجودة، وكذلك : قال
الصورة، فكل ما يقوم قائماً يتقوم ما مث يصري ذلك املتقوم صورة أخرى حمفوظة الظاهر والباطن إىل 

مث على حسب ما عليه الصورة يف هذا املتقوم يكون شرف جوهره .  اللذين مها اهليوىل والصورةاألولني
ألنه يستفيد البساطة من الصورة، والتركيب من اهليوىل، وذلك على حسب ما عليه هوالء فيه ضعة 

فكل حيوان غري ناطق عادم لشرف الصورة، وكل حيوان ناطق واجد لشرف . جوهره وسالن عنصره
ناطق يف الذروة، وناطق يف الوسط، فالذي يف الذروة األجرام الناطقة : صورة، إال إن الناطق ناطقانال

احلية النرية العلوية، والذي يف الوسط اإلنسان الذي قد حوى حبده معىن النطق، ويظهر منه هذا املعىن يف 
 واإللف احلسن، واالختيار اجليد، الطرفني بالفطرة اليت له، فإنه حيس ويعقل، واآلخر بالرياضة احملمودة،

وملا علت األجرام الناطقة عن هذه املهابط اليت انتصف فيها اإلنسان استغنت عن الرياضة . والقبول الدائم
والتحديد والطلب واالجتهاد واالختيار، وملا سفلت األجسام األخر اليت هي يف آخر األطراف مل يطمع 

وكما حصل اإلنسان دون اجلوهر . ا يفيد االختيار ويتوقع بالقبولهلا يف مثرة النظر وعاقبة الرياضة م
الناطقة، كذلك حصل سائر احليوان الذي هو دونه، دون اإلنسان، إال إن خساسة ما تباعد عن اإلنسان 

فأما ما حازه . من أصناف احليوان أشد وأبني، ألا خساسة طينية ال طمع يف رفعها، وال رجاء يف دفعها
 مكانه الذي هو كاملنتصف من النواطق العالية النرية الشريفة الدائمة األبدية، وبني ما سفل عنه اإلنسان يف

من سائر احليوان فهو على شرف الطبع يف صالحه واستجابته وانقياده، حىت جيود اختياره، ويذكو ذهنه، 
، وحينئذ إذا بلغ هذا ويطهر عقله، ويصري ما هو يف قوته كامن بادياً، وما هو معجون يف طينته ظاهراً

املبلغ علم أنه ناصح من ناحية الطبيعة، وأنه مىت نزع يده من يد الغاش ووضعها يف يد الناصح، وثبت 
نسبه إىل الشرف، واستقرت قدمه على الصراط، وأبصرت عينه كل ما غاب، ووثقت نفسه بالكرامة، 

 يف هذه املرتلة الصعبة واملرتلة املخوفة، ما وارتاحت إىل ما بني يديها من الغبطة، ونسيت أن هذا اإلنسان
قد ال ينجع فيه الدواء، وال يسري إليه الشفاء، فيعطب للذي من أجله صرنا نتنادى بشاهد التنادي، 

wونتحارس يف هذا العامل هذا التحارس، ونتواصى هذا التواصي، لئال خيطف فجأة إىل مهوى البالء ومعدن 
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النجاة، وصرح لنا باحلق، ونصب أمامنا العلم، وتلى علينا بيان الرشد والغي، الشقاء قد واهللا جليء إلينا ب
ليكون جأشنا على يقظة وبيان، وحتولنا إىل مقام أمن ودار سالم، وحنن كما ترى ساهون الهون، إىل اهللا 

  .املشتكى والسالم

احلديد من حجر مرتلة الكواكب من الشمس مرتلة : قال بعض الطبائعيني: وقال أيضاً أبو سليمان
فقال أبو . وهذا القول فيه نظر: املغناطيس، أما تراهن إذا بعدن جتذن إليها؟ قال بعض احلاضرين

الدين حجة : وقال آخر. ليس هذا من كيسي: فقال. كل من ال يعرف ما جيب عليه فال يعرف: سليمان
  .ال حيتج عليها، وللشبهة سبيل ال يعرض هلا

  ون المقابسة التاسعة والست

  في اختالف العلماء بين بطالن الرقى والعزائم وبين صحتها

  وفي شيء من أقوال الحكماء 

بل هي حق، ألنا نرى الوعيد : فقيل له. الرقي باطلة: قال بعض األوائل: مسعت القومسي أبا بكر يقول
: قال. ايقطع العرق، وإمنا هي كلمات تدخلها النفس على الطبيعة فتشغلها بتلك الكلمات عن عمله

  .وهكذا تفعل الرقى إذا كررت على اإلنسان

من ملك حقيق أن حيصن عقله من العجب، : قال بعض األولني، يف السياسة واألخالق: وقال أيضاً
  .ووقاره من الكرب، وعفوه من تعطيل احلدود

    

كاستضاءة استضاءة اجلسد من النفس : وقال بعض األوائل. احلمية أن تدع الشهوة تقية: وقال ابقراط
القمر من الشمس، واستضاءة النفس من العقل كاستضاءة النفس للنفس، واستضاءة الروح من الطبيعة 

كاستضاءة املركز من احمليط، واستضاءة العقل من العقل األول كاستضاءة العاشق من املعشوق وقد قال 
: دل به وقد قيل ألفالطونهذا عدل حبق، ألن احلق أو الع: ال يقال هذا حق ولكن يقال: بعض األوائل

فهذا مكشوف، ألنه يريد أن : قال. فليس إذاً يعرف شيئاً من اخلري : فالن ال يعرف شيئاً من الشر؟ قال
فإنه بعد متييزها خيتار منها، وفيها ما جيب أن جيتنب، وفيها ما . تكون األمور متميزة عند اإلنسان الفاضل

يوضحها التمييز بطل اختياره منها، وإذا بطل اختياره منها وإذا استعزت عليه ومل . ينبغي أن يكتسب
الدليل على أن الفعل غري الفاعل وغري املفعول، الصوت من : قال بعض الطبيعيني. خيف عليه اهلالك فيها

wالطبيعة والعقل مكان النفس، والباري : وقال بعض األوائل. اصطكاك اجلرمني، والنغم من اليد والوتر
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: مث قال. وهو بكل مكان ال خيلو منه شيء، وهو العامل بكل شيء، ألنه علة كل شيءحميط بكل ذلك، 

وهذا على السعة املعروفة وااز املعتاد، وإال فقولك علم ويعلم وعامل، خرب عن ضرب من ضروب 
  .االنفعال، والباري ال انفعال له بوجه البتة

وإمنا : قال. وحد لشيء الطبيعي موجود فيهحد الشيء الصناعي خارج عنه، : قال بعض األوائل: وقال
كان هذا ألن، الصناعي يصدر عن ذي هيوىل بأداة جسيمة وآلة عملية، والطبيعي يربز عماله صورة 

وقال . فالطبيعة من اآلهلة، ألا تستملى عما فوقها ومتلي على ما يتصل ا. نفسية بأداة روحية وآلة لطيفة
اء السكون لكان أرضاً، ولو قبلت األرض احلركة لكانت ماء، ولو كان لو قبل امل: قال سقراطيس: أيضاً

  .اهلواء حاد الزاوية لكان ناراً، ولو كانت النار منفرجة الزاوية لكانت هواء

إذا أردت أن تكثر النحل يف مكان : قرأت يف كتبنا، يعين كتب الصابئني: ومسعت أبا احلسن احلراين يقول
  .يف سقف بيت النحل، فإن النحل يزيد وال ينقص وال يهربفضع حنلة من ذهب واجعلها 

كأن املعىن يف هذا القول أن النادرة ليست مملولة، ألا غري : مل تقبل النادرة وال ترد؟ فقال: قيل للقومسي
حرمة : أال ترى أا تعهد إذا قدرت، وهلا حرمتان تقدمنها. معهودة وال مرددة، فهي ال تستحق الرد

  .مام الزائرة البعيدة، فهي لذلك ليست كأخرى قد عهدت وملت وقليتالغريبة، وذ

  المقابسة السبعون 

  في أن التماس الرخصة عند المشورة خطأ

من التمس الرخصة من اإلخوان عند املشورة ومن الفقهاء عند الشبهة، ومن : مسعت أبا سليمان يقول
ال جيوز أن يصدر : ومسعته أيضاً يقول. سقماًاألطباء عند املرض، أخطأ الرأي، وحتمل الوزر، وازداد 

ومسعته . فعالن متضادان من جوهر واحد، وال جيوز فعل واحد بالذات، من جوهرين خمتلفني بالذات
  .من أراد أن جيود على الناس كلهم فلينوي لكهلم خرياً: يقول

والعلم أخص : اين اجلزئيةاملعرفة أخص باحملسوسات واملع: وسألته عن الفرق بني املعرفة والعلم؟ فقال
  .باملعقوالت واملعاين الكلية

: يعلم، وال يقال يعرف وال عارف وسئل عن الرطوبة واليبوسة فقال: وهلذا يقال يف الباري: قال غريه

وكل . واليبوسة كيفية عسرة التشكل باألشكال الغريبة. الرطوبة كيفية سهلة التشكل باألشكال الغريبة
  .فيات فإنه يقبله إذا كان عادماً لهقابل لكيفية من الكي

إشكاله يدلك على : هذا مشكل؟ فقال: وتكلم عشية يوم يف التوحيد بكالم طال ودق فقلت له
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  .وضوحه

أراد أن إشكاله على شواهد احلس تدل على وضوحه عند : فلما خرجنا من بني يديه قال يل النوشجاين
 معاين اآلله، وذلك إن احلس يدرك ذا األشكال فيكون شواهد العقل؛ ألنه جتتمع إيضاح العقل واحلس يف

والعقل قد جيرد األشكال عن عوامها وموادها فيلحظها، ولكن . الشكل مدركاً له بوساطة ذي الشكل
يلحظها متميزة، فإذا عال اللحظ عن األشكال كما عال عن ذوي األشكال حينئذ يصري العقل واملعقول 

فعلى هذا معىن قوله . ستيالء الوحدة فيعتاض كل بيان الستيالء اخلريةشيئاً واحداً، وينتفي كل شكل ال
  .إشكاله يدل على وضوحه يف نفسه حبسب حقه الذي يف ذاته

    

وصفيت هذا املقدار بعد استفهام كثري ومراجعة شديدة، ألن اإلشارة غامضة واإلمياء خفي، على سعة 
وإذا أراد اهللا تيسري عسري . غطاء، واستتار املسلكاملواد، وتوضح املقصد، وقرب املأخذ، وانكشاف ال

  .وتقريب بعيد فعل إنه ماجد وهاب

النفس تدبر أوىل األلباب، والطبيعة أوىل الغفالت، والفكر يف مرآة النفس يريها خريها : وقال أيضاً
ناء وإشفاق اإلنسان جيب أن يكون على ف. وخدم امللوك خزان أرواحهم. وظنه العاقل كهانة. وشرها

الزمان ومن أحبِ أن يبقى يف عامل احلس سليماً من آفات الدهر فليغن عن عقله فقد مات، ومن أحب أن 
  .ال جتري عليه أحكام الفلك فليجد سقفاً غري هذا السقف

  المقابسة الواحدة والسبعون 

  في حقيقة الضحك وأسبابه

شئة بني قويت النطق واحليوانية، الضحك قوة نا: ما هو؟ فأملى فقال: سألت أبا سليمان عن الضحك
وهذا املعىن متعلق بالنطق من جهة، وذلك االستطراق إمنا . وذلك أنه حال للنفس باستطراق وارد عليها

هو تعجب، والتعجب هو طلب السبب والعلة لألمر الوارد، ومن جهة تتبع القوة احليوانية عند ما تنبعث 
فأما أن يكون دفعة فيحدث منها الغضب، . وإما إىل خارجمن النفس، فإا إما أن تتحرك إىل داخل، 

فأما أن تتحرك من خارج إىل داخل دفعة فيحدث منها . وإما أوال وأوال باعتدال فيحدث السرور والفرح
اخلوف، وإما أوال فأوال فيحدث منها اإلستهزال وإما أن تتجاذب مرة إىل داخل، ومرة إىل خارج، 

لضحك عند جتاذب القوتني يف طلب السبب، فيحكم مرة أنه كذا ومرة أنه فيحدث منها أحوال أحدثها ا
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ليس كذا، ويسري يف ذلك الروح حىت ينتهي إىل الغضب فتحرك احلركتني املتضادتني، وتعرض منه 
  .القهقهة يف الوجه لكثرة احلواس، ويعلو الغضب واحداً واحداً منها

  المقابسة الثانية والسبعون 

  ا يغلب عليها ويصير ديدناً لهافي حديث النفس وم

قال أبو زكريا الصمريي يوماً أليب سليمان يف حديث النفس وما يغلب عليها ويصري ديدناً هلا ال يفارقها 
  .أيها الشيخ، إين أجد يف نفسي أشياء هي أركان فكري ودعائم مهي وأسس وساوسي: وال يزول عنها

ال أذهل عن شأا وشأين معها، هذا على بعد عهدي ا، حديث الوالدة، فإين ال أكاد أنساها و: أحدها
  .وامتداد الزمان بيين وبينها، ألا صارت إىل جوار اهللا وأنا غالم

حديث صاحب الشريعة، فإين أسبح فيه أيضاً متعجباً مما خص به وأفرد منه، مع ما عاناه من : والثاين
بري أصحابه، ونظم جل أمره ودقة ما كان يلقي، أقاربه وأباعده، ومع الذي ض به من أعمال حاله وتد

وهي احلال اليت توحد ا من بني أهل عصره يف نشر الغيب والدعاء إىل الرشد حىت صارت أعجوبة عند 
من أنكره، وبركة ورمحة على من عرفه ونصره، وسائر ما كان به مشهوراً من أمره الغالب، وشأنه 

تلفت ووضحت على الذين عاينوه وخربوه وجاوروه واستنبطوه مما املعجز، ومع األحوال اليت اختلفت وائ
  .يطول ذكره، وهو بارز لكل أحد، وموضوع على كل مرصد

املوت، وذلك أين ممنوع بتخيله عن كل استمتاع ولذة، أختيله ختيالً غالباً موحشاً، ورمبا غشي : والثالث
  .اه ألستريحفؤادي من ذكره، وباشر صدي من كربه، ما يبلغ يب أين أمتن

الباري عز وجل، وأنه يف أعلى أرجاء الفكر، ويف احلد األقصى من حديث النفس، ال خيلو من : والرابع
على أنه ال صورة له عندي وال عيار وال . ذكره بايل وقليب، وال ينصرف عن مناغاته سري وجهري

هذا خرب : مياء حنوه؟ فقال أبو سليمانولكن أبت علياؤه إال شعوراً به، ووجداً ناله، وإعراباً عنه، وإ. ختيل
وقد يظن من ال شرب . عن حمل رفيع يف االستنارة، وشأن عجيب يف حصول الطهارة، واتصال السفارة

له من هذه العني أن هذا وسواس يغلب من جهة املزاج إذا احنرف، واالعتدال إذا فقد، وليس كذلك، بل 
  .اية املتواخاةيوشك أن يكون مصطفى الغاية املتمناة، والنه

ومن سجايا النفس الفاضلة، ومن عادة الفطرة النقية . ألن الوالدة يلحظ منها املبدأ احلسي فيعشق لذلك
وهذا كله للشعور باملبدأ الذي هو األول باإلطالق، . والطينة احلرة، أن يكون املبدأ ملحوظاً فيها وعندها

لل ا النفس تعلالً مؤنساً مطرباً ودافعاً للوقت مع أحوال تتناصر وتتشابه يف خالل هذه الفكرة، تتف

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-املقابسات  97   

  .موجباً

    فلم مل تكن املرتلة دون األم؟ : قيل له

األم شأا يف احلس أعظم، وتدبريها يف املباشرة أظهر، وشفقتها حبسب ضعف قوا أكثر، واألب : فقال
إمنا هو أول فقط؛ واألم حاملة . ةهو الفاعل احلسي أيضاً، ولكن ال مباشرة له متصلة، وال والية له متمادي

  .فالكلفة عليها أغلظ وحسها للولد آلف، وهو ا أشعف. واضعة، وفاطمة ومرضعة، وحاضنة ومربية

وأما ختيل املوت فألن النفس تلحظ املعاد وترتع إليه وتتقلب حنوه، ألن املعاد هو احمليط الذي منه : مث قال
تعجام احلال يف الثاين ما فتئ قلبه يف الفكر فيه، فيعتريه السهر أبدأ وإليه جيب أن يكون املنتهى؛ والس

الشديد والفكرة الغالبة، نفوراً من الشقاء وحتسراً على ما يكاد يقرب من اخلري؛ وال سبيل للنفس إىل هذه 
العاقبة إال بتخيله البدن الذي هو السور املانع بينه وبني اخلالص من أسر هذا العامل وتدبريه ذه 

فالفرق مصحوب، . وهذه التخلية هي اليت تسمى موتاً؛ وإمنا هي حتول من مكان إىل مكان. إلستقصاتا
فكلما كان استعجام احلال أشد كان األمل . واخلوف قائم، والظن مترجح، واألمل بني رياح عواصف

  .أضعف، وكلما كان األمر أبني كان الشوق إليه أعظم

ي الشارع لطرق اخلريات القائدة إىل غاية السعادات، فإنه أيضاً إمنا فأما ما يتعلق حبديث الناموس اآلهل
تلك . يشتد ذلك ويكثر ويتضاعف، ألن للنفس الفاضلة مباحث كثرية يف شأن من هذا نعته وكميته

املباحث هي مسالك اخلري املأمول، ومراقي السر املعلوم واهول، فالشغف والفكر والنظر إمنا يتضاعف 
 الشخص ليقبس من نوره، ويهتدي بأمره ويه، ويظفر بتنقية النفس من جهته بقوله وفعله يف شأن هذا
  .ومينه وبركته

فأما ما يرتقي عن هذه احلدود إىل الغاية األوىل والغاية القصوى، فذلك بطلب النفس وسكوا سكوناً ال 
ذه املشاعر فاحتة، وهذه فبحق كانت هذه اخلواطر ساحنة، وه. قلق بعده، وطمأنينة ال خيطل بعدها

وبقدر تواليها وتعاقبها، وتوافيها وتقارا، تكون نقطة اإلنسان . األواخر مشهودة، وهذه األوائل موجودة
يف اكتساب اآلهلية احلسنة، والقنية الباقية، واألخالق اآلهلية من العلم واحلمة، واجلود والسماحة، 

فال عدة للنفس احلكيمة، . وال خري والعدالة، والتقديس والرتاهةوالعفاف واهلمة العالية، والشجاعة البينة، 
مث . والطبيعة الكرمية، إال هذه الفضائل اليت هي ينابيع اخلريات، ومصابيح الغايات، ومثرات هذه احلياة

 واهللا نسأل توفيقاً ندوم به على هذه احملجة البيضاء، واللقم األفيح مث نزداد بصرية إىل التمسك مبا: قال

عادت جدواه علينا عاجالً وآجالً، ببذل الغاية، وتقدمي احلرص، ورفض الدنيا، وجمانبة قرناء البطالة وأبناء 
  .اهلوى والشهوة، فإنه جميب من دعاه، وكايف من استكفاه

wما أحوجنا مجيعاً إىل أن ب أنفسنا لكسب هذا اد، وتشييد هذا البناء، واقتناء هذا الذخر؟ : وأقول
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 الذي ال إله إال هو لو تزينا ذه املقابسة وحدها من هذا الشيخ كانت زينة لنا إىل آخر األبد، فواهللا
  فكيف وهلا أخوات تعضدها، وأمهات تشهد بصحتها؟ 

  المقابسة الثالثة والسبعون 

  في بيانه الدهر وحقيقة وحده

    

: من الذوات، وهو ينقسم قسمنيالدهر هو إشارة إىل امتداد وجود ذات : أملى علينا أبو سليمان فقال

أحدمها مطلق، واآلخر بسيط، من قبل أن الذوات إما أن تكون موجودة وجود إطالق، أو باحلقيقة من 
غري أن تقترن مببدأ اية، وإما أن تكون متناهية، إذا فهم منه وجود ذات ال ابتداء هلا وال انتهاء، فهو 

مثال . ات ذي اية فيكون الدهر الذي باإلضافة والشرطالدهر املطلق، وإذا فهم منه امتداد وجود ذ
توأما املثال على األول باإلطالق فهو . أنا نقول إن فالناً دهره يفعل كذا، أو كنت أفعل الدهر كذا: ذلك

والزمان هو . الذي يرجع منه إىل الذات اليت هي أقدم الذوات وأمتها وأمدها إىل غري غاية ومن غري بدء
وهذا احلد . ومن الناس من قال إنه مدة تعدها احلركة: لك املشرقي بالتقدمي والتأخري قالعدد حركة الف

توهم أن احلركات كاملكيال للمعىن املفهوم من اسم الدهر، وليس هذا معىن الزمان على احلقيقة وجوده 
منها ما :  ضربنيفاألشياء احلادثة على. إمنا هو يف عدد احلركة معدودة ليس هو الدهر، وإمنا هو احلركة

هو جار مع الدهر ويتعلق يف وجوده بالذات األوىل، وتلك ال يلزمها التناهي وغر التناهي، والقبل والبعد 
الذي من قبل الزمان، بل اليت متن قبل املعىن الذي يتعلق بالتصور واإلضافة إىل وجود الذات األوىل؟ 

فإذا حقق النظر فيه رجع إىل فعل . فني بقبل وبعدوالضرب الثاين احلادثة يف الزمان، وهو حمصور بني ظر
وانفعال، واجلملة إىل حركات من احلركات، إما كون وإما فساد، وإما نقلة، وإما استحالة، وإما منو، 

  .من غري أن يتعلق بوجود ذات من الذوات. وإما اضمحالل

  المقابسة الرابعة والسبعون 

  في الفرق بين الوحدة والنقطة

الفرق بني الوحدة والنقطة أن الوحدة هي نقطة ما ال وبضع هلا، والنقطة هي وحدة ما :  أيضاًوإمالء علي
فالوحدة هي مبدأ الواحدية وهي الكم املنفصل مبرتلة العدد املؤتلف من الوحدات اليت جتتمع . هلا وضع

wتصل أجزاؤه بعضها والنقطة هي مبدأ الكم املتصل مبرتلة اخلط الذي ي. من غري اتصال أحداا باألخرى
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. فالنقطة إذاً هي وحدة ما هلا وضع، والواحد هو نقطة ما ال وضع هلا. ببعض جبد مشترك هي النقطة

. ووجود النقطة موضوعها اجلوهر الطبيعي. ولذلك ما كان وجود الوحدة موضوعها النفس يف التوهم

  .ومتعلقاً باحلس وإن كان متعلقها بتوسط احلس

  السبعون المقابسة الخامسة و

  في بيان الفرق بين الفعل والعمل

الفعل يقال على ما ينقضي، والعمل يقال على : سألت أبا سليمان عن الفرق بني الفعل والعمل فقال
والفعل أيضاً يعم كل معىن صادر عن ذات، وحد : قال. اآلثار اليت تثبت يف الذوات بعد انقضاء احلركة

فالفعل يقال على التحقيق على هذا . نفعال كيفية واردة على ذاتالفعل أنه كيفية صادرة عن ذات، واال
ويقال على العموم، أي على أي معىن صدر عن . املعىن، وهو الذي يقال إنه مقولة من القوالت العشر

  .ذات

  المقابسة السادسة والسبعون 

  في أن النفس ليست قائمة بذاتها

  ألنا ال نجدها إال في الجسم المركب 

  .النفس ليست قائمة بذاا ألنا ال جند النفس إال يف اجلسم املركب: قيل أليب سليمان

    

هذا كالم من ال إلف له يف هذا الفن، وقد يعرف الشيء من ناحية إعتياصه ودقته، وقد يعرف من : فقال
 هلا مع اجلسم وال صلة، النفس قائمة بذاا، فإنا نريد ذا أنه ال عالقة: إذا قلنا. ناحية بالدة الناظر فيه

إن النفس يف اجلسم فاملراد به أن قواها هي : بل إن قلنا. وال وصل وال انفصال، وال حتريك وال تصريف
إن النفس قائمة من دون اجلسم بذاا فاملراد بذلك أيضاً أا غري : وإن قلنا. الساحبة فيه أو بادية عليه

ري على النفس والبدن، على تصفية املعقول منه، ال على تسلط مالبسة له كمالبسة الدهن املاء؛ ومدار اخل
احلس عليه، ونقل التمثيل والتشبيه إليه؛ أال تعلم أن الشيء على فنون، كالسياسة يف السائس، وكالسائس 
يف السياسة، وكاملاء يف احلب، وكاحلب يف البيت، وكالبيت يف الفضاء؛ فقد يلحظ اجلوهر على خالف 

وهر، ويلحظ البسيط يف املركب على شكل غري شكل املركب يف البسيط مث بني الذي ما يلحظ يف اجل
wقسطه من البسيط على قدر آخر فرق بالضعف والقوة، وهكذا احلال يف املركب والتركيب، وذا 
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-املقابسات  100   

الفرض املوهوم حصل بني الشبيهني فرق غامض ال يقف عليه إال من توغل وتغلغل، وحصل بني املتباينني 
ف ال يسبق إليه إال من ختلل وتوصل؛ وهلذا صار جل النظر والبحث، بل الغالب الغامر إمنا هو يف شبه خا

إيضاح الفرق بني متماثلني لشدة متاثلهما، وإيضاح الشبه بني متباينني لشدة تباينهما، فليكن هذا من 
  .دعائم العلم عندك حىت خيف عليك طلب ما أشكل واستيضاح ما غمض

ث النفس ما فيه شفاء النفس، وسيمر فيما بقي من الكتاب أيضاً ما يكون نافياً لكثري وقد سلف يف حدي
من الشبه، ودافعاً للكثري من االعتراض، وهذا اللهج يف حديث النفس إمنا هو لغلبة عشق البقاء الدائم 

ل، والظاهر واحلياة الصافية من الكدر، وكيف ما نعتنا النفس وأنبأنا عنها فإا بائنة الشكل واحلا
إن النفس يف البدن على : أعين إن قلنا. والباطن، والفعل واالنفعال، واحلقائق وخلصائص، عما عليه البدن

سعة، عرض احللول يف مواضعه، أو قلنا مصرفة اجلسم على سعة، عرض التصريف يف مواقفه، أو قلنا 
فعلى مجيع هذه الوجوه قد . ا واواختالف معان هل. اجلسم منفعل هلا أو ا على سعة، عرض االنفعال

وضح أن شأا غريب، وأن سرها عجيب، والنظر يف أمرها واجب، واليسري مما يستفاد من حديثها كثري، 
وإين ألعجب ممن يظن أا تابعة للمزاج، فهال نامت عند نوم اإلنسان؟ فإن املزاج قد جبل على النوم 

ظة الكادة واحلركة اجلادة، بل األمر كان خبالف ذلك، حبسب الضرورة اليت دخلت على اجلسم من اليق
فإا عند النوم عطفت على ما هو أخص ا وأعشق هلا فتصرفت فيه وأملت، وأنبأت عنه وأنذرت، 

فكيف يكون هذا الشأن مع شرفه وجاللته وشدة التعجب منه جمهولة القدر حمموالً على أحسن الوجوه؟ 
. رفة يف الصواب بسبب صحيح أو لصاحبه يف مواصلة احلق رغبة تامةهذا ما ال يسمح به عقل من له مع

هذا ما جاء يف اجلواب، وهو حسرة الطبيب، واملهندس، واملنجم، : وقال أبو سليمان يف هذا املوضع
  .واملوسيقار، واملنطقي، والكالمي، ومجيع أصحاب النظر والقياس

  المقابسة السابعة والسبعون 

  ى األجسامفي استيالء المحبة عل

  واستيالء الغلبة عليها ونتايج كل منهما 

إذا استولت احملبة على األجسام اليت منها تركيب العامل كان : قرئ على أيب سليمان من كالم أبندقليس 
  .منها العامل الكري، وإذا إستولت الغلبة كان منها اإلستقصات، والعامل الكائن الفاسد

احملبة على العامل استيالء القوة العقلية، فإا هي اليت حتيط جبميع املوجودات إنه أراد باستيالء : فقال مفسراً
wوهذا الفعل منها شبيه بتأليف األكر . إحاطة كلية، وتؤلف بينها تأليفاً نظامياً موفقاً بني مجيع أجزائها
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ولت الغلبة إذا است: ومعىن قوله: قال. بعضها مع بعض، وإحاطة بعضها ببعض، حىت ال يتخللها شيء آخر
حدث منها اإلستقصات املتباعدة األفطار، املتميزة بعضها من بعض، املباين كل واحد منها غريها؟ وهذا 
تشبيه بالقوى احلسية املتشذبة املفارق بعضها بعضاً فيما خيصها من اإلكدادات مع ما يقع فيه من اخلطأ 

  .ملتنافرةوهذه صفة األشياء املتغالبة وا. والغلط والزيادة والنقصان

    

هذا آخر تفسريه، وليس به غىن عن بقية ا ينكشف فضل انكشاف ويغترف من سجلها أكثر من هذا 
االغتراف، ولكين قد بلغت هذا املوضع من الكتاب وما يب طرف وال معي ذهن، ألحوال إن شرحتها 

ت الصديق بعض أثرت الشماتة من العدو، وأعنت العدو على احملب، وحركت ساكن اخلصم اآلن وأسأ
املساءة، وإن كان ال صديق، وإىل اهللا أشكو غربيت وكربيت ومعادايت ملن ال يسمح وال يوايل، فبيده تفريج 

  .ما ألقى وتسويغ ما أشقى، وهو املوىل واملعني

  المقابسة الثامنة والسبعون 

  في التضاد بن السلب واإليجاب

يء من شيء، واإلجياب هو إثبات شيء لشيء، السلب هو نفي ش: أملى على أبو سليمان فيما أملى
واحلد ليس فيه حكم وال إثبات شيء لشيء، ونفي شيء عن شيء، لكنه قول دال على أمر داللة 

النقطة، فإنه سواء قلت شيء ما ال جزء له، أو : مفصلة، كما أن االسم دال عليه داللة جمملة، مثال ذلك
وأما إن . ، كذلك قويل شيء ما ال جزء له ال حكم فيهقلت نقطة من قبل أن قويل نقطة ليس فيه حكم

جعلت أحدمها موضوعاً واألخر حمموالً، حىت تقول النقطة هي شيء ما ال جزء له، وله يصري حينئذ احلد 
  .حمموالً على النقطة، وختتلف داللته عما كان عليه

  المقابسة التاسعة والسبعون 

  في أن الطبيعة اسم مشترك يدل على معان

أحدها ذات كل شيء عرضاً كان أو : الطبيعة اسم مشترك يدل على معان: ال أو سليمان أيضاً إمالءق
طبيعة اإلنسان، وطبيعة الفلك، وطبيعة البياض، واحلرارة معىن : جوهراً، أو بسيطاً أو مركباً، كما يقال

كب من اإلستقصات، ويقال أيضاً على املركب منها، ويقال على املزاج األول الالحق لكل مر. ذاته
wويقال على املزاج العام بتنوع اإلنسان الذي هو موضوع للنظر فيه، وقد يستعمله الطبيب على املزاج 
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وقد يستعمله الطبيب على املزاج . العام، ويقال على املزاج اخلاص بنوع اإلنسان الذي موضوع للنظر فيه
عي العام الذي خيص الفيلسوف اخلاص بشخص شخص من نوع اإلنسان، وأما حبسب النظر الطبي

بأنه مبدأ احلركة والسكون للشيء الذي هو فيه أوالً : الطبيعي فهو املعىن الذي حده أرسطو طاليس
فإن املادة مبدأ للتحرك . وهذا املعىن يعم مسمى املركب، أعين املادة والصورة. بالذات ال بطريق العرض

وىل ذا االسم عند أرسطو طاليس الصورة دون املادة واأل. والسكون، والصورة مبدأ التحريك والتسكني
وعند قوم من القدماء مثل املادة دون الصورة حبسب النظر الفلسفي، وحد الطبيعة هو املعىن الذي يقال 
إا حياة تنفذ يف األجسام فتعطيها التخلق والتصور بالصورة اخلاصية بواحد واحد منها، وكأا القوة 

 األول إىل مجيع األشياء املنفعلة ا والقابلة هلا، الرابطة بينه وبينها، وهي بوجه ما الصورة السارية من املبدأ
املؤتلفة من جزئي املركب اليت هي غري كل واحد منهما على اإلفراد، وحبسب موضوع اللغة هي فعيلة 

 أن الصورة هي من الطبع، ولذلك ما صار أشبه بالصورة من املادة، وإن كان املطبوع هو املادة إال
  .الطابعة، وهي املعطية ذاا هلا وحاصلة فيها

  المقابسة الثمانون 

  في أن الموجود هو الذي من شأنه أن يفعل أو ينفعل

املوجود هو الذي من شأنه أن يفعل أو ينفعل فكل ذات موجودة، فإما أن تكون : قال أبو سليمان أيضاً
فعلة، فاملنفعلة فقط هي املادة املوضوعة لقبول الصورة والفاعل فاعلة فقط، أو منفعلة فقط، أو فاعلة ومن

فقط هو املعطي صورة كل ذي صورة، والفاعل املنفعل هو املركب من مادة وصورة يفعل بصورته 
كل موجود إما أن يكون بالقوة، وإما أن يكون بالفعل فقط، وإما أن يكون : وقال أيضاً. وينفعل ملادته

وإما أن يكون بالفعل فقط، وإما أن يكون بالفعل من جهة وبالقوة من . وة من جهةبالفعل من جهة وبالق
فاملنفعل الذي بالقوة دائماً هو اهليوىل املستحيل املتبدل األحول بالصورة اليت يعطيها الوجود . جهة

ذي هو بالفعل، واملوجود بالفاعل دائماً من غري أن يشوبه شيء من القوة هو الذات األبدية الوجود ال
سبب كل موجود بالقوة، والفعل املوجود بالقوة تارة وبالفعل أخرى هي املركبات من املادة املوجودة 

  .فإن هلا القوة من جهة اهليوىل، والفعل من جهة الصورة

  المقابسة الواحدة والثمانون 

  في أن الخير على الحقيقة هو المراد لذاته
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  والخير باالستعارة هو المراد لغيره 

    

اخلري على احلقيقة هو املراد لذاته، واخلري باالستعارة هو املراد لغريه، واملراد : ومسعت أبا سليمان يقول
لغريه، واملراد، منه ما يراد لذاته فقط وما يراد لغريه فقط، ومنه ما يراد لذاته ولغريه، والذي يراد لغريه 

  .دة، والذي يراد لغريه مبرتلة الصحةفقط مبرتلة الدواء، والذي يراد لذاته فقط مبرتلة السعا

  المقابسة الثانية والثمانون 

  في أن الواحد اسم مشترك يدل على معان كثيرة

    

: وأملى أبو سليمان على مجاعة، كنت أحدهم سنة إحدى وتسعني وثلثمائة وقد سئل عن الواحد فقال

السم، فهو واحد بالعدد، وهو إما الواحد أسم مشترك يدل على معادن كثرية، أحدها وهو أحقها ذا ا
أن يوجد من حيث هو مطلق، وموضوعها النفس من غري أن يوجد معه أمر من املوجودات، وهو ذا 

الوجه يعين املعاد، وعلى هذا سواء أخذ واحداً أو أخذت وحدة، ويكون مبدأ العدد الذي هو مجع 
ويقال أيضاً الواحد على : قال. ين املعدودوهذا الوجه يع. الوحدات كما يقال فرس واحد، وإنسان واحد

واحد بالنوع : إن اإلنسان والفرس واحد يف احليوانية، ويقال أيضاً: ما هو واحد يف اجلنس، كما يقال
زيد وعمرو واحد يف اإلنسانية، ويقال أيضاً واحد مبعىن أنه غري متجزئ مبرتلة النقطة، واآلن : كما يقال

يف الشخص إنه واحد وإنه متجزئ من قبل أنه جزئي فشذ؛ ويقال أيضاً وعلى هذا الوجه أيضاً يقال 
وهذا الضرب يقال منه املتصل الذي هو واحد بالفعل، وكثري بالقوة، ومنه ما هو . واحد يف املوضوع

واحد يف الذات وكثري يف احلد، كما يقال إن زيداً لكاتب، إذا كان طبيباً أو منجماً أو ذا صناعات 
لطبيب والكاتب واملنجم واحد يف املوضوع من قبل أن الذي هو كائن هو بعينه فاسد وكثري كثرية، إنه ا

إن : يف أحد، ألن حد الفاسد خلف حد الكائن، ويقال أيضاً على ما هو واحد يف املناسبة، كما يقال
 ما له مثل النقطة الواحدة وقلب احليوان وعني النهر واحدة باملناسبة، معناه إن نسبة كل واحد منها إىل

إن الثوب والرداء : ويقال أيضاً على ما هو واحد يف احلد وكثري يف االسم، كما يقال. نسبة واحدة
واإلنسان والبشر واحد يف احلد، وكثري يف االسم، وكذلك اخلمر واخلندريس وسائر األمساء املترادفة على 

د، مبرتلة الكلب والعني، فإن الكلب يدل ويقال أيضاً على ما هو واحد يف االسم كثري يف احل. معىن واحد
wعلى النابح والكواكب وحديده احلداد، وكذلك العني على العضو الذي يبصر به، وعلى عني الذهب، 
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وأليق هذه املعاين أن يوصف به املوجود األول ما كان واحداً باملوضوع وكثرياً . وعني املاء، وعني الركبة
 واحداً بالعدد من حيث هو معدود، إذ الواحد على أنه واحد من هذا باحلد والصفة، إذ ال جيوز أن يكون

الوجه كانت الكمية الحقة به، الذات األوىل متعالية عن أن يلحقها أو حييط ا صفة ما حملق غريه من 
املوجودات املفعولة له، وذلك أن القوة اليت تلحظ شيئاً من األشياء ومعانيها معلولة مفعولة، وحلظها هلا 

منا هو على سبيل ما يلحقه من الفيض وإفادة الوجود من تلك الذات، فثبتت عندها آنية ذلك فقط من إ
غري أن ميكنها نقل شيء من أحكامها وأحكام ما حييط ا مما هو بدوا إليها، والواحد مبعىن وهو ذات 

 ا إليها من مجيع معاين الوحدة ما له معىن الوحدة، وهذا يوجب الكثرة، فأليق األشياء اليت جيوز أن يشار
واآلحاد اليت ذكرناها هو الوحدة اردة اليت ال توجد من حيث هي يف النفس فتكون حاكمة عليها ا، 
وال اليت موضوعها أمر من األمور املوجودة ليكون ا هو واحد وعلى هذا الترتيب يصري الواحد الذي 

ألوىل اليت ذكرناها أو ملعقول للذات األوىل، فيكون هو أول موجود يستحق أن يوصف مبا هو القوة ا
بتلك األنية اليت يلزمها الوحدة اليت وصفنا، وهي الفعل، فيكون الترتيب اجلاري على النظام الالزم يف 

مراتب املوجودات أا الوحدة احملضة، وتاليها يف الوجود احملض الذي هو املفعول الثاين، وثالثها األنيان 
 هي النفس من قبل أنه حصل هلا من الذات األوىل الوجود، ومن الذات الثانية الصورة اليت احملضان اليت

صارت ا كماالً لك موجود ملا هو دونه؛ وملا كان اإلنسان الذي هو املوجود الذي ينتهي إليه مجيع 
فاسدة، والغاية القوى من املوجود األول والثاين والثالث من األجسام السماوية واإلستقصات الكائنة ال

اليت إليها تبلغ القوى، يسلك مبا معه من مجيع ما فوقه إىل مواصلة كل واحد منها حبسب الرباط الذي 
بينه وبينها إىل أن ينتهي إىل املبدأ األول والذات األوىل، فيفصح عنه مبا حلقه يف ذاته عبارة جسمانية 

  .باملنطق اخلارج

قله املفعول األول حىت يصري هو هو، ويلحظ أثر الفيض الواصل إىل ويشري إليه إشارة روحانية مبطابقة ع
ويقال هلذا الفعل . تلك الذات فقدر مشاركته إياه ونفي عنه مجيع الصفات اليت نفاها عنه املفعول األول

  .منه توحيد، أي جتريد تلك الذات عن مجيع الكثرات اليت تتعلق على الذوات وحتيط ا من الصفات

    

  سة الثالثة والثمانون المقاب

  في أن اسم العقل يدل على معان كثيرة
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اسم العقل يدل على معان، وتنقسم تلك املعاين إىل أقسام حبسب ما ينقسم كل ذي : قال أبو سليمان
. واحدها وهو مبعىن االبتداء بالطبع، هو العقل الفعال، وهو الشبه الفاعل: وذلك له ابتداء وانتهاء. عقل

والثالث حبسب معىن .  االنتهاء، وهو العقل اإلنساين ويسمى هيوالنياً، وهو يف نسبة املفعولوالثاين حبسب
الوسط وهو العقل املستفاد وهو يف نسبة الفعل والعقل اإلنساين الذي مبرتلة املفعول هو يف حيز القوة اليت 

كالماً، ومعناه أن يف قوة حيتاج أن خترج إىل الفعل، وحده أن الشيء الذي من شأن، اجلزء منه أن يصري 
وملا كان الذي . كل واحد من هذه العقول اجلزئية أن يدرك مجيع املعقوالت اليت من شأا أن تدرك

بالقوة حيتاج إىل شيء موجود بالفعل خيرجه إىل الفعل، كان ذلك الشيء هو العقل الفعال إذا اشتبه بفعل 
  . والفعل مجيعاًيف شبيهه واملستفاد مبرتلة الفعل املالبس للقوة

  المقابسة الرابعة والثمانون 

  في أن الخالء يدل عند األوائل عن مكان عادم جسما طبيعياً

يف واختلفوا . اخلالء يدل عند األوائل على مكان عادم جسماً طبيعياً: أملى على أبو سليمان أيضاً فقال
منهم أرسطو طاليس وأصحابه، ومنهم من . إنه تال وجود لشيء ما هذه سبيله: وجوده فمنهم من قال

هذا املعىن مبثوث يف مجيع العامل، به يكون االنقباض االنبساط لألجسام، : ومنهم من قال. قال بوجوده
سام، إذ ال جيوز أن ومن أجله ميكن حركة األج. والتخلل والتكاثف، والثقل واخلفة، اللطافة والغلظ

إن وجوده خارج العامل : ومنهم من قال. يكون حركة يف املإل ملا يلزم من مداخلة األجسام بعضها بعضاً
فأما بطالن وجوده . وال اية له و سبقيته األجسام اليت يف هذا العامل، فتعرض هلا به املعاين اليت ذكرناها

  .عند من رأى ذلك املعىن 

 وعرض وعمق حيصره أبعاد اجلسم من قبل أن ينطبق طوله على طوله، وعرضه على بعداً أعين له طول
واجلسم إمنا يشغل هذا املكان ذه األبعاد فقط، ال بأنه بارد أو حائر، وأبيض . عرضه، وعمقه على عمقه

الء إمنا أو أسود، وثقيل أو خفيف، إذا كان أبعاد اجلسم حيتاج إىل أبعاد املكان مبا هي أبعاد، فأبعاد اخل
  .مث الكالم فيه إىل ما ال اية. هي أبعاد حيتاج أيضاً أبعاده

  المقابسة الخامسة والثمانون 

  في الفرق بين الكلي والكل
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الفرق بني الكلي والكل أ، الكل متأخر عن أجزائه، والكلي متقدم على : مسعت أبا سليمان يقول
لة العشرة فطبيعة غري موجودة يف كل واحد من أجزائه جزئياته، والفرق بني األجزاء أن طبيعة الكلي مبرت

مبرتلة اإلنسان والفرس وأما الكل مبرتلة العشرة فطبيعة غري موجودة يف كل واحد من أجزائه بطلت صورة 
وأما الكلي فإنه إن رفع جزئياته تبقى طبيعة الكلي حمفوظة مبرتلة احليوان فإنه إن رفع اإلنسان أو . الكل

  .حليوان مل يبطل طبيعة احليوانأي واحد من ا

  المقابسة السادسة والثمانون 

  في أن الجوهر اسم مشترك يدل على معان

    

اجلوهر اسم مشترك يدل على سبيل العموم على الذات، أي ذات كان، : أملى على أبو سليمان: قال
. ياض، وذات احلرارةجوهر احلرارة، وجوهر البياض، مبعىن ذات الب: جوهراً كان أو عرضاً، كما يقال

ومعناه أنه ليس حيتاج يف وجوده . وقد يقال على اخلصوص ال على الذات اليت وجودها ليس يف موضوع
اجلوهر هو : وهو القائل. إىل شيء يوجد به أو فيه، فينبغي أن يفهم هذا املعىن من الرسم الذي وصف به

منه بسيط، :  أحواهلا يف املوجود، فيقالالذي ليس يف موضوع، وهذا الصنف ينقسم أقساماً حبسب معاين
منه هيوىل ومنه صورة، وهذا حبسب حاهلا : ويقال. ومنه مركب، وهذه القسمة حبسب الوجود الطبيعي

منه كائن وفاسد، ومنه غري كائن وال فاسد، وهذه القسمة : ويقال. يف ذاا وإضافة بعضها إىل بعض
منه سرمدي ومنه حادث، وهذا حبسب امتداد : ويقال. حبسب حاهلا فيما يقبل من التأثري وال يقبل

ومنه أول وهو . منه حمسوس ومنه معقول، وهذا حبسب حاهلا عند اإلدراك: وجودها يف الزمان، ويقال
. وهذه القسمة حبسب اعتيادنا يف باب العموم واخلصوص. الشخص، ومنه ثان وهو األجناس واألنواع

على أن يف هذا الصنف شكاً . عدد قابل للمتضادات بتغريه يف ذاتهوهذا الصنف هو الذي الواحد منه بال
وهو هل األشخاص العلوية، أعين األفالك والكواكب، هل يصدق عليها الرسم أم ال؟ فإن من الناس من 

رأى أن هذا الرسم مشتمل على مجيع اجلواهر الشخصية، ومنهم من قال أنه خيص اجلواهر الشخصية 
  .لصورة اليت حتت الكون والفساداملركبة من املادة وا

  المقابسة السابعة والثمانون 

  في مناظرة منامية بين أبي سليمان وبين ابن العميد
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رأيت فيما يرى النائم كأين أناظر ابن العميد أبا الفضل يف مسائل من السماع : مسعت أبا سليمان يقول
م بنوع آخر أن يكون إما خفي الذات خفي املوجود أيضاً ينقس: الطبيعي، وبقينا نقسم املوجودات فقلت

: مث قلت. الفعل، أو ظاهر الذات ظاهر الفعل، أو خفي الذات ظاهر الفعل، أو ظاهر الذات خفي الفعل

  .األول هو الباري جل وعز، والثاين احلرارة والربودة وما أشبههما، والثالث الطبيعة، والرابع الكواكب

هذا واهللا حلكمة وفصل اخلطاب، قسمة مستوفاة، وحقيقة : تىب فقالأعدنا هذه املقابسة على الشيخ ا
  .ذات برهان، وكلمة ما عليها مزيد

  المقابسة الثامنة والثمانون 

  في ماهية البالغة والخطابة

  وهل هناك بالغة أحسن من بالغة العرب؟ 

 املطابقة ألن هلم أحببت أن أعرف قوالً على ج هذه: سألت أبا سليمان عن البالغة ما هي، وقلت
كتاب اخلطابة يف عرض الكتاب الفيلسوف وقد حبثوا عن ج هذه املطابقة ألن هلم كتاب اخلطابة يف 

عرض كتاب الفيلسوف وقد حبثوا عن مراتب اللفظ واللفظ وطبائع الكلمة والكلمة، موصلة ومفصلة، 
مساء واألفعال واحلروف، وإصابة هي الصدق يف املعاين مع ائتالف األ: وخواتيم، أحق ما اعتمد؟ فقال

  .اللغة وحتري املالحة املشاكلة برفض االستكراه وجمانبة التعسف

ذلك الكذب : قد يكذب البليغ وال يكون بكذبه خارجاً عن بالغته؟ فقال: فقال له أبو زكريا الصيمري
الكذب الذي هو قد ألبس لباس الصدق، وأعري عليه حلة احلق، فالصدق حاكم، وإمنا رجع معناه إىل 

  .خملف لصورة العقل الناظم للحقائق، املهذب لألعراض، املقرب للبعيد، املخضر للقريب

هذا ال يبني لنا إال بأن نتكلم جبميع : فهل بالغة أحسن من بالغة العرب؟ فقال: فقلت أليب سليمان
آخرها وأقصاها مث اللغات على مهارة وحذق، مث نضع القسطاس على واحدة واحدة منها حىت نأيت على 

حنكم حكما بريئاًً من اهلوى والتقليد والعصبية واملني، و هذا ما ال يطمع فيه إال ذو عاهة؟ ولكن قد مسعنا 
لغات كثرية من أهلها، أعين من أفاضلهم وبلغائهم، فعلى ما ظهر لنا وخيل إلينا مل جند لغة كالعربية، 

دارج، وحروفها أمت، وأمساؤها أعظم، ومعانيها أوغل، وذلك ألا أوسع مناهج، وألطف خمارج، وأعلى م
ومعاريضها أمشل، وهلا هذا النحو الذي حصته منها حصة املنطق من العقل، وهذه خصة ما حازا لغة 

على ما قرع آذاننا وصحب أذهاننا من كالم أجناس الناس، وعلى ما ترجم لنا أيضاً من ذلك؛ ولوال أن 
wتوسه لكان علم املنطق يئة الطبيعة بالعربية، وكانت بسوق العربية إىل النقص من سوس هذا العامل و
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طبائع اليونانية، فكانت املعاين طباقاً لأللفاظ واأللفاظ طباقاً للمعاين، وحينئذ كان الكمال ينحط إليه عن 
  .كثب، واجلمال بصادفه بال رغب وال رهب

    

ور، ينسيان هذا الذي مشناه لقوم يكونون بعد ما فات أصل الدور بعد الدور، والكور بعد الك: قال أيضاً
  .العامل، مشتاق إىل الكمال، ومشتاق إىل اجلمال، عندمها يكون الغاية، وإليهما تقف النهاية

ومما يوضح هذا املشكل، وبني هذا امل، صورة العامل، فكل وقت وساعة على حال مل يكن : وقال
ليه من احلق األول والوسائط األوىل باجلود األعظم واألمشل، وإذا عليها قبل ذلك مبا يفض عليه ويسري إ

كان للعامل ولك ما فيه صورة حمدودة وشكل فاضل يصري يف كل وقت وحلظة إىل هيئة مل تكن عليها من 
قبل، فهل ذلك إال ألن العامل متوجه حنو الكمال واجلمال يناهلما حاالً فحال؟ مث يكون له جبود احلق 

أ به يتحدد ويسوقه ومتتد عليه نقلته من غري انفعال بتوسط وال حنو أمر يعرض، وهذا املبدأ األول مبتد
مفروض، وإال فاحلال متصلة اتصال الواحد بالواحد من حيث يلحظ ما هو واحد، واتصال الوحدة 

  .بالوحدة من حيث يلحظ ما له وحدة

ية قوله وانفعاله وما هو بسبيله، وإال فاجلود العامل إمنا هون من ناح: وهو الذي أشرنا إليه: وقال أيضاً
األول هو اجلود الثاين، والثاين هو األول، وإىل ما ال غاية معلومة وال اية موهومة، إال أن هذا الئق باآلله 

  .الذي له ينبغي وبه يليق، فأما العامل فتجدده وحسنه وكماله ومتامه فمضاف إليه وملحوظ فيه

 لفظه، وتسلسل إمياؤه، وسقط عين إتقان جل ما كنت حويته ورأيت احلظ يل وملا دق كالمه، واعتاص
وملن يرى رأيي أن ال أخل مبا أمكن من ذلك، فأثبته على ما جتده من الفتق والرتق والرقع واخلرق، وأنت 

أبقاك اهللا أوىل من تدارك حله، وستر خلله، وأرجو أن ال خترج من حسن الظن يب، وال تغلط الفراسة 
ك، وال تدخل يف غمار من ال يساوي عيانه خربك وال يلحق كله بعضك، كان اهللا لك ومعك، وهو في

  .حافظنا لك ودافعنا عنك ومؤنسنا بك

  المقابسة التاسعة والثمانون 

  في كلمات في الزهد وترك الدنيا

د الفلسفة فإا ال نذكر يف هذه املقابسة أشياء مسعناها من أيب سليمان يف جمالس األنس إن مل تكن يف صد
: خترج من مجلتها، وهلا فائدا اليت حيتاج إليها وال يستغىن يف األغلب عن الوقوف عليها، قلت له يوما

مالك الظاهر مملوك الباطن ال أفقد عدواً، وال التذ إال عفواً، إن حزنت حزنت : كيف أصبحت؟ قال
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س، وإن اعتزلت اجتلبت الوسواس، إن طباعا، وإن فرحت فرحت خذاعاً، إن أنا خالطت ذممت النا
حبثت دهشت، وإن قدرت استوحشت، ذا مسائي وصباحي، وعليه غدوي ورواحي، وأشوقا إىل وطء 

ذاك البساط، واكربا من عقد هذا الرباط، يا هلا سعادة لو وجدت باجلد والتشمري، وزهد من أجلها يف 
  .وهذا كما ترى. النقري والقطمري

اجتزت بالري متوجهاً إىل سجستان سنة من السنني، وكان ا أبو جعفر اخلازن فزرته : وحدثنا يوماً قال
من : بسم اهللا الرمحن الرحيم: فاضياً حلقه وسنه ، ملا انصرفت ابتعين برقعة يصحبها، يروي يف الرقعة

األيام استحقر يف قضاء حقوق اإلخوان ما يبلغه عاجل االستطاعة، فقد عرضها للتقصري واإلضاعة، ألن 
  .ال تكاد تسعف بكل املراد، وال تزول من عادا يف الفساد

من طريف ما ظهر لنا منها إنه ولد يف : وجرى يوما حبضرة أيب سليمان حديث أحكام النجوم فقال
لو أخذت الطالع؟ فأخذته وعرضته على علي بن حيىي فعمل وقوم فقال لنا فيما : جرييت ابن نباتة فقيل يل

فدارت األيام حىت ترعرع الغالم وبلغ وخرج شاعراً ! فتعجبنا منه! لود يكون كذب الناسهذا املو: قال
  : كما ترى، معدوداً يف عصره مث أنشدنا له مستحسناً

 احبأخذ المساء من الص كما  يياللا المن جوانبن وتأخذ

 راح؟جم اليحس فيشتكي أل  يببل لا رجفي أهله أما

 احجنالعطية كال وحرمان  يوانتالتشمير فيها كال أرى

 رياحاس الفتخدعك أن وقد  الهن علبس التراب كم ومن

  يرى األرزاق في ضرب القداح  ريصه حتمهج يكد وكيف

  .مث أنشدا ابن نباته فأقر يل ا

أنشدنا أبو زكريا الصمريي عن ابن مسكة القمي عن ابن حمارب الفيلسوف : وقلت أليب سليمان يوماً
  : لنفسه

  وال بد من دنيا لمن كان في الدنيا  عن الدنيا على حبي الدنيا صدفت

 جذب المخادع باألخرى وأجذبها  اللةي مفكعني ب وأدفعها

    

هذا كالم رقيق احلاشية، حسن الطالع، مقبول الصورة، يدل على ذهن صاف، وقرحية شريفة، : فقال
مث انظر إىل قول شيخنا أيب زكريا حيىي بن عدي فإنه أنشد . واختيار حممود، وذهن ناصع، ورأي بارع

w  : يوما خلالد الكاتب 
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  كيف يدري بذاك من يتقلى  لست أدري أطال ليلي أم ال

 النجوم كنت مخالً ولرعى  تفرغت الستطالت ليلي لو

  : مث أنشد! قد عارضت خالد الكاتب يف قوله: فقال له حيىي بعد أيام

  لست تدري إن كنت تدري أم ال  الخميكن ال دري إال ال إن

 ك أم ال؟تدري أطال ليل كنت  الهذاك فن دارياً بتك أو

وانقلب أصحابنا عنه بالضحك والتعجب؟ انظر كيف يسلب الفاضل توفيقه يف وقت مع البصرية : قال
قد دل : وكذلك إنه قال. ومل ينشدنا أبو سليمان هذه ليحىي بن عدي حىت أحلحنا عليه! الثاقبة بالعلم

  .شعره على ركاكته يف هذا الفن، والستر عليه أحسن بنا

  : ديهي قولهوكان أبو سليمان يستحسن للب

 تبيت له المنون بمرصد شخصاً  مةعتحسدن على تظاهر ن ال

 إلى عدم كان لم يوجد؟ يفضي  هاله آموغلأوليس بعد ب

 النجوم على بقاء سرمدي حسد  لو كنت أحسد ما تجاوز خاطري

  .ما أفلح البديهي قط إال يف هذه األبيات؟ وصدق كان غسيل الشعر، سريع القول: فقال

من انتحل : فأما أبو سليمان فإنه كان يقرض البيت والبيتني، وينشدنا ذلك وينهى عن بثه عنه، ويقول
  : لضعفه قوة غريه قحة وجسارة، فقد استجر إىل نفسه فضيحة وخسارة، فمن قوله

 قيادي للحبيب المؤالف ومعطى  فوس عمن يخوننيوإن عزوف الن

 عليه من رياح عواصف حذاراً  يقروحي ومال وأت أشاطره

 ما أرى من غدره بمواقف على  خان عهدي لم أخنه وإن أكن فإن

 فعقب األيام كل التناص ففي  هالعي فعقباه لعقب وأترك

  : ومن قوله أيضاً

 يابالبطانة التص وأيام  على مفارقة الشباب بكيت

 ابتعالتجني وال وأيام  داللازل والغالت وأيام

 ابقعنفيساً بال معقبة  تولفكأنها لما ت مضت

  وتمزج كل معسول بصاب  ديدوس جبلتبلي كل مل

w ابنذيرة لك بالذه نشرن  اياالشيب أعالم المن بياض
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 راببعده كفن الت ويأتي  الكفن الذي يبلى وشيكاً هو

أال قالل من هذا الباب أوىل بنا، فلسنا من أهل هذا الفن، ومسة التقصري الئحة علينا، ودالة على : مث قال
: مث قال يل. نقصنا، وإن خفي ذلك بنظرنا، ألن اإلنسان عاشق نفسه وليس مبؤاخذها على تقصريه

  : أنشدنا ما مسعنا منك لبعض اآلهليني فأنشدته

 يمسي ولمس وفات  يساوز حتج لما

 يسندليل أبناء ج  راقأزل أت مول

 يساليعود ب وال  دين ذاك يجيك فلم

 يسعني ح يغيب  رطنحوى بش رجعت

  ما قد من قرن شمسي  يتحت ضلوع فالح

 سغير شك ولب من  يريقهذا ط فقلت

 يمنه نفس وأشرقت  ىحتى تجل وغصت

ما أحسن األدب واحلكمة إذا كان هذا من مثرها؟ ومسعت أبا سليمان يقول للجرجاين : فقال أبو سليمان
أيها الرجل، إن الدنيا نار ذات دخان، فلو سلوت عن صالئها : الكاتب، وكان حيدث نفسه بالوزارة
ما : ع بصالئها؟ فقالأفال أصرب على دخاا ال تنفع بضيائها، واستمت: لدخاا، لكان أجدى وأسلم؟ فقال

لو كنت يف االستمتاع بضيائها على ثقة ومن االنتفاع بصالئها على يقني؟ وكنت ! أحسن هذه العارضة
. فأما والعادة جارية خبالف قولك وبضد اقتراحك وتومهك، فال! إذا أدركت ذلك دام عليك وصفاً لك

  .اهللا املوفق وهو حسيب: فقال اجلرجاين

    

حكم الكتاب وأصحاب اخلطابة خمايل، تصدق قليالً وتكذب كثرياً، ليس هلا رسوخ : فقال أبو سليمان
مسكني ذلك الرجل، صرب على : فلما قتل اجلرجاين قال أبو سليمان. يف القلب، وال ثبات يف العقد

ما اللهم ال تكلنا إال إليك، وال ترغبنا إال في: مث قال. دخاا إىل أن اختنق، وتعرض لصالئها حىت احترق
لديك، وال تعرضنا إال لطلب ما عندك، إنا لعجزة عن قدرة نطلبها بنا، وضعفة عن قوة ندعيها فينا، أرنا 
احلق حقاً مث هيئنا إلتباعه، وأرنا الباطل باطالً مث وفقنا لإلعراض عنه، يا من ميلك العيان واخلرب ويرينا ما 

  .العجائب والعرب

 تكون هذه املقابسة يف هذا املوضع كأا ناكبة عن أخواا املواضي قد قوي رأيي أدام اهللا توفيقك أن ال
w  .ولكنها على حال قد أخذت بنصيبها من احلسن، ولعها تفيد بعض الفائدة
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  .ملاذا إذا جد السؤال جد املنع به: قيل أليب سليمان

، وأن السائل قد ألن احلال يلتبس بشيء كاإلغراء واإلكداء واألرجاء، فيقع للمسؤل أنه قد ظلم: فقال
اعتدى، فإذا استقر هذا يف نفسه وتردد على باله مل جيد يف عقابه شيئاً أقرب وال أخصر من منعه ليكون 

  .ما أتاه من جنيته من جنس ما أتاه السائل من جنايته

وهذا حفظك اهللا وإن مل يكن من سراة الفلسفة، ومن حببوبة احلكمة، ومن غامض الفوائد، كان جيري 
انه يف جمالس هؤالء األعالم لسبب من احلفظ ومل يعرض لفائدة فكرهت أن ال يكون هلا رسم يف مع إخو

عرض ما روينا، وهذا االعتذار مين قد تكرر، ولوال سوء ظين بالزمان وأهله ملا رأيت أن إعادته تنفع 
  .وتكريره يفيد، والسالم

  المقابسة التسعون 

  مريفي حكم فلسفية من كالم أبي الحسن العا

هذه مقابسة تشتمل على كلمات شريفة من كالم أيب احلسن حممد بن يوسف العامري ، علقت ومسعت 
ويصلح أن يأيت عليها هذا " بالنسك العقلي"أكثرها منه، وهي اليت مرت يف شرحه لكتابه املوسوم 

  .الكتاب فأتيت ا على وجهها قصداً لتكثري الفائدة وأخذاً جبماع احلزم

ال بالنفس بل بغيان النفس، وأشبهه ال بالكمال بل بكمال اجلمال، وأطلبه ال لالحتاد لكن أعرفه : قال
  .الستخالص االحتاد

لن يوثق بالصديق بل مبيزان الصدق، ولن خياف السبعية بل كلب السبعية، ولن يهجر : وقال أيضاً
  .الكذب بل آفات الكذب

  .نتساب إىل من هو أولك وآخركأنظر من جعلك مريداً فاجعله مرادك، وجر اال: وقال

وزن النفس بالنفس هو العبادة بالنفس، وردع النفس بالنفس هو العالج للنفس، وعون النفس : وقال
  .بالنفس هو التدبري للنفس، وانتساب النفس بالنفس هو التعرف للنفس، وعشق النفس هو املمرض

  .قسل واهب العقل إضاءة العقل، والحظ احلقائق بنور احل: وقال

  .إبدأ باألول يف إيثار األوىل، واعرب األوىل بإيثار األول: وقال

  .مبدأ وصال األحسن هجران األقبح، ومنشور الرأي األقوم وجدان األصلح: وقال

  .املختار األول عاشق لألحسن، واملقدم األول مريد األتقن: وقال

عداوة الشيطان أشرف من آمن واملؤنة أشرف القينات، وإخالص العمل أشرف األعمال، و: وقال
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  .ااهدات، والتهيؤ إلجابة الداعي أشرف األفعال، ومتيز البقاء من الفناء أشرف من النظر

دوام الصحة للفضالء من السادة، يروض الطبع على احلميد من العادة، وإجالة الفكر يف نظام : وقال
  .اخلليقة، حيلي النفس جبمال الفضيلة

    

يني الشيء بل اللطف يف تأنيق التزيني، وليست املهنة تأدية الصناعة بل املهنة ليس اللطف يف تز: وقال
سهولة التأدية، وليس الكمال املطلق اقتناء الفضيلة اإلنسية بل مبا يتبع اقتناءها من اجلود املزين هلا، أجل 

مل يؤيد من النعم هي االستقبال بشر املنعم، وأشرف املواهب هو الفوز باخللوص لرب املواهب، ومن 
نفسه بإحكام احلكمة وبأمان العقل، فقد صريمها حجة علية ال له، ألفائز باإلشراف إما أن يوجد مستولياً 
على املشروف، وإما أن يوجد مستغنيا عنه، واملقتصر على املشروف أن يستمد باالستيالء على اإلشراف 

ن الوضيع مذموم يف حال دون حال، الوضيع أشر حاالً من اخلسيس، فإ. أو يستعني باالستغناء عنه
أشرف العبيد أخلصهم للموىل، وأشرف أفعال العبيد أرضاها عند . واخلسيس مرذول على كل حال

من خصائص . املوىل، وأشرف أغراض العبيد هو أن يصفو له املوىل، وأشرف مهم العبيد أن يتحد باملوىل
.  خصائص املعزة التشبه بالضعاف مع وفور بالطاقةاملذلة سلوك النفس إىل النقص بعد الفوز بالتمام، ومن

احلكمة مقتضية لوجود العقل، واملعاين الثلثة يف األقل شيء واحد، وهو هو ذاته احلق، فأما فيمن دونه 
النفس العزيزة هي اليت ال تؤثر فيها النكبات، والنفس . فمختلفة يف حدودها وإن احتدت يف وجودها

مقابل العزيز هو الذليل يف التلون يف أحواله بسرعة عمله، . ليها املؤوناتالكرمية هي اليت ال تثقل ع
: مراتب العبودية حبسب القوة القوة العلمية أربع. ومقابل الكرمي اللئيم، والرضى من أفعاله باخللل عامة

الثالثة مرتبة أوهلا مرتبة املتقني، وهي من عالئق اخلوف، والثانية مرتبة احملسنني، وهي من عالئق الرجاء، و
. صورة الكل واحدة. األولياء، وهي من عالئق احملبة، والرابعة مرتبة الصاحلني، وهي من عالئق االستقامة

هجر القذورات مدرجة إىل اخلريات، والتمسك باخلريات حمصنة عن اهلفوات، واألمن من اهلفوات مرفعة 
 جيلب املوانع فقد يسري اجلوهر اجلسماين حنو مىت مل. للمقامات، ومعايل املقامات جممعة للسرور واللذات

العلم الصحيح أبلغ من صالح العمل السديد من االعتبار بالعكس فإن الرئاسة والتدبري . كماله األخص
فاحتة السعي يف طلب املوىل ترك مجيع من هو دون املوىل، ومتام السعي يف طلب املوىل االستغناء عن . إليه

مىت جاوز البعض البعض فقد استغىن اجلميع عن اجلميع، ومىت اتكل البعض على . مجيع من هو دون املوىل
بدؤ التعاون افتقار ومتامه استغناء، وبدؤ التواصل استغناء ومتامه . البعض فقد اضطر اجلميع إىل اجلميع

 فراق .مىت استتبت احلرفة على هذا العرض احلقيقي فقد سلم احملترف ا عن وصمة التقليد فيها. افتقار
wانبعاث اخلاطر النفساين . القطع، والطرد، واحلسر، واحلجب: العبد للموىل يكون على صور أربع، وهي
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وإن عرض منه التأدي إىل احلرص فلن جيوز أن يعد مرذوالً، فإن لكل واحد منهما مقصوداً آخر عظيم 
يفتتح تدينه من درجة التقليد مث اجلدوى ذاتا له ومبثله احلال من كافة ما ينبعث يف النفس كما أن املتدين 

يترقى منها رويداً رويداً إىل معلوم التحقيق، ومهما اقتصر من تدينه على الرتبة كان مذموماً، وإن مل جيد 
احلال يف اللذة والكرامة والثروة والرئاسة، املعونة واحلرمة قد تقع حبسب القرب، . يف البدأة خمتصاً بالكنه

ب التقريب وحبسب العمل يفتقر إىل اآلت، وهي االتصال والتفويض والتوبة، وقد تقع حبسب تقريب مرات
  .ومراتب التقريب حبسب العمل تنقسم إىل ثالث مراتب، وهي اخلدمة، والطاعة والعبادة

احلال ال جيب أن تكون حال الصىب، والوقت ال جيب أن يكون قريباً من أحوال الصبا، وال طبيعة : وقال
ت أفعال أو ذات احنالل، والسبب الداعي ال جيب أن يكون إما الثروة، وإما اللذة، ال جيب أن تكون ذا

وإما الرئاسة، وإما احملمدة، بل جيب أن يكون إما شرف الفضيلة، أو حتصيل السعادة، والرفقاء ال جيب أن 
  .يكونوا سبعيني أو يميني

. وهي احملبة، والغرية، واملدرجة: ثالثالنعمة املوضوعة يف غري موضعها قد حتسن بالعرض جلهات : وقال

أفعال القلوب أربعة، أوهلا الزيغ، مث الرين، مث الغشاوة، مث اخلتم، وعالجها اإلميان، والنداء، واليقني 
  .باألخرة، والتصديق للرسالة

وعالجه . الكسل، مث الغباوة، مث القحة، مث االنتهاك: احنالل األنفس يكون على أربعة أوجه، أوهلا
أعلى النفس مهما هو أن ال يفرح . تشعار التقوى، واحملافظة على العبادات واالتفاق يف سبيل األنفساس

  .بشيء من السنخ كفرحه بصحته

    

مالك امللوك وهو احلال الفصلي للطبيعة اإلنسانية اختصاص كل موجود بفعل له على حدة حيقق أن 
 الفعل موجوداً آخر أصلح له منه حتقق له أنه ليس وجدانه ليس بعيب، واخنسار العقل عن أن يتوهم لذلك

بناقص الذات إذ قد تفرع كل من املوجودات بفعل له على حدة، فمن أين تتعرف وبالذي يصدر من 
جمموعها من الفعل املختص به من وجد جمموعاً أن ينتفع بسياقه الشيء إىل الكمال إذا مل حيفظ علته، 

ذاته بنفسه مستحفظاً لطباعه على أخص كماله وما مل يصر آمنا يف ولن ينتفع حبفظ علته إذا لن يصر 
. سربه من طغيان آالته املغرية إال عنده، ولن ينتفع باألمن عنده إال إذا مل يكن األمن أبدياً على اإلطالق

إن شرف اإلنسان هو الفوز بالسعادة العظمى ونيل املرتلة عند ربه ومن الواجب أ، يكون عرض الصناعة 
عينة بشأن اإلنسان ما هو إنسان أعين النسك والزهد، هو حتصيل السعادة العظمى واملرتلة عند اهللا تعاىل امل

وكان الشخص الواحد من أشخاص الناس غري صاحل إلستبانة صور املوجودات كلها يف ذاته فيصر بذلك 
. أبدياً وخيلفه اآلخر مكانهعاملا على حدته حسب ما يف أشخاص احليوانات لآلخر، ملا امتنع أن يفىن فناء  w
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ازدحام الصور املتقابلة يف اجلوهر النفساين ليس مبمتنع، وازدحام الصور الكثرية إىل ما يتناهى ليس مبموه، 
غري بعيد . فبورود التالشي عليه إذاً ليس بواجب، وحصرها إذا حتلت باألبديات الكلية بطباعنا اخلاصية

وهو يصري . جوهره حبسب السعي االختياري حكيماً قادراً جواداًأن يكون الكمال املطلق هو أن يصري 
. ملا جعل الشخص احليواين توليد املثل لبقاء نوعه فقد أهدى بالطبع املتمم لغايته. العبد ربانياً باحلقيقة

وبالعكس ملا حرم الكمال األشراف بنفس حياته قصر طباعه عن التصور له رأساً فلو ضاهاه اإلنسان يف 
إذا سعد العبد بوصال مواله على احلقيقة فقد صارت دنياه . لكمال لشاكله يف القصور عن التصورهذا ا

وإذا شقى . آخرته، وموته حياته، وفقره غناه، ومرضه صحته، ونومه يقظته، وضعفه قوته، ومهه فرجه
  .باحلجب عن مواله فقد انقلب األمر بالضد

أوهلا االهتمام للسعادة، مث السلوك إليها، مث : قيقة أربعمراتب العبودية يف العيشة الدنياوية على احل
ومها االغتباط بنيلها، واالغتباط باألمن : ويف العيشة األخروية رتبتان. احلصول عليها، مث االستمساك ا

وتلك . كما امتنع عليه إبراز فعله املختص به فقد صار وجوده على ما هو عليه مضاهياً لعدمه. من زواهلا
  .اسة ذاتههي خس

    

صلح الواحد يرتل مرتلة امللك، وصالح اجلميع يرتل مرتلة امللك، وحيث وجد امللك وجد امللك، وال 
وفعل املالك حفظه القنية . ينعكس؛ فإذاً اإلنسان لن يشرف بأن يصري مالكاً بل يشرف إذا صار ملكاً

أن الشيء مما جيب أن يعلم وأنه على صورا، وحفظ امللك حفظ مراتب القنيات على درجاا مىت علم 
ليس بعلم، فقد صار املعقول عنه حمروصاً عليه، وذلك هو مفتتح السعي، وهو يف احلقيقة أكثر من نصف 
مجلته، كما أنه ليس يسكن العقل الصريح إىل معرفة املبدأ القريب من الشيء دون أن يعرف املبدأ األول 

ط، إن كان األول احملض واآلخر احملض بالذات شيئاً أحداً، وإن على اإلطالق، وما بني املبدئني من الوسائ
اختلف الوصفان عليه باإلضافة فباألحرى أن يكون املبدأ والغرض احملض غري خمتلفني بالذات، وإن اختلفا 

أن تعرف ملاذا هو، وكيف السبيل إليه، وما الذي : التعرف للذات حبسب املنتهى أربعة، وهي. باإلضافة
: مراتب التعرف للذات حبسب املبتدأ أربعة، وهي. يه يف التوجه حنوه وما الذي يعوقه عن بلوغهحيتاج إل

ومن أجل أن املستخدم قد يضطر . أن تعرف ما هو، ومن جاء به، ومن داجى به، وكيف كان جميئه
اهر، فليس احلال إىل استصالحها واستحفاظها فيصري فعله فيهما عند ذلك شبيهاً بفعل اخلادم هلا يف الظ

من سوس العقل الصريح التفرقة بني احلسن . بعجيب أن يعرض منه الغلط، أو يبدو من جهته االخنالع
والقبيح، ومن سوسه أيضاً السكون إىل احلسن وااللتفات عن القبيح، ألن الشيء مىت كان مفرطاً يف 

wخصوصية هذه الصناعة . عليهاحلسن فإنه يبهر العقل اجلريء فيحتاج معه إىل التدريج إليه، والتمرين 
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لن . رياضة األنفس الناطقة على تأدية األفعال البشرية بصور مستصلحة الكتساب الزلفى عند خالق الربية
يكفي أن تكون الغاية حمدودة يف نفسها موجودة بذاا، بل جيب مع ذلك أن تكون متصورة عند القاصد 

جيب أن تتعرف من درك الغاية أهو من مجلة . وبة عندههلا على ما هي عليه، وأن تكون أيضاً متشوقة حمب
النعم أم ليس هو من مجلة النعم، وأنه إن كان من مجلة النعم، أهو مما ينال حبسب االتصال أم حبسب 

  .التعويض أم حبسب املثوبة

وكثرة هذا آخر التعليق عنه نضر اهللا وجهه، وقد كان قادراً على هذا اجلنس من الكالم لطول ارتياضه به 
ولقد ورد بغداد سنة أربع وستني وثلثمائة يف صحبة ذي الكفايتني فلقى من . فكره فيه؛ مع سرية مجيلة

أصحابنا البغداديني عنتاً شديداً ومناكدة، وذلك أن طباع أصحابنا معروفة باحلدة والتوقد على فاضل 
ق تابع هلواهم، وتراهم قد يرى من غري بلدهم، وذلك كله جالب للتنافس، مانع من التناصف، وهو خل

احتاجوا من أجل ذلك إىل عالج شديد ومقاومة طويلة، وقل من يتخلص إىل غاية هذا الباب لغلبة 
واحلكمة على ألسنتهم أظهر منها على أفعاهلم، ومطالبتهم . الطباع، وسوء العادة، وشرارة النفس

فاشياً يف مجيع الناس فكأنه يف أصحابنا بالواجب هلم أكثر من بذهلم الواجب عليهم، وهذا باب وإن كان 
أفشا وهو من جهتهم أعدى، وهو على ذلك ال يعشر واحداً منهم إذا برز يف فن عشرة من غريهم، وإذا 

كان الكمال عزيزاً يف النوع كيف ال يكون عزيزاً يف الواحد؟ نسأل اهللا خلقاً طاهراً، وعمالً صاحلاً، 
  .وعلماً نافعاً

   والتسعون المقابسة الواحدة

  في كلمات بليغة وحكم رائعة وتعاريف فلسفية

    

قد مر يف هذه املقابسة اليت تقدمت فنون من احلكمة وأنواع من القول ليس يل يف مجيعها إال حظ النفس 
الراوية عن هؤالء الشيوخ، وإن كنت قد استنفدت الطاقة يف تنقيتها وتوخي احلق فيها، بزيادات يسرية ال 

، أو نقص خفي ال يبايل به، وأنا أسألك أن تأخذ منها ما وافقك وتدع على ما بار عليك، تصح إال ا
وألجل ما سلف من القول يف املسائل ما أحببت أن أحكي لك حدوداً حصناها على مر الزمان، بعضها 
 أخذ من أقوال العلماء وبعضها لقط من بطون الكتب، بعد أن عرض اجلميع من يوثق بصناعته، ويرجع

إىل نقد واختياره، فاشركين يف فوائدها وهب يل من بعضي استحسانك هلا، وتغمدين بكرمك وفضلك 
اللذين ال يستغين مثلي عنهما، واستقر أين نقلت هذا الكتاب والدنيا يف عيين مسودة، وأبواب اخلري دوين 
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ومخود النار، وأفول مشس منسدة، بثقل املؤنة وقلة املعونة، وفقد املؤنس بعد املؤنس، واشتعال الشيب، 
احلياة، وسقوط جنم العمر، وقلة حصول الزاد، وقرب الرحيل، وإىل اهللا التوجه، وعليه التوكل، وبه 

ويف اجلملة أسألك بامللح الذي يتقاسم به الفتيان ظرفاً أن . املستعان، وال موفق غريه، وال معني سواه
بري هذا الكالم، وإيراد هذه الوجوه، إال شغفاً بالعلم ال تعذرين يف تقصري تعثر عليه، فواهللا ما شرعت يف حت

وهذا كله جيري يف جمالس خمتلفة بني . ثقة ببلوغ الغاية، وأنت أوىل من عذر، كما أين أحق من اعتذر
  .مشايخ الوقت مبدينة السالم

ضت له ورأيت أن إخاليل بتحصيل على أي وجه كان، أشد من إخاليل بتقصري مير يف مجلة ذلك، فتعر
على علم مين بقلة السالمة، على أن من أحنا علي حبده، وكشر يل عن نابه، وجعل صوايب خطأ، وخطأي 
فيه عارا، احتملت وصربت وتغافلت وعذرت، وإذا كنت يف مجيع ذلك راوية عن أعالم عصري وسادة 

ي، ونظمي زماين، فأنا أفدى أعراضهم بعرضي، وأقي أنفسهم بنفسي، وأناضل دوم بلساين وقلم
ونثري، وأرجو أن ال أخرج عند التصميم وضيق العطن عند اخلصام إىل مفارقة األدب، وإىل ما يقبح 

األحدوثة، فأقول قوالً يورث الندامة، وأبرز بروزاً جيلب املالمة، ولست أنافس أحداً على هذا احلديث إال 
ة، ويتربأ فيها من كل قالة، وهذا ما ال بعد أن يرسم بقلمه يف هذا الفن عشر أوراق يسلم فيها كل السالم

يتطاول له كل أحد، وال يعثر به كل إنسان، والطعن بالقول سهل من بعيد، والعنف خفيف على لسان 
كل غائب، والتعقب مركز يف كل وقت، ولكن الستر أمجل، واإلبقاء أمحد، وألن يطلب التأويل يف سهو 

تسبب، على أن احلسناء ال تعدم ذاماً، كما أن احملسنة ال يعرض أحسن من أن يستبان اخللل فيما لعله ي
  .تعدم مالما، والسالم

واملقابسة اليت من قول العامري قد جعلناها مقصورة على حدود حصلناها، ويف نثرها فوائد مجة، ولو 
كروه كان الوقت يتسع لوصلنا مجيع ذلك مبا يكون شرحاً له وشاهداً معه، وإذا عاق ما ال خفاء به من امل

  .والعلم يف النفس، واحلال يف اإلخوان، فال بد من الرضى باملمكن والرتول عند التسهيل والقناعة

جبذب : كيف حيصل؟ اجلواب: يقال. أنه مؤلف من صوت وحرف ومعان: ما حد الكالم؟ اجلواب: قال
رادية للهواء اخلارج اإلنسان اهلواء باحلركة الطبيعية وحصره يف قصبة الرئة ودفعه ومصاكته باحلركة اإل

وهذه مركبة دالة حبروف اتفاق واتساق مع معاين فكر النفس باملنطقية، بقدر . حبروف جتذا آلة اللهوات
  .اهلواجس الطارئة، واخلواطر الساحنة، والصواب املؤيد من العقل، واألثر احلاصل يف القلب

، بقواف متواترة، ومعاين معادة، كالم مركب من حروف ساكنة ومتحركة: ما الشعر؟ اجلواب: يقال
  .ومقاطع موزونة، ومتون معروفة

wشعر ملحن داخل يف اإليقاع والنغم الوترية منعطفة على طبيعة واحدة ترجع : ما الغناء؟ اجلواب: يقال
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  .مشاكلة إليها

  .فعل يكيل زمان الصوت بفواصل متناسبة متشاة متعادلة: ما اإليقاع؟ اجلواب: يقال

صوت بترجيع خارج من غلظ إىل حدة ومن حدة إىل غلظ، بفصول بينة : لحن؟ اجلوابما ال: يقال
  .للسمع واضحة للطبع

استحالة الصوت من نسبة شريفة إىل نسبة غري شريفة املقاطع، ومواضع : ما النغم الوترية؟ اجلواب: يقال
  .استراحات األنفاس، مع متام دور من أدوار اإليقاع

هو رجوع اهلواء من جرم املقروع إىل جزء منه، وذلك أن اجلرم العميق : بما الطنني؟ اجلوا: يقال
  .وكذلك الصدى من املتكلم. األملس إذا قرعه شيء نبا عنه مث عاد إليه كالكرة إذا ضرب ا األرض

    

مباحث مقصود ا إجياب احلجة على اخلصم من حيث أال يقوى، ومن حيث : ما اجلدل؟ اجلواب: يقال
  .ن يدفعال يقدر أ

. اجلمع بني املتباينني يف شيء ما يف زمان واحد وجزء واحد، وإضافة واحدة: ما احملال؟ اجلواب: يقال

الباري يف هذا ما يقول فيه أحمال هو؟ : فقيل له. احملال ال صورة له يف النفس: ومسعت أبا سليمان يقول
ارتفاع صورته اتفقت كيفيته، وهذا غري ال، ألن عليه شهادة من العقل، فبشهادته ثبتت أنيته، وب: فقال

  .التوحيد

وقد مر كالم يف التوحيد عن هذا الشيخ وعن غريه على سعة أطرافه وضيق عباراته، فال وجه لإلطالة يف 
ولوال أن هذا القدر كالبيضاء ما اقترن به واشتمل عليه، لكان تركه أوىل، وعلى كل حال . هذا املوضع

ث على ما ترتع النفس إليه من هذه احلقائق، وليس من فصل يف هذه الرسالة ففيه حتديد هلذا الباب وبع
أال وهو متحل بضروب من البيان وأصناف من القول، ولكن االقتصار أليق باحلال، وأحسم ملادة الشغب 

  .واجلدال

  .خروج الشيء من القوة إىل الفعل: ما الكون؟ اجلواب: يقال

  .يء من الفعل إىل القوةخروج الش: ما الفساد؟ اجلواب: يقال

  .انضمام املادة إىل نفسها وتالقي أجزائها: ما اجلمع؟ اجلواب: يقال

  .انفصال املادة بأقسام لطيفة صغرية القدر: ما االنفراد؟ اجلواب: يقال

  .هو ما به نايف املوجود هو ما هو: ما الباطل؟ اجلواب: يقال

  .االستعارة لذاتههو ما يراد ب: ما اخلري باحلقيقة؟ اجلواب: يقال

wهو ما يهرب منه ألجل ذاته، وأيضاً الشر هو ما يهرب منه ألجل أنه يؤدي إىل : ما الشر؟ اجلواب: يقال
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  .االستعارة وإىل ما يهرب منه ألجل ذاته

  .إحضار الذهن ما تقدم وجوده يف النفس: ما الذكر؟ اجلواب: يقال

  .ءجودة التمييز بني األشيا: ما الذهن؟ اجلواب: يقال

  .سرعة اإلنقداح حنو املعارف: ما الذكاء؟ اجلواب: يقال

  .هو اية الفكر: ما التواين؟ اجلواب: يقال

  .هو تردد النفس بني اإلثبات والنفي: ما الشك؟ اجلواب: يقال

  .هو جتارب: ما اإلرتياء؟ اجلواب: يقال

  .هو مطابقة العقل معقوله: ما اليقني؟ اجلواب: يقال

  .هو وجدان النفس املنطقية األشياء حبقائقها: اجلوابما العلم؟ : يقال

هي حقيقة العلم باألشياء القائمة ووضع كل شيء يف موضعه الذي جيب أن : ما احلكمة؟ اجلواب: يقال
  .يكون فيه الوضع فقط

  .هو مجع القضايا واستخراج النتائج: ما التمييز؟ اجلواب: يقال

  .قلالرأي على الع: ما العزم؟ اجلواب: يقال

وأيضاً هو وضوح حقيقة الشيء يف . سكون الفهم مع ثبوت القضية بربهان: ما اليقني؟ اجلواب: يقال
  .النفس

والرأي هو الظن مع ثبات القضية عند التأدي فهو إذاً . هي رأي غري زائل: ما املعرفة؟ اجلواب: يقال
  .سكون الظن

  .ئل األمور مع سكون الظن بعواقبهاهو قوة حتدثها قوة الثقة بأوا: ما اجلزم؟ اجلواب: يقال

  .هو الوقوف بني الطرفني ال تدري يف أيهما القضية الصادقة: ما الوهم؟ اجلواب: يقال

  .هو موافقة الظن العقل من غري إثبات حكم: ما التوهم؟ اجلواب: يقال

  .هو حصول صورة املوجودات العقلية يف النفس: ما التصور؟ اجلواب: يقال

  .هو سلوك النفس الناطقة إىل تلخيص املعاين ومعرفة ما هياا: ؟ اجلوابما الذكر: يقال

  .هو ثبات صور املعقوالت واحملسوسات يف النفس: ما احلفظ؟ اجلواب: يقال

  .هو قبول صور احلسوسات دون حواملها: ما احلس؟ اجلواب: يقال

  .هلا عن احلسهو حصول صور احملسوسات بعد مفارقتها وزوا: ما التخيل؟ اجلواب: يقال

  .هو تصور نفس املدرك بصورة املدرك: ما اإلدراك؟ اجلواب: يقال

wهي إدراك صور املوجودات مما يتميز عن غريها، وهي باحملسوسات أليق ألا : ما املعرفة؟ اجلواب: يقال
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حتصل بالوسم، والوسوم مأخوذة من األعراض واخلواص، والعلم باملقبوالت أليق ألنه خيصك باحلدود 
  .واملعاين الثابتة للشيء

  .هو ما يكون فيه الشيء ويرجع إليه منحالً منه، الكائن بالقوة: ما اإلستقصى؟ اجلواب: يقال

  .هي اليت ا الشيء هو ما هو: ما الصورة؟ اجلواب: يقال

وأيضاً هو ما بني سطح اجلسم . هو حيث التقى األفقان، احمليط واحملاط به: ما املكان؟ اجلواب: يقال
  .احلاوي وانطباقه على اجلسم احملوي

  .هو مدة تعدها احلركة ثابتة األجزاء: ما الزمان؟ اجلواب: يقال

  .طول وعرض وعمق: هو ماله ثلثة أبعاد: ما اجلرم؟ اجلواب: يقال

  .هي انفصال اهليوىل بأقسام كثرية عظيمة القدر: ما الكثرة؟ اجلواب: يقال

    

  .مساك ايات اجلسمني جبسم ثالث بينهماهي ِإ: ما املالزمة؟ اجلواب: يقال

  .واالفتراق تباعدها. هو حال تقارب األجسام بعضها من بعض: ما االجتماع؟ اجلواب: يقال

  .هو كيفية سريعة الزوال: ما احلال؟ اجلواب: يقال

  .هو احتاد النهايات، واالنفصال تباين املتصالت: ما االتصال؟ اجلواب: يقال

هي علة سهولة احنصار الشيء بذات غريه وغري احنصاره بذاته، وأيضاً هي : اجلوابما الرطوبة؟ : يقال
الكيفية اليت ال حتيط بشكل اجلسم الذي هي فيه على شكل حمدود وال متنعه أن يتشكل بشكل ما حييط به 

  .بسهولة

لكيفية اليت حتفظ هو علة احنصار الشيء بذاته وعسر احنصاره بغريه، وأيضاً هو ا: ما اليبس؟ اجلواب: يقال
  .شكل اجلسم الذي هي فيه حىت ال يتشكل بشكل ما حييط به بسهولة

  .هي مجع األشياء من جواهر خمتلفة، والتفريق بني اليت هي من جواهر واحدة: ما الربودة؟ اجلواب: يقال

 هي من هي علة مجع األشياء اليت هي من جوهر واحد، وتفريق األشياء اليت: ما احلرارة؟ اجلواب: يقال
  .جواهر خمتلفة

  .هو املركب من أشياء متفقة باحلس خمتلفة باحلد: ما املؤلف؟ اجلواب: يقال

  .هي التمثيل بني خواطر النفس: ما الروية؟ اجلواب: يقال

هو تأثري يف مؤثر يأيت للتأثري، وأيضاً هو احلركة اليت تكون من نفس احملرك، : ما العقل؟ اجلواب: يقال
  .والقابل عنه

w  .هو إرادة تقدمتها رؤية مع متييز: ما االختيار؟ اجلواب: قالي
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  .هو مجع ذوات خمتلفة إىل ذات واحدة: ما التحديد؟ اجلواب: يقال

  .هو الشيء املشوق من الكل: ما النفع؟ اجلواب: يقال

  .هي لفظة جتمل ما يفصله الكتاب: ما النسمة؟ اجلواب: يقال

  .صل من املعاين ما حتتاج إليه يف معرفة ما هو مدخل إليههو قول يف: ما املدخل؟ اجلواب: يقال

هو صناعة أدوية متيز ا بني الصدق والكذب يف األقوال، واحلق والباطل يف : ما املنطق؟ اجلواب: يقال
  .االعتقادات، واخلري والشر يف األحوال

روية يف موضوع من باإلطالق هي قوة للنفس فاعلة بإمعان مع تفكر و: ما الصناعة؟ اجلواب: يقال
  .املوضوعات، حنو عرض من األعراض

  .هو قوة مركبة من احلق يقصد ا العدل واحلق: ما الصدق؟ اجلواب: يقال

هي استعمال النفس املنطقية الستعمال آالت البدن من غري مرض عارض : ما اليقظة؟ اجلواب: يقال
  .واإلنسان على طباعه

  .واملوت ضد ذلك. حلركة، وحس، وعقل، ومناء، وتربيةهي رباط ا: ما احلياة؟ اجلواب: يقال

  .اجلنب ضده. هي قوة مركبة من العز والغضب تدعو إىل شهوة االنتقام: ما الشجاعة؟ اجلواب: يقال

واخلوف ضد . هو انبساط النفس من داخل إىل خارج على ارى الطبيعي: ما الفرح؟ اجلواب: يقال
  .ذلك

.  الذي ال يقنع ما يتخيل يف ومهه ختيالً ضعيفاً من غري نظر وال فحصهو: ما العجول؟ اجلواب: يقال

  .والغيظ هو ابتداء الغضب

  .هو الذي تكون العزمية منه مع متيز وتفكر: ما الركيز؟ اجلواب: يقال

هو الذي ال حيب ألحد خرياً، وجيتهد يف اإلضرار م وبنفسه كي يلحقهم : ما احلسود؟ اجلواب: يقال
  .بذلك مكروه

  .هو حقد يقع معه رصد الفرصة واالنتقام: ما الذحل؟ اجلواب: يقال

  .هو غضب يبقي يف النفس على وجه الدهر: ما احلقد؟ اجلواب: يقال

  .هو غليان دم القلب لشهوة االنتقام، وهو احلركة لقهر ما أضر بالبدن: ما الغضب؟ اجلواب: يقال

نه على احلال اليت جيبِ أن يكون عليها من غري أن هو ظن اإلنسان بنفسه أ: ما العجب؟ اجلواب: يقال
  .يكون عليها

  .هو قناعة النفس مبا كانت غري قانعة به: ما الرضى؟ اجلواب: يقال

wهو خوف اإلنسان من تقصري يقع من هذا فضل منه يف شيء ما أوىف كل : ما احلياء؟ اجلواب: يقال
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  .شيء

  . الفعل بإدارة املختار من غري مانع وال عائقهو التهيؤ لتنفيذ: ما االستطاعة؟ اجلواب: يقال

هي التشوق على طريق االنفعال إىل استرداد ما نقص مبا يف البدن، وإىل نقص : ما الشهوة؟ اجلواب: يقال
  .نريد باالنفعال أنه شيء جيري على خالف ما جيري به األمر الذي هو بالتمييز والفكر: قال. ما زاد فيه

  .هو مطلوب النفس، ومتممه القوة اليت هي علة احتاد ما من شأنه أن يتحد: وابما احملبوب؟ اجل: يقال

  .هو بقاء الزمان املفروض للعمل: ما الوقت؟ اجلواب: يقال

  .هو قول دال على طبيعة الشيء املوضوع مبرتلة ما هو سواه: ما احلد؟ اجلواب: يقال

  .ركب عن صفات عرضية أكثر من واحدهو قول مميز للموضوع من غريه م: ما الرسم؟ اجلواب: يقال

    

  .هي كالرسم إال إا من صفة واحدة عرضية: ما اخلاصة؟ اجلواب: يقال

هو حي ناطق مائت، فاحلي داللة على احلس والنطق واحلركة، والناطق داللة : ما اإلنسان؟ اجلواب: يقال
  .على العقل والروية، واملائت داللة على السيالن واالستحالة

  .هو الذي بالقوة تارة، وبالفعل فيما يوصف تارة: ما املمكن؟ اجلواب: يقال

  .هو الذي ليس بالفعل وال بالقوة فيما وصف به أبداً: ما املمتنع؟ اجلواب: يقال

  .هو ماال يثبت بثباته آخر: ما القول املطلق؟ اجلواب: يقال

  .ما هو شبيه وغري شبيه: ما الكيفية؟ اجلواب: يقال

  .ما احتمل املساواة وغري املساواة: ية؟ اجلوابما الكم: يقال

  .اإلخبار عن الشيء مبا هو عليه: هو مطابقة القول ملا عليه األمر، ويقال أيضاً: ما الصدق؟ اجلواب: يقال

  .هو ما ال مطابقة للقول ملا عليه األمر، وأيضاً اإلخبار عن الشيء خبالفه: ما الكذب؟ اجلواب: يقال

  .هو ما وافق املوجود وهو ما هو: وابما احلق؟ اجل: يقال

  .هو طبيعة كل ذي طبيعة: ما العنصر؟ اجلواب: يقال

  .هي قوة موضوعة حتمل الصور منفعلة: ما اهليوىل؟ اجلواب: يقال

  .هو القائم بنفسه احلامل لألعراض ال يتغري ذاته، موصوف ال واصف: ما اجلوهر؟ اجلواب: يقال

ام جوهر ذي آلة قابلة للحياة، وأيضاً هي جوهر عقلي متحرك من ذاته هي مت: ما النفس؟ اجلواب: يقال
  .بعدد مؤتلف، وأيضاً هي جوهر عالمة مؤلفة بالفعل

هو جوهر بسيط يدرك األشياء حبقيقتها ال بتوسط زمان دفعة واحدة، وأيضاً : ما العقل؟ اجلواب: يقال
wمن شأن عقل زيد مثالً، وهو عقل : ولهو الذي من شأن اجلزء منه أن يصري كال، ويف معىن هذا الق
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جزئي، أن يعقل كل املعقوالت اليت من شأا أن تعقل، أن يقصر به الزمان أو يعترضه عائق، وليس شيء 
  .من املوجودات له هذا املعىن سواه

  .هو الذي ال يبخل على أحد يف شيء من األشياء: ما الفعال للخري؟ اجلواب: يقال

هو الذي مل يكن ليس، وما مل يكن ليس، ال حيتاج يف قوامه إىل غريه، والذي : بما األزيل؟ اجلوا: يقال
  .ال حيتاج يف قوامه إىل غريه ال علة له

هو الذي حده داخل فيه، وما ليس هو قائماً بذاته هو الذي حده خارج : ما القائم بذاته؟ اجلواب: يقال
  .منه

تمم الكل، غري متحرك، وأيضاَ أنية فقط، وأيضاً غري هو مبدع الكل، م: ما العلة األوىل؟ اجلواب: يقال
حمض، يشتافه كل شيء سواه، وال يشتاق إىل شيء سواه، وأيضاً هو وجود مطلق لكل وجود عقلي 

  .وحسي، وأيضاً هو الواحد بالقول املطلق، ال كاجلنس الواحد، وال كالشخص الواحد

  .بتوسط العقلهو روح اهللا منبجسة : ما النفس أيضاً؟ اجلواب: يقال

  .هو قوة روحانية تفعل فعلها من خارج: ما احلس؟ اجلواب: يقال

  .مستوية، ومستديرة، ومنفرجة: هي على ثلثة أوجه: ما احلركة؟ اجلواب: يقال

هي صورة عنصرية ذات قوى متوسطة بني النفس واجلرم هلا مد وحركة : ما الطبيعة؟ اجلواب: يقال
  .وسكون عن حركة

  .هي جوهر مستدير مركب متحرك حركة شوق دائمة: ء؟ اجلوابما السما: يقال

. هو انبساط الطبيعة من داخل إىل خارج، والطبيعة هنا احلرارة الغريزية: ما الفرح أيضاً؟ اجلواب: يقال

  .واحلزن انقباض الطبيعة من خارج إىل داخل

  .اجلواب هو غوص القوى يف عمق النفس: ما النوم أيضاً؟ اجلواب: يقال

  .هي بدو حركة قوة بسيطة نفسانية عن فهم يعمه الشوق: ما اإلرادة؟ اجلواب: اليق

  .هو انطباق الشهوة الطبيعية من النفس بال مانع: ما اللذة؟ اجلواب: يقال

  .هو جوهر حميط باألجزاء ال شخص له: ما الكل؟ اجلواب: يقال

    

 كانت حتتمل التخفيف فبعض املطالبة هذا آخر املقابسة اليت أتت على حدود هذه األشياء، وهي وإن
واالعتراض ببعض اإلستقصات قد حوت معاين غريبة وطرقاً واضحة، وقد كنت عرضت أكثر هذا على 
أيب سليمان وعلى غريه فما أصبت عند أحد منهم ما حيكى إال ما قاله مجاعة من النحويني فإم رجوا 

wإذا استقام لك : فأعدت على أيب سليمان ذلك فقالكلمة بعد كلمة منها من ناحية اإلعراب والصوغ، 
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وليس هذا مين يف : عمود املعىن يف النفس بصورته اخلاصية فال تكترث ببعض التقصري يف اللفظ؟ قال
مىت مجح اللفظ ومل يوات، واعتاص ومل : تصحيح اللفظ واختالف التزويق وختري البيان، ولكن أقول

ت وغايات املقصودات، فألن ختسر صحة اللفظ الذي يرجع يسمح، فال تفت نفسك خصائص املطلوبا
ولوال هذا الذي قاله هذا الشيخ . إىل اإلصالح أوىل من أن تعدم حقيقة الغرض الذي يرتقي إىل اإليضاح

ملا اخترت نثر هذه احلدود على ما عرفتك من أعالمها واطراد القول عليها، ومن حبر احلكمة تدفقة فقد 
  .وفاز فوزاً عظيماً وأحرز ملكاً كبرياًأوتى فضالً كثرياً 

  المقابسة الثانية والتسعون 

  في أن شرف العلم والمعرفة والفضائل هو سبب قلتها

  في هذا العالم 

إمنا صار العلم واملعرفة واليقني والفضائل بأسرها قليلة يف هذا العامل لشرفها يف أنفسها : قال أبو سليمان
ه كل شيء شريف يف نفسه وعزيز يف جوهره، أنظر إىل املعادن يف األرض واتصاهلا بعاملها، وهكذا أعز

وإىل قلتها إذا تدبرت سائر األجسام، مث انظر إىل قلة األشرف منها، وهو معدن الذهب، مث انظر إىل خبل 
املعدن مبا فيه إال ملستحقه بالطلب واجلهد واملعاناة والكدح، وهكذا املعارف والفضائل تعرف يف هذا 

ناب ألا تنبو عنه فال تقر فيه وال تأنس به، فعلى هذا كلما اشتهر وفشا وكثر، فإما ذلك مبعونة اجل
الطبيعة وكثرة املادة وغلبة اهليوىل، والختالف النفوس بأصناف املزاج والتربية، وإما كيفية النفس 

كون وروح البال وطيب وارتضاء العقل وإنارة الفكر، وكان من باب احلقائق واليقني والطمأنينة والس
النفس قائماً ذلك مبعونة العقل واتصال حبوره وغزارة فيضه وغلبة سنخه، وتعهد الباري الذي إليه ينتهي 

  .القول والوهم، وعنده يقف النثر والنظم، وعليه يشتد اللهف، والذي هو الكل املستويل على الكل

  المقابسة الثالثة والتسعون 

  في القول في قدم العالم وحدوثه

وذلك أن . أقدمي هو أم حمدث، ألمر لطيف: إمنا عرض االختالف من الناظرين يف العامل: قال أبو سليمان
الناظر إىل املركز وجد الشيء الكائن مث وجد الشيء الفاسد، فحكم أن احلدوث والقدم قد تعاقبا عليه، 

حلكم بأنه حمدث واجب، والناظر إىل هذه األجرام العلوية وجد قدم بالزمان وحدوث أيضاً بالزمان فجاء ا
wما ال يكون وال يفسد وال يعتريه دثور، فحكم بأنه قدمي، وكان النظر أن صحيحني من اجلهتني 
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املختلفتني، والشرف على احلقائق وهو الذي يقضي بالواجب ألنه ينسى السفلي إىل العلوي، أو يبتدئ 
قدمي بالسوس حديث : فلي، فعند هذا التصفح واإلستبانة حيكم باحلق ويقولالنظر من العلوي إىل الس

بالتخطيط، وكيف ال يكون كذلك وآثار الصورة فيه ظاهرة، وآثار اهليوىل فيه حاضرة، فآثار اهليوىل هي 
اليت درست وعفوت وبادت وانتشرت، وآثار الصورة هي اليت ثبتت واستمرت وبقيت وشرفت 

 هذا عند من ال دربة له ذا البحث متناقض، وأنه قد مجع يف هذا احلكم بني وحسنت ولطفت، وظاهر
  .السلب واإلجياب

  المقابسة الرابعة والتسعون 

  في حقيقة النفس وبين بعض حقائق األشياء

إن كانت النفس واعتبار حاهلا مبرتلة الدرة يف : قال أبو زكريا الصيمري عند أيب سليمان يف مذاكرة طويلة
، واجلوهرة يف عمق البحر، وما أشبه ذلك فليست النفس يف حكم البدن، وال حاهلا الالئقة ا حال احلقة

الكائن الفاسد، ألن الدرة ليست يف احلقة اليت فيها والغشاء الذي هو عليها يف شيء، وإن كنت كالبصل 
الشريفة وعجائبها الغريبة وقشوره فهي بائدة ال بقاء هلا وال خري فيها، ويف املنكر أن تكون مع خواصها 

  .يف حكم البائد الذي دثر والدارس العايف

    

وقد أتت املقابسات األول على فقر بليغة يف حتقيق شأن النفس وإثبات أمرها وما خصت به دون البدن 
واملزاج وتوابعها ولواحقها، وال وجه للولوع باإلكثار، فإن ذلك رمبا جر إىل التقصري ومحل على 

 وهذا علم كلما قلت احلروف فيه كان املعىن ا أمت وأخلص، وكلما كثر اللفظ كان ما يراد .االعتذار
والسبب يف ضيق هذا العلم أنه حبث عن حقائق . به ويعين فيه أنقص، وليس كذلك باقي العلم

املوجودات، وقصد أعيان املعقوالت واخلصائص، عرية من العلل والشبهات، بعيدة من الشكوك 
ات غنية عن التأويالت واالحتماالت، ألا تصون أغراضها عن زخارف القول، وترتفع عن واملعارض

مواقع االستعارة والغلط وألتجوز واألتساع، وهلذا ما انساق نظرهم إىل حصر املوجودات يف دائرة العشرة 
، وفصلوا حىت حلظوا اجلوهر والكم والكيف واملضاف واألين، وكذلك مىت، والواحد له، ويفعل وينفعل

خواصها، وحققوا حدودها، وأوضحوا عالماا، واستوفوا مجيع أحكامها املفصلة بني املعاين اللفظية، 
ويف ضمن هذه الكلمات الشريفة احلاوية . واحلقائق اآلهلية، واخلواص الطبيعية، واملناسبات الكلية واجلزئية

قصى، ومعان بينهما إذا أضيفت إىل ما لكل ما عال وسفل معىن هو اجلنس األعلى، ومعىن هو النوع األ
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وملا فات سائر العلماء هذا البحث . عال منها كانت أنواعاً، وإذا أضيفت إىل ما سفل عنها كانت أجناساً
وذا النظر أيضاً عرفوا . تاهوا واضطربوا وحاروا واحتربوا، وصار ذلك ثقوباً للعداوة وسبباً لالختالف

راهم إذا مسوا شيئاً بالباقي كيف يعنون به اجلسم املتنفس، أي الذي له مجلة القوى األول من النفس، أال ت
القوة املولدة وا تكون املثل، والقوة املربية وا يكون البقاء، وال قوة الغادية وا تكون : القوى النفسانية

، وما األعيان والذوات الزيادة؟ وذا النظر استملوا من العقل ما الشيء الذايت، وما ذلك الذي ليس بذايت
واملواد، وما املعاين املنطقية اليت إمنا تضيف اإلضافة؛ وكيف حصل معىن به عم احليوان الذي هو جنس 
للثور والفرس واإلنسان، وكيف حصل الناطق الذي هو فصل بني اإلنسان والفرس حىت متيزت األشياء 

بالطبع، وما له مبدأ وما له من املبدأ، وما باجلنس والنوع واخلاصة والعرض ما هو باملوضوع، وما هو 
علته فيه، وما علته يف سواه، وما علة له علة ملا هو أو ل يف العقل، وما هو علة يف النفس، وما هو أول 

بالطبيعة، وما هو أول بالزمان، وما هو أول بالدهر، وما هو أول بال سبب، أعين باإلطالق، وما هو 
وهذه تالع ال يرقاها إال األقوياء األصفياء، وحبور ال .  حق، وما هو باطلبسيط، وما هو ممزوج، وما هو

وأنا أعتذر من انشقاق الكالم يف هذا املوضع وتصرف احلديث به، مع . يركبها إال السعداء الفضالء
تباعدي عن كثري مما هو أوىل يب وأنفع يل، ولكن الكالم صوب ال ميلك إذا هطل، ومجان ال حيصر إذا 

، وومسي يتبعه الويل، وخريه ما كان عفواً، وشره ما كان تكلفاً، ولست أعين ذا بالغة البلغاء وال انتثر
خطابة اخلطباء، ذلك شأن عن غري هذا احملكم، ألنه ملحوظ باهلذر، ورمبا يستغين عنه يف األكثر، وإمنا 

فذاك . ليل النفس، ويهدي لليقنيأعين ما يطبق الفصل وحيقها، وحيثها باملعىن ويأيت على املراد، ويشفي غ
كالعرض ال ثبات له وال سكون معه، وقد يعرض أيضاً يف حتقيق املعاين وحتصيل األغراض بعض التجوز 
والسعة، وال يكون ذلك معتمداً بالقصد األول، ولكنه يكون كالشيء الذي ال يعري عن جماورة األمر 

كب املمزوج شأن ال عيب فيه؟ أو كيف يصح له وكيف يصدر عن اإلنسان املر. الذي ال خيلو من ضده
فعل ال عتب عليه به؟ وإمنا يصدر من املركب مركب مثله، ومن املمزوج ممزوج شبيهه، ولكن بني 

املركب واملركب بسيط، وبني املمزوج واملمزوج صاف، وبني املعقول واملعقول صالت، وبني املظنون 
من فتح اهللا بصره وأيقظ نفسه، أن يعترف بنعمته عليه، وينشر فما أحرى . واملظنون فنون تشري إىل اليقني

وقد رويت يف هذا املكان عهداً وجدته لبعض أصحابنا كتبه بيده، وكان تذكرة نفسه، . ما قد وهب له
    : ومتخري لسانه، ومشهد طرفه، وهو

 سربه، معاىف يف جسمه، بسم اهللا الرمحن الرحيم هذا ما عاهد عليه اهللا فالن ابن فالن وهو يومئذ آمن يف
عنده قوت يومه ال تدعوه إىل هذه املعاهدة ضرورة نفس وال بدن، فال يوايل خملوقاً وال يستجلب منفعة 
wمن الناس، وال يستدفع مضرم عاهده على أن جياهد نفسه ويتفقد أمره ما استطاع، فيعف، ويشجع، 
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 السرف على ما يضر جسمه أو يهتك وحيكم وعالمة عفته أن يقتصد يف مآرب بدنه حىت ال حيمله
وعالمة شجاعته أن حيارب دواعي نفسه الذميمة حىت ال تقهره شهوة قبيحة، وال غضب يف غري . مروءته
وعالمة حكمته أن يستبصر يف اعتقاداته حىت ال يفوته بقدر طاقته شيء من العلوم واملعارف . موضعه

وعلى أن يتمسك . هذه ااهدة مثرا اليت هي العدالةالصاحلة ليصلح أوالً نفسه ويهذا وحيصل له من 
إيثار اخلري على الشر يف : وهي مخسة عشر باباً هي. ذه التذكرة، وجيتهد يف القيام ا والعمل مبوجبها

األفعال، واحلق على الباطل يف االعتقادات والصدق على الكذب يف األقوال وذكر السعادة وأن حتصيلها 
ائماً وكثرة اجلهاد الدائم ألجل احلرب الدائمة بني املرء ونفسه والتمسك بالشريعة ولزوم يكون باختيار د

وظائفها وحفظ املواعيد حىت أجنزها وأول ذلك ما بيين وبني اهللا عز وجل وقلة الثقة بالناس بترك 
 يستشار االسترسال وحمبة اجلميل ألنه مجيل ال لغري ذلك والصمت يف أوقات حركات النفس للكالم حىت

فيه العقل وحفظ احلال اليت حتصل بشيء شيء حىت تصري ملكة وال تفسد باالسترسال واإلقدام على كل 
ما كان صواباً واإلشفاق على الزمان الذي هو العمر ليستعمل يف املهم دون غريه وترك اخلوف من املوت 

 واحلسد لئال يشتغل مبقابلتهم، والفقر بعمل ما ينبغي، وترك الدنية وارك االكتراث ألقوال أهل الشر
واالنفعال هلم وحسن احتمال الغىن والفقر والكرامة واهلوان جبهة وجهة وذكر املرض وقت الصحة، واهلم 

وقت السرور والرضى عند الغضب ليقل الطغي والبغي وقوة األمل، وحسن الرجاء، والثقة باهللا تعاىل 
. صلح نفسه مبا جاهد عليه تفرغ بعد ذلك إىل إصالح غريهوصرف مجيع البال إليه فإذا يسر اهللا تعاىل أ

وعالمة ذلك أنه ال يبخل على أحد بنصيحة، وال مينع أحداً رتبة يستحقها، وال يستبد دون اإلخيار مبا 
يتسع له، فإذا أكمل اهللا له ذلك ورفع عنه العوائق واملوانع، وبلغه ما يف نفسه من هذه الفضائل ليصري ا 

فقد .  الفائزين، وأنصاره الغالبني، وعباده اآلمنني، الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنونمن أوليائه
استجاب له حبمده إىل كل ما دعاه به ووثق بعد ذلك من جانبه إىل كل ما وكله إىل جوده من إعطائه ما 

  . قوة إال بهوهو حسبه وعليه توكله وال. ال حيسن أن يرغب فيه، وإعاذته مما ال حيسن أن يستعيذ منه

وهذا آخر العهد، وهو غين عن تقريظي ودالليت على حسنه لظهور احلق عليه، فمن جعل هذه نبيلة 
  .صدره، وعقيدة سره، ووسيلة بينه وبني ربه، فهو الفيلسوف احلق املربز احملقق

  المقابسة الخامسة والتسعون 

  في كالم لبعض الصوفية

  لم يرق أبا سليمان فجاء بخير منه 
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لو قلت أنا يف هذه الطريقة : يت أليب سليمان كالماً لبعض الصوفية فلم يفكه ومل يهش عنده، وقالرو
احلواس مهالك، واألوهام مسالك، والعقول ممالك، فمن خاص نفسه من املهالك قوى على : شيئاً لقلت

  .املسالك، ومن قوى على املسالك أشرف على املمالك شرفا يوصله إىل املالك

: أيها الشيخ، هذا واهللا أحسن من كل ما مسع منهم، فلو زدتنا منه؟ فقال: اخلطاب الكاتبقال أبو 

احلواس مضلة، واألوهام مزلة، والعقل مدلة، فمن اهتدى يف األول وثبت يف الثاين أدرك يف الثالث، ومن 
  .و من اهلمجومن ضل يف األول وزل يف الثاين خاف ومن خاف يف الثالث فه. أدرك يف الثالث فقد أفلح

هذا حديث قوم أباعد منا على بعض املشاكهة وما : واستزاده مظهر الكاتب البغدادي فاستعفى وقال
قلناه كاف فيما قصدنا، فإن استتب خفت العار واستحليت الغار، ولكل أفق يدورون عليه، ومركز 

  .يطمئنون إليه، وجو يتنفسون فيه، وفنن يقطفون منه

 هي مشغلة النفوس الوافرة والناقصة، لكانت الصدور تتقرح بأسا، والعقول تتحري ولوال هذه اللطائف اليت
يأساً، واألرواح تزهق كمداً، واألكباد تتفتت صمداً، فسبحان من له هذه القدرة وهذه اخلليقة، وهذه 

  .األسرار يف هذه الطريقة

  المقابسة السادسة والتسعون 

  في كلمات في الحكمة منقولة عن المشايخ

    

هذه مقابسة رمسنا فيها كلمات نافعة كانت متفرقة يف ديوان احلفظ ومل ننسبها إىل شيخ واحد ألا 
كانت جتري يف جمالس خمتلفة، وهذا موضع يقتضى حصوهلا فيه لتكون جماورة ألخواا، وداخلة يف مجلة 

 إن أخر اهللا ما البد منه، ويف النفس بعد هذا مجع النوادر للفالسفة مع التصفح واإليضاح،. ما الق ا
وبيده . وأعان على إظهار ما تتحدث النفس به يكون شرفاً جلامعه، وفائدة للظافر به، وغنيمة للطالب له

ولكل طائر صائد، وما كل تربية تصلح للعقبان، وما . تسهيل ما عسر، وهو ويل احلمد يف األول واآلخر
  .كل طبيعة حمتاجة إىل برهان

نهاجه، ومنري سراجه، ومعقول بيانه، ومعلوم برهانه، منه استضاء به أفلح، ومن سلك احلق بني م: وقال
  .سبيله جنح

واملضاف مثل . اإلضافة، والتضاد، والقنية، والعدم واإلجياب، والسلب: أنواع االختالف ستة: قال قائل
، واملوجب والسالب الضعف، واملنصف والتضاد مثل الصاحل والطاحل، والقنية والعدم مثل البصر والعمى

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 
ابو حيان التوحيدي-املقابسات  129   

  .مثل فالن جالس، فالن ليس جبالس

لكل صانع صناعة، ولكل طابع طبيعة، ولكل مدبر تدبري، وما كل صانع حكيم، وما كل طابع : قال قائل
كرمي، وما كل مدبر مصيب ولكل إنسان لسان، ولكل لسان سنان، وليس لكل لسان سنان، وال لكل 

وكل إنسان ذو نطق، وما كل ذي نطق بلبيب، وكل إنسان ذو بيان برهان، وما كل ذي قلب بلبيب، 
نفس، وما كل ذي نفس بأريب، وكل إنسان ذو حس، وما كل ذي حس بلطيف، وكل إنسان ذو 

  .عقل، وما كل ذي عقل بعاقل

ما ترى هذا الرباط املعقود، والسرج املشدود، واألفق املمدود، واملركز املمهود، واحلد : وقال آخر
التعليم اهلندسي صناعة من الصناعات العقلية واألنسية ويقع حبثا على املقادير واألبعاد : قال آخراحملدود؟ و

اهلندسة : وقال. واألشكال والزوايا، وما يقع حتت كل مقدار وبعد من الزوايا اخلطية والسطحية اجلسمية
ها وأشخاصها، واملقادير صناعة معروفة املقادير وطبائعها وحدودها وخواصها وما يقع حتتها من أجزائ

واملقدار اخلطي بعد واحد، وهو الطول، . طول، وعرض، وعمق: هي األشياء ذوات األبعاد، وهي ثالثة
الطول والعرض : واملقدار اجلسمي ثالثة أبعاد، وهي. واملقدار السطحي بعدان، ومها الطول والعرض

  .والعمق، فاجلسم املقدار التام

ن يف البحر واستخرج درة فيها غناه فقد حاز سعادته وملك إرادته، ألنه ليس إذا غاص اإلنسا: وقال قائل
من شرط الغىن أن يستخرج مجيع ما يف قعر البحر من الدر واجلوهر، فإن طالب هذا مغرور، وعقله خمتل، 

وهذا معناه على ما سبق . ولكن إذا حصل له الغىن بدرة واحدة، وخاصة إذا كانت مثينة، فقد كفى وغين
ىل الفهم، أي ال يلهج باالستكثار بالعلم وبالتوغل يف فنونه، وكذلك يف السري املختلفة األحوال املتباينة، إ

فإن الرشد إذا أصيب، والغبطة إذا أنلت، واخلري إذا وجد، فقد سعد املرء وجنا من العطب، وإن فاته وراء 
ولعمري إن االجتهاد حسن، وطلب . ذلك مجيع ما هو داخل يف باب اخلري وموجود يف ناحية الزيادة

ولكن الغاية املتوخاة موهومة وال سبيل إىل بلوغها، والذي جيب بذل االستطاعة وقلة . األقصى شجاعة
إنا : وما أحسن ما يعمر ذا املعىن بعض املوفقني حني قال. الرضى بالفتور ومصارفة الزمان بكل حال

حة دوا، ونشح على ساعات العمر لقصر املدة ألنه ال حنرص على بلوغ الغاية لبعد السفر ألنه ال را
وهذا كالم عال، وينبغي أن يكون احلرص نقياً من الكد واالجتهاد، برياً من التعب املؤدي . عمل بعدها
  .إىل العطب

إمنا أنت لب يف قشرة، فاحفظ لبك بصيانة قشرك، وال تصن قشرك بإضاعة لبك، واعلم أنك : وقال آخر
واألمر األمم الذي . ذو قشور كثرية، وتنقيتك من قشورك صعب، وقيامك بلبك أصعبذو لب واحد و

wجيب أن يتمم هو أن تنقيتك قشراً بعد قشر حىت إذا وصلت إىل القشر احلافظ للب أشفقت عليه وسسته 
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ليبقى لبك مصونا يف قشرك، فإن من إيلتك هلذا القشر باب إىل التواء وجالب للفساد، وستنقشر عن 
يف الثاين على حسب ما يهيئه من هو أوىل بك وأقدر عليك وأنفذ حكماً فيك، وهو الذي نظمك ذلك 

وأنت بدد، ومجعك وأنت مفرق، ونظر لك وأنت مغيب، وأوجدك وأنت عدم، وأقدرك وأنت عاجز، 
وأمهك وأنت ساه، وأنبهك وأنت راقد، والطفك وأنت جاف، وألفك وأنت متناف، وقادك إىل حظك 

وأعلى يا هذا حظك وأنت كاره وعلى هذا نظائر ال حتصى، . ، وأتاح لك اخلري وأنت يائسوأنت كاره
    ! ولطائف ال تستقصى، فهل يبقى لك بعد هذا حجة أو متعلق؟

  المقابسة السابعة والتسعون 

  في عيون من كالم األوائل المنقولة بالترجمة

ألوائل بالترمجة املنقولة إلينا، وهي وإن كانت هذه مقابسة استفدا من مواضع خمتلفة هي أعيان كالم ا
حمتاجة يف بعض حروفها إىل تفصيل وشرح، فإا صاحلة الفوائد كثرية العوائد، ولعلها تتعلق ببعض ما 

يكون إيضاحاً هلا عند الرواية، إن نظائرها قد مرت شافية بالبيان، مستوفاة بالربهان والقليل من هذا الفن 
الكرم والنبات املشتبه به إذا أخذ منه اجلزء نبت من : قال بعض األوائل: فأول ذلك: كثري، والصغري كبري

القضيب الكرمة والتفاحة والرمانة، فإن هذا منه ما ينبت ومنه ما ال ينبت إال يف أصله، وعلة ذلك أن 
يه القوى صورة الكرمة وما أشبهها، غالبة على صورا، فال تنمى وال تنبت إال باألصل الذي جتتمع ف

  .الطبيعية، وهي اجلاذبة واملاسكة واهلاضمة والدافعة

النفس والعقل صورتان حيتملهما أو أحدمها، فإذا أمتمت تلك الصورة وأمكنتها أعطتها النفس : وقال أيضاً
متام ما يأت له، فتكون أول طبقات األنفس وهي النامية، وتكون يف احليوانية وال تكون يف اإلنسانية، 

 الشيء الذي انبعث منه على قدر احتماله فتصري له مثال حقا، وصنم مشبهاً لطيفاً من األنفس فتمام
  .العاقلة منها وغري العاقلة

إن : جهة إىل ربه، وجهة إىل معقوالته، وجهة إىل ذاته؟ فقيل له: مل كان للعقل ثالث جهات: وقال قائل
ه إليه إمنا هو استمداده من الصورة اليت صورت فيه جهته إىل الباري هي اليت جعلته عقالً أوالً، مث نظر

ولكنه ليبقى ويقوى كما . بدياً، ألنه وقع فيه مجيع الصور، فاستمداده ليس بزيادة صور مل تكن وكانت
يستمد اهلواء من نور الشمس، فهو يزداد من غري صورة حتدث فيه، كذلك النفس إمنا تستمد من العقل 

ك الطبيعة تستمد من النفس وتقوي ا، ولكن إشراقها عليها يبقي قواها، الصور وهي على حاهلا، وكذل
  .ولوال ذلك لضعفت وانتقصت
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لنا علمان، أحدمها علم حمض، كعلمنا باألشياء األوائل بال روية وال فكر، كما نعلم أن عدد كل : وقال
ان ال ميكن أن يكون قائماً زوج أو فرد، فإنه ال ميكن أن يكون الشيء الواحد يف حالني خمتلفني، كاإلنس

قاعداً معاً، وكعلمنا أن كل متحرك من ذاته دائم احلركة، وكقولنا كل دائم احلركة جبوهره دائم احلياة، 
اإلنسان حي واجلوهر : ولنا علم فكري مثل علم القياس الذي يستنبط منه الشيء من شيء آخر، كقولنا

  .حي، فاإلنسان إذاً جوهر

 اهليوىل علينا مل نقو على وجدان الذي فينا إال بطلب وحبرص وبسبح وغوص، فإذا إذا قويت: وقال قائل
استولينا حنن نعقل العقل األول وكانت األشياء فيه وهي هو فكيف ميكن أن نتذكر األشياء واألشياء 
فيها، والتذكر إمنا يكون يف أثناء األوقات ألنا ننسى يف وقت ونذكر يف وقت آخر، وهناك الدهر ال 

  .الوقت

الذكر إمنا هو حركات الفكر على الوهم احلاري حىت يرد ما يف خزانته على ما كانت : وقال الفيلسوف 
  .الفكرة حتركت به

الفكرة إمنا تقع على الشيء املفقود، والعلم يقع على الشيء املوجود، واألشياء يف العقل األول : وقال قائل
  .حاضرة أبداً

    

نفسنا فإن نعلم العلوم الشريفة حرصنا على تعارف أنفسنا اهليوالنية فنكون كأنا إذا أردنا أن حنس بأ: قال
نصري خالصة بتردداتنا، فإذا رأينا ذاتنا استفدنا منها علوماً شريفة، وكنا حنن الناظر واملنظور إليه، والعامل 

إمنا صرنا ال : ؟ فقالمل ال نذكر العامل العلوي، ومنه هبطنا إىل هذا العامل: واملعلوم، وقد قيل ألرسطو
نذكر العامل العلوي ألنا صرنا يف هذا العامل احلسي واختلطنا باألشياء اهليوالنية وفارقنا ذلك العامل ألنا ال 

نقدر على أن نكون هناك وفينا لطخ من األشياء اهليوالنية، فصرنا كأنا مل نصر هناك الستيالء اهليوىل 
ا العامل لشدة ميلنا إليه وإىل اآلثار اليت كانت منه، فإن هذه األشياء علينا، وصرنا كأنا إمنا بدئنا من هذ

اهليوالنية إمنا هي آثارنا، وذلك إن كانت النفس هي اليت أثرت اآلثار احلسية مبعرفة العقل وتسديده إياها، 
ننا آثار من وكنا حنن العقل فال حمالة أن هذه اآلثار إمنا هي آثارنا واختلطنا ا كنا ذاتا مكنونني وكأ

إمنا صرنا ال نذكر ذلك العامل ألنا قبل أن نصري يف هذا : آثارنا، وإمنا هي آثارنا ال حنن من آثارها، وقال
العامل مل نكن أصحاب ذكر، وذلك أن األشياء هناك حاضرة ظاهرة، وليس هناك مستقبل وال ماض، بل 

لذكر ألنا مل نكن من أبناء الزمان بل كلها حاضرة حبضورها اآلن عندنا، فلذلك مل نكن حنتاج إىل ا
الزمان من أبنائنا، ألنا كنايف حيز الدهر، فحيث الدهر فليس هناك تذكر البتة، وإمنا حنتاج إىل التذكر يف 

wاألشياء الزمانية اليت تكون مرة وقد ال تكون مرة، فحيث التمين هناك التذكر، فأما املوضع الذي ليس 
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األشياء اليت علمناها مل نعلمها يف وقت من األوقات : وقال أيضاً. تذكرللتمين فيه مساغ فليس هناك 
إنا قبل أن نتلطخ : وقال أيضاً. فنحتاج إىل أن نذكرها، بل قد علمناها بنوع الدهر ال بنوع الزمان

بأوساخ اهليوىل وحنن يف العامل األعلى كنا علماء ومل نكن أصحاب ذكر، ومل نكن حنتاج إىل أن نذكر ما 
كل أثر لزمنا :  علمنا، ألن األشياء قد علمناها حاضرة حتت أيدينا ال يغيب منها شيء وال يستتر، وقالقد

يف هذا العامل احلسي فإنه ال يلزمنا يف ذلك العامل العقلي مثل التمين واحلس والوهم والقياس والتذكر، وما 
خالفها يلزمنا يف ذلك العامل، وذلك أن األشياء اليت لزمتنا يف هذا العامل فإن : وقال. أشبه هذه القوى

الذي يلزمنا ها هنا التمين واحلس والروية، وحنن هناك ال نتمىن وال حنس وال نروي، فلذلك ال نقدر على 
أن نذكر ذلك العامل ال حتت التذكر، وكل شيء هناك إمنا يعلم وال يذكر، ألن األشياء هناك حاضرة 

. ان ويكون من باب الزمان، والزمان أثر من آثار هذا العاملحبال واحدة ومل تكن مب كانت، ألن ك

واألشياء اليت يف العامل العقلي دائمة ال تتغري وال تستحيل عن حاهلا، وهي أفضل وأكرم من الدوام ألن 
الدوام ا كائن دواماً، ومل تكن هي دائمة الدوام، وليس الدوام غريها بل هي الدوام، وذلك أن الصفة 

حاجة املعلوم إىل : فما حاجة النفس والعقل إىل العلة األوىل؟ قال: قيل. هناك شيء واحدواملوصوف 
العلة، فإنه ليس من معلول طبيعي وال صناعي تنقطع عنه علته إال فسد وباد، كاحلي فإنه إذا فارقته حياته 

العقل : وقال. اءباد وفسد، وكالنامي إذا فارقه النماء باد وفسد، وكذلك الصناعات والتجارات والبن
األول يدرك األشياء بغتة، والعقل الثاين أيضاً يدركها بغتة، إذا كان متحداً بالعقل األول، وال تعوقه عنه 

األشياء اهليوالنية، فإذا عاقته احتاج أن يتوصل باملقاييس ويدرك بشيء بعد شيء، وأيضاً العقل الثاين 
ية، وإمنا كان الوهم كذلك ألنه يقبل آثار اجلسم فيجسم بالوهم هو الذي عليه األقدار واملسافات اجلسم

األشياء وينكر الصورة اردة، وأما إذا مال إىل العقل األول احتد به، فإذا أدى إليه الوهم اإلثار اليت قبلها 
ل للعق: وقال. من احلس علمها علماً عقلياً، وألقى عنها األقدار واملسافات، وذلك أنه يعلمها علماً صورياً

النفساين طرفان، أحدمها طرف الوهم، واآلخر طرف العقل األول، فأما إذا مال إىل الوهم كان فكراً 
وروية ال يلتبس عليه الوهم فرييد أن يتخلص، وأما إذا مال إىل العقل األول كان عقالً مدركاً بال روية 

رك بال وهم وال فكر، وال يقدر وال فكر وال زمان، فالفكر إمنا هو العقل الومهي والعقل النفساين املد
  .الوهم على أن يتوهم شيئاً بال شكل وال قدر جرى

    

أراد بذلك أن مييزه من قوى النفس النامية واحلسية، الن احلس . العقل وحده ال ميوت: وقال الفيلسوف
ذا العامل، والنماء يضمحالن، وألن النفس استفادما من العامل اهليوالين، وأما العقل فلم يستفد من ه

w  .فلذلك بقي
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إن العقل النفساين إذا اتصل : إن هذا املرء الفاضل قال يف كتاب النفس: قال فرفوريوس ، وهو املفسر
بالعقل األول اخلالص كان عاقالً دائماً، ومل يكن عاقالً مرة، ومرة غري عاقل، فإذا فارق البدن كان أحرى 

ن احلس والنماء والتوه والفكر فإا كلها تبطل مع بطالن أن تلزمه هذه الصفة وال تفارقه، وأما آلخر م
وأما العقل فليس من . اجلسم، وذلك أا أثر النفس يف اجلسم، فإذا بطل اجلسم وفارقته النفس بطلت هذه

  .قبل اجلرم كان، وال من قبل النفس، بل النفس كانت من أجله وصورا

أما احلريف واملر والعفص واحلامض ما بينهما يعين بني الرسم من حيز احللو من حيز املر، ف: وقال آخر
ويكاد يكون عدد صور الطعوم مثل عدد صور األلوان، هذه سبعة وتلك سبعة، فالطعم : قال. احللو واملر

حالوة ومرارة وملوحة ومزوزة وحرافة وعفوصة ومحوضة، واأللوان بياض وسواد وقتمة وخضرة وامسا 
ما بال : نكر أن تكون الصفرة منفردة فجعلها بني الشقرة واخلضرة، وقيلجوين وشقرة ولون السماء، وأ

إن : الطعم منبعث من الشكل ضد، وكذلك يف األلوان وليس كذلك يف األشكال ألنه ال ضد هلا؟ فقال
ما : وقيل. الشكل واحد منه منبعث كل شيء، وهو املدور، واألشكال كلها مأخوذة منه لكثرة زواياه

إن الدهن وما أشبهه ال ينقسم إىل حنس إمنا : الرائحة إذا مل يكن من حيز الغذاء؟ فيقالبال الشيء ذي 
اجلنس واحد والشهوة كلها تكون يف ذلك اجلنس، فال جيذبه به جنس آخر إليه مثل التفاح، فإنه ال جيذبه 

 الطعم وحده إليه حسن الطعم مع حسن الرائحة، والشهوة لطعمه مما ينقص رائحته عنج الشم، وإذا كان
فأما أهل دهرنا فإم خيلطون قوة الطعم والرائحة يريدون : قال. ال جياذب حاسة أخرى كان أقوى له

بذلك اجتماع اللذتني، فإما إذا كان ذلك كذلك مل يكن الشام الذائق جيد ما جيده الذائق وحده، وال 
  .ينميهاالرائحة الطيبة تصحح األعضاء، كما أن الغذاء : وقال. الشام وحده

زعم بعض األولني أن اجلسد يكون مواتاً وهو يئة من اهليئات ومقدار من مقادير املزاج، مث يكون : وقال
مل نر آلة قط من آالت : حيواناً إذا تغريت هيئته ومزاجه إىل بعض ضروب التغيري، وضرب مثالً فقال

ا إذا فارقتها استحالت إىل غري ما كانت الصناعات بعمل اآلهلية سوى هيئة غريها من اآلالت، ورأينا هيأ
عليه، كقدوم النجارة ينحت قدوماً فإذا قلبت هيئتها إىل املنشار بطل النحت ا وحدث النشر ا، ألن 
ما يف احلديدة املصنوعة قدوماً أو منشاراً أمر يبس أو الن، إذا زاد على مزاجها أو نقص مل تكن احلديدة 

 أن يبسها أسرف لنقصت، وكذلك لو أسرف لينها ملا مضت فيما حتمل عليه باحلال اليت تقطع ا، فلو
من األبدان، فاملزاج الذي مزج ا طبيعة احلديدة كانت احلديدة ماهية، فإجتماع قدر املزاج واهليئة تكون 

يئة القابل وزعم أن الطبائع األربع ملا كانت مبقادير معتدلة يف بدن احليوان املهيأ ذه اهل. األعمال للعمل
ومنهم من زعم أن البدن يكون على . للحس كان البدن حياً، وإذا تغري املزاج وانقلبت اهليئة كان مواتاً

إنا مل : قدر املزاج، ويئة من اهليئات ليحدث يف ذلك البدن عرض يكون حياة ونفساً، وضرب مثالً فقال w
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 نتجا فعالً، وذلك إنا مل نر برد احلجر يهبطه وال نر شيئاً مفرداً من العامل يفعل بوحدته، فإذا زاوجه غريه
فلم آثر اإلنفراد :حره وال لونه وال عرفه وال طعمة وال صوته، فلما ازدوجت كان اهلبوط هلا فعالً، قال

ورأينا احليوان ركب من أشياء مفردة قلنا إن احلياة مثرة أفراد ازدوجت وهي عرض يف البدن ألن ! بفعل
نه ال يكون وال يفسد، بل اإلفساد للموضوع، فلما رأينا احلياة تكون وتبطل بال العرض واقع عليها أل

إمنا مثلها يف حدوثها بني االثنني كمثل : وضربوا مثالً وقالوا. فساد البدن جعلناها عرضا حادثاً يف البدن
بني العفص الصوت احلادث بني الندين املتضادين، أو كاللون احلادث بني لونني، كالسواد احلادث من 

والزاج، وكغري ذلك من األشياء، األلوان والطعوم واألعراض احلادثة من بني األلوان املختلفة، ويضاف 
  .هذا القول إىل زينون وهذا ظن زائف ورأى مضعوف

    

وقد سبق يف صدر هذا الكتاب ما يستبان معه تأوه النفس من البدن واستقالهلا جبوهرها وغناها حبقيقتها 
اجة إىل البدن إال إذا أخذت البدن واستعملته وصرفته عن لوازمه وأعراضه الالئقة به، وأما النفس وأا حمت

ذات النطق والعلم واحلكمة والبيان والفكر واإلستنباط والعقل والنظر فهي أعلى وأشرف من أن يكون 
حمصاة، وليست تلك من هلا الوصف مبعونة البدن وارفاده، واألسباب احلادثة بالبدن العارضة له معروفة 

هذا كله يوجد يف اإلنسان وباإلنسان، ونعوذ باهللا من اخلبط يف . حقيقة النفس بسبب، وإن كان جمموعاً
  .القول والعمل

ملا : إن البدن يستحيل من حال إىل حال فيكون مرة مواتاً ومرة حيواناً، وضرب مثالً فقال: وقال آخر
تحدث أفعاالً مل تكن هلا كاملاء يستحيل خباراً صاعداً بعد أن بدأ رأينا األجسام تستحيل عن طبائعها وتس

هابطاً، وكاملاء يغذو مثر األزهار ويستحيل دهناً مث يعود الدهن ناراً عند قلب إناه واغتذائها به، فلم مل 
لة يكن يف طبعه من استحالته أال يستحدث فعالً وانسلخ من فعل غريه قضينا على أبدان احليوان باالستحا

احلي هو امليت مستحيالً، والميت هو احلي : والتكفؤ بني املوت واحلياة، واحلركة والسكون فقلت
مثال ذلك عصري العنب يكون عذباً حلواً غري مسكر، مث يستحيل مخراً مراً : مستحيالً، وضرب مثالً فقال

حالت فتغريت أفاعيلها لتغري مسكراً، مث يعود خالً حامضاً خمدراً، والعنبة واحدة مل تربح إال أا است
  .حاالا، وكذلك البلحة تكون بسرة، مث رطب، مث مترة فهذه مجلة أقاويلهم يف أن النفس ليست بعني

    

وأما من زعم أن النفس عني فإم اختلفوا يف كيفيتها وموضعها وزماا وحركتها وسكوا ومجع أفعاهلا، 
وزعم آخر أا يف مجيع أجزاء . وضع يعلم مبفارقتها البدنفزعم منهم زاعم أا عني سوى البدن ذات م

wواحتج آخر أا ال تعلم إال مبفارقة . زعم آخر أا ليست تكون إال يف مواضع احلس. البدن النامية
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مل نر النفس تعلم إال صوتاً او عرفاً أو طمعاً أو لوناً أو ملساً، وهذه األشياء اخلمسة ال تقع : وقال. اجلسد
العني واألنف واألذن واللسان وسائر البدن للحس، :  هذه األجزاء اخلمسة البقية من البدن، وهيإال يف

فلما رأينا النفس حمتاجة إىل هذه احلواس اخلمس قضينا عليها باجلهل إذا كانت مفردة وحدها، وقضينا هلا 
ىل ذكرنا كمثل النور الذي ال إمنا مثل النفس يف حاجتها إ: وضربوا مثالً فقالوا. بالعلم إذا قارنت البدن

وكالنافخ يف املزمار ال يسمع لنفخته صوت إال باملزمار، وال . يرى إال على بدن ال يرى ذلك البدن إال به
ملا رأينا النفس إذا فارقت : وأما الذين قالوا إا يف مجيع البدن فإم قالوا. يسمع للمزمار صوت إال بالنفخ

وأما الذين قالوا أا يف . فس حيث األجزاء النامية، لذهاب النمو عند مفارقتهاالبدن ال ينمى علمنا أن الن
ملا رأينا النفس إذا فارقت البدن ال ينمي علمنا أن النفس حيث األجزاء النامية، : مجيع البدن فإم قالوا

 حيث جتد غذاءها، مثل ذلك مثل النار اليت ال تكون إال: وضربوا مثالً فقالوا. لذهاب النمو عند مفارقتها
وأما الذين قالوا ال تكون إال يف األعضاء . فالنار كالبدن، والغذاء كالنفس. فإذا فارقها غذاؤها بطلت

ملا رأينا النفس ال تفارق البدن إال علمت ومل نرها علمت إال يف بعض البدن، علمنا أا : احملسة فقالوا
 مثل أعضاء احلس للنفس مثل املغناطيس اجلرار للحديد، إمنا: وضربوا مثالً فقالوا. ليست يف مجيع البدن

ومنهم من زعم أا غري . فهو أفق بني احلديد واحلجر، وكمثل البخار الذي ال حيتاج آلة احلس لذلك
ذات موضع تغتذي من البدن مبا يشاكلها، وأا تعلم باحلدقة والصماخ واخلياشيم، وما أشبه ذلك، مما ال 

وزعموا أا تفعل باملعدة والرئة والطحال والدماغ والدم واملرتني والبلغم من . اطنيقال له ظاهر وال ب
وزعموا أا تعمل وتفعل بالكبد والقلب املصطفى من دم الكبد املستخلص من . الفواعل اليت ال حس هلا

وزعموا أن هذه الروح تنبعث من القلب يف عرق أجوف ذي طرفني حىت تصل إىل . تصفيح الغذاء
واحتجوا بقول أسندوه إىل بعض سلفهم وأظنه أفالطون حيث . دماغ منتشرا يف عصب احلس واحلركةال

إن يف البدن ثالثة ينابيع، ولكل ينبوع جداول تفيض ما محلت إىل أقطار البدن، فأحد الينابيع : يقول
ام، واآلخر القلب الثالثة الكبد وهو ينبوع الغذاء، وجداوله عروق الدم الساقية جلميع األعضاء واألجر

وهو ينبوع روح احلياة، وجداوله عروق األوراد الضوارب الناشرة لروح احلياة يف مجيع األعضاء، واآلخر 
ملا رأينا : وقالوا أيضاً. الدماغ وهو ينبوع احلس، وجداوله العصب احملس الشامل جلميع األعضاء احملسة

غاية الفعال، ورأينا غاية أفعاهلا استيالهلا روح احلياة، ألن الطبيعة حتكم أفعاهلا وتفصلها لعلة، ورأينا العلة 
احلياة أفضل أفعال الطبيعة اليت إياها عمدت وإليها صمدت، وأول فعلة فعلتها من هضمها الغذاء يف 

ملا رأينا أفضل األفعال وأكثرها وأقواها للحرارة ورأينا ذلك يف مجلة : واحتجوا على ذلك بأن قالوا. املعدة
 يف اجلنس املستحيل منه اجلنس النامي واجلنس احلي فلما قضينا للحرارة بشرف الفعال، ورأينا العامل

إمنا مثل النفس : وضربوا مثالً فقالوا. الفعال أشرف أفعال الطبيعة شهدنا أن روح احلياة جزءاً من احلرارة w
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وزعم آخر أا ذات موضع . امليف البدن كالشمس يف العامل املسخنة بنفسها الفائضة خبريها على مجيع الع
وتغتذي مبا يشاكلها من غذاء البدن، وأا عني سوى البدن تكون يف البدن، وأا عالمة بنفسها 

النفس نور مفرد ال حر فيه وال برد وال طعم وال عرف وال صوت، : متحركة، ووصفوها بصفتها فقالوا
لوان واآلثار بالنور علمنا أن األبصار عاجزة عن العلم ملا مل نر األبصار تدرك إال األ: وضربوا مثالً فقالوا

باأللوان إال بإفادة النور إياها ذلك العلم، وملا مل يكن للشيء أن يفيد ما ليس من جوهره علمنا أن العلم 
من جوهر النور، فلما رأينا العلم من جوهر النور علمنا أنه معلول واحد، واملعلول الواحد ال يكون من 

    ادتني، كاحلر ال يكون من النار علتني متض

والثلج، فلما صح هذا عندنا علمنا أن النفس ليست مبخالفة للنور، فقضينا على النفس والنور باملوافقة 
  .وأما من جنس واحد

ورأينا اآلذان ال تدرك األصوات إال باهلواء املوصول لألصوات إىل األصمخة، ومل نر اهلواء أوصل :قلنا
وكذلك رأينا اخلياشيم ال تدرك األعراف إال :  وصفائه املشتبهني بالنور وصفائه، قالواذلك إال برقته

مث : باهلواء، ورأينا اللسان املدرك للطعوم ال يدركها إال بالرطوبة واللني املشبهني لرطوبة اهلواء ولينه، قالوا
يظ األبدان مستغلق على ما فيه رأينا احملسة تدرك احلر والربد يف اهلواء واملاء ورقيق األبدان، وأن غل

فلما رأينا : حمسوس ال يظهر منه إال األرق من األبدان ميازحه فيظهر منه كرامته فتوصله إىل احلس قالوا
األشياء املوصلة متفقة على صفة واحدة من الرقة واللني اليت يف صفة النور قضينا للنور جبميع وجوه 

وضربوا مثالً .  العلم ومفيده ومستفيده فقلنا النفس النورإيصال احملسوس إىل احلواس، وجعلناه سنخ
وكذلك النفس حيث كانت . مثلها مثل السراج املنري عن نفسه املنري عن غريه املفيد للعلم لغريه: فقالوا

  .علمت وأفادت العلم

 مبا سبق يف قد حوت أبقاك اهللا هذه املقابسة ضروباً من الكالم يف النفس خمتلفة ومؤتلفة، وأنت إذا عنيت
الكتاب ومبا يتلوه أيضاً يف الثاين غنيت عن اإلكثار الذي رمبا صد عن حتقيق املراد، والكالم كله بني 
زيادة رمبا جلبت الفساد وفتحت باباً إىل الشك، وبني نقصان رمبا جلب األشكال وصار طريقاً إىل 

، فكيف إذا كان يف الغامض اخلفي وهذا إذا كان املتكلم عليه من باب اجللي ومن فن الواضح. اللبس
اللطيف احملتجب؟ وهذا اقتصاد مين وحتفظ واستدعاء للمراقبة والتيقظ، فقل من استرسل وخطب مطنباً 

وأعجب مبا يأيت به مستحسناً إال دخل على صوابه ما يثلمه ويكسره، وغلب على خطله ما يتأدى به 
يفاً يستجمع إىل السامع ما يربط مراده، ويف الغامض وخري الكالم يف الواضح اجللي أن يكون لط. ويشهره

فأما إذا افتت املعاين تارة بسوء . اخلفي أن يكون مكشوفاً ليلحق السامع منه ما حناه ببحثه وطالبه
wالتأليف، وتارة باإلكثار، وتارة بالتعريض، دخلها اخللل ومل يبلغ احملصل هلا على ما قد ثبت رأيه وساق 
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، على أين أعذر كل خطيب مصقع، وكل بليغ وكل باحث متوغل، وكل طالب مترفق، نظره وسعيه إليه
إذا تكلم يف النفس وحبث عن شأا أن يعيا وحيصر ويقصر، فإن املطلوب يف هذا األمر صعب، والغاية 

بعيدة، والشوط بطيء، والعجز شامل، والناصر مفقود، والتعاضد مرتفع، والقوة حمدودة، والقدم زاللة، 
وإذا كان النظر يف النفس على ماأصف مع روادف ال أيف بتسطريها يف هذا املكان، فكيف . ملنتهى حريةوا

فكيف الكالم يف العلة األوىل وهو ! الكالم يف العقل وهو البحر العميق، واملعىن الذي هو يف ذلك أنيق
شتعل بارق هذه احلال وا! الذي كان إليه القصد، وعليه وقف العمد، ومن أجله حيمل عبء هذا األمر

وصرب على آثار الكون والفساد، وترقى يف سالليم الغرر واخلطر، وجترع كل كأس هي أمر من الصاب 
والصرب، وفقد شرف اإلتصال بالباري، ودق البحث، ولطف النظر؟ وبقدر رتبة العقل التذ الكالم عليه 

ت وجرد السعي، ويتلي عن كل وطرب على اخلرب عنه، وبقدر حماسن النفس عرض العشق وبذل الصو
إلف، وكيف ال يكون الكالم يف هذه املعاين صعباً والبحث شديداً والقوة عاجزة، وأنت لو أردت آثار 

الطبيعة يف عرصة الكون والفساد من هذه الرتبة املكلة لألبصار بعد استنفاد قواها، واملسددة لآلذان بقدر 
عليه، نعم ولو كان كل من هو يف مسكك ظهرياً لك ونظرياً استيفاء ما فيها، مل تستطع ذلك ومل تقدر 

يا هذا أرفق فاإلستقصاء : معك؟ وكان أبو سليمان إذا رأى بعض أصحابه يتشدد يف هذه الوجوه قال له
وعليك . فرقة إكتف من هذا املطلوب مبا جياد به عليك ويساق بزمامه إليك، وال تعنف فالعنف حمرمة

  :  والشاعر يقولبالرفق فإنه سحر النفس،

  والدر يقطعه جفاء المحالب

وقد واهللا صدق وقال احلق، إن طلب ما ال ينقاد لك لترب به مثل ما ال تنقاد له حبسرك عنه شقاء ومذلة 
  .وتضييع زمان وإمارة بسعي واحتمال خسف واختراع أسف

    

النفس حاطك اهللا قوة شريفة آهلية ية، واصلت أبناء الطبيعة على قدر قوابلهم جبود العقل الذي له الرتبة 
ومراتب أبناء الطبيعة خمتلفة اختالفاً ال اية له، وكل قد . األوىل بقدر ما له من الفيض من العلة األوىل

بائه إياه وكرهه، ولكن هكذا كان وعلى هذا نال شيئاً فال ما ناله به عرفه وطلبه وال ما حرمه حرمه إل
  .بان، فليكن الرضى واقعاً حبسب املوجود ذلك اود به عليك

واعلم أن الصورة اليت هي حميطة من األول إىل اآلخر شائعة بني الطرفني ال بينونة هناك وال فضل، وال 
يء، أو شيء يف شيء؟ حيلولة وال نقص، فكيف يكون على هذا النهج شيء عن شيء، أو شيء سوى ش

وإمنا ثبتت هذه األمساء بالنظر الثاين ملا حلظت مواصلة آلثارها ومواصلة لقوابل آثارها، وعلى احلالني كان 
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اإلختالف واإلئتالف، والتباين والتواصل، والتفرق والتجمع، واجليئة والذهاب، والورد والصدر، والعظم 
ىل هذا اجلانب ويربز ذا املثال يف بالد القوابل، ال يف بالد واللطف، والكبري والصغري، ومجيع ما يتجوز إ

الفواعل، فسدد حنو هذين النجدين طرفك وسرب إليها رفقك ولطفك، فإنك جتد املواد اليت من شأا أن 
تفعل على مراتب اإلنفعال، وجتد الصور اليت من شأا أن تفعل على مراتب الفعل، وتعلم أن االعتبار 

بالصورة، وتارة باملواد، وأن ما تركب منهما وبينهما واستبد ما واستند إليهما هو يف عرض تارة ينفرد 
ذلك االعتبار ويف حومة ذلك النظر، وأن الشك إن قدح، والغلط إن سنح، فإمنا هو من إضافة شيء إىل 

إن كان لك مسع غري شكله، أو حتليته بغري ما هو الئق به وقد طال الغناء واحلداء يف هذه املواضع، ف
فاطرب وترنح وخذ وجد واعدل واعقل واسلم وأقدم وانعم وارق وابق، وإن كان بك صمم فاعطف 

  .على دائك وسل عن دوائك فليس حيسن باألخشم أن يفتري على من يشم، والسالم

  المقابسة الثامنة والتسعون 

  !في المعاد وهل هو حق أو تواطؤ من األقدمين؟

هل جيوز : ر املتفلسف، وكتب لنصر الدولة عامني، وكان كثري الفضل فقيل لهحضرت القومسي أبا بك
أن يكون إثبات الناس للمعاد واملنقلب اصطالحاً منهم ومن أكابرهم وعقالئهم يف بدء الناس وسالف 
    الزمان، مث ألف الناس ذلك وهتفوا بنشرة وهلجوا بذكره، مع تأكيد الشرائع وتأييد الكتب الناطقة به؟ 

املعاد أثبت يف أنفس الناس وأرسخ يف عقوهلم وأعلق بأذهام من أن يكون أصله راجعاً إىل التواطؤ :فقال
وهذا ظن رج، ورأي فائل، وعقل مغرور، وقول رذل من ! والتشاعر، ومردوداً إىل اإلصطالح والتناد

له وال دليل عليه؟ ومل وهال وقع االصطالح على دفعه وإبطاله وأنه ال حقيقة . خلط فاسد ومزاج مؤف
مل ترد الكتب باحالته وبنفيه وصرف الظنون عنه ومنع اخللق اعتقاد صحته؟ ومل مل يعرض يف إبطاله وترك 

اإلميان به أرب ومراد وبغية وسبب والناس من جهة احلواس والشهوات وحب العاجلة ونيل اللذة أكثر 
باً وأثقل احتقاباً وأبني مساعاً وأقرب نزاعاً؟ ولكن نظراً وأقوى وأنفذ عزماً وأشد انقياداً وأسرع ارتكا

العقول أبت ذلك إباء ظاهراً ودعت إىل إثبات الثواب والعقاب يف الثاين دعوة مشهورة متصلة على 
اختالف لغات أرباا وتباين إشارات املخربين ا، ومل تكن هذه الدعوة عن قسر ومتويه، وال حيلة وال 

وكيف يسع عاقل يظن أن الناس على ماهم عليه يف ! إيضاح وبينة وإفصاحمكر، بل دعوة وحتقيق و
أديام وحنلهم وعادام ومصارمتهم وتعاديهم وتظاملهم مع اإلستطاعة احلاضرة، والتكليف العام، ومعرفة 

األصلح واألفسد واألحسن واألقبح، يفنونن ويتبددون ويهلكون عن حال باقية ا حيسن احملسن ويثاب 
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 فيعرف املتعين؟ هذا ما ال جيوز جبوازه عقل وإن قسر، وال يلني له قياد وإن استميل، وال يدنس به اخلري
وهم وإن استكره، وإمنا يتحرك عند هذا الظن من ضاق جممه، وقل علمه، ونبا مساعه وفهمه، وفسد 

الناظر يف أثناء حسه ومزاجه، وجعل نفسه مصباً لكل ريح، ومغيضاً لكل سخف، وجمازاً لكل حافر فأما 
األمور، الواعي أحاديث الزمان، الفاحص عن السرائر، الطالب لظاهر األحوال وباطنها، فإنه يربأ بنفسه 
عن هجنة هذا الرأي، واحنالل هذا العقد، ويشتمل على ما نطقت به الكتب القدمية، وتضمنت األسفار 

ديدة، وشهدت له الفطرة السليمة، ودعت الصحيحة، وأتت به الشرائع الصادقة، وبنيت عليه األذهان احل
إليه العقول الراجحة،؟ وهذا وإن متادت يف األحداث األغمار، وغلب على من ال خربة له مبا يأيت به الليل 
والنهار، فأما من له رغبة يف حياطة دينه، ومهة يف معرفة التغمض و الواضح من نفسه وعامله، وحبث عن 

الباطن، ونظر يف السياسة اآلهلية واإلنسية وخرب باملورد واملصدر ليصري ذلك الراشد واملصاحل يف الظاهر و
املتولد عليه، فقد محاه اهللا غائلة هذا الرأي، وكفاه مؤنة هذا اخلطر، وجعله يف األعلني يف حظرية القدس 

  .وحضرة األنس، حيث ال عبء وال ثقل، وال فراغ وال شغل، وال هجر وال وصل، وال ذنب وال عذر

  المقابسة التاسعة والتسعون 

  في أن العالم من حيث هو كائن فاسد ومن حيث هو فاسد كائن

    

العامل من حيث هو كائن فاسد، ومن : مسعت بعض مشاخينا ببغداد، وغالب ظين أنه نظيف الرومي يقول
حيث هو فاسد كائن، فلذلك نظمه بدد، وبدده نظم، ومتصله مفصول، ومفصوله متصل، وغفله 

وم، وموسومه غفل، يقظته رقاد، ورقاده يقظة، وغناه فقر، وفقره غىن، وحياته موت، وموته حياة؛ موس
أنظر إىل السماء نظراً : فال أطيل، ها هنا مثل يرتع إىل احلس ضرورة ويعترف به العقل اضطراراً: قال

ها استقراء تاماً، فإنك جتد شافياً، وتأملها تأمالً بليغاً، وجل يف آفاقها ببحثك ونظرك ملياً، واستقر صور
على هذا إدراك احلس، وسابق العيان، . جنومها منتثرة متساقطة كأن سلكها قد وهى، ونظمها قد اخنرط

وشهادة النظر، وظاهر اخلرب واألثر، مث إنك ال تستثبت بعد إمعان النظر وإنعام الفحص ومواصلة البحث 
ونة وزناً، ومعدلة تعديالً، ومنظومة نظماً، ومعبأة تعبئة، أن جتدها متسقة إتساقاً، ومتفقة اتفاقاً، وموز

ومزينة بكل زينة، وحمالة بكل حيلة، حىت يقضي اختياراً واضطراراً وانتهاراً واقتداراً أا زالت عن حالتها 
املعروفة، أو حالت عن صورا املألوفة، بأقل من مثقال ذرة أو هباءة تربة، افت أصله، وبطل بعضه 

 واضمحل خفيفه وثقيله، وبار كثيفه ولطيفه، واضطرب أوله وآخره، واختل حميطه ومركزه؟ وهذا وكله،
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ألن احلس حس قضى يف األول قضاء مبا يف الطبيعة من اخلل والنقص والتلون، وقدمياً قيل احلس حاكم 
مؤنس، وساع مفسد، ومتوسط عياب، وقاض خصم، ودليل سوء، ومشاطة مشوطة؟ وموضح البس، 

قد مدلس وخاطر ملفق، وصديق متملق، ومعلم مضل، ومقوم مزل، وناصح مزور، ومرشد مغرر، ونا
. ال مقنع به وال مفزع إليه، وال خري فيه وال معول عليه. وجار خماتل، وشريك سروق، ووافد كذاب

قل رفيق فأما العقل فإنه يقضي بانتظامه ودوامه وسالمته وصحته وثباته واتصاله والتئامه، وذلك ألن الع
عفيف، وقاض عدل، وصديق مشفق، ووالد حدب، وجار حمسن، وشريك ناصح، وهاد صدوق، 

وصاحب مؤنس، وخطيب حمقق، وزاد مبلغ، ومداح مفهم، وحمدث مطرب، وجليس فكه، ونور شائع، 
وضياء ساطع، وقول فصل، وركن وثيق، وجوهر شريف، وطود منيف، ونقطة متصلة، وذات مقدسة، 

من ذا يقدر على مدحه وتقريظه ونشر خصائصه وحتصيل فضائله؟ له الوجود . د حبتوخري حمض، وجو
  .احلق من املوجود احلق وله احلكم الفصل من احلكيم العدل

وإمنا أومأ هذا الشيخ إىل املعىن إمياء خفياً اتسع عنه هذا الذي تراه وتقرؤه، والعلم ظاهر لنا، فلهذا يزكو 
. ق، ومثرته حلوة، وعوده ناضر، وسلطانه قوي، وعزه أقعس، وذروته عاليةعلى البذل، ويزيد على اإلنفا

  .من حتلى به ظهرت عليه جدته، واستقامت له عادته، ومن تعرى عنه خبست قيمته، وبدت عورته

  المقابسة المائة 

  في معنى قولهم فالن ملء العين والنفس

ال أدري : العني والنفس، ما معناه؟ فقال فريوزفالن ملء : سأل أبو سليمان يوماً الطبيب املعروف بفريوز
  .فإن شئت أن تصدق علينا بفائدة؟ فإن زكاة العلم أوجب على ربه من زكاة املال على صاحبه

هذا سهل جداً، وما أحب أن يقال هذا، فإنه يدل منك على عجز قد حماه اهللا عنك، : فقال أبو سليمان
  .وعلى ملق قد رفع اهللا منه قدرك

ما أحوجين إىل أن أملك رضاك باتباع أمرك، وأبلغ إرادتك فيما يشرفين بالطاعة لك، وما : وزفقال فري
أنضاءل العلم إال للعلم، ال أمتلق إال ألهله وليس بعد هذه املراجعة احملمودة إال إسعاف مبا يف طي 

     املسألة؟ 

ول بالعني إذا نظر إليه، وبني املخرب فالن ملء العني والنفس أي جيمع بني املنظر املقب: معىن قوهلم: فقال
وكان هذا كالزجر من الناس بالفرق بني الشخص والنفس، فإن . املمدوح باللسان إذا أشرف عليه

أحدمها إذا البسه اآلخر كمل اإلنسان ما، وإذا أخطأه أحدمها كان نقصه من جهته، وإذا مل يكن من 
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ين أن يكون اإلنسان ملء النفس إذا مل يكن ملء العني، النقص بد فألن يكون من قبل ما للعني أوىل، أع
ألنه إذا كان ملء النفس غري ملء العني كان روحاً كله لطيفاً وديعة، وإذا كان ملء العني غري ملء النفس 

كان بدناً كله كثافة وغلظاً، وكان أحدمها نصيبه من اهليوىل أكثر، واآلخر قسمه من الصورة أوفر، فإذا 
وإمنا قيل يف اللغة العربية هذا ملء هذا أي مالؤه، ومنه املالوة ومنه املأل . الكمال املطلوبائتلفا كان 

عني اهللا عليك أيها السيد فواهللا ما جند : فقال فريوز. واملال واملال، واإلشتقاق معروف ال يدفعه إال ضعيف
علم يقيناً إال حبسن تعريفك إذا شفاء لداء اجلهل إال عندك، وال نظفر بقوت النفس إال على لسانك، وال ن

فاحتناك، وال جيمل ظننا بأنفسنا إال إذا أبعدنا عن جملسك، ولو كانت هذه الفائدة عندنا بعينها أىن لنا أن 
  .نأيت ا على هذه الطراوة واحلسن؟ أمتع اهللا األرواح برؤيتك، والعقول دايتك

ما أعلقين مبودتك وما أوثقين مبروءتك، جزاك اهللا مسع اهللا منك، وأجاب مثله فيك، ف: فقال أبو سليمان
  .خرياً

  المقابسة األولى بعد المائة 

  في أنه ليس في الدنيا خصلة يحسن اإلنسان فيها إلى نفسه

  ويحمد عليها إال العلم 

ليس يف الدنيا خصلة حيسن اإلنسان فيها إىل نفسه وحيمد : قال أبو القاسم عيسى بن علي بن عيسى 
 العلم وما يدخل معه كالصرب والكظم والتغافل واالغضاء، فأما اخلصال البواقي فإن اإلنسان عليها إال

  .حيمد ا إذا أحسن إىل غريه، أو شكره يف ذلك اإلحسان غريه

أكرمك اهللا وأبقاك إمنا يبعثين على رواية كل ما مسعته من هؤالء اجللة األفاضل عشقي هلم ومحدي هللا 
نهم، فال تقرأن هذا الفصل مث تقول وما يف هذا من الفائدة؟ فإن درجات احلكمة تعاىل على ما أتاح م

وهذا الشيخ ممن قد أعلى . خمتلفة، ولك كلمة قائل، ولك قول داع، ولك عمل عامل، ولكل عامل راع
 اهللا كعبه يف علم األوائل، ووفر حظه من احلكمة املبثوثة يف هذا العامل، وفيما قال حث على حسن معرفة

فضل احلكمة، ويف معرفة فضل اإلنبعاث على اكتسابه واالستكثار منه، فإن احلكمة سكينة آهلية، وحلية 
ملكية، وقنية عقلية، وقد أطلقه الناموس احلق على اهللا عز وجل، فما ظنك مبا يبعث رب العاملني به 

لناظرين، تبارك اهللا رب وخالق اخلالئق أمجعني مث يبحث به بشر خلق من املاء والطني، وأبرز لعيون ا
  .العاملني

w  المقابسة الثانية بعد المائة 
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  في أن كل شيء في اليقظة يجوز في المنام

  إال التركيبات 

كل شيء أجوزه من آثار النفس فإين أجوزه يف اليقظة، وكل شيء أجوزه يف اليقظة : قال بعض أصحابنا
 وإمنا أعين مبا : قال. ا أموراً ال تستجيب املواد هلاأجوزه يف املنام، إال التركيبات، ألن النفس ختترع

  .أجوزه اإلنذارات واإلطالعات وقوة الكهانة وما أشبه ذلك

وهذا الذي قاله هذا الشيخ حيتاج إىل شرح،ولعمري للنفس هذه القوة، وهي هلا باحلق والواجب، ولكن 
 فيمكن التخلف عليه مبا يزيده البيان عن كون ذلك على التحقيق بالفعل عزيز، ولعل الزمان يتسهل

شرحاً ووضوحاً إن شاء اهللا عز وجل، وعلى ذلك فإين أقول يف هذه احلال ما تعني من احلق الذي إياه 
نقصد، ويف طلبه نسعى وحنفد، وأرجو أن ال يكون هذا االعتزام والتجرؤ يعتاقين بعد ذلك األستعفاء 

منخدعني يف طلبه فندعي ما ال نفي به، وال حيسن بنا أن والتاليف، وليس ينبغي لنا أن جنترء على العلم 
نتحل مبا وهبه اهللا تعاىل لنا وفتحه علينا فتومهت أنا مقصرون فيه، وكما أن إظهار التشحح مع إخفاء 

اجلود قبيح، فكذلك إظهار التفاخر مع كتمان القدرة قبيح، اخلري أبداً بني الطرفني والوسط مطلوب كل 
اً ال بأس أن يكون ذلك العطف على ما سبق من قول هذا الفيلسوف يف هذه املقابسة ذي عقل وعني، فإذ

يف موضعنا هذا فيكون هذا قد أفدنا مببلغ علمنا ووكلنا املستفيد منا يف الزيادة منها إىل غرينا، ممن قد رفع 
  .اهللا درجته علينا وجعله احملسن إلينا

    

لنوم واليقظة، وهي اليت يتحد اإلنسان بقوة أحديهما فتشرح له إعلم أن احلال اليت قد وضعت الفرق بني ا
أموراً قد سبقته بأعياا وجواهرها وأعراضها، وأموراً هي مشهورة يف اآلن على ما هي عليه من حقائقها 

: وزخارفها، وأموراً هي على الزماع يف الثاين من أوقاا وهذا اإلجنالء والشرح يستفادان من جهتني

ي اهليئة احلاصلة للشخص يف السنخ واألصل الذي يتفقان بالقسمة السماوية والقوى العلوية، إحدامها ه
واألخرى هي اهليئة احلاصلة للشخص يف الفرع، والثاين بالروية النفسية والقوى الفكرية وهاتان اهليئتان 

ي، فعلى هذا ال فرق بني إمنا ختتلفان يف النظر الطبيعي، وإال فاإلتفاق واقع بالنظر العقلي واألول اآلهل
اليقظة والنوم ما دام احلكم يصدر من صاحبهما على اطالع النفس وراحة الليل والفيض السابق، وهذه 
حال هلا مناسب كثرية إىل القوة والضعف والشدة واللني والعمود املنصوب، وحبسب ذلك يصح اإلنذار 

هذا املوضع ألن النظر كان موصالً باألمور اردة ويصدق الزجر وحتق الكهانة، وإمنا مل يتدافع احلال يف 
wواملباحث الصافية واحلقائق املثمرة للسكون والثقة، فأما ما اتصل بالتركيب فإن النفس تفعل قوا وتبدع 
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أصنافها وضروباً ال سبيل إىل رؤية شيء منها من القوة إىل الفعل لعسر اهليوىل وعدم أعياا، ألن الطبيعة 
وال تعطف عليها، وإمنا تقف الطبيعة عنها ألن النفس ال تأذن هلا يف توليها وال تلقي إليها ال تلهيها 

أماثيلها ورسومها، والنفس يف هذا تتشبه بالعقل فما مل جتد منه مل حتمد به وما أخذت عنه ال حتبسه عما 
  .يطلبه اجلود وإن كان يف الغاية والنهاية

فقد تيسر اآلن ما تراه .  وال جيوز طوقه، وال يتطاول إىل ما ليس لهاجلود ال يعدم طوره،: فإن قال قائل
من إيضاح ما قاله هذا الشيخ يف جتويزه يف املنام مجيع ما جتوزه يف اليقظة إال التركيب، ألن التركيب 

ورث يف الطبيعة يف قابل، ويف آثار النفس أيضاً تركيب ولكن اآلهي، أال ترى التحاب يف العدد 
والتكعيب والتثليث إمنا هو من فنون التركيب ولكن بنوع خارج من آثار الطبيعة يف املواد والتباغض 

املنقادة حىت إذا علوت من هذه الربوة إىل اللوائق بالعقل وجدت هناك أموراً يضل عنها وصف اللسان 
فوته ورصف البيان، وهلذا الفعل خصوصية ليس بعدها سعي وال دوا رضى جعلنا اهللا وإياك من ص

  .جبوده وقدرته

  المقابسة الثالثة بعد المائة 

  في أن األشياء التي توجد بالعقل وبالحس كلها اتبعت العلل

أنا شديد احلرص على معرفة شيء قد طال : قلت لعيسى بن زرعة أيب علي ، وابن عبدان الطبيب حاضر
ما هو؟ قلت أريد أن أعلم أن : فقال. ختلجه يف صدري مع مواصلة مسأليت عنه وحسن استفهامي ملا فيه

من أين ثارت عليك هذه : اإلشياء اليت جندها باحلس والعقل كلها اتبعت العلل والعلل األشياء؟ فقال يل
رأيت جالينوس يف منافع األعضاء يذكر أموراً ويكشف دقائق وينثر عجائب وينشر : املسألة؟ فقلت

اله واستنبطه يكاد يكون عن وحي وإهلام فضالً حكماً جليلة، ولعمري إن ما خلده يف ذلك الكتاب وق
فمما نزع إىل هذا البحث أين رأيته يصف العني ويذكر مكاا من اإلنسان وأا كالربيئة ! عن غري ذلك

. له والطليعة، وما دانا هذا وجرى معه، وذكر أيضاً اإلحتياط يف العني لكثرة آفات هذا العضو خاصة

 يف نقرة القفا واألخرى يف وسط اجلبهة ألمكن أن يقال جعلنا إحدى فقيل له لو وجدت إحدى العينني
العينني من خلف لتكون وقاية وحراسة مما يكون هناك وحيدث ويذكر الضرر الذي يعرض من تلك 

اجلهة، فكأنك أيها احلكيم ملا وجدت هذه األمور على ما نظمت به وعنيت أثرت منها هذه األغراض 
قوة بيانك ولطف إشارتك، فكأن األشياء تابعة للعلل على هذا، واملتبع مبقالتك من املعاين بفضل عقلك و

يقتضي أن العلل تابعة لألشياء، ليس األشياء تابعة للعلل، بدليل ما ضربنا من املثل، ألنك هكذا وجدا 
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ه بفضل فعلى ما وجدا بينتها ولو وجدا على غري ما هي عليه لكان استنباطك على ما كنت جتدها علي
    فحصك واستقرائك، فعلى هذا عللك اليت شرحتها وحكمك اليت استخرجتها تابعة ال موجبة؟ 

فقال يف جواب ذلك ما أحكيه على قصوري عنه، وكان ابن عبدان الطبيب ينصر ما يقوله ويرتضيه، 
األوائل، وقد زعم يف أول اجلواب أن للمسألة غوصاً وأا معروفة عند . ولقد اضطرب على كثري مما قال

إن : أوسعونا فيها كالماً كثرياً يف الكتب معروفة، وأقول يف هذا املكان ما يكون مقنعاً إن مل يكن كافياً
األشياء اليت من شأا أن تكون معلولة هي تابعة ال حمالة لعللها وإن اختلفت سبلها يف اتباعها كما 

ة فإا تقتضي شيئاً خاصاً، والشيء ما دام مقتضياً اختلفت أحواهلا يف كوا وفسادها والعلة ما دامت عل
فإنه يتبع علته اخلاصة به، وهي مع ذلك موجودة معه ال على معىن القران ولكن على معىن الوجوب، فقد 

والعلل بنظر ما على . قضى العقل أن مرتبة التابع دون مرتبة املتبوع، ودرجة املتبوع فوق درجة التابع
وعلل مصنوعة، والصناعة منقلبة للموضوع، ألن الوضع هو بالطبيعة يف األول، علل موضوعة، : ضربني

فإذا صحت هذه العربة إنكشف أن األشياء كلها عللها ومعلوالا على وترية واحدة وسنن واحد يف 
الوجود فمن العقل، وإن كانت موسومة بالتركيب بالعقل فاألشياء تابعة لعللها ما دامت العلل علالً هلا 

لعلة مستتبعة لألشياء ما دامت تابعة هلا، فاإلتصال بني العلل واملعلول إتصال آهلي ال فضل له وال بينونة وا
فيه، وهذا كله إذا حلظت مبدأ الوجود حبسب حدك ونظرك واستخراجك، فأما ما عليه العلة يف وجودها 

فجالينوس قد هجم .  تكرر القول فيهوما عليه املعلول يف وجوده معلوالً، فأمر ال يتميز إال بالترتيب الذي
إحدامها موضوعة لذلك ومطبوعة على ذلك، واألخرى يدنيها منها وضيفها : بنظره وفحصه على علتني

إليها ويشبهها ا اقتداراً بالعقل البشري وتصرفاً بالقياس األنسي، وإثارة للحكمة اآلهلية، واستنارة باحلال 
والقياس املشار إليه من األوىل برهاين، والقياس .  واألخرى صناعيةفالعلة األوىل طباعية،. التوحيدية

املدلول عليه من األخرى بياين، وإمنايفزع يف وقت بعد وقت إىل ما هو دون الربهان، ألن خفايا األشياء 
والعقل اهليوالين ال يفين يف هذا اجلسم اجلزئي كل اإلضاءات وال . وأسرارها وزواياها يف أعماقها كثرية

فلذلك ما ترى صاحب هذا العقل يطمئن مرة ويقلق مرة، ألن النفس متر به كالربق إذا . ترى كل ذلك
  .استنار أو كالنجم إذا هوى

. والكالم يف هذا الباب أطول مما يظن قد جتلى ذا القدر شيء ميكن أن يكتفي به مع التخليص فيه: قال

لة يف شيء من األشياء تكون ذاتية فال مثرة هلا عندك قد جتد ع: وأعدت هذا بعد على أيب سليمان فقال يل
إال أن تعرف أا كذلك فقط، وقد جتد علة أخرى لشيء آخر وال تكون ذاتية له ألن أخرى تزامحها، إال 

واحلال األوىل من العقل شبيهة مبا يف العقل، وكل . أن العقل يرتع فيها وينبسط يف استنباط احلكمة منها
wفعلى هذا التأسيس األشياء تابعة للعلل : مث قال.  للعق منه إال األينية والكمية والكيفيةما يف القوة فليس
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وهذا بشرح العقل ال بترتيب احلس، وال يتجرد . ألا معلوالا، والعلل مستتبعة للمعلوالت ألا علل هلا
أن يعطي حد العلة وال حد وإذا علوت عن هذه قليالً مل جتد ما ينبغي . حلظ العقل إال بشركة من املعلول

وإذا علوت عن هذه قليالً مل جتد ما ينبغي أن يعطي حد العلة وال حد املعلول، وإمنا ترسم هذه . املعلول
األمساء واأللقاب ما دامت تتصفح األمور وتقيس بعضها ببعض، وتستعمل أمساءها وتثبت صفاا، ولو 

 وإال ما اخترعته لفظي وال بيان له قوى؟ فائتة يف خلص النظر من هذا كله مل يشهد األوجد وإال واحد
هذه املضايق بقوى نفسك ودي عقلك، ودع عنك الغامض وغامض الغامض فإن ذلك يهيضك 

  .ويكدك

  المقابسة الرابعة بعد المائة 

  في أن األشياء كمالها محرك أول

  فلم ال يكون لها مسكن أول؟ 

إذا كان لألشياء حمك أول فلم ال يكون هلا مسكن أول؟ أل، األشياء : حضرت أبا سليمان يوماً فقيل له
األشياء تتحرك كما قلت وتسكن، ومعىن تسكن أا ال تتحرك :تسكن تارة وتتحرك آخرى؟ فقال

سكنت فمحركها يف احلقيقة هو مسكنها، ألا إليه تتحرك إذا حتركت، وبه تسكن إذا سكنت، ولو 
بغريه ال حتاجت يف التحريك إىل حمرك، ويف التسكني إىل مسكن غريه، ولكانت إما أن تأتلف السكون 

من جهة املسكن، أو تأتلف احلركة من جهة احملرك، وكانت تستمر على احلركة والسكون، أو كان 
  .املسكن ال خيليها فتتحرك باحملرك، وكان احملرك ال يدعها فتسكن

    

 تكرر اإلمياء إليها، وترددت العبارة على ألطف الوجوه عنها، يف هذا الكتاب، تأيب هذا والوحدة اليت
وذلك أن احملرك هو املسكن، واملسكن هو األول، النقسام األول احملرك . الوصف ومتتنع من هذه السمة

 وبالسكون مرة، بني احلالني املختلفتني، ولكن النقسام املوجودات اليت من شأا االنفعال باحلركة مرة،
ولو كانت األشياء حتتاج يف كل عرض إىل من تنسب إليه لبطل التوحيد رأساً، أعين أا كانت إذا 

تضامت حتتاج إىل ضام هلا، وإذا تبددت حتتاج إىل مبدد هلا، وعلى هذا سائر السمات، وليس يطرد هذا 
وهو الذي مجع وفرق، . على ما يليق بهالبحث وال يلزم هذا اإلعتراض، بل احملرك األول بالتحريك األول 

  .وحرك وسكن، وأعاج وأبدى وأفاد، كل شيء ما كان حمتمالً له، غري باخس وال ناقص

wوعلى أن األشياء : مث قال. وهذا كالم من سره التوحيد، فليكن إكثارك له على قدره وقدر حظك منه
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 له، ومنها ما حركته طبيعة له، ومنها ما بنظر آخر تنقسم انقاساماً آخر، وذلك أن منها ما سكونه طبيعة
هو مهيأ للسكون يف وقت وللتحريك يف وقت، فال يتحرك يف وقت السكون وال يسكن يف وقت 

فلو أن جمموع هذا الباب راجع إىل واحد مىت حترك شيء فإليه يتحرك، ومىت سكن شيء فيه . احلركة
فإن ظن . ل يدخل، والنظام يزول، والفساد يقعيسكن، ومىت لزم شيء جاً واحداً فله يلزم، كان اخلل

من ال خربة له وال معقول عنده مع هذا أن اخللل والفساد قد وقعا مبا تشاهد من تغري األمور، وتصرف 
الدهور، وتلف األنفس، وزوال النعم، وتنغص املرائر، واعتراض اآلفات والعلل، فليعلم أن هذا ليس من 

من أوجب احلركة العلوية بالفعل أوجب احلركة السفلية باإلنفعال، وذلك أن كل . قبيل ما كنا فيه
ولو كان هذا العامل السفلي ثابتاً على . فبحسب ذلك متزج هذه األركان، ويوجد منها اختالف الشأن

صورة واحدة كالعامل العلوي الذي هو على صورة واحدة، لكان ال خالف بني العاملني، وكان ال يكون 
ىل بتحريك اآلخر من العامل اآلخر بتحريكه، فحينئذ كان يسقط العلوي والسفلي فال يبني أحد العاملني أو

الفاعل من املنفعل، وال املؤثر من القابل، وال البسيط من املركب، وال البائد من الدائم، وال الصايف من 
حترك ما حترك إىل فالبواجب . وهذا كالم مرذول ليس عليه جة وال نور. الكدر، وال الطري من الداثر

واحد وسكن ما سكن بذلك الواحد، ألن هذه الفروع جارية على أصوهلا، وهذه األواخر تابعة لتلك 
فال تعادي . األوائل، أعين أن كل هيويل مهيئة لصورا اخلاصة ا، وكل صورة مهيأة هليوالها اخلاصة هلا

دامت سالكة حنو غاياا ساحبة لقوامها إىل ما وال فساد وال تظامل وال عناد يف هذه العناصر واجلواهر ما
  .هلا

ومن ظن يف هذين العاملني غري ما مها عليه فهو يف وادي الوهم وأسر احلسبان، أو به غلبة من مرة :قال
أوفساد من خلط، أو لعل تقليد من تقدمه قد أضله وأعماه وأصمه، ألن احلكمة بارزة، واألساس حمكم، 

ب منتشرة، والنظر مستخرج، والعقل جمد، والنفس حباثة، والطبيعة متصرفة، والقدرة ظاهرة، والعجائ
أنظر إىل . واألمور موروثة، واألسرار مكتومة، والشواهد ناطقة، واألدلة حاضرة، واألعالم منصوبة

الشمس يف إشراقها، والنار يف إحراقها، والنجوم يف إئتالقها، والبحور يف أعماقها، واألرض يف إثباا، 
اجلبال يف انتصاا، واألودية يف انسكاا، وإىل الغرائب يف أضعافها وأثنائها، تعلم أن الذي هو واحد يف و

: وما أحسن ماقال بعض بلغاء احلكماء فإنه قال. احلقيقة هو أملك ا وأوىل وأقدر عليها وأعلى عنها

وألمر ما تباينت العقول ألمر ما ربطت اجلواهر باألعراض، وألمر ما حتركت الكواكب واألفالك،
واألزمان، وألمر ما تصرفت الليايل واأليام، وألمر ما وضع هذا املهاد مركزاً هلذه األوتاد، وألمر ما ال 

  .حيجز املعاين احملرك عن تقديره أحد
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صدق هذا احلكيم الفاضل، ألمر ما ترى على سنن ال حب ودليل إما شاهد وإما غائب، وإمامن جهة 
وقد بان مبا تشقق القول فيه من هذه املقابسة أن املتحرك الذي سكن يف الثاين . من جهة العقلاحلس وإما 

إىل مسكن غري من سلبه احلركة اليت سكن بعدها، وليس احملرك جمرباً على التحريك فيحرك وال يسكن، 
 بعينه هو بل هو واهب احلركة للمتحرك ونازعها من الساكن، فاحملرك هو بعينه املسكن، واملتحرك

الساكن، ومن كان طاهر النفس صايف القرحية صائب النظرن قصد اجلواب وحلظ احلق بدون ما التأم ها 
هنا من البيان، ومل حيوج نفسه إىل شك مود إىل وحشة، فاحلق أنس كل عقل، والباطل وحشة كل 

  .نفس

  المقابسة الخامسة بعد المائة 

  في أن النوم شاهد على المعاد

لو مل يكن يف النوم من احلكمة إال أنه شاهد على املعاد لكفى، دع مافيه من :سليمان يقولمسعت أبا 
راحة األعضاء، وسكون اجلرم، واستجالب القوة إليها بعد العياء والكد، ولو كان النوم حاالً مصمتة ال 

اقعة ولكنها حال شعور لصاحبها ا من أوهلا إىل آخرها لكانت الوحشة داخلة،والشك قائماً، والتهمة و
يتزود اإلنسان منها أموراً غريبة وأحواالً عجيبة، ويتلقف منها غيباً كثرياً، ويستقبل منها عياناً ظاهراً، فهل 

هذا الرمز من اليقني إال على ما سلف القول فيه من ثبات النفس على حال واحد ال تنام والنوم شبيه 
  .وم؟ فاحلاالن مجيعاً قد زالتا عنها وحطتا دواباملوت؟ فإذاً ال متوت، ألن املوت شبيه بالن

واإلعتراض عليه مع علو رتبته يف احلكمة ومجيل : وفاحتة هذه املقابسة مدخولة، ولكن الشيخ كذا قال
ظننا به يف اإلجابة واإلصابة، ليس من حقه علينا وال مما جيمل يف احلال اليت جتمعنا، أعين أنه كان األوىل 

ن يف النوم من احلكمة إال أنه راحة ألبداننا، ومجام ألرواحنا وختفيف عنا أثقال ما عملنا لو مل يك:أن يقول
دع مافيه من الشاهد على املعاد الذي تعنه نبحث . يف اليقظة بضروةب التصرف واصاف احلركات لكفى

هذه جمتهدين، وعليه نكون مضطرين، ومن أجله ننفث ما يف صدورنا متروحني،وما أحق أكرمك اهللا 
الغاية بالسعي إليها والتشمري هلا، وبذل كل موجود ومذخور دوا، واإلستعانة بكل صاحب وقريب 

فيها، واستخالص الروية يف حتصيل حقيقتها، ورفض الراحة والدعة عند فرصة تلوح من ناحيتها، وباحلق 
 والتحارس، وهذا وجب هذا اإلجتهاد واإلحتشاد، وهذا الفرق وهذا التحفظ والتيقظ، وهذا التباري

التنادي والتنافس، وهذا الغدو والرواح، وهذا التثبت والسياح، ألن اإلنسان يف هذا العامل وإن بلغ املنتهى 
يف أماين نفسه من كل علم كاهلندسة واحلساب والنجوم والطب وسائر أجزاء الفلسفة، وكذلك إن 
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يف الدنيا كل حال علية، وكل دولة سنية، اشرف على غاية كل علم ويعرف منقلبه،وكذلك أيضاً إذا بلغ 
من املال والثروة واليسار والعزة واألمر والنهي والتأييد على أصناف الربية، ونيل كل شهوة ولذة، وبلغ 
كل إرادة وأمنية، فإن آخر ما يقترحه أن يقف على ما يتحول إليه ويصري مرنا به ومفكوكاً منه، فقد 

الصة من أشرف ما يف قوة اإلنسان وأعلى ما يف مهته وأعظم فوائده، صار النظر ف يهذه اخلاصة واخل
ولغبة هذا املطلوب على مجيع اخلالئق حاموا حوله، ورادوا مراداه، ووردوا شرائعه، وسلكوا شوارعه، 
وعلوا روابيه، وخاضوا سوابيه ودوابيه، حىت اتفقوا على إثبات هذه الغاية لشدة حاجتهم إليها وتوقد 

هذا مع اختالفهم يف حتقيقها على ما ينبغي هلا حىت هتف قوم مبا ألقى على السنة األنبياء، . ليهاحسرم ع
وهينم قوم مبا رأوه من التناسخ يف األدوار، وختافت قوم آخرون بأمور تبهرجها معوز، واإلطناب يف 

رفق الذي كل من فاستخلص أكرمك اهللا نيتك وعزميتك يف البحث عن هذه الغاية مع ال. إحصائها متعب
البسه وصل به إىل ما طلب منه، فإن املكث حتت هذا السقف على هذا الظهر يسري، والتنقل وشيك، 

والحاجة إىل الزاد ماسة، والعائق مع هذا كله عظيم، والتناصر مرفوض ولوال لطف اهللا الذي به متاسكت 
ب ويستويل، والقنوط يستحكم السموات واألرض وانتظم كل ما بعد باحلس والعقل، لكان اليأس يغل

  .ويستعلي

  المقابسة السادسة بعد المائة 

  في الصديق وحقيقة الصداقة وفلسفة العشق والحب

  وفي تعريفات فلسفية صالحة 

: وقد جرى حديث الصديق وحكى يف عرضه احلد الذي للفيلسوف وهو! مسعت النوشجاين يقول

  . إنه بالشخص غريكالصديق هو أنت إال: ويقال. الصديق آخر هو أنت

    

  .احلد صحيح، ولكحن املخحجوج غري موجود: فقال

تأيدوا وتثبتوا فليس التسرع باإلنكار من أخالق بغاة اخلري : قال: فتعجبنا منه، فلما رأى ما اعترانا
إن احلد الذي قلتم حاكني عن احلكيم صنع من ناحية العقل احملدود وفرض يف عامل . وسجايا طاليب احلق

 فتناصفنا هناك بالداللة عليه مل يكن أن يوجد ها هنا باإلشارة إليه، وذلك أن الوحدة اليت يف العقل احلس
وقد صح أن . تصور كل شيء بصورته اليت ال كثرة فيها والت اختالف والتعاند إما ظاهرين وإما خفيني

w أيضاً ذو طبيعة أخرى اإلنسان ذو طبيعة ومزاج وشكل وأعراض متفاوتة كثرية، فإذا ما صادف آخر وهو
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وخواص أخرى، إما زائدة على ما لصاحبه، وإما ناقصة عنه، عرض حينئذ التفاوت واإلختالف بالواجب 
فمىت يكون هذا اإلنسان على ما وصفنا هذا اإلنسان واحلال على ما وقفت عليه وبانت لك . ال حمالة

أخذ بيده وينطق بلسانه ويهم بقلبه حقيقته وأيهما ينبغي أن يتبع صاحبه ويأخذ عنه ويقتدي به وي
ويتصرف على إرادته وكالمها على رتبة واحدة ف ياحلد الذي وصفت يف الصديق، فإن أوجبت على 

أحدمها طاعة اآلخر واإلقتداء به فهذا خالف الصداقة اليت تقدم حاهلا، ألن هذهاحلال بالعامل واملتعلم أشبه 
  .وبالتابع واملتبوع أشكل

هذا فائدة هذا احلد؟ ومل قال الفيلسوف شيئاً ال حقيقة له وال داللة عليه وال يوجد يف فعلى : فقلت له
قد قصد ذا احلد املبالغة يف احلس على توخي الصديق لصديقه حاالً ال يكاد يفصل : الشاهد أصله؟ فقال

لي سلك إليه باهلمة بينهما يف إرادة وإيثار وقصد وحمبة وكراهية ومرضاة، فإن هذا احلد إذا حلظ أفقه الع
الشريفة والعزمية التامة واجلد البليغ واإلجتهاد املستخرج للوسع، فيكون لك داعية إىل الغاية اليت كلما 
قرب منها كانت احلال أعين الصداقة إىل احلقيقة أقرب، وعليها أمشل، وبشرائطها أمجع، وعما خيالف 

شاهد واحلس، واإلنسان إن كان وحده ال يالئم وكيف يصح هذا احلد يف ال:مث قال. هذه الصفات أبعد
نفسه وال يوافق أبداً رأيه، ولعله يترجح وينكفئ يف كل يوم، بل يف كل ساعة مراراً كثرية مثل أيب براقش 

  .كل لون لونه يتخيل

إن اإلنسان وإن كان واحداً بوجه فإنه كثري بوجه آخر فالكثرة اليت حالت بينه وبني صديقه : وقال أيضاً
 مجهور أحواله، فلو ال التفرق الذي فيه والكحثرة اليت تتوزعه، ما كنت جتد إنساناً إال على هيئة يف

واحدة وشكل واحد، أعين أنك كنت جتده أبداً إماطلق الوجه، ومبتسم الثغر سهل اخللق، ناشئ اخللق، 
األضداد بالزيادة والنقصان ه 1جواداً باملال، عسر املرام، بعيد املنال، مولعاً باخلالف، أو فيما بني ه

فلما وجدته على أحوال خمتلفة وأشكال مفترقة وأخالق ال تتالئم وال تتالحم . واإلحنراف واإلعتدال
علمت أنه إذا صادف من هذا بعينه وطينته، وعلى هذا ديدنه وإليه حنينه ونزوعه، وفيه غروبه وطلوعه، 

ا عنه أنفر وأشرد، وأن ذلك احلد صدر عن فضاء العقول كان املعىن الذي انبين عليه احلد عنهما أبعد ومه
وعرصة احلق حيث ال نتزاحم األشياء ال باملشاكلة وال باملعتاندة، فلذلك ما كان حلواً يف السمع مقبوالً، 

  .كريها عند العمل مهجوراً

رية والعادة وهكذا حكم ما يوضع بالعقل وحيد به إذ كان ال يكمل ذلكإال باملباشرة احلسية الكلف البش
اإلنسية، ولكن الزماع والصرب واالجتهاد واالعتياد والرياضة والدربة والتسبب والتعود مطايا مبلغة أو 

مقدمة، وأسباب حمققة أو مقومة، ولوال هذه الفضائل اليت يسلك إليها هذا السبيل ملا وجد أحد يف صدره 
wعرف روح العقل، وال أحس بسكون الطباع، برد اليقني وال طمأنينة احلق، وال ظفر بسرور النفس وال 
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وال طمع يف إصابة املطلوب، ولكان اليأس أغلب من الرجاءن والقنوط أرسخ من األمل، والعدم آنس من 
الوجد، وليس األمر كذلك، بل النعمة سابغة، والدواعي حمركة، واإلستطاعة حاضرة، والعناية 

وليس يبقى حاطك اهللا إال . ، والنجاء متوال، واهللا موفقمعرضة،والرجاء مطمع، واملراد مزمع والنداء عال
الفسولة والكسل، وحب اهلوينا والضجر، ومىت تدرج يف نفي هذه الرذائل املكروهة واألرادات الذميمة، 
بالزهد يف الدنيا، ورفض الشهوات، وخملطة أقران اخلري، وجمانبة خلطاء السوء، عاد البعيد قريباً، والعسري 

  .املمتنع مستجيباً، والعاصي طائعاًمنقاداً، و

هو أنت إال أ،ه غريك بالشخصن فباملوافقة يكون أحد : إن احلد قد حوى هذا كله ألنه قيل:قيل له
  .الصديقني اآلخر، وباملخالفة يكون الشخص آخر

    

ن ليس جبائز أن يكون يف احلد تناقض، ومىت استجيز هذا جاء الفساد الذي ال خييل على أحد إ: فقال
كان املراد بأنه بالشخص غري كأنه يوجد سواك، وتوجدسواه، فهذا ال مرية فيه وال شبهة على أحد منه، 

وإن كان املراد به يوافقك وجيري على هواك وإرادتك، فقد قلنا إن هذا الوصف . والعدو أيضاً كذلك
العادة والعادة، واملراد يدخله ذلك التعاند الذي تسلف استشفافه واستكشافه من جهة الطباع والطباع، و

واملراد، واهلوى واهلوى، والشكل والشكل، فإذاً احلد يصح ملحوظاً بشرح العقل يف عامله النقي البهي 
املشرق املؤتلق اخلالص النري البحت، ال إذا قصد به وجدانه فيساحة احلس الكدر املظلم السيال املتموج 

بداً زائداً على املوصوف، والقول فاضالً عن املقول عليه وهلذا املعىن كان الوصف أ. املضمحل املستحيل
  .يف أمور هذه الدار، وتفصيل أحوال سكاا يف مجيع ما يتقلبون فيه ويتفرقون عليه

قد حصلنا محيع ما قلته ووجدنا يف أنفسنا زيادة كثرية ملعرفته أفدنا اآلن الفرق بني الصداقة : قيل له
 ثوباً وزياً وطعاماً وهدياً ومذهباً ومكاناً، وال يصادق شيئاً منها، واأللفة؟ فقال قد يألف اإلنسان

والصداقة إذا أخذا من جانب اشتاق لفظها كانت من الصدق، والصدق ميزان النفس وصورة العقل 
وكمال اجلملة وزينة التفصيل، وإذا ألف إنسان إنساناً فقد أجراه جمرى مجيع ما مسيناه، وإذا صادقه فقد 

  .نه وأعلى مكانه وميز قدره وأفرد حاله فيما ال يصدف إذا حدث وال ينصف إذا عوملرفع شأ

  .فعلى هذا يتمم هذه املقابسة اليت حركت منا سواكن، وأثارت علينا كوامن:قيل

إعملوا ما بدا لكم من اخلري فاحلكم خلس، والفوائد قرص، وليس كل وقت يوافق نشاط السائل : فقال
ول يف إجابته، وال يف كل حال ميكن لإلنسان أن يثقف ما يقول ويقوم ما يعمل يف سؤاله رغبة املسئ

  .وحيقق ما ينوي قبل وبعد، وإين أحدثكم عن الصداقة شيئاً حسناً

wقرأت يف أخبار امللك احلكيم اإلسكندر أنه كتب إىل معلمه أرسطو طاليس يصف له ما رآى يف مسريه 
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أيها احلكيم، إننا انتهينا إىل خليج من : ال اهلائلة، فكان فيما كتب لهإىل اهلند متن األمور العجيبة، واألحو
البحر من ورائه مدينة عظيمة من مدائن اهلند، ورأينا يف اللجة من ذلك اخليلج شيئاً ناشزاً بارزاً كهيئة 

يف اجلزيرة فأردت عبوره فمنعين منه صديقي فليون وقال بل أعب أنا أوالً، فإن كان هناك مكروه وقع 
دونك، فإنه إن هلك فليون وجد اإلسكندر منه خلفاً، وإن فقد الإسكندر، ال فقد، مل يكن على وجه 

فعرب فليون وعدة من خالين وخلصاين، فإذا ذلك الذي رأينا يف البحر دارة عظيمة من . األرض خلف
يب فأغرقها، فلما دوابه، فلما دنا أصحايب منها غاصت يف البحر فاضطرب املاء وغشى املوج سفائن أصحا

شاهدت ذلك اشتد جزعي على صديقي فليون ومن غرق معه من خالين، وانصرفت عن ذلك بقلب 
  .مصدوع، وطرف مولع بالدموع

فسئل عند هذه احلكاية عن مسائل من شكل حقائق الصديق فأجاب عنها غري متكلف وال متعسف بعد 
  .تفاد ظهر واستعفاء قدم وأخر

املسائل تستوعب فكر النفس، وتفرق بال اإلنسان، وتأخذ به يف أقطار العلم، كل مسألة من هذه : وقال
وتضله يف قفار البحث؛ وما أحب أ، تسجل علي بكل ما يسمع مين، فرشائي قصري، ووردي مثد، 

  .وحظي نزر

تشوق إىل كمال ما حبركة دالة على صبوة ذي شكل إىل : أخربنا ما العشق؟ فقال: فقيل له على ذلك
  .شكله

هي منوال العشق، إال إا حماولة احلال إىل اإلتصال، إتصاالً يرفع التميز رفعاً، : فما احملبة؟ قال: قيل له
  .ويقطع التحيز قطعاً، وحتدث الكلف، وتورث التلف

  .كأنه اللزوم للشيء: فما الكلف؟ قال: قيل

من األول على أنا إن أنصفنا قريب من الكلف، وهو أشد ارتفاعاً يف مالزمته : فما الشغف؟ قال: قيل له
مل نقل يف هذه األمساء شيئاً ألن حدودها وحقائقها مل تنته إلينا صحيحة تامة غري خمرومة وال مثلومة، وإمنا 
نصفها ائتناسا ا وببعض عالئقها ال إطالعاً على مجيع غوامضها وخوافيها، وعلى مجيع ما دخل فيها ويف 

ة عند املعيب والعائب إذا عثر على زلة مل يعر منها أحد من البشر وإن فلتكن احلال معروف. غمار أخواا
لطف عقله ورقت حاشية كالمه وودى مساع لفظه بسمع كالمه وتزين يف بديع خطابته، وال غضاضة 

  .على من إذا قصر قصر من جهة يشاركه فيها بنو جنسه

  .إمنا الصداقة لغة، وهي أم هذه املقابسة:قيل له

    

wحة الظاهر باملوافقة، وسالمة الباطن من املخالفة، واستقرارها على حد املواصلة باملناصفة ص: فقال
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واملساعفة واإليثار، مع اإلهتمام بكل دقيقة وجليلة، واإلحتياط يف كل ما حرس أسباب القوى الزلفة، 
  .واطرح كل ما أشار إىل املؤنة والكلفة

احملبة أرحيية منتفثة من النفس حنو احملبوب ألا تغذو الروح : إن رأيت زدت يف احملبة كالما؟ فقال: وقيل
وتضين البدن و ألا تنقل القوى كلها إىل احملبوب بالتحلي يئته، والتمين حبقيقته، بالكمال الذي يشهد 

فالشوق يتوفر عليه، والشوق شاغل عن كل ما عدا املشتاق إليه، وهو وقوة تسافر من هذا إىل هذا، . فيه
  .ا األطراق والتفكري والوجوم والسهر والتتبع والتحريزاده

إن كانت ضرورة فهي نتيجة الفطرة، وإن كانت استدالالً فهي مثرة الفطكنة، وال : فما املعرفة؟ قال: قيل
بد فيها من البحث الطويل والعريض، والسماع الواسع الكبري، ألن النفس الناطقة ال تعطيك مكنون ما 

  .ل ما هو دوا من أجلهافيها إال بتصفحك ك

هو الرأي الواقع على كنة حقائق األشياء وقوعاً ثابتاً ال ينتقل : قال بعض األوائل: قيل فما العلم؟ قال
  .عنه

قد استفدناه فيما حيكي، وإمنا نرغب إليك فيما حاكه فضلك واستنبطه فكرك، وجاد به عقلك، :قيل له
فس مطلوا توحدت به واحتدت فيه هلما، وهذه صورته العلم وجدان الن: وانتهى إليه فضلك؟ فقال

عندنا، وشك اإلنسان بعد ذلك بالرأي الضعيف الظن السخيف من ناحية الطبيعة والعادة، ألن ما جرى 
  .جمرامها ال يتحيف حبصوهلا وال يسلبها ما صار بالواجب هلا

. بورها اللذان مها خاصان هلماوالعلم انفعال ما ولكن باستكمال يؤدي إىل النفس سرورها، وح: وقال

والعلم ينفذ يف األرواح القابلة للمعقول، وقد . واملعرفة تنفذ يف األشباح املائلة و اإلحساس القابلة
يتعادالن عند العامة كثرياً لدقة الفرق وغموض الفصل، وذلك أن العامة تطلق كالمها حتريفاً وختويفاً، 

مور مبا تراه العني وتسمعه اآلذان، ومن وراء البصر واملسموع فتزل عن كنه احلقائق إللفها حضيض األ
معادن احلكمة اآلهلية وحبار األسرار امللكوتية، ومصادر نفس األنفس الزكية، وموارد طمأنينة األرواح 

  .الطينية، ومعارج رواد العقول الصافية

ن حيث هو واحد ال من حيث قيل اعتراف النفس بالواحد لوجداا إياه واحداً م: فما التوحيد؟ قال: قيل
فأما اعتراف اللسان . وهذا هو احلد بني توحيد اجلمهور بالتقليد وبني توحيد اخلاصة بالتحقيق. إنه واحد

  .فهو ثابت عن اعتراف النفس إذا كانت هذه النيابة على حد الكمال ومل تكن تليقينا من عامة الناس

 هو واحد، هذا مفهوم العامة ال معقول اخلاصة؛ بل معىن وليس معىن قولنا وحد فالن أنه قال: مث قال
قولنا وحد أي عرفه واحداً، وعلمه واحداً، وأثبته واحداً، ووجده واحداً، ال ألنه نفى عنه الثاين والثالث 

wفصاعد، وكيف ذلك، وال ثاين له فينفي، ولكن ألنه واحد وحده، بل هو وحده واحد ال على سبيل 
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ادة أصحاب اللفظ، ال على تعقيب يقتضيه إلف أكثر اخللق، بل على حلظ ذات ال تنسيق العبارة على ع
  .شوب فيها وجتريد أنية ال نعت هلا وإشارة إىل هوية ال عبارة عنها

وهذا موضع يزيغ عنه العقل اإلنسي، ويوسوس منه اإلنسان العنصري، وذلك ألن العقل جيد العلة : مث قال
وأشرف نعت، وأبلغ قول، فيهش إليه ويتهالك عليه، قابالً لفيضه، ومقتبساً األوىل وجداناً على أمت صورة 

من ذاته، وساحباً يف جوده، ومتشبها حبقيقته، ومناسباً بنعته، يتحلى به من كان به عاقالً ومن كان به 
دنا حنو كامالً على ما دونه وعزوفاً عما سواه، فلذلك يظن اإلنسان إذا مسا عقله إىل هذه اآلفاق العلية و

هذه الغايات البعيدة أنه خولط وجن وأنه وسوس، وهذا عار حيل على بؤبؤة العني وناظر احلدقة يف حيث 
هذه احلدائق املؤنقة، والظالل الرحية، والثمرات احللوة والنعمة الدائمة، والسعادة احلاصلة، واألمنية 

  .الشاملة

 درجاتنا ومقاماتنا إىل ما هيئنا ملعرفة هذه الدقائق يرتل قليالً عن هذه الربوة فإا قد أخذتنا عن: قيل
    والتوغل يف هذه األعماق ما الفتوة؟ 

طهارة احلدة والطراوة يف كل حال مباشرة، ألا مىت فقدت جاءت اخللوقة والرثاثة، ومن ذلك مسي : قال
وعلو اهلمة وسائر خصال الفىت فىت، والفىت فتياً ألن الكرم واد واجلود والعفة والنجدة وكرب النفس 

الفضل واخلري غضة يف كل زمان طرية يف كل مكان، كان الطاهر ا واملطهر هلا واملؤثر ألجكامها 
  .وادد لرسومها فىت وصاحب فتوة

هي القيام خبواص ما اإلنسان يكون عليه حمموداً وبه ممدوحاً، : فما املرؤة، فإا تتبع الفتوة؟ فقال: قيل له
ملرؤة أشد لصوقاً بباطن اإلنسان، وأما الفتوة فهي أشد ظهوراً من اإلنسان، فكأن األوىل وهي أعين ا

أخص، والثانية أعم، أين ال فتوة ملن ال مرؤة له، وقد يكون ذو مرؤة وال فتوة له، فإما إذااجتمعا فقد أخذ 
  .احلبل بطرفيه، وملك األمر جبنوبه

صدق، : فما وجه هذا القول؟ قال. أرق من غزل العالقةغزل الصداقة : إن احلسن بن وهب قال:قيل له
هذه نفثة فاضل قد أحس كمال الصداقة، ألا مؤثرة بالعقل وجمراة على أحكامه وحممولة على رسومه، 

ويف اجلملة ينبغي أن يعلم أن ذا . فأما العالقة فهي من قبيل احلس، والطبيعة عليها أغلب وآثارها فيها أبني
ذى الطبيعة، وكذلك ذو النفس مشاكل لذي النفس، وكذلك ذو العقل مشاكل لذي الطبيعة مشاكل ل

العقل، وهذه التفرقة مل تقع من جهة الطبيعة األوىل ألا واحدة سارية يف اجلميع، ولكنها وقعت من جهة 
 وأمسى، املواد والقوابل بالزائد والناقص، وهكذا احلال يف النفس والعقل، ألن شأما أعلى وحملهما أسىن

وذلك أن الطبيعة إمنا تنهي الشيء اليسري مما جتده وحتصله من ناحية النفس والعقل، والطبيعة نفس يف 
wاألصل، والنفس عقل يف األول، والعقل هو املبدأ، وكل هذا واحد إذا حلظت القوة القائمة واجلود 
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.  وصفا البحث من عواقبهاملنبجس، والواحد كل إذا حلظ اجلود احملض ومىت خلص النظر من شوائبه،

وارتفع احلاجز الذي قصد وانتفى العارض الذي تعرض، وجدت حقيقة هذه احلال من غري جتوز ولتا 
وكل واجد . فاهلوى من عوارض الطبيعة، واحلب من عالئق النفس، والعشق من حماسن العقل. اختالف

ومىت اقتص الفاضل احلكيم . همن هؤالئ الذين مسينا هو صاحبه تفي موضعه، وحكمه حبكمه يف مكان
هذه األوائل وساق إليها هذه الثواين رقي من األدىن إىل األشرف، وانتسب إىل األقوى دون األضعف، 

وهي كالطرق املذللة، والسالليم املوصلة خبالنييت وينسب بغريه؟ حىت إذا أنيل الفوز مبعانية الغاية اليت هي 
وهذه كالرؤيا ال . عدا ذلك كله إدراجاً، وطوى ما سواه طياًالغرض األول واملراد األفضل، أدرج ما 

تأويل هلا إال رياضة اإلنسان طبيعته؛ حىت ال يتم إال ما ينبغي وال يأيت إال ما حيب، وال يقول إال ما حيق 
حنينه، ال يتطاول إىل ما ينحط عنه، وال يتشرف مبا يزدهيه، ولن يتم له ذلك أوالً وآخراً إال مبواصلة 

والعقل وإن مل يكن بأسره عنده فمعه جزء يرتع . قل وصحبته والعمل برمسه والتسرع إىل قبول نصحهالع
بشرفه إىل أصله يضيء له بأنوار السرية الفاضلة واألخالق احلميدة، ويكف هوائج الطبيعة، وحيسم مواد 

الذي هو صورته على العادة الرديئة، وحيث على استعدادها ال يستغين عنه يف العاقبة، ويوزع العدل 
األحوال الراسخة والطارئة، ولن يتم هذا كله إال ذا اإلنسان دون ، يكون مهيئاً له باألصل معرضاً له 

  .يف الفرع

    

وألن متت فيك ما أحياه اهللا لك، وال تزعج على نفسك ما كفه اهللا عنك، وخذ بآداب أهل : مث قال
دتك، واجعل اخلري كله إرادتك، وال تكترث بسيالن احلكمة نفسك وغذ ا روحك، واستر عليها عا

طينتك، وذوي عودك، وتعادي أخالطك، وتزايل أوصالك، وارتداد نفسك، ومفارقة إلفك، واستحالة 
عنصرك، وفساد مزاجك، ودوام اختالجك، وتعذر تدبريك يف عاجلك، فإنك باق حبقيقتك، دائم 

لتك، سعيد يف تفصيلك، عجيب يف شرك، ظريف جبوهرك، موجود بذاتك، واحد بأنيتك، كامل يف مج
يف خريك، بديع يف شأنك، صلة الدهر، وعنوان الغيب، وحمجوب الشاهد، ومتام العني، ونظام السلك، 

وضالة كل طالب، ورضى كل واجد، ونايف كل وحشة، وحمضور كل أنسة، ورقيب كل حاضر، وجني 
آى بعينك، ويتناجى يف أذنك، وينسرب هذا بعض حديثك وجزء من شأنك، وبعض ما يتر. كل غائب

يف فؤادك، ويدغدغ يف روحك وجييب عنك ورقك، ويسيغ فيك طرفك، ويريك فيك، وحيول عليك، 
ويعرضك فيك لك، ويعرفك إباك، وحيدثك بك، ويدنيك منك، ويقربك إليك، وحيضرك بني يديك، 

فيا هلا عطية يا هلا . لكويعيشك ويعشقك، وجيودك ويرودك، ويرحيك وحييطك، وحيبط بك وحيتاط 
wأما سرك يف الثاين حسن حصلت . لو كان للسامع فطنة بل عزمة بل قصد بل توفيق، إا لبشرى! سعادة
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يف األول من البشر، أما يسرك أن تصفو من هذا الكدر، وتنقى من هذا القشر والقذر، وتصري يف زمرة 
يث ال يصل إليك البطالن، وال تتسلط عليك ح. املأل األكرب؟ حيث ال بالء والذوب وال شؤب وال غري

حيث تبدو عينك يف اء شعاع يف معدن األمن والقرار، بعد استيفاء مدة هذا الليل والنهار . األحزان
حيث ال تنطق بلسان يناله عي وال حصر، وال ينم بنفس يعتريها طيش وضجر، وال تسمع بأذان يلجها 

حيث ال .  تستهلك اآلهلية البشرية، وتستغرق الربوبية العبوديةحيث. أذى، وال تنظر بعني يغشاها قذى
. تنعقد بطني، وال تنحل مباء، وال تقلب واء، وال حترق بنار، وال تكمل مبزاج وال تعتدل باخالط

وباجلملة حيث ال سلطان للطبيعة عليك، وال سريان هلواها فيك، وال ختطيط من رسومها وأشكاهلا 
خظئ وال تتمىن فتخسر، وال تأمل فتخاف، وال جترك فتسكن، وال تسكن حيث ال تظن فت. عندك

وإن مسيتها . حال ثابتة بائنة عما يعتاد من هذا البلد الذي أنت فيه غريب، وإىل وطنك مشتاق. فتتحرك
سكوناً فذلك سكون دوء وطمأنينة وأمن وسكينة، وإن مسيتها حركة فهي حركة تشويق وتشبه 

 ال كارادتك اليت ألفتها، وعادتك اليت عرفتها، وخاللك اليت أسلفتها، فال تسحرنك واستمداد واستلذاذ،
األمساء والكىن هلذه األشكال، وال يستهوينك هذا الزبرج الذي تلحظ وترى، فوراء حسك نفس، ووراء 

ولكن نفسك عقل، ويف أثناء العقل أنت مبا أنت أنت ال مبا به أنت وغريك، وال مبا أنت به غريك وأنت، 
. مبا أنت به كنت مرة أنت، وإذا حللت هذا العامل مل تكن هناك، ألن الكون يعقبه فساد وال فساد هناك

ومن الكون والفساد رقوك، ومن الشيء وضده علوك وبالشيء الذي الإسم له . فإذا ال كون والفساد
غربة هنا شحوب، ونالك يا هذا أنت خالصة ذلك العامل يف هذا العامل، ولكن عالك من ال. عندنا حلوك

عناء وكد ودروب ومسلك كالل وتعب ولغوب، فأنكرت نفسك، وأنكرك الناظر إليك، ألنك ثبت 
فيك ما غريك، وهلج بك من كذبك وغشك، وصحبك من استعزك وغرك، وملكك ما عافك وصدك، 

 أراد مكانك، وعكفت على ما يعلك، فألفت ذلك املألف الوضيع، فلما. فلما ضللت الطريق لزمت
فمن يصرخك، وأنت . فطامك ظلت جتزع وتفزع، وتستغيث وتستصرخ، وأنت اجلاين على نفسك

ال رجعة للطبيعة إليك، وال عطفة للنفس عليك، وال أثر عند العقل ! املوبق لنفسك فمن ينقذك؟ هيهات
نه ال ومن متام مصابك أ. شقيت فبدت، ولو سعدت لبقيت. منك، وال نسبة ملا حل عن هذه كلها فيك

  .وال باك لك سواك، فعلى نفسك نح إن كنت ال بد تنوح. مفجوع به غريك

    

فلما غمرنا هذا الشيخ ذا الفن وطرحنا يف هذا الوادي سكت سكتة أوجب علينا حسن األدب التفرق 
فما مرت أيام حىت نظمنا ذلك الس وضمنا مثل ذلك األنس، فقال له بعض أصحابنا، وأظنه أبا . عنه
wإن أذنت لنا يف متام الذي من تلك اجلهة العذبة؟ فأنا صدرنا عنها وبنا برح، ومن وهب : ري اليهودياخل
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اهللا له ما وهب لك خليق باجلود على املستحق، ومن عرفه اهللا ما عرفك حرى بالتلطف يف املسألة، وأنت 
 يف كل حني وإبان، فال حبر اهللا يف اخللق تقذف باجلواهر، وشجرة العقل يف العامل خترج ضروب الثمر

زلت مكنوفاً باملعرفة، مؤيداً بالنصرة، جواداً بالعطية، بداء بالرفد، حمبباً إىل القلوب حالياً بالعيون، ممدحاً 
  .باأللسنة، وصحوباً بالتوفيق، مذكوراً بالثناء الفائق متنافساً عليه بالطارف والتالد

 الكلمات الغر وهذه الفقر اليت تويف حسناً على الدر، لوال أين أعلم أن عشق احلكمة حرككم ذه: فقال
ألثنيت عليكم، ورددت أنفاسكم إليكم، شفقة على مروءتكم من عادة املتملقني، وصيانة ألعراضكم عن 

دنس املماذقني، فجولوا اآلن فيما أحببتم فما يبخل باحلق على أهل إالشقي، وال ينفس بالصواب على 
  .طالبه إال دين ردي

العقل خليفة العلة األوىل عندك، يناجيك عنه ويناغيك به، ويبلغ إليك منه : فما العقل؟ فقال: لهفقيل 
. ويدلك على قصده والسكون يف حرمه، ويدعوك إىل مواصلته والتوحيد به، واإلهتزاز إليه، واإلعتزاز به

  . يطيف به ختلجوهذا كله نصح ال غش فيه، ورفق ال عنف معه، وبيان مل خيلط به تلجج، ويقني ال

  .فقد قيل إن العقل مأخوذ من العقال: قيل له

هذا كالم خلف، ومعناه دنس، ودعوى متهافتة، إمنا يدل اإلشتقاق من الكلمة على جهة واحدة ، : فقال
أترانا إذا نطقنا بلغة . واملطلوب املتنازع، ألنه مأخوذ من تركيب احلروف وتأليف اللفظ وصورة املسموع

بل هذا املعىن موجود أيضاً يف ! ية أو اهلندية، مبعىن العقل لكنا نريد به معىن العقال؟ ال واهللاأخرى، بالروم
صفاته، ومذكور أيضاً عرض ما ينعت به، ألن العقل يعقل أي مينع وحيبس، وهو أيضاً ينتج ويطلق 

، بل ويسرح ويفرح، ولكن يف حال دون حال، أمر دون أمر، ومكان دون مكان، وزمان دون زمان
العقل إذا دنوت إليه وهو يف يفاع القدس ومعىن اآلله ينعت إنه صورة أحدية أبدية سرمدية مشاكهة 

للمبدأ األول مشاكهة يكاد ا كأنه هو، فكل من نال من هذه الصورة وهذا اجلوهر وهذه العني نصيباً 
 واليابسة، وقوته الفاعلة واملنفعلة، وحصة مبزاجه املعتدل واملنحرف، وطبيعة املواتية واألنية، وطينته الندية

ونفسه السمحة واجلاحمة،وآدابه احلسنة والسيئة، وعاداته الكرمية واللئيمة، كان ذلك مطية سعادته 
وشقاوته، ومبلفاً إىل صحة بقائه وفنائه، وباباً إىل متامه ونقصه، وطريقاً إىل استقالله وشذوذه، وكال 

وعاً انتظم من مفرقه، وخصوصاً صفا له من عمومه أو مركباً عاد ائتلف له بعض مضموم إىل بعض، وجمم
إىل بسيطه، وبدداً صار إىل نظامه، ومنقوصاً قدر على متامه، وباغياً ختلص من نشدانه بوجدانه، ومهجراً 
وصل إىل حبيبه، ومقيداً أطلق من قيده، ومنفياً اعترف بنسبه، وذليالً ألبس ثوب عزه، وضاالً هدى إىل 

  .ونعيمهروحه 

wوالكالم يف العقل والعاقل واملعقول واسع، ولسنا نقدر على أكثر من هذا اإليضاح يف هذا الوقت :مث قال
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  .مع تقسم البال وانبتات الوقت

قوة منبثة يف اجلسم ا قوامه يف احلس واحلركة والسكون والطمأنينة ومبدؤها : الروح؟ قال: قيل له فما
يف مجيع ما الءمها ووافقها من ضروب األغذية، النبات وغري النبات، من ائتالف االسقصات، ومادا 

وقد ظنت العامة وكثري من أشباه اخلاصة أن النفس هي الروح، . وهي تابعة يف األصل خواص املركبات
وأنه ال فرق بينهما إال يف اللفظ والتسمية، وهذا ظن مردود، ألن النفس جوهر قائم بنفسه ال حاجة ا 

قوم به، وما هكذا الروح، فإا حمتاجة إىل مواد البدن وآالته، وا يوجد ويصح، وا يبطل إىل ما ت
وهذا . ببطالن البدن، ولو أردنا استقصاء الفرق بني هذين احتجنا إىل احلدين املعروفني مع الشرح الطويل

  .القدر كاف يف مجلة هذه املسائل

  .والتوهم بشركة العقل والتجربةشيء من تلقيح الظن : فما الرأي؟ قال: قيل له

  .نيل النفس طلبتها: فما السعاد؟ قال: قيل

  .عودها إىل معادها برية من كل دنس وروب، خالصة من كل عارض وشوب: فما طلبتها؟ قال: قيل

    فما تفسري عودها؟ : قيل

تكماهلا وبلوغها عودها إمنا هو اس: جيب أن يقال على التقريب: كلمة مشكلة واإلشارة دقيقة، قال: قال
  .غايتها اليت كانت قبلتها ومقصدها

بذل ما حواه امللك من املال وما حوته النفس من احلكمة، بصفاء من املن، : فما اجلود؟ قال: قيل
  .وخلوص من الكدر

  .قوة وهم ال دعامة له من العقل وال إياد له من العيان:فما الظن؟ قال: قيل له

  .حياسن به قلب املوعد بانتظار اخلريقول : فما الوعد؟ قال: قيل له

  .كالم ينفر به عن توقع املروه وحلوله:فما الوعيد؟ قال: قيل له

القيام حبقائق اإلعتقاد يف العلم، والتناهي يف اإلجتهاد ببذل الوسع يف صالح : فما احلكمة؟ قال: قيل له
  .العمل

  .صنم مزين: فما العامل؟ قال: قيل

حمدث ولكن يف هيئة قدمي، وقدمي ولكن يف معرض حمدث، فأما القدم له : فقالأفقدمي هو أم حمدث؟ : قيل
فبحق املماثلة للعلة األوىل والتوشيح للعامل عن اجلود الدائم، وأما احلدوث فبحق العيان الذي يشهد من 

  .ناحية املعلول الثاين

ب حسن ومفارق لعب وهلو وغفلة وسهو، وهي يف غيب ظاهر عيان ومصحو:فما الدنيا؟ قال: قيل
w  .حلقيقة عقل
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  .شاهد كذوب، وزخرف خلوب: مث ماذا؟ قال: قيل

موجود ولكنه معدوم، وحقيقة ولكنه باطل، ويقظة ولكنها حلم وكون ولكنه يف طي : مث ماذا؟ قال: قيل
اضمحالل، واضمحالل ولكنه يف طي كون، ومتصرم يشري إىل الدوام، وغاش يف جلباب نصيح، وعدو 

  .يف ثياب صديق

شخص بالطينة، ذات بالروح، جوهر بالنفس، ألة بالعقل، كل بالوحدة، واحد : فما اإلنسان؟ قال: قيل
بالكثرة، فان باحلس، باق بالنفس، ميت باإلنتقال حي باإلستكمال، ناقص باحلاجة، تام بالطلب، حقري 

 صحيح بالنسب إىل فيه من كل شيء شيء، وله بكل شيء تعلق،. يف املنظر، خطري يف املخرب، لب العامل
أخبار اإلنسان كثرية، وأسراره عجيبة، من عرفه . من نقله من العدم، قوى النسب ملن يستفيد عن أمم

فقد عرف ساللة العامل ومصاصته، وقد حوى جوهره شبها من كل ما يعرف ويرى، فهو مثال لكل 
  .لعيانغائب، وبيان لكل شاهد، هيوب عجيب الشان، شريف الربهان، غريب اخلرب وا

هيئة يف آخر الذروة البشرية، تصدر عن القوة اآلهلية، وتنشأ هلا من النفس : فما الشريعة؟ قال: قيل له
  .فواتح طبيعية، وأوائل حسية

  .أفما صدر من العلو أشرف أم ما نشأ عن السفل: قيل له

وما يوضح هذا أن : قال. فاحتة القوة الصادرة من هناك أشرف، وغاية الناهية من ها هنا أسرف: فقال
وسعادة . تلك ترسخ يف الزمان بعد الزمان ألا يف غايتها تقوي وتصح وتظهر وتنبث وتتمكن وتثبت

الشريعة علمية وفيها أفناء احلكمة، وسعادة الفلسفة عملية وفيها حقائق العمل، والعمل وصف آهلي، 
وهذه روح .  الشاردة اآلبيةوالعمل نعت بشري، وتلك استصالح القوب النافرة، واستجماع النفوس

وتلك . للنفوس املكروبة، وجالء للصدور الصدية، وارتقاء إىل املعارف العلية، بالسرية احملمودة املرضية
ومىت أراد شرعي أن يعرف الطبيعة والنفس والعقل . تعطيك مجلة مقنعة، وهذه تعطيك مفصلة مونقة

 أعماقها، قد ألقي إليه، وقصر باله عليه، ونبطت واألول وآثارها وأسرارها وعيوا وودائعها وما يف
عروقه، وفجر ينبوعه منه، مل جيد سبيالً إىل حرف منها إال برمز غري شاف، وعالمة غري بالغة، ودعوى 

ومىت رام فيلسوف أن يضع ناموساً إهلياً حمال بالكلمات الصحيحة، مؤيداً بالعقول السليمة، . غري مثبتة
وقد مت هذا يف قدمي الدهر عند مس احلاجة إليه مث دثر على . ربية، قدر علىذلكجمموعاً فيه مصاحل ال

  .األيام كما دثر سائر ما يأيت عليه الزمان

وكان مجيع ما ثقفناه ولقناه عن الشيوخ يف جمالس خمتلفة مع مجاعة متفاوتة فلذلك ما استوثق هذا القدر 
  . أمجله بتمامه إن شاء اهللا تعاىلالذي ملكته هذه املقابسة، وقد بقي شيء يسري وأنا

wليس فوقه ما ينعت به، وال دونه ما حيط إليه، ألنه لوالن فوقه غريه لكان أيضاً : فما املوجود؟ قال: قيل
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فعلى هذا كما تراءى للعني، أوثبت للحس، أو انتصب . موجوداً ولو كان دونه لكان أيضاً موجوداً
  . توهم وال وضع، فهو موجود إما بالقوة وإما بالفعلللنفس، أو حتقق بالعقل، من غري فرض وال

    فما الغىن؟ : قيل له

صورة العقل باحلس املتناهى، مطلوب بكل غاية، حمفوظ بكل رعاية، مؤثر بكل إيثار، خمتار بكل : قال
اختيار، غاية كل طالب، ويقني كل شاك، وسكون كل قلق، وراحة كل متحيز، بسيط العقل، مركب 

: مث قالف. ن بالظن، موهوم بالوهم، نظام كل موجود، وقوام كل حمدود، ومتام كل مشهودباحلس، مظنو

ومن عجائبه أن من حاول إظهار باطل ال يستطيعه وال يقدر عليه وال يتمكن منه بوجه وال بسبب حىت 
ي هو هذا يدل على أن هذا العامل الذ. يشوبه به أو بشيء منه، ال يقبل وهو صرف، وال ينقاد وهو حبت

يف هيئته باطل لكونه وفساده، ومفتقر إىل ذلك العامل الذي هو يف حقيقته حق لصحته ومتامه، واستقامته 
هذا إذا كان املبطل قاصداً الباطل باختياره وحوله وقد . والتئامه، وألنه ال طريق للكون والفساد إليه

رد فال يبلغ أيضاً غاية مراده إال يكون اإلنسان على غريهذا الرأي تبأن يقصد احلق احملض والصواب ا
وهذا ألن الناظر يف احلق الطالب للحق، . بشيء خيلص إليه من غري أن يستصحبه أو يريده أو يرومه

ممزوج مركب ومشوب خملط، ال يكمل له شيء من حظرية العقل اإلنسي يلتبس به من ناحية احلس، 
مركب نصابه وأول سوسه هكذا وقع وعليه ألن معجون طينته و. وهو يف األصل متهيء لقبول ذلك

ومن له بالرباءة من . استمر، وهلذا يعينه بالتكثر عليه أسهل من التوحد، والتوحد عليه أعسر من التكثر
ناطقة هو ا أقل، ويمة هو تا أكثر، : هذه احلال، وتقديس نفسه من هذا الدنس، وهو ذو أنفس ثالث

وملا اتفق بالعرض أن . بار يقتضي أن يكون باألكثر أكثر، وباألقل أقلوسبعية هو ا أظهر؟ وهذا اإلعت
وهذه الصورة تلتئم من الثالثة، . يكون هذا اإلنسان واحداً يف الغاية طلبت له صورة الوحدة من الثالثة

وهلذا جتد األجرام . واستحال أن يكون مركباً بالنفس الواحدة، أعين الناطقة، ألا ال تقبل التركيب
فلما كان اإلنسان متقوماً من جزء ناطق، وجزء . لعلوية بواطن ألا عادمة للمزاج والتركيب والشوقا

حي، وجزء مائت، وكان بالناطق يفهم ويرتب ويهذب، وباحلي حيس ويتحرك ويسكن، وباملائت ينتهي 
.  متخفياً متلوماًويفسد ويبطل، كان مجيع ما حييط به عقالً، أو يدركه حساً، أو يفرضه مدخوالً، ناقصاً

حىت إذا قوى اجلزء الناطق اآلهلي واقتىن خصائصه وملك ما هو الالئق به من العلم احلق والعمل احلق، 
حينئذ أهل اجلزءين، أعين ما هو متحرك حساس وما هو ميت باطل، وإن شئت ما هو يمي وبه يسعى؟ 

عاق التركيب والتقليب واإلستحالة خلص إىل أفقه العلي ومكانه البهي، خلوصاً يرحيه من كل ما 
واإلستبادة والعفاء والدثور، والصواب املتحلي، واجلود املعتاد، والزهد املقدم، ورفض سائر ما عاند 

wوكيف يكون له آخر وانقطاع . الفضائل وحجب عنها وحال دوا، فال زال هناك باقيا بقاء ال آخر له
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ن احلق األول واملوجود الذي ليس قبله موجود بالتشبيه وحيلولة وارجتاع، وقد استفاد ذلك البقاء م
وأنت ترى يف . واإلقتداء واملماثلة واإلهتداء والتعمم واإلرتداء؟ هذا ماال جيوز أن يظن حبس أو بعقل

الشاهد ملكاً حكيماً صارماً شهماً سائساً جلداً يرغب كل أحد من خدمه وخاصته، ورعيته وأوليائه يف 
ه يف التشبه به وبأخالقه ومهمه، طلباً للكرامة منه، واحلظوة عنده، وعلماً بأن خدمتهن وحضور جملس

القرب منه والدنو إليه مصرفة لآلفات عنه، جملبة للعزلة، مدعاة لألماين عنده، وأن األطماع تنقطع عنده، 
مةيبذل وسعه، واجلاه والقدرة يعظمان به، والعزة واد يسعان به عليه، وترى كل واحد من اخلاصة والعا

    وينفد جهده، ويسأل عما ميكنه ميينه لينال تلك احلال، وتلك املرتلة، وتلك السعادة، وتلك الغبطة، 

فإذا كان هذا يف املثال احلسي على ما جتده من غري شك وال مرية، فما قولك يف احلقيقة العالية والغاية 
إن الشأن خلطري، وإن املطلوب لعزيز، وما هو إال أن يا هذا إن األمر لعظيم، و! اآلهلية والنهاية األصلية؟

تصمد حنو السعادة بتطهري األخالق، وجتريد العادة، وإصالح السرية، وتقدمي اجلد يف الرأي، وقصد العزم 
باجلزم، وتوخي العمل مبا له مرجوع، يف العاجل بالثقة، ويف اآلجل باحلقيقة، مع اإلشفاق على تضييع 

 وتقطع أنفاس احلياة حىت تلقط املشتري والزهرة بيدك، وخترق كل حجاب دوما الزمان وتصرم العمر
جبوهرك وتصري فوقهما حبقيقتك، وتنال حينئذ ما ال عني رأت وال أذن مسعت وال سنح على بال أحد من 

فليكن ميل مثلكم إىل احلكمة ميل من يتخذها مطية لدرك األمل، فإنه سيجدها كرتاً نافعاً يف . اإلنس
آخر العمل ال ميل من عادل ا، وليسع بذكرها ويعرضها يف أسواق اجلهال، وينادي عليها بني السفهاء 

واألنذال، ويرضى بعرض الدنيا خلفاً وبدالً عنها، فكل ما كان هذا دأبه فقد انغمس يف حبر الشقاء 
تهه انتعاش، وال ألسره وسقط يف مثوى البالء والفناء ال يرجتي لدائه برء، وال لعلته شفاء، وال لصرع

حتولوا عن هذه الدار حبسن االختيار ال . أخذ اهللا بنواصينا ونواصيكم إىل ما أعده لألخيار األبرار. فكاك
  .والسالم. بقبح االضطرار

متت املقابسات ولواهب العقل اد سرمداً، وصالته وسالمه وحتياته وإكرامه على سيدنا حممد النيب 
    افة وآله، ال إله إال اهللا، وال معبود سواه املبعوث إىل اخللق ك
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	   ﻥﻴﺭﺸﻌﻟﺍﻭ ﺔﻌﺴﺎﺘﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﺕﻻﻭﻘﻌﻤﻟﺍﻭ ﺕﺎﺴﻭﺴﺤﻤﻟﺍ ﺔﻠﻋ ﻭﻫ ﻝﻭﻷﺍ ﻝﻋﺎﻔﻟﺍ ﻥﺃ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ؟ﺀﻲﺸ ﻻ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﻱﺭﺎﺒﻟﺍ ﻥﺃ ﻝﺎﻘﻴ ﻝﻫ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺓﺩﺤﺍﻭﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﺭﺸﻨﻟﺍﻭ ﺙﻌﺒﻟﺍ ﻡﺩﻋ ﻱﺭﺎﺒﻟﺍ ﺓﺩﺍﺭﺇ ﺕﻀﺘﻗﺍ ﻭﻟ ﻪﻨﺃ ﻲﻓ
	   ﻪﺘﻴﻫﻭﻟﺃ ﻲﻓ ﻙﻟﺫ ﺡﺩﻗ ﺎﻤﻟ
	   ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﻡﺎﻨﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺎﻴﺅﺭﻟﺍ ﻉﺎﻨﺘﻤﺍ ﺔﻠﻋ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ؟ﻡﺩﻗﺃ ﺎﻤﻬﻴﺃﻭ ﻥﻭﻜﺴﻟﺍﻭ ﺔﻜﺭﺤﻟﺍ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﻝﻘﻌﻟﺎﺒ ﺩﻭﺠﻭﻤﻭ ﺱﺤﻟﺎﺒ ﺩﻭﺠﻭﻤ ﻥﻴﺒﺭﻀ ﻰﻠﻋ ﺩﻭﺠﻭﻤﻟﺍ ﻥﺃ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﺔﻨﺠﻟﺍ ﻝﻫﺃ ﻥﺄﺸ ﺏﻴﺠﻋ ﻲﻓ
	   ﺦﻟﺍ ﻝﻜﻷﺍﻭ ﻡﻴﻌﻨﻟﺍ ﻥﻭﻠﻤﻴ ﻻ ﻑﻴﻜﻭ
	   ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺔﺴﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﺎﻬﻌﺒﻨﻤﻭ ﺀﺎﻴﺸﻷﺍ ﺱﺠﺒﻨﻤ ﻝﻭﻷﺍ ﻕﺤﻟﺍ ﻥﺃ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺔﻌﺒﺎﺴﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﻊﺒﻁﻟﺎﺒ ﻪﻘﻓﺃ ﻰﻟﺇ ﻙﺭﺤﺘﻤ ﻥﺎﺴﻨﻹﺍﻭ ﻕﻓﺃ ﺔﻴﻨﺎﺴﻨﻹﺍ ﻥﺃ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺔﻨﻤﺎﺜﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﺍﺫﻜﺒ ﻕﻁﻨﻭ ﺍﺫﻜ ﻡﺭﺤﻴ ﻝﻘﻌﻟﺍ ﻡﻬﻟﻭﻗ ﻰﻨﻌﻤ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﺜﻼﺜﻟﺍﻭ ﺔﻌﺴﺎﺘﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ؟ﻪﻴﻠﻋ ﻡﺩﻨﻴ ﺎﻤ ﺏﻴﺒﻠﻟﺍ ﻝﻗﺎﻌﻟﺍ ﻝﻌﻔﻴ ﻑﻴﻜ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﻪﺘﺎﻴﺤ ﻲﻓ ﻲﺤﻟﺍ ﺓﺎﻴﺤ ﻡﻠﻌﻟﺍ ﻥﺃ ﻲﻓ
	   ﻪﺘﺎﻴﺤ ﻲﻓ ﻲﺤﻟﺍ ﺕﻭﻤ ﻝﻬﺠﻟﺍﻭ
	   ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﺓﺩﺤﺍﻭﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﺀﺎﻤﻫﺩﻟﺍ ﻥﻤ ﻕﺩﺤﻤﻟﺍ ﻪﻜﺭﺩﻴ ﻻ ﺎﻤ ﻙﺭﺩﻴ ﺀﺎﻤﻜﺤﻟﺍ ﻥﻤ ﺽﻤﻐﻤﻟﺍ ﻥﺃ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ؟ﺔﻴﻟﻻﺩﺘﺴﺍ ﻡﺃ ﻲﻫ ﺔﻴﺭﻭﺭﻀﺃ ﻰﻟﺎﻌﺘ ﷲﺍ ﺔﻓﺭﻌﻤ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﻪﻬﻴﺒﺸﻭ ﻡﺠﻨﻤﻟﺍ ﻭﺨﺃ ﺏﻴﺒﻁﻟﺍ ﻥﺃ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﺔﻌﺒﺭﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﻪﻴﻓ ﻝﻴﻗ ﺎﻤﻭ ﻥﺎﻜﻤﻹﺍ ﻰﻨﻌﻤ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﺀﺎﺒﻁﻷﺍ ﺽﻌﺒ ﻊﻤ ﻑﻟﺅﻤﻟﺍ ﺕﺍﺭﻜﺫﻤ ﻥﻤ ﺀﻲﺸ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﺔﺴﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﺩﻭﺠﻭﻤﻟﺍ ﻡﺎﺴﻗﺃ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﺔﻌﺒﺎﺴﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﻝﺎﻌﻔﻨﺍ ﻥﻤ ﻭﻠﺨﻴ ﻻ ﻪﻨﺎﻜﻤ ﻭﻠﻋﻭ ﻪﻓﺭﺸ ﻊﻤ ﻝﻘﻌﻟﺍ ﻥﺃ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﺔﻨﻤﺎﺜﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﺔﻔﺴﻼﻔﻟﺍ ﺔﻘﻴﺭﻁﻭ ﻥﻴﻤﻠﻜﺘﻤﻟﺍ ﺔﻘﻴﺭﻁ ﻥﻴﺒ ﻕﺭﻔﻟﺍ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﻌﺒﺭﻷﺍﻭ ﺔﻌﺴﺎﺘﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﺓﺭﻴﺜﻜ ﺩﺍﻭﻤ ﻲﻓ ﺕﺩﺠﻭ ﻥﺇﻭ ﺓﺩﺤﺍﻭ ﺔﻜﺭﺤﻟﺍ ﺓﺭﻭﺼ ﻥﺃ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﺴﻤﺨﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﺏﻴﻐﻟﺍ ﺭﻭﻤﺃ ﻥﻤ ﺎﻬﺒ ﻕﺤﻠﻴ ﺎﻤﻭ ﺔﻨﺎﻬﻜﻟﺍ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﺴﻤﺨﻟﺍﻭ ﺓﺩﺤﺍﻭﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﻝﻫﺎﺠﻟﺍ ﺏﻠﻗ ﻑﻴﺭﻌﺘ ﻥﻤ ﺩﺸﺃ ﺩﺤﺎﺠﻟﺍ ﻥﺎﺴﻟ ﺭﻴﺭﻘﺘ ﻥﺃ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﺴﻤﺨﻟﺍﻭ ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ؟ﺭﺯﺠﻟﺍﻭ ﺩﻤﻟﺍ ﺏﺒﺴ ﺎﻤﻫ ﻥﺎﻜﻠﻓ ﺭﻤﻘﻟﺍ ﻙﻠﻓ ﻥﻭﺩ ﻝﻫ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﺴﻤﺨﻟﺍﻭ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ ﻝﺌﺎﺴﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﺔﺒﻭﺠﻷﺍ ﻑﻼﺘﺨﺍ ﺔﻠﻋ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﺴﻤﺨﻟﺍﻭ ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﺔﻴﻓﺎﻌﻟﺍ ﺔﻴﺯﻤﻭ ﺓﺎﻴﺤﻟﺍ ﺔﻤﻴﻗﻭ ﻝﻘﻌﻟﺍ ﺔﻠﻴﻀﻓ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﺴﻤﺨﻟﺍﻭ ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﺔﻴﻭﺭﻟﺍﻭ ﺭﻜﻔﻟﺎﺒ ﺩﺠﻭﺘ ﻝﺌﺎﺴﻤﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﻥﺃ ﻲﻓ
	   ﻡﺎﻬﻟﻹﺍﻭ ﺭﻁﺎﺨﻟﺎﺒ ﺎﻬﻀﻌﺒﻭ
	   ﻥﻭﺴﻤﺨﻟﺍﻭ ﺔﺴﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﺔﻓﺎﻀﻹﺍ ﺏﺘﺍﺭﻤ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﺴﻤﺨﻟﺍﻭ ﺔﻌﺒﺎﺴﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﻕﺍﺯﺭﻷﺍﻭ ﻅﻭﻅﺤﻟﺍ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﺴﻤﺨﻟﺍﻭ ﺔﻨﻤﺎﺜﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﺓﺎﻴﺤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﻝﻘﻌﻟﺎﺒﻭ ﺕﻭﻤﻟﺍ ﻰﻟﺇ ﺔﻌﻴﺒﻁﻟﺎﺒ ﻕﺎﺴﻨ ﺎﻨﻨﺃ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﺴﻤﺨﻟﺍﻭ ﺔﻌﺴﺎﺘﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﺔﻴﺒﻀﻐﻟﺍ ﺱﻔﻨﻟﺎﺒ ﺩﺘﺤﻴ ﺩﻗ ﺱﺤﻟﺍ ﻥﺃ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﺘﺴﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﺱﻔﻨﻟﺍ ﻲﻓ ﹰﺍﺭﺜﺃ ﺩﺸﺃ ﺎﻤﻬﻴﺃﻭ ﻡﻅﻨﻟﺍﻭ ﺭﺜﻨﻟﺍ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﺘﺴﻟﺍﻭ ﺓﺩﺤﺍﻭﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﺭﻭﺭﺸﻟﺍﻭ ﺕﺍﺭﻴﺨﻟﺍﻭ ﻝﺌﺍﺫﺭﻟﺍﻭ ﻝﺌﺎﻀﻔﻠﻟ ﺔﻠﺒﺎﻗ ﺱﻔﻨﻟﺍ ﻥﺃ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﺘﺴﻟﺍﻭ ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﻰﻟﻭﻴﻬﻟﺍﻭ ﺓﺭﻭﺼﻟﺍﻭ ﺔﻌﻴﺒﻁﻟﺍ ﻲﻓ ﺕﻠﺒﻗ ﺕﺎﻤﻠﻜ ﻲﻓ
	   ﺱﻭﻤﻴﻠﻁﺒﻟ ﺕﺎﻤﻠﻜ ﻁﻤﻨ ﻰﻠﻋ
	   ﻥﻭﺘﺴﻟﺍﻭ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﻥﻭﻨﻅﻟﺍ ﺏﺌﺍﻭﺸ ﻥﻤ ﺔﻌﻴﺭﺸﻟﺍ ﻲﻓ ﺩﻴﺤﻭﺘﻟﺍ ﺀﺎﻔﺼ ﻡﺩﻋ ﺏﺒﺴ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﺘﺴﻟﺍﻭ ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﻪﻫﻭﺠﻭ ﻝﻜ ﻲﻓ ﺱﺎﻨﻟﺍ ﻪﺒﺼﻴ ﻡﻟ ﻕﺤﻟﺍ ﻥﺃ ﻲﻓ
	   ﻪﻫﻭﺠﻭ ﻝﻜ ﻲﻓ ﻩﺅﺎﻁﺨﺃ ﻻﻭ
	   ﻥﻭﺘﺴﻟﺍﻭ ﺔﺴﻤﺎﺨﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	   ﺔﻴﻟﺎﻌﻟﺍ ﺔﻔﺴﻠﻔﻟﺍ ﻲﻓ ﺓﺩﻴﻔﻤ ﺭﺩﺍﻭﻨ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﺘﺴﻟﺍﻭ ﺔﺴﺩﺎﺴﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﺀﺎﻤﻜﺤﻟﺍ ﺽﻌﺒ ﻡﻜﺤ ﻲﻓ
	   ﻝﻤﺎﻌﻟﺍ ﺭﻴﻏ ﻡﻟﺎﻌﻟﺍ ﻝﺎﺤ ﻥﺎﻴﺒ ﻲﻓﻭ
	   ﻥﻭﺘﺴﻟﺍﻭ ﺔﻌﺒﺎﺴﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﻪﻌﻤﺠﻴ ﺩﺍﻭﺴﻟﺍﻭ ﺭﺼﺒﻟﺍ ﺭﺸﻨﻴ ﺽﺎﻴﺒﻟﺍ ﻥﺃ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﺘﺴﻟﺍﻭ ﺔﻨﻤﺎﺜﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﻥﺎﻓﺭﻁﻟﺍ ﻪﻴﻓ ﻁﺴﻭﻟﺍ ﻥﺃ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﺘﺴﻟﺍﻭ ﺔﻌﺴﺎﺘﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﺎﻬﺘﺤﺼ ﻥﻴﺒﻭ ﻡﺌﺍﺯﻌﻟﺍﻭ ﻰﻗﺭﻟﺍ ﻥﻼﻁﺒ ﻥﻴﺒ ﺀﺎﻤﻠﻌﻟﺍ ﻑﻼﺘﺨﺍ ﻲﻓ
	   ﺀﺎﻤﻜﺤﻟﺍ ﻝﺍﻭﻗﺃ ﻥﻤ ﺀﻲﺸ ﻲﻓﻭ
	   ﻥﻭﻌﺒﺴﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﺄﻁﺨ ﺓﺭﻭﺸﻤﻟﺍ ﺩﻨﻋ ﺔﺼﺨﺭﻟﺍ ﺱﺎﻤﺘﻟﺍ ﻥﺃ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﻌﺒﺴﻟﺍﻭ ﺓﺩﺤﺍﻭﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﻪﺒﺎﺒﺴﺃﻭ ﻙﺤﻀﻟﺍ ﺔﻘﻴﻘﺤ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﻌﺒﺴﻟﺍﻭ ﺔﻴﻨﺎﺜﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﺎﻬﻟ ﹰﺎﻨﺩﻴﺩ ﺭﻴﺼﻴﻭ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﺏﻠﻐﻴ ﺎﻤﻭ ﺱﻔﻨﻟﺍ ﺙﻴﺩﺤ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﻌﺒﺴﻟﺍﻭ ﺔﺜﻟﺎﺜﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﻩﺩﺤﻭ ﺔﻘﻴﻘﺤﻭ ﺭﻫﺩﻟﺍ ﻪﻨﺎﻴﺒ ﻲﻓ
	   ﻥﻭﻌﺒﺴﻟﺍﻭ ﺔﻌﺒﺍﺭﻟﺍ ﺔﺴﺒﺎﻘﻤﻟﺍ
	  ﺔﻁﻘﻨﻟﺍﻭ ﺓﺩﺤﻭﻟﺍ ﻥﻴﺒ ﻕﺭﻔﻟﺍ ﻲﻓ
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