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مقدمة
حسني طه بقلم

املرصية بالجامعة العربية اآلداب أستاذ

التناقض، أشد العامة حياتهم فيه تناقضت للهجرة الرابع كالقرن عًرصا يعرفاملسلمون لم
منتجة خصبة قيمة حسنة وكانت ناحية، من اإلجداب أقبح مجدبة السوء، أشد سيئة فكانت
يف الخالفة سلطان فانحل ظاهًرا فساًدا السياسية حياتُهم فيه فسَدت أخرى، ناحية من
بهم يعبثون ونسائه، القرص رجال من عليهم املسيطرين إىل الخلفاء أمر وأصبح بغداد،
عنها فاستقلت كلها الدولة واضطربت والهوان، الذلة رصوف ويكلفونهم فيهم، ويحتكمون
الداخيل االستقالل من يشء إىل القريبة األقاليم وطمحت ا، تامٍّ استقالًال البعيدة األطراف
واالجتماعية، االقتصادية حياتها يف حظ من األقاليم لهذه ما باختالف وضعًفا قوة يختلف
اإلسالمي العالم أصبح بحيث املطامع، وأصحاب الزعماء من فيها ينجم َمن وباختالف
الفوىض مظاهر إىل واالستباق والشهوات األهواء وازدحام للتنافس ميدانًا العرص هذا يف
مثيًال له يعرفوا لم صالًحا العقلية حياتهم أخرى ناحية من فيه وصلحت واالضطراب،
ونهض وفنونها، اللغة علوم ونمت والفلسفة، العلم ونضج والنثر، الشعر فأزهر قبل، من
هذا يف اإلسالمية الحياة نواحي من الناحيتني هاتني إىل تنظر إنك بحيث والجغرافيا التاريخ
بحضارة متأثرة اإلسالمية، األمة هي واحدة أمة تمثالن أنهما إىل تسرتيح تكاد فال العرص

اإلسالم. سلطان هو واحد لسلطان وخاضعة اإلسالمية، الحضارة هي واحدة
أشد مختلفة أمًما كانت وإنما واحدة! أمة األمر حقيقة يف تكن لم األمة هذه أن ذلك
الدهر، من قصري أمد يف واحد لواء تحت اإلسالم جمعها التباين، أشد متباينة االختالف،
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أحيانًا إليه ق يُوفَّ ولم أحيانًا، ذلك إىل ق فُوفِّ الفروق، من بينها ما ويلغي يمزجها أن وحاول
أخرى.

العباسيني أو األمويني قوة إبان اإلسالمية األمة إىل ينظر َمن إىل يُخيل كان وبينما
والنظام، والدين اللغة وحدة كونتها قد قوية وحدة الشعوب هذه كل من ستكون أن
الطبيعية نتائجها وبني والنظام واللغة الدين وحدة بني تحول أخرى مؤثرات هناك كانت
الجديد النظام يستطع لم التي القوية الجنسيات بعض املؤثرات هذه أهم وكان املنتَظرة،
ويضعف القوية الحياة إىل طموحها يغريِّ أن يستطع لم بل يمحوها، أن وال يهضمها أن

والسلطان. االستقالل إىل ميلها
الفارسية األمة ولكن استعربوا، أو العربية منهم كثريٌ وتعلم جميًعا، الفرُس أسلم فقد
وعاداتها وأدبها بلغتها احتفظت فقد القديم بدينها تحتفظ لم إن فارسية، ظلت جملتها يف
إىل الغالبني، إخضاع يف جدَّت وإنما بهذا تكتِف لم هي بل االجتماعية، نظمها من وكثري
اإلسالمية العربية بالسياسة اتصلت ثم ونظام، وعادة لغة من به احتفظت ملا ما؛ حدٍّ
إىل فانحازت والهاشميني األمويني بني الخالف فرصة وانتهزت التأثري، أشد فيها فأثَّرت
بهذا أحاطت ثم الخالفة، عرش عىل زعماءهم وأجلست القوة، ومنحتهم اآلخرين هؤالء
شيئًا العرب وتقيصعنه به، وتستأثر األمر، حقيقة يف وتحتكره وتحميه، عنه تذود العرش
أو الصلة تنقطع حتى الثالث القرن وينتصف الثاني القرن يميض أن إال هي وما فشيئًا،
األوىل، أوطانهم إىل ارتدوا قد العرب وإذا العربية، األمة وبني العرش هذا بني تنقطع تكاد
العنارص هذه وإذا الدولة، يف املغلوبة األجنبية للعنارص أرسى أصبحوا قد الخلفاء وإذا
بحظوظ — قدمنا كما — منه فتأخذ السلطان إىل أيديها وتمد رءوسها، ترفع أخذت قد

واالستقالل. السيادة ومن والبأس، القوة من مختلفة
أعظمها وكانت السلطان، هذا من حظها اقتطاع إىل األمم أسبق الفارسية األمة وكانت

للهجرة. الرابع القرن هذا يف سيما وال نصيبًا، منه وأوفرها حظٍّا منه
يكن لم ما أنتجت كله القديم العالم يف اإلسالم بعثها التي العنيفة الحركة هذه ولكن
بعضها وعرف الشعوب، هذه كل وائتلفت األمم، هذه كل اختلطت فقد إنتاجه، من بد
والساميني والروم الفرس نفوس للعرب فانكشفت املعرفة هذه من يتزيد أن وأحب بعًضا،
هذه إىل بينهم وكانت العرب، نفوس جميًعا لهؤالء وانكشفت واإلسبانيني، والرببر والقبط
العالم يف حدث بما يشء أشبه عقلية صالت والدين الفتح أحدثها التي السياسية الصالت
والغرب الرشق عىل سلطانها روما بسطت وحني الرشق، عىل اإلسكندر أغار حني القديم

مًعا.
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سياسية صالت من بينهم ما ترتجم الشعوب لهذه رسمية لغة العربية اللغة أصبحت
الشعوب هذه من شعب كل وأخذ وعقلية، نفسية صالت من بينهم ما وترتجم ودينية،
يكون أن عىل يحرصون أنفسهم العرب وأخذ ظاهر، أثر فيها له يكون أن عىل يحرص
وفن، أدب من وحياتها الشعوب هذه حضارات إليه انتهت ما لخري صادق مثال لغتهم يف
وكثرت واليونانية، والرسيانية والهندية الفارسية عن الرتجمة فكانت وفلسفة، علم ومن
العقلية املسلمني حياة كله بهذا وتأثرت وتفسريها، ورشحها درسها وكثر الرتجمة، هذه

وآدابهم. وعلومهم وكالمهم فلسفتهم يف آثارها فظهرت بعيد، عهد منذ
انقىض أن بعد إال هضمه يحسن ولم الجديد، اإلسالمي العقل يسغه لم كله هذا ولكن
تظهر أخذت بعده الذي والقرن القرن هذا يف الرابع، القرُن هذا املسلمني وأظل الثالث القرن
العالم يف يظهر وأخذ الخالصة، اإلسالمية بالصبغة مصطبغة جديدة عقلية حياة للمسلمني
الفلسفية بالصبغة وال الدين بصبغة تفكرهم يصطبغ ال مسلمون مفكرون اإلسالمي
مفكرون هم وإنما والثالث، الثاني القرنني إبان املتكلمني شأن ذلك كان كما األجنبية،
إسالمية صبغة األخرى األمم آثار من املسلمني إىل انتهى ما يصبغوا أن يحاولون مستقلون
الفالسفة من وغريهما سينا وابن كالفارابي جماعة هؤالء زعماء من وكان مستقلة، رصفة
يف أثرها املسلمني نفوس يف والفنون العلوم هذه لنضج وكان العرص، هذا يف ظهروا الذين
كشعر أو تمام وأبي البحرتي كشعر العالء وأبي املتنبي شعر فليس أيًضا، واألدب الفن
الجاحظ كنثر العميد وابن الصابي نثر وليس وجرير، الفرزدق كشعر أو نواسومسلم أبي
يشء كله هذا وإنما وخطبائهم، األمويني لكتَّاب النثر من يُروى كما أو املقفع، ابن كنثر أو
وإنما األجنبي، من القريب أو باألجنبي هو وال البدوي، من القريب أو بالبدوي هو ال جديد

التمكن. أشد الجديدة عربيته يف متمكن األرس قوي عربي فن هو
االنحطاط ظاهرة املتناقضتني: الظاهرتني لهاتني العرص هذا يف املسلمني خضوع من
وأشدها وأقواها أظهرها لعل كثرية، مختلفة آثار لنا بقيت العقيل، والرقي السيايس
الصفاء»، إخوان «رسائل وهو القراء، إىل أقدِّمه الذي الكتاب هذا العرص لهذا تشخيًصا
فساد جهة من يمثل املتناقضني: الظاهرتني هاتني وأقواه تمثيل أصدق يمثل الكتاب فهذا
منهم نعرف نكاد ال جماعة كتبوه الذين ألن الوقت؛ ذلك يف اإلسالمية السياسية الحياة
يشء، كل قبل سيايس لغرض يعملون وكانوا ستار، وراء من يعملون كانوا ألنهم أحًدا؛
للنظام مخلصني أنصاًرا يكونوا لم كما بغداد يف القائم السيايس للنظام خصوًما كانوا فهم
يحبون يكونوا ولم العباسيني، خالفة إىل يرتاحون يكونوا لم القاهرة، يف القائم السيايس

9



األول) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

من فهم التطرف، يف مرسفة متطرفة سياسية أغراض لهم كانت وإنما الفاطميني، خالفة
ووسائلهم اإلسماعيليني أغراض يف كثري والقول اإلسماعيليني، من ولعلهم الشيعة غالة

العباس. بني لدولة وبغضهم الفاطميني من ونفورهم السياسية
قوام وكان رسية، جماعة ويؤلِّفون ستار، وراء من يعملون إذن الناس هؤالء كان
املسيطر السيايس النظام قلب يريدون فهم وعقيل، سيايس يظهر، فيما هذه جماعتهم
حياة عىل املسيطر العقيل النظام بقلب ذلك إىل يتوسلون وهم يومئٍذ، اإلسالمي العالم عىل
أظهرها القديم العالم يف سبقتهم جماعات مسلك ذلك يف يسلكون وهم أيًضا، املسلمني
مبغضة الجماعة هذه كانت فقد اإليطالية، اليونانية املستعمرات يف الفيثاغوريني جماعة
ذلك إىل تتوسل وكانت وتغيريه، قلبه تريد وكانت املألوف، اليوناني السيايس للنظام
والعلمية العقلية الحياة ن تكوِّ جديدة فلسفة وإنشاء العقيل، النظام تغيري أهمها بوسائل
من الجماعة هذه ويمكِّن الجديدة، السياسية وبني بينها يالئم جديًدا تكوينًا والجماعة للفرد
وحاول التوفيق، بعض الفيثاغورية الجماعة هذه قت ُوفِّ وقد العامة. األُُمور عىل السيطرة
كتاب يف بسطه سياسيٍّا نظاًما وتخيل العقلية، الجهة من ق فوفِّ ذلك من شيئًا أفالطون
الفيثاغوريون أقام كما كلها، األفالطونية الفلسفة عىل وأقامه القوانني، وكتاب الجمهورية
يشء، إىل العملية الحياة يف ق يوفَّ لم أفالطون ولكن الفيثاغورية، الفلسفة عىل نظامهم
السيايس النظام أن عىل متفقون جميًعا اليونان وفالسفة غري، ليس خياًال سياسته وظلت
األفراد ويهيِّئ يالئمه الرتبية نظم من نظام عىل يعتمد لم إذا له قيمة ال كان ما كائنًا
أهم وهي الجمهورية، يف أفالطون به يُعنى ما أهم فالرتبية عنه، والذود لتأييده والجماعات
أنواع بني الصلة تبيني أحسن يبني وكالهما السياسة، كتاب يف أرستطاليس به يُعنى ما

والسياسة. الحكم نظم من يُتخيل أو يُوَجد ما وبني املختلفة، والتعليم الرتبية
محاوالت من اليوناني العالم يف كان بما شك غري من متأثرة هذه الرسية فجماعتنا
وقد أفالطون، بمحاولة متأثرة الفيثاغوريني بمحاولة متأثرة السياسية، محاولتها تشبه
مكَّن سيايسٍّ وجوٍد إىل اإلسماعيليون ق وفِّ فقد الفيثاغوريني، كحظ التوفيق من حظها كان

حينًا. اإلسالمي العالم يف الرعب ونرش األرض، بعض يف لهم
تعمل التي الرسية الجماعات هذه قيام من السياسية الحياة فساد عىل أدل وليس
عىل دليًال واألفالطونيني الفيثاغوريني فلسفة كانت فكما ملحة، جادة وتقويضها لهدمها
السياسية الحياة فساد عىل دليل الصفا إخوان ففلسفة اليونانية، السياسية الحياة فساد
نعرف نكد فلم واالستخفاء التسرت يف الناس هؤالء احتاط وقد العرص، ذلك يف اإلسالمية
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بها يحيط أن تخلو وال الخمسة، تتجاوز ال أسماء ُسميت وإنما — قلنا كما — أحًدا منهم
منتصف يف البرصة يف نشأت أنها الجماعة هذه أمر من نعرفه أن نستطيع ما وكل الشك،
بهذا اتصل قد العالء أبا أن يف شكٌّ عندي وليس بغداد، يف فرع لها وُعرف الرابع، القرن
الجمعة يوم اجتماعه يحرض وكان القرن، هذا آخر بغداد إىل ارتحل حني البغدادي الفرع
يحرضون كانوا الذين أسماء بعض نرى بل الزند، سقط يف ذلك نرى أسبوع، كل من
كل من الجمعة يوم فيه يجتمعون كانوا الذي املكان نعرف ونكاد الفرع، هذا جلسات
يظهر فيما منه بد ال الذي املعتدل اللهو من شيئًا االجتماعات هذه يف نلمح ونكاد أسبوع،
أشد أنه عىل العالء» أبي «ذكرى يف ذلك من يشء إىل أرشت وقد الفالسفة، فلسفة لتستقيم
غوامض من لكثري تفسري أحسن الصفاء إخوان رسائل يف نجد أنا وأعتقد اآلن، به استيقانًا

اللزوميات.
الحياة تمثل كما العرص، ذلك يف العقلية الحياة تمثل هذه الصفاء» إخوان و«رسائل
العقلية الحياة فيها تنعكس مرآة فهي السياسية، للحياة تمثيلها من أقوى قل أو السياسية
يف اإلسالمي العقل أن نرى جلية، واضحة الحياة هذه فيها نرى ونحن مباًرشا، انعكاًسا
الفرس وآداب الهند وحكمة اليونان فلسفة من إليه نُِقَل ما وعى قد كان الرابع القرن
كله، ذلك وجمع السماوية، وغري السماوية الديانات من وغريه واإلسالم العربية واآلداب
يجب التي الثقافة خالصة هو مؤتلًفا واحًدا مزاًجا منه ن يكوِّ أن وحاول بينه، والءم ورتَّبه

املوفور. بالحظ منها ويأخذ بها، يظفر أن ا حقٍّ املستنري الرجل عىل
ورسالة اللزوميات نقرأ ونحن نالحظ ما الصفاء» إخوان «رسائل نقرأ ونحن ونالحظ
العراق يف املسلمني بني واستوثقت كثرت قد العرص ذلك يف كانت الصالت أن من الغفران
واختلط الشعبية، وأساطريها الفلسفية الهند مذاهب العراق أهل إىل فانتقلت الهند، وبني
مذهب ولعل ظاهًرا، أثًرا فيه فأثَّر املسلمني عند يومئٍذ املحصلة العلم بمجموعة كله هذا
كما املختلفة الصور يف وتصويره وتأييده رشحه ومحاولة به التحدث يكثر لم التناسخ

العرص. هذا يف ذلك كثر
بدائرة يشء أشبه هذه الصفا» إخوان «رسائل إن نقول: حني جديًدا شيئًا نقول ولسنا
ذلك يف ا حقٍّ املثقف للرجل تحصيله من بد يكن لم ما كل جمعت علمية فلسفية معارف
يديها، بني ُقدِّم الذي الفهرست يمثله النظام من يشء عىل كله ذلك جمعت ولكنها العرص،
هذه من وهو الرصف، الفلسفي الوجه أحدهما وجهني: من إليه يُنظر أن يجب النظام وهذا
املحدثني، القدماء واألفالطونيني الفيثاغوريني فلسفة عن املسلمون عرف بما متأثر الناحية
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األول) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

رسالة عرشة أربع يف أولها أربعة: أجزاء إىل الكتاب م يقسِّ فهو كله بهذا متأثر وأرستطاليس
املنطق، يف ثم العملية، الفنون يف ثم والفلك؛ والهندسة العدد يف اختالفها عىل الرياضة يف
منطقه إذ بأرستطاليس؛ متأثر آخره يف وهو أوله يف وأفالطوني فيثاغوري الجزء وهذا
يتناول الصبغة أرستطالييس الثاني والجزء وأسمائه، برتتيبه أرستطاليس منطق هو
والزمان والصورة بالَهيُوَىل يبدأ أرستطاليس، عليه تناولها الذي النحو عىل كلها الطبيعيات
ثم املعادن، إىل يصل حتى يتدرج يزال ما ثم العلوية، اآلثار إىل وينتقل والحركة، واملكان
رسائل عرش الثالث والجزء النفس. بعلم ويختم اإلنسان، إىل ثم الحيوان، إىل ثم النبات، إىل
ففيه اليونانية، الفلسفة من الثالثة الرضوب بهذه التأثر ظاهر وهو الطبيعة، بعد فيما
أرستطاليس. من وفيه الحديثة، األفالطونية من وفيه أفالطون، من وفيه الفيثاغوريني، من
والتصوف، والرشائع بالديانات يتصل وما اإللهيات يتناول فهو الرابع الجزء كان فإذا
الرشقي منها سواء اإلسالمية الفلسفة يف املؤثرة العنارص كل فيه التأمت الذي املزاج وهو
األربعة األجزاء وهذه أيًضا، والخرايف والفني واألدبي والديني والعلمي والفلسفي والغربي
ومدخًال مقدمة إال األمر حقيقة يف ليست رسالة وخمسني اثنتني تبلغ التي ورسائلها كلها
ال الجماعة، إليها تنتهي كانت التي الغايات وغاية العلم خالصة هي جامعة رسالة إىل
والجماعة الرسائل، هذه كل من بحظه أخذ قد يكون حتى أحدث عىل تعرض أن ينبغي
تعدلها ال بهجة فيه ما لذة كل من فيه بستان له كريم جواد حكيم برجل نفسها تشبه
فهم فيه، مما نماذج عليهم يعرض حتى البستان هذا يف الناس يُدِخل ال ولكنه بهجة،
ثم واطمأنوا أنسوا إذا حتى ويلمسون ويشمون فيذوقون منها ويدنون إليها، ينظرون
الذي بالدواء هذه الجامعة رسالتهم يشبِّهون وهم البستان، هذا يف أُدِخلوا واشتهوا رغبوا
الرسالة هذه ولكن له، يتهيَّأ لم الجسم كان إن ويقتل لقبوله، متهيئًا الجسم كان إن يشفي
معرفة ووسائلها وأغراضها الجماعة هذه كنه لعرفنا وصلت قد ولو إلينا، تصل لم الجامعة

قاطعة. واضحة
— ألنه اإلسالمية؛ الفلسفة تاريخ يدرسوا أن يريدون للذين مفيٌد الرسائل هذه درُس
قراءة لعل يدري؟ وَمن اإلسالم! يف الفلسفية العصور أنرض من عًرصا يمثل — رأيت كما
رجل يكون أن يبعد فهل بعد، تظهر لم أشياء عن تكشف وتحقيق عناية يف الكتاب هذا
نشأ أنه نالحظ حني سيما وال الجماعة هذه بفلسفة بعيد أو قريب حد إىل تأثر قد كالغزايل
الفلسفة من فيه والغلو التصوف يستخلصون الصفاء إخوان وأن صوفيٍّا، وانتهى فيلسوًفا
لهم يكشف فهو للمسلمني السيايس التاريخ يدرسون الذين يفيد الدرس وهذا الخالصة،
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مقدمة

— ُكتب قد السيايس التاريخ ألن السيايس؛ التاريخ كتب يف بها يظفرون ال قد أشياء عن
من كثري يف اإلنصاف وبني بينه حالت املؤثرات من بطائفة متأثًرا — إنسان كل يعلم كما
ظواهر إىل إال ينظرون يكونوا لم السيايس التاريخ هذا كتبوا الذين من وكثري األحيان،
عناية يف املؤرخون قرأها لو الرسائل هذه لعل يدري وَمن العامة، الحياة وأعراض األُُمور
يفيد الدرس وهذا اآلن. نحن نفرتضها ال بل نقدرها ال تاريخية أرسار عن تكشف وتحقيق
عند اآلن العامة فالفكرة العربي، قديمنا من بحظ يأخذوا وأن يتثقفوا أن يريدون الذين
الشعر يف ينحرص يكاد أو ينحرص القديم هذا أن له ويتعصبون القديم ينرصون الذين
بالفلسفة يحفلون يكادون ال وهم األدب، وفنون اللغة علوم من بهما يتصل وما والنثر
كان ما عىل الحديث والعلم الحديثة الفلسفة تفوق وجالء وضوح يف يحسون ألنهم والعلم؛
لعقول خاضعني القريبة منافعهم يتأثرون نفعيون ذلك يف وهم وعلم، فلسفة من للقدماء
للعصور ما فيزدرون العرص هذا يف والفلسفة العلم رقي يقدرون أذواقهم، من أرقى هي
القديم باألدب فيحفلون أذواقهم لفتور األدب رقي يقدرون وال وفلسفة، علم من القديمة
لقدروا وأذواقهم عقولهم بني هللا الءم قد ولو أنفسهم، أنصفوا قد ولو تقديمه، يف ويرسفون
واإلنصاف، العدل من ويفيشء سواء عىل كلها القديمة والفلسفة القديم والعلم القديم األدب
علم كان وإذا وفلسفتهم، القدماء علم من للنفوس وإمتاًعا لذة أشد القدماء أدب فليس
أن إال اآلن أذواقنا يالئم أال يجب القدماء فأدب اآلن عقولنا يالئمان ال وفلسفتهم القدماء

كاد. أو أذواقها ومحا عقولها، فضمم النفوس هذه مسخ قد هللا يكون
ثقافة ألنفسهم يكوِّنوا أن يريدون والذين له، ويتعصبون القديم ينرصون فالذين
الحديث يعرفوا أن ليستطيعوا وجهه عىل القديم يعرفوا أن يريدون والذين صالحة، قديمة
القديم، األدب يقرءون كما القديمة الفلسفة يقرءوا أن خليقون هؤالء كل معرفته، حق
سينا، وابن الفارابي فلسفة يف يترصف أن يستطيع املثقفني، كل ليس بل الناس، كل وليس
رسائل ُكتبت حني يف لإلخصائيني، ُكتبت ألنها اإلخصائيني؛ عىل وقف الفلسفة هذه وإنما
أدنى فهي الصالحة، الفلسفية الثقافة إيجاد إىل بها وُقصد املثقفني، لعامة الصفاء إخوان

اإلخصائيني. الفالسفة لدرس صالحة مقدمة وهي النفوس، عىل وأيرس العقول، إىل
حيث من الفلسفة بها تقصد لم الرسائل هذه أن إىل الناس نَلفت أن الحق من أن عىل
السياسة من لنحو تهيئ معينة ثقافة تكوين بها أُريد وإنما هو، حيث من العلم وال هي،
إليه االلتفات يحسن ما والخيال الحيل من وفيها والدوران، التأويل من ففيها معني،
ودعوا إليه، ولفتوا ذلك، فقدَّروا مخلصني أنفسهم الصفاء إخوان كان وقد منه، واالحتياط
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األول) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

يف ميسوًرا ذلك كان وقد بمقدار، إال للناس الرسائل هذه تُعطى أال إىل الدعاء يف وألحوا
تحصيل كان وحني العلماء، وعن املدارس يف إال يُؤخذ ال العلم كان حني القديم العرص
وأصبحت املطبعة ُوجدت وقد اآلن فأما وجهد، مشقة بعد إال يتأتيان ال واقتناؤها الكتب
نحظر أن إما أمرين: بني فنحن واإلغراء العرض يف وتلح الناس، عىل نفسها تعرض الكتب
والجمود الجهل فهو وإذن وتمحيص، واختبار وفتنة امتحان وبعد بمقدار إال الكتب نرش
حرية نقيِّد وال وننرشها الكتب نذيع أن وإما الحياة، سبيل يف الجهاد اجتماع عن والضعف
وهو الوجه هو وهذا االجتماعي، النظام وحياطة األخالق لحماية منه بد ال بما إال املطبعة
يجب ما وكل كارهني، أو راضني نحن نسلكها والتي اآلن، إىل األمم سلكتها التي الطريق
تعرض حني والحذر االحتياط من يجب ما إىل واللفت التنبيه هو إنما ولشباننا ألنفسنا علينا
رشها فيكون وفطنة، حذق غري يف تُؤخذ وال عالتها، عىل تُقرأ ال حتى بعينها كتب عليهم

نفعها. من أكثر ها ورضُّ خريها، من أكثر
الخالصة؛ الفنية قيمتها وهي بعُد، إليها أُِرش لم أخرى قيمة الصفاء» إخوان «لرسائل
العرس عن فيها ُعِدل قد والتثقيف للتعليم الناس جمهرة إىل تتجه إنها حيث من فهي
ففيها خاصة، أدبية عناية وأساليبها بألفاظها كتَّابها وُعِنَي األدبي، اليرس إىل الفلسفي
الغلو من وليس ميرسة، ومعاٍن متخرية ألفاظ وفيها متقن، تشبيه وفيها كثري، خيال
عىل العلم ألوان لقبول وتيسريها العربية اللغة تذليل يف األعىل املثل قاربت إنها يُقال أن
إخوان «رسائل عىل ر تتوفَّ جماعًة األدبي بالدرس يعنون الذين من لدينا أن ولو اختالفها،
الفنية الشخصيات من فيها ما نتبني أن املمتع من لكان ونقًدا وتحليًال درًسا الصفاء»
لعل يدري، وَمن الشخصيات، هذه بعض نستكشف أن املمكن من لكان بل املتفاوتة،
هذه يف واشرتكت كتبها وُعرفت والعلم والفلسفة األدب يف كتبْت معروفة شخصياٍت منها

اآلن. إىل اشرتاكها يُعرف ولم ا رسٍّ الرسائل
ُعرف إذا وهو بعد، يُعرف لم ألنه بعد؛ يُقدَّر لم كنز الرسائل هذه أن القول وجملة
وعىس خطًرا، وأجلها عصورها أهم من عرص يف اإلسالمية األمة حياة من قطعة يجلو فقد
ويقرِّب الغاية، هذه من يُدني ما عليها الحصول وتيسري الرسائل هذه نرش يف يكون أن

األعىل. املثل هذا من
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باشا1 زكي أحمد بقلم

انتشاره ملناسبة والبيان؛ الرشح من ه حقَّ وأوفيه الكتاب، هذا عىل القول أطيل أن رأيت قد
تُعد نسخ سوى منه يوجد يكن لم أن بعد وبمرص، بالهند حديثًا طبعه أثر عىل واشتهاره
العرب، عند العقلية املعارف حالة عىل يدلنا ألنه بالعناية؛ لجدير إنه ولعمري! األصابع، عىل

قليل. بزمن اإلسالمي الدين انتشار بعد
موضوًعا صار حتى صيته، وطار قدره وعال اآلداب، بني بني الكتاب هذا اشتهر
عرائس تجلت وما واٍد، كل يف وأصله تاريخه يف باملذاكرة يهيمون ناٍد، كل يف القوم لحديث
املتسائلني، عىل بها وضنوا فاستجلوها املدققني، األفاضل نخبة من لنفر إال الحقيقة،
جمع تعاىل هللا بعون يل تيرسَّ حتى واألواخر، األوائل دفاتر يف التنقيب عىل ذلك فحملني
أفق يف الكتاب هذا بدر يظهر لم فأقول: الكتاب، هذا حقيقة عن النقاب تُميط خالصة
واإلعجاب بقراءته وُعنوا واملذاهب، الطبقات جميع من الناس عليه تزاحم حتى املعارف،

الزمان. من طويلة مدة به
الكتاب فضل بذلك فزادوا أسماءهم، كتموا لكونهم مؤلفيه بمعرفة ُشغفوا ولقد
قدره. حق وقدَّروه العلماء إليه وتنبَّه واملغارب، املشارق صيته بلغ حتى الباحثني، واهتمام

(النارش) العربية». العلوم «موسوعات ى املسمَّ لتصنيفه تكملة ١٣٠٨ه/١٨٨٩م سنة يف كتب 1



األول) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

الكرماني الحكم أبي «الطبيب ترجمة يف عبارة ومراجعاتي، مطالعتي أثناء رأيت، فقد
األطباء طبقات يف األنباء عيون كتاب «يف والهندسة العدد علم يف الراسخني أحد القرطبي»
بالد من حران إىل منها وانتهى املرشق ديار إىل ورحل …» وهي القايضصاعد» عن نقًال
الرسائل معه وجلب ثغرها، من رسقسطة مدينة واستوطن األندلس إىل رجع ثم … الجزيرة

قبله.» األندلس أدخلها أحًدا نعلم وال الصفاء» إخوان «برسائل املعروفة
تاريخ يقيدون العلماء جعلت التي أهميتها وعظيم مكانتها جليل عىل يدل القول فهذا
من معنا سيجيء فيما به وسنستعني باألندلس، العلم ربوع يف بها أتى َمن واسم دخولها

هللا. شاء إن الدقيق، التحقيق
بالتنويه واعتنوا الرفيع، محلها فأحلوها مقامها وجهابذتهم اإلفرنج عرفحكماء ولقد
دوسايس سلفسرت العالمة املضمار هذا حلبة يف لهم السابق وكان عليها، والتنبيه بها

الفرنساوية. باللغة وجيزة خالصة عليها كتب فإنه املشهور،
عنوان تحت بالهند كلكتة بمدينة مسيحية ١٨١٢ سنة يف الرسائل هذه ُطبعت وقد
رشوان محمد بن «أحمد الشيخ هو طبعها وبارش راجعها والذي الصفاء»، إخوان «تحفة

اليمني».
تكلم الصفاء، إخوان رسائل عىل خالصة برلني يف نوفرك العالمة طبع ١٨٣٧ سنة ويف
باألملانية. ترجمته أمامه ووضع العربية باللغة شيئًا منها ونقل كتابهم، وعىل عليهم فيها
العلوم عن فيه بحث أجزاء، ثمانية يف كتاب األملاني ديرتييص فريدرخ وللمعلِّم
كتابه يف واعتمد للهجرة» الرابع «القرن للمسيح العارش القرن يف العرب عند الفلسفية

.١٨٧٩ سنة إىل ١٨٥٨ سنة من برلني يف طبعه وقد الصفاء»، إخوان «رسائل عىل كله
«مجمل عنوانه كتابًا ألَّف الخراسانيني من رجًال هذا صنيعه يف أشبه إنه أقول:
الرياضيات حكمة يف «فاريس عنه: الظنون» «كشف صاحب قاله ما وإليك الحكمة»،
بحذف الخراسانيني من رجل انتخبه رموز، وأكثره واإللهيات، والطبيعيات واملنطقيات
إىل الفاريس من بعضهم ونقله الصفاء»، إخوان «رسائل يف كما الرمز، وإيضاح الحشو

ا.ه. الرتكي.»
اسمه كتابًا برلني بمدينة ١٨٨٦ سنة يف طبع قد املذكور ديرتييص املعلِّم أن واعلم
املتبحرين من فإنه تصحيحه، وبارش الصفاء» إخوان رسائل اختصار يف الوفاء «خالصة

بحروفه: الكتاب آخر يف قاله ما وإليك املرشقية، واللغات الفنون يف

يشتمل وهو والتصحيف، التحريف كثرية الكتاب هذا عنها نُقل التي النسخات إن
ترتيب غري عىل مرتب وهو مواده، من معرفته يلزم ما وخالصة الكتاب زبدة عىل
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من وأفضل أجود أحسبه أسلوبًا ذلك يف راعى مختَِرصه2 ألن األصيل؛ الكتاب
الكمال. باب يف وأدخل األول

العاَلم، نضد ثم الكائنات، وأُُصول املوجودات مبادئ عىل بالكالم ابتدأ فإنه
عىل بالكالم ذلك أعقب ثم فاألرضوالسماء، الطبيعة، فماهية والصورة، فالهيوىل
السماء ثم العلوية، اآلثار يف ثم والفساد، الكون ثم فيه، والتغريات األرض وجه
ثم املعادن، تكوين ثم النجوء)، علم هو (الذي األسطرونوميا رشح ثم والعالم،
ثم بها، النفس رباط وكيفية النطفة مسقط ثم الحيوان، أوصاف ثم النبات، علم
العملية الصنائع ثم واملعقول، العقل ثم واملحسوس، الحاس ثم الجسد، تركيب
الجومطريقي ثم األرثماطيقي)، (يعني وخواصه العدد ثم العلمية، الصنائع ثم
والهندسية العددية النِّسب علم ثم املوسيقى، ثم الهندسة) علم هو (الذي
العرشة)، باملقوالت (املعروفة العرشة األلفاظ فمعاني املنطقيات، ثم والتأليفية،
ثم الثانية، وأنولوطيقا األوىل وأنولوطيقا أرمينياس وباري قاطيغورياس ثم
وأن كبري3 إنسان العالم أن عىل تكلم ثم العدد، طبيعة ثم األخالق، اختالف بيان
والنشور البعث ماهية عىل وتكلَّم واألدوار، األكوار رشح ثم صغري،4 عالم اإلنسان
واملعلومات، والعلل الحركات أجناس عىل الكالم يف ذلك بعد وأفاض والقيامة،
عرشتهم، وكيفية الصفاء إخوان اعتقاد بيان تخلصإىل حتى والرسوم، والحدود

الصفاء. إخوان أغراض وماهية الرسائل، فهرست الكتاب آخر يف أورد ثم

الفضالء جمهور عند ومقامها العلماء، نفوس من بمكانتها يُعِلمك كاٍف دليل كله وهذا
ومغاربها. األرض مشارق يف

الرجال، ونوابغ املعتربة والتآليف العظام األعمال أن اللبيب القارئ بال عن يغرب وال
تخلو تكاد وال واالنتقاد، الطعن لسهام عرضة والبالد، األزمان جميع يف وستكون كانت قد
مقررة حقيقة هذه إن بل بيانها، محل هذا ليس كثرية والشواهد األمم، من أمة ذلك من

فضله زيادة عىل تدل الرتتيب يف اتبعها التي الطريقة ولكن الكتاب، اخترص الذي اسم عىل نعثر لم 2
علمه. وغزارة

.Macrocosme قولهم يف اليونان فالسفة عن مأخوذ وهذا 3

.Microcosme قولهم يف اليونان فالسفة عن مأخوذ وهذا 4
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األول) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

هللا لسنة تجد ولن خلقه، يف هللا سنة وتلك النهار، ثبوت عىل الدليل يطلب َمن إال ينكرها ال
تبديًال.

كما الناس، جماعة عند كثريًا قبوًال حازت الرسائل هذه أن فاعلم ذلك، ثبت إذا
بل املذهبني، ألحد نتشيع ال ونحن آخرين، فريق عند واللعنة السخط ألصحابها استوجبت
له ونورد عليهم، التحامل أو ألربابها باالنتصار رأيه إبداء يف عليها يطلع ملن الحكم نرتك

أمره. يف ويرشده حكمه تعيني عىل يعينه كالًما
أثناء رأيته ما هو الرسائل هذه أمر عن والتنقيب بالتنقري العلماء عناية عىل دليل فأكرب
املتوىفَّ القفطي الحسن أبي الدين جمال للوزير الحكماء تراجم كتاب يف واملراجعة، البحث
مخصوًصا فصًال لها أفرد فإنه التوفيقية)، الجديدة الخطط كتاب يف (املرتَجم ٦٤٦ه سنة
كتابه، يف وأحوالهم أخبارهم ذكر عىل أتى الذين الفالسفة أحد اسم كأنها األلف؛5 حرف يف
إىل التوحيدي حيان أبو كتبها التي الرسالة ضمنه طويًال كالًما الفصل هذا يف أورد وقد
بد وال بابها، يف مفيدة وإرشادات إيضاحات عىل تحتوي فإنها الدولة، صمصام الوزير

املرصي: القفطي قال الرسائل، هذه حقيقة عىل الوقوف طلب َمن لكل منها

الصفا إخوان رسائل

ِعدتها مقاالت، ورتَّبوه األوىل الحكمة أنواع يف كتاب تصنيف عىل اجتمعوا جماعة هؤالء
والخمسون والحادية الحكمة، من نوًعا خمسني يف منها خمسون مقالة، وخمسون إحدى
غري مشوِّقات، مقاالت وهي واإليجاز، االختصار طريق عىل املقاالت، ألنواع جامعة
يحصل الذي املقصود إىل واإليماء للتنبيه وكأنها واالحتجاج، األدلة ظاهرة وال مستقصاة،

الحكمة. أنواع من لنوع الطالب عليه
قوًال قالوا قوم فكل وضعها، الذي يف الناس اختلف أسماءهم، مصنفوها كتم وملا
طالب أبي بن عيل نسل من بعضاألئمة كالم من هي قالوا: فقوم الحدسوالتخمني، بطريق
آخرون وقال حقيقة، له يَثبت ال اختالًفا لها الواضع اإلمام اسم يف واختلفوا (كرَّمهللاوجهه)،

األول. العرص يف املعتزلة متكلمي بعض تصنيف هي

باللغة أورده األلف، حرف يف كالًما لها أفرد فإنه العلوم» اصطالحات «كشاف صاحب فعل وكذلك 5

الكدورات شوائب من سِلموا األلباء واإلخوان العقالء األصدقاء من جماعة «هم ترجمته: وهذه الفارسية،
العموم. عىل الصفاء إخوان بذلك يصف ولعله الروحانية.» الكماالت بأوصاف وتحلوا البرشية،
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الصفاء إخوان رسائل يف فصل

حيان ألبي كالم عىل وقفُت حتى مصنِّفها، لذكر والتطلب البحث شديد أزل ولم
يف الدولة، عضد بن الدولة صمصام الوزير عنه سأله أمر عن له جواب يف جاء التوحيدي،

وصورته: وثالثمائة، وسبعني ثالث سنة حدود
وأخطر إيلَّ، هذا من أهم هو يشء عن حدثني املذكور: الوزير عن حاكيًا حيان أبو «قال
عما وكناية به، يل عهد ال ومذهبًا يريبني قوًال رفاعة بن زيد من أسمع أزال ال إني بايل! عىل
لم الباء أن ويزعم اللفظ، ويذكر الحروف يذكر منه، يشء يتوضح ال ما إىل وإشارة أحقه، ال
تُهمل لم واأللف لعلة، إال اثنتني فوق من تُنقط لم والتاء لسبب، إال واحدة تحت من تُنقط
فما بذكرها، وينتفخ بها يتعاظم دعوى ذلك عرض يف منه وأشهد هذا، وأشباه لغرض، إال
وتُكِثر إليه، وتجلس تغشاه أنك حيان، أبا يا بلغني، فقد دخلته؟ وما شأنه؟ وما حديثه؟
اطالعه وأمكن خربته، صدقت إلنسان، عرشته طالت وَمن معجبة، نوادر معه ولك عنده،

مذهبه. وخايف رأيه مستكن عىل
منك وله والستخدام، الختبار وحديثًا، قديًما قبيل تعرفه الذي أنت الوزير، أيها فقلت:

املعروفة. والنسبة القديمة اإلمرة
يل! وِصفه هذا، دع قال:

البارعة الكتابة مع والنثر، النظم قول يف ومتسع اد، وقَّ وذهن غالب، ذكاء هناك فقلت:
والديانات، اآلراء يف وتبرصُّ املقاالت، وسماع الناس، أيام وحفظ والبالغة، الحساب يف

املفِحم.6 بالتناهي وإما املفِهم، بالتوسط وإما املوِهم، بالشد إما فن: كل يف ف وترصُّ
مذهبه؟ ما هذا، فعىل قال:

كل يف وغليانه يشء كل يف تكلم إنه حيث حال؛ له يُعرف وال يشء، إىل يُنسب ال قلت:
بلسانه. وسطوته ببيانه بسطته من يبدو ما والختالف باب،

الصناعة، وأنواع العلم ألصناف جماعة بها وصادق طويًال، زمانًا بالبرصة أقام وقد
هارون بن عيل الحسن وأبو باملقديس) (ويُعرف البيستي مشعر بن محمد سليمان أبو منهم
هذه وكانت وخَدَمهم، وَصِحبهم وغريهم، والعويف، املهرجاني، أحمد وأبو الزنجاني،
والطهارة القدس عىل واجتمعت بالصداقة، وتصافت بالعرشة، تألفت قد العصابة

هللا. برضوان الفوز إىل الطريق به قرَّبوا أنهم زعموا مذهبًا بينهم فوضعوا والنصيحة،

الكالم، بقية يف سيجيء كما خادمهم بل الصفاء، إخوان أحد وهو رفاعة بن زيد صفة هذه كانت إذا 6
والعلم. الفضل من عظيم جانب عىل كانوا أنهم جرم ال أنفسهم، الصفاء بإخوان بالك فما
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سبيل وال بالضالالت، واختلطت بالجهاالت، ُدنِّست قد الرشيعة إن قالوا: أنهم وذلك
االجتهادية، واملصلحة االعتقادية للحكمة حاوية ألنها بالفلسفة؛ إال وتطهريها غسلها إىل
حصل فقد العربية، والرشيعة اليونانية االجتهادية الفلسفة انتظمت متى أنه وزعموا

الكمال.
فهرًسا لها وأفردوا وعمليٍّا، علميٍّا الفلسفة، أجزاء جميع يف رسالة خمسني وصنَّفوا
ووهبوها الوراقني، يف وبثوها أسماءهم، فيها وكتموا الصفاء» إخوان «رسائل وسموها
املحتملة، والحروف الرشعية، واألمثال الدينية، بالكلمات الرسائل هذه وحشوا للناس،

املموهة. والطرق
الرسائل؟ هذه رأيت فهل الوزير: قال

وهي كفاية، وال إشباع بال فن، كل من مبثوثة وهي منها، جملة رأيُت قد قلت:
املنطقي7 سليمان أبي شيخنا إىل منها عدًة وحملُت وتلزيقات، وتلفيقات وكنايات خرافات
ردَّها ثم طويًال، رها وتبحَّ أياًما، فيها فنظر عليه، وعرضتُها بهرام، بن محمد السجستاني
أطربوا، وما وغنَّوا ورُدوا، وما وحاموا أُِجروا، وما ونِصبوا أُغنوا، وما تِعبوا وقال: عيلَّ،
أنهم ظنوا يُستطاع، وال يمكن، وال يكون، ال ما ظنوا ففلفلوا، طوا ومشَّ فهلَّلوا، ونسجوا
وآثار واملجسطي واملقادير واألفالك النجوم علم هي (التي الفلسفة يدسوا أن يمكنهم
الذي واملنطق واألوزان، والنقرات واإليقاعات النغم معرفة هو الذي واملوسيقى الطبيعة،
يف الرشيعة يربطوا وأن الرشيعة، يف والكيفيات) والكميات باإلضافات األقوال اعتبار هو
وأحرض أنيابًا أحدَّ كانوا قوم؛ هؤالء قبل هذا عىل تورَّك وقد َجدٌد، دونه مرام وهذا الفلسفة،
وال أرادوه، ما لهم يتم فلم ُعرى، وأوثق قوى وأوسع أخطاًرا وأرفع أقداًرا وأعظم أسبابًا

مخزية. وعواقب موحشة واضحة ولطخات قبيحة لوثات عىل وحصلوا أملُوه، ما بلغوا
الشيخ؟ أيها ذلك ولَم العباس: بن النجاري له فقال

ومن الخلق، وبني بينه السفري بواسطة وجل) (عز هللا عن مأخوذة الرشيعة إن فقال:
إىل سبيل ال ما أثنائها ويف املعجزات، وظهور اآليات وشهادة املناجاة وباب الوحي طريق
«لم» يسقط وهناك عليه، واملنبَّه إليه املدعو التسليم من بد وال فيه، والغوض عنه البحث
محسومة، عنها املواد هذه ألن الريح؛ يف و«ليت» «لو» ويذهب «هال» ويزول «كيف» ويبطل

تعلْم الكتاب، هذا فراجع «باملقابسات»، املعروف كتابه يف كثرية أشياء حيان أبو عنه اقتبس الذي هو 7

العلم. من ومكانه الرجل فضَل
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متعلق بني متداولة وهي التقبل، حسن عىل موصول وتفصيلها الخري، عىل مشتملة وجملتها
املبني، بالجدل وحاٍم الشائعة، باللغة ونارص معروف، بتأويل وصحيح مكشوف، بظاهر
الحالل يف ه ومتفقِّ الواضح، الربهان إىل وراجع السائر، للمثل وضارب الصالح، بالعمل وذابٍّ
ليس األمة، اتفاق إىل وراِجع امللة، أهل بني املشهوَرين والخرب األثر إىل ومستِند والحرام،
الناظر الطبيعة صاحب حديث وال األفالك، وحركات الكواكب تأثريات يف املنجم حديث فيها
منها، املنفعل وما الفاعل وما واليبوسة، والرطوبة والربودة بالحرارة يتعلق وما آثارها يف
ولوازمها، األشياء مقادير عن الباحث املهندس حديث فيها وال وتنافرها، تمازجها وكيف

واألفعال. والحروف األسماء ومناسب األقوال مراتب عن الباحث املنطقي حديث وال
حقائق تجمع دعوة ألنفسهم ينصبوا أن الصفاء» «إلخوان يسوغ كيف هذا فعىل قال:
هذه من مأخذ لهم أيًضا جماعة الطوائف هذه وراء أن عىل الرشيعة؟ طريق يف الفلسفة
ومدعي الرؤيا، وعابر الطلسم، وصاحب الكيمياء، وصاحب العزيمة، كصاحب األغراض

الوهم. ومستعمل السحر،
رشيعته يقوم الرشيعة وكانصاحب عليها، ينبِّه هللا لكان جائزة، هذه كانت ولو فقال:
يحض أو غريها، يف تجدها التي الزيادة بهذه نقصها ويتالىف باستعمالها، ويكملها بها،
به يذب ما بكل القيام ويفرضعليهم بإتمامها، إليهم يتقدم بها إيضاحها، عىل املتفلسفني
والقائمني خلفائه من غريه إىل وكله وال بنفسه، ذلك يفعل ولم فيها، طاقتهم حسب عنها
وقال عليها، دهم وتوعَّ ذكرها، الناس إىل وكرَّه األشياء، هذه الخوضيف عن نهى بل بدينه،
حرب، حاربهللا، وَمن هللا! حارب فقد منه، هللا غيَب يطلب ًما منجِّ أو كاهنًا أو عرَّاًفا أتى َمن
أرسله، ثم سنني، سبع القطر الناس عن حبس هللا أن «لو قال: وحتى ُغلب، غالبه، ومن
الدبران. واملجدح ترى. كما وهذا املجدح.» بنوء ُمطرنا يقولون كافرين! طائفة ألصبحت
فيها وتنازعوا والفروع، األُُصول يف االختالف من رضوبًا األمة اختلفت ولقد قال: ثم
والتأويل والتفسري والحرام والحالل األحكام من واملشكل، الواضح يف التنازع من فنونًا
وال طبيب وال م منجِّ إىل ذلك من يشء يف فِزعوا فما واإلصالح، والعادة والخرب والعيان
تعاىل هللا ألن وكيمياء؛ وسحر وشعبذة عزيمة صاحب وال موسيقار وال هنديس وال منطقي
بالرأي. موضوع بيان إىل بالوحي الوارد البيان بعد يحِوجه، ولم ملسو هيلع هللا ىلص، بنبيه الديَن م تمَّ

عيىس أمة فكذلك دينها، من يشء يف الفالسفة إىل تفزع األمة هذه تجد لم وكما وقال:
املجوس. وكذلك النصارى) (هي ملسو هيلع هللا ىلص

فصارت ومقاالتها، ومذاهبها آرائها يف اختلفت األمة أن وضوًحا يزيدك ومما قال:
من طائفة فزعت فما والخوارج، والسنية الشيعة واملرجئة، كاملعتزلة وفرًقا، فيها أصناًفا
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الفقهاء وكذلك وشهاداتهم، بشواهدهم مقاالتها حققت وال الفلسفة، إىل الطوائف هذه
لم هذا، يومنا إىل األول الصدر أيام منذ والحرام الحالل من األحكام يف اختلفوا الذين

واستنرصوهم. بالفالسفة تظاهروا نجدهم
اليشء من النازل بالوحي املأخوذ اليشء وأين الفلسفة؟ من الدين اآلن وأين وقال:
ولكن عبد، لكل — وعز جل هللا— موهبة فالعقل بالعقل، أدلوا فإن الزائل؟ بالرأي املأخوذ
نوره عىل فإنه الوحي، كذلك وليس يتلوه. ما عليه يخفى كما يعلوه، ما به يدِرك ما بقدر

املتيرس. وبيانه املنترش،
الناس منازل أن عىل غناء، وال فائدة للوحي تكن لم به، يُكتفى العقل كان ولو قال:
كيف كنا بالعقل، الوحي عن نستغني كنا فلو فيه، مختلفة وأنصباؤهم العقل، يف متفاوتة
والجهل: بالنعت قائل قال فإن الناس. لجميع وإنما منا، لواحد بأرسه العقل وليس نصنع،
وغري به مكفي ألنه غريه؛ من الزيادة يستفيد أن عليه وليس عقله، قدر إىل موكول عاقل كل
عليه وال مواِفق فيه لك ليس أنه الرأي، هذا يف عاًرا كفاك له: قيل عليه، زاد بما مطاَلب
أيًضا الستقل ودنياه» دينه «يف حاالته جميع يف بعقله واحد إنسان استقل ولو مطاِبق،
واملعارف، الصناعات بجميع يفي وحده ولكان ودنياه»، دينه «يف حاجاته جميع يف بقوته

مخذول. ورأي مرذول، قول وهذا وجنسه، نوعه من أحد إىل يحتاج ال وكان
االختالف هذا ساغ وإذا بالوحي، النبوة درجات يف أيًضا اختلف فقد النجاري: قال

العقل. يف أيًضا ساغ له، ثامًلا ذلك يكن لم بالوحي،
والطمأنينة الثقة عن يخرجهم لم الوحي أصحاب درجات اختالف هذا! يا فقال:
والطمأنينة الثقة وهذه للرسالة، واجتباهم باملناجاة، وخصهم بالوحي، اصطفاهم بمن
اليشء يف إال والطمأنينة الثقة من بُعد عىل ألنهم املختلفة؛ بالعقول الناظرين يف مفقودتان

. بنَيِّ املتكلم هذا وخطُل ظاهر، الكالم هذا وعوار القليل،
املقديس؟ هذا من شيئًا سمع فما الوزير: قال

يف والتأخري وبالتقديم والنقصان بالزيادة أشبهه وما هذا إليه ألقيت قد بىل، قلت:
للجواب. أهًال رآني وما فسكت الطاق، بباب الوراقني بحرضة كثرية أوقات

فاندفع، الكالم هذا بمثل الوراقني يف يوًما هيَّجه طرارة، ابن غالم الحريري، لكن
ال حتى للمرىض؛ يطبون واألنبياء األصحاء، طب والفلسفة املرىض، طب الرشيعة فقال:
الصحة يحفظون فإنهم الفالسفة، وأما فقط، املرضبالعافية يزول وحتى مرضهم، يتزايد
فرق الصحيح مدبِّر وبني املريض مدبِّر فبني أصًال، مرض يعرتيهم ال حتى أصحابها، عىل
الدواء كان إذا هذا الصحة، إىل به ينتقل أن املريض تدبري غاية ألن مكشوف؛ وأمر ظاهر،
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وإذا الصحة، يحفظ أن الصحيح تدبري وغاية ناصًحا، والطبيب قابًال، والطبع ناجًحا
الحال هذا وصاحب القتنائها، وعرضه لها، وفرغه الفضائل كسب أفاده فقد الصحة، حفظ
الخلود هي اإللهية والحياة اإللهية، للحياة ا مستحقٍّ صار وقد العظمى، بالسعادة فائز
تلك فليست أيًضا، الفضائل صاحبه بطب املرض من يربؤ َمن كسب وإن والديمومة،
مظنونة، وهذه برهانية، واألخرى تقليدية إحداهما ألن الفضائل؛ هذه جنس من الفضائل
كالم ا.ه زمانية.» وهذه دهرية، وهذه جسمانية، وهذه روحانية، وهذه مستيقنة، وهذه

حيان.8 أبي
فرتكته؛ فأطال بينهما املناظرة تمام ذكر حيان أبا إن ثم القطفي): (أي املؤلف قال

القفطي). كالم (انتهى للصواب املوفق وهللا التأليف، هذا رشط من ذلك ليس إذ

السنة من عرش الحادي العدد يف الواحد بالحرف منقولة الرسالة هذه رأيت أني العجب كل العجب 8
رفاعة األثر املخلد العالمة نجل فهمي، بك عيل حرضة محررها فإن املدارس»، «روضة جريدة من الثامنة
الحكماء تراجم كتاب يف موجودة أنها مع الروضة، تحرير بقلم إنها وقال العدد، هذا بها صدَّر قد بك،
شديد أزل «ولم العبارة هذه الروضة يف يثبت أن لنفسه ز جوَّ كيف أعلم وال الخديوية، بالكتبخانة املحفوظ
والتطلب البحث فإن إلخ»، التوحيدي حيان ألبي كالم عىل وقفُت حتى مصنفيها لذكر والتطلب البحث
إنه نقول أن يصح فهل الواحد، بالحرف عبارته هي وتلك القفطي له السابق ولكن منه، حصوله يجوز
قبل، من للقفطي ذلك سنح كما الصفا إخوان رسائل أمر عن يكشف أن الروضة محرر خاطر عىل ورد
فكرهما أن يعقل هل بل حرًفا؟ وحرًفا كلمة، كلمة القفطي أوردها التي العبارة بغري عليه يُفتح لم ثم
التي الغرائب أغرب من حقيقة كان ذلك صح إن واحد؟ ومعنى واحدة بصورة الديباجة إيراد عىل توارد
نقل الروضة محرر أن إليه أذهب والذي عمرو، أم يا خرافة حديث هي يقول بل اإلنسان، بها يسمع
ذلك عىل يدلك واحًدا، حرًفا يغريِّ أن غري من جريدته يف وأثبتها الحكماء، تراجم كتاب من برمتها الرسالة
من ليس إذ فرتكته؛ بينهما املناظرة تمام ذكر حيان أبا إن ثم املؤلف: «قال العبارة: بهذه ختمها أنه
اختلط العبارة هذه إىل القارئ وصل فمتى قط، املؤلف إىل يُرش لم أنه مع انتهى.» التأليف، هذا رشط
نقلها للقفطي، بحذافريها العبارة هذه أن والحقيقة دخيلة، األمر يف أن وظن الريبة، وداخلته الكالم، عليه
إلخ.» حيان ألبي كالم عىل وقفت حتى والتطلب البحث شديد أزل «ولم بقوله: إليه أشار الذي الكتاب من
هي، كما ونقلها الروضة صاحب فجاء باسمه، ح يرصِّ لم وإن كتاب، من نقلها بأنه يُشِعر ذلك فإن
نفذ. السهم ولكن واملؤاخذة، التعقب من آمنًا يجعله كان بما فيها ف وترصَّ الرسالة، هذه اخترص ليته ويا
هذه من يتملص أن يمكنه فلم رفاعة باشا عيل املرحوم حياة يف العبارة هذه صدرت وقد نقول:
زكي األستاذ ظفر فقد القفطي ابن عنه نقل الذي الكتاب وأما الرسقة، لهذه عذًرا يتمحل أن وال الخنقة،

واملؤانسة». «اإلمتاع وعنوانه اآلن، عنده وهو بالفتوغرافيا، لنفسه ونقله به، باشا
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خري نعمان السيد تأليف األحمدين» محاكمة يف العينني «جالء كتاب يف رأيت وقد
هذه عىل كالًما هجرية، ١٢٩٨ سنة يف ببوالق املطبوع البغدادي، األلويس بابن الشهري الدين
الواحد: بالحرف هو وها السفاريني، عقيدة رشح ومن الظنون كشف من منقوًال الرسائل

هللا ريض — الصادق جعفر إىل نسبوها وربما القرامطة، مذهب أصل هي
أمالها بويه، بني دولة يف الثالثة املائة بعد ُصنفْت وقد ترويًجا، — عنه تعاىل
بن عيل الحسن وأبو باملقديس املعروف البستي نرص بن محمد سليمان أبو
حكماء كلهم رفاعة، بن زيد9 والعويف جوري النهر أحمد وأبو الزنجاني هارون
الرشيعة مسلك عن الخارجة الفلسفة طريق عىل الرسائل هذه وصنَّفوا اجتمعوا،
الصادق، جعفر إىل كثري نسبها نصه: ما حجر ابن الشيخ فتاوى ويف املطهرة،
جامًعا كان األندليس؛10 قاسم بن مسلمة مؤلفها أن الصواب وإنما باطل، وهو
الكيمياء وعلوم والتنجيم والهندسة والطبيعيات اإللهيات من الحكمة لعلوم
سنة وتُويف حكماؤها، أخذ وعنه باألندلس، الحكمة علم انتهى وإليه وغريها،
ورشعية، وفلسفية حكمية أشياء فيه وكتابه بشكوال، ابن ذكره وممن ٣٥٣ه،
ما بجميع يُعترب فال كالمه يف يفرط لكنه تيمية، ابن عليه النكري د شدَّ وممن

ا.ه. يقوله.

الرسائل من كثريًا طالعت إني وأقول: وأنصْف، فتدبره العينني»: «جالء صاحب قال
بفلسفة املشوب بالتصوف مشوبة وأنها تيمية، ابن الشيخ أشار كما فرأيتها املذكورة،
فإن املتشيعني، ريح منها يفوح ولربما فلترشعني، أسماع تمجها التي واألبحاث املتفلسفني

قيل: ما ولنعم إليها، املرجع عليها الوقوف كمال أردت

ق��ل��ي��ل11 ال��ص��ف��اء إخ��وان ول��ك��ن ك��ث��ي��رة ال��ص��ف��اء إخ��وان رس��ائ��ل

مطبعي. خطأ وهو بالراء، «العريف» هكذا االسم هذا ورد املطبوعة النسخة يف 9

اليقني. والقول الصادق النبأ من عليك سأورده فيما الحقيقة وستعلم بصواب، ليس ذلك 10

الحمايس: بقول البيت هذا يذكرني 11

أصبع ثم أصبع إال الكف وما رزئتهم الصفا إخوان أولئك
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العينني. جالء صاحب كالم انتهى
القرامطة، مذهب أصل بأنها الرسائل هذه عن كالمه صدَّر اآللويس أن ترى فأنت
وسفينة املقريزي خطط يف ونظر منها الرابع الجزء خصوًصا عليها اطلع َمن إن وأقول:
علماء كتب من ذلك وغري للبستاني املعارف ودائرة العلوم اصطالحات وكشاف الراغب
القول، هذا له يحقق ما رأى القرامطة، هم الذين اإلسماعيلية عن تكلموا الذين املرشقيات
يكاد ال دقيقة الصفاء» «إخوان يف وهي رصيحة، واضحة الكتب هذه يف العبارة لكن

بصرية. عىل الرسائل فتال عليها نُبه أو إليها تنبه َمن إال يدركها
من الخامس الجزء يف رأيت أني النظر، هذا صحة لك ويؤكد ذلك، عىل يدلك ومما
بالكتبخانة املحفوظ — ١٨٥٥ سنة يناير يف الصادر Journal A I tiqu آسيا جرنال
بالشام الباطنية أو اإلسماعيلية عىل جديد «بحث عنوانه ترجمة هذه فصًال — الخديوية
وقد باملرشق، الفرنج ممالك مع الخصوص عىل عالقتهم ويف بالحشاشني»12 املعروفني
امللقب سليمان بن سنان «إن تعريبه: ما كالمه عرض يف املفيد الفصل هذا صاحب قال
الذين املقدمني أََلُموت يف خدم قد اإلسماعيلية، رؤساء وأفخم أجل من هو الدين برشيد
مطالعة عىل وأكبَّ والخالف، الجدل كتب يف نظره وأطال الفلسفة، علوم وزاول قبله، كانوا

الصفاء»». «إخوان رسائل
عىل رصاحة يدل غريها، دون عليها والنص بالذكر الرسائل هذه تخصيص فإن
تعاليمه، منها يقتبس لكي بمراجعتها ويهتم بمطالعتها، يهيم كان إنما الرئيس هذا أن
نحو نحوا ممن مؤلفوها يكون ذلك وعىل عشريته، يف سلطته يؤيد ما منها ويستمد

بمقاالتهم. وقالوا مذهبهم، وذهبوا اإلسماعيلية،
رسالة يف عليك مرت التي أسماءهم، أورد أن بعد الظنون» «كشف صاحب ذكر وقد
عىل يزد ولم رسالة، وخمسني إحدى وصنَّفوا اجتمعوا حكماء كلهم أنهم التوحيدي،

هذا.
والوقوف وشئونهم، أخبارهم ومعرفة ترجمتهم، تطلب يف الجهيد الجهد أعملُت وقد
الوطر، ببلوغ القدر يسعفني فلم والطبقات، التواريخ كتب يف كثريًا ونظرُت سريتهم، عىل

كتاب صاحب عنها وعربَّ األثري، ابن مثل املعتربة القديمة اإلسالمية الكتب يف الكلمة هذه وردت 12

األوىل، الصيغة اختاروا لغتهم، إىل نقلها اإلفرنج أراد وملا «حشييش»، واحدها «بالحشيشية» الروضتني
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يدلك تقدم، فيما رأيته كما رفاعة، بن زيد مدح يف حيان أبي إطناب إن أقول: ولكني
اطالعهم. وواسع فضلهم فائق عىل ضمنية داللة

صاحب فرأيت املتوالية، واملراجعة الطويل البحث أثناء املقادير، ساعدتني وقد
الصفاء) إخوان أصحاب من (وهو العويف الحسن ألبي إن يقول: الظنون» «كشف
«تاريخ يف الشهرزوري ذكرها لطيفة وهي قال: وتفسريها» املوجودات «أقسام يف رسالة

الحكماء».
اآلن ونريد الصفاء»، «إخوان عىل النكري يشددون ممن كان تيمية ابن أن إىل ⋆[أرشنا
إىل اإلفرنج سبقنا قد الفتوى فهذه النصريية»، «طائفة عن فتواه يف جاء بما ذلك نؤيد أن
الفرنساوي، إىل ترجموها ثم سخيفة، وأخرى خفيفة أغالط بعض (مع بالعربي طبعها
بعد طبعها ثم ،(١٧١ صفحة ١٨٧١ سنة آسيا» «جرنال يف مًعا والرتجمة األصل ونرشوا
١٣٢٣ه/١٩٠٥م سنة القاهرة يف النعساني الدين بدر السيد — آخر أصل عن — ذلك

أشهرها األقوال، عىل اشتقاقها بيان يف اختلفوا عندهم شاعت وملا وأساسني)، (أساسان Assassins فقالوا:
اللفظة هذه دخلت وقد االشتقاق، هذا يؤيد العربي اللفظ ألن األصح؛ وهو حشيش، كلمة من مأخوذة أنها
مدة فذهبوا متعددة، وصور شتى بكيفيات ومؤلفوهم كتبتهم ورسمها الصليبية، الحروب أيام لغاتهم يف
عرفوا ثم فارس، بالد يف عليهم مقدم أول كان الذي الصباح» «حسن اسم من منحوتة أنها إىل طويلة
مشتقة أنها إىل هيد توماس وذهب النحت، هذا مثل عىل تساعد ال العربية اللغة قواعد وأن ذلك، خطأ
عىل اإلفرنج عند اآلن تدل Assassins كلمة كانت ولذلك القتل، معانيه ومن عربي فإنه «حس» فعل من
مازا ألكساندر املؤرخ ذلك عىل ووافقه اإلرصار، سبق مع عمًدا القتل جناية يرتكبون الذين أي القاتلني،
الذي H بحرف اإلفرنكية الكلمة ابتداء عدم اآلراء يف التضارب إىل دعاهم وإنما الدين، صالح سرية يف
الحروب أيام يف املصنفة القديمة كتبهم إىل رجعوا لو ولكنهم العربية، يف الهاء أو الحاء حرف يقابله
مشتقة الكلمة أن عىل املحققني الباحثني جمهور كان ولذلك ،Hassasins هكذا مرسومة لرأوها الصليبية،
Le Vieux باإلفرنجية ويُسمى عندهم األكرب الرئيس اسم هو (هذا الجبل شيخ ألن «حشيش»؛ لفظة من
عشريته، مقاصد إلنفاذ االستعداد فيهم يرى الذين «الفداوية» يدعو كان تسامح) وفيه de la Montagne
لذلك، أعدها جنان يف الجنة نعيم حينئٍذ ويريهم الحواس، يفقدوا حتى الحشيشة بمعاطاتهم يأمر ثم
وشاهد فعًال، النعيم لذة ذاق أنه يعتقد منهم الواحد كان الحشيشة، تأثري زال ومتى بإعادتهم، يأمر ثم
يف رغبة أوامره؛ جميع تنفيذ يف ويسعى األعمى، انقياد لرئيسه حينئٍذ فينقاد عيانًا، بها املوعود الفردوس
ثم «حساسني» فجعلوها الصليبيون وأفسدها بالحشاشني، بوهم لقَّ إذا بدع فال املقيم، النعيم إىل الرجوع
يف بل اآلخر، البعض إىل اللغات بعض من النقل يف تواردها يكثر والشني السني فإن ،Assassins أساسني
«عساسني» عن محرفة عندهم «أساسني» لفظة أن إىل اإلفرنج من ذهب َمن بقول يُعتد وال الواحدة، اللغة

الرسقات. من البالد حراسة ادعائهم من بذلك ُسموا إنما وأنهم حارس بمعنى «عساس» جمع
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وقد النصريية»، عىل «الرد بعنوان الفتوى تلك وفيها تيمية، ابن رسائل مجموعة ضمن
تيمية: ابن قال فيهما، التي األغالط اجتناب مع منهما، كل من الشاهد محَل أخذُت

… واملرسلني األنبياء من بنبي يؤمنون ال أنهم النصريية) (أي أمرهم وحقيقة
املتفلسفة مذاهب عىل قولهم يبنون تارة وهم … املنزلة هللا كتب من بيشء وال
تارة فإنهم الصفاء»، إخوان «رسائل أصحاب فعل كما اإللهيني، ال الطبائعيني
إىل ويضمون النور يعبدون الذين املجوس وغرض املتفلسفة قول عىل يبنونه
… به يكذبون بلفظ إما النبوات كالم من لذلك ويحتجون والرفض، الكفر ذلك
عن ثابت بلفظ وإما … أرسطو أتباع املتفلسفة قول ليوافق … لفظه فيحرفون
الصفاء» «إخوان رسائل أصحاب يصنع كما مواضعه عن فيحرفونه ملسو هيلع هللا ىلص النبي

أئمتهم.]⋆13 من فإنهم ونحوهم

األلباب. فيه تُحار وموضوع غريب، نبأ إىل الحديث نسوق الرسائل هذه ذكر وعىل
للعجب! يا ولكن األيام،14 هذه يف الهند ببالد كله طبعه تم قد الكتاب هذا أن ذلك
علمه مع ذلك، صحة القارئ يتصور فهل !… مؤلفه اسم فيه ورد فقد للغرابة! ويا
الرسائل؟! هذه واضعي معرفة عىل للوقوف طويل زمان من طائل بال العلماء باشتغال
الكتاب عىل يطلع َمن أو السطور، هذه قارئ عىل الذهول يستويل أن بغريب وليس
هذا أرى (وال هللا» عبد بن «أحمد يُدعى رجل هو املؤلف إن آخره: يف قيل فقد املذكور،
اسمه كتاب يف مرتَجم الرجل بأن قوله وذاك هذا من واألغرب بي)، بن لهي مرادًفا االسم
له وليس عني؛ ال أثر الكتاب هذا أن مع الدين»، عماد «إدريس يُدعى ملن األخبار» «عيون
األمر؛ أتحرى فرشعُت مأخذه، مني العجب أخذ ذلك، رأيُت ملا فإني الوجود، يف مسمى
هذه بأن تحققُت وقد مثيل، بابه يف له ليس الذي املشِكل هذا من وبصرية بينة عىل ألكون
عن البحث يف عظيمة مشقة كابدت ألنني وذلك اختالق؛ ومحض تلفيق هي إنما العبارات،
ن مدوَّ هو مما به يتعلق ما وكل املوهوم، الرجل ذلك شأن وعن املزعوم، الكتاب هذا أمر

سنة املكتوب املقال يف ترد لم نجمان، يعلوهما مربعني قوسني بني املحصورة العبارة هذه 13

فعرفنا األمر تحرينا ثم تيمية»، ابن رسائل «مجموعة ظهور بعد عليها عثورنا كان فقد ١٣٠٨ه/١٨٩٠م،
الشهري. الفرنساوي املسترشق جيار ستانسالس العالمة هو وترجمتها الفتوى هذه لنرش السابق أن

١٣٠٧ه/١٨٨٩م. قبل ما إىل اإلشارة 14
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عندي واختلفت الريبة، وداخلتني يشء، عىل أعثر لم وملا الطبعة، تلك بآخر وبهتانًا زوًرا
العارفني. أحد األمر بهذا كاشفُت الظنون،

إنما املطبعة أصحاب وإن الطبعة، بهذه ورد ما خالف عىل الحقيقة إن يل: فقال
طبع ليحتكروا سلطان؛ من بها هللا أنزل ما التي األكاذيب هذه مثل الختالق اضُطروا
بعدهم من ولورثتهم للمؤلفني تحفظ هناك القوانني فإن الهند، بالد يف وبيعه الكتاب
نرش يف املطبعة هذه أصحاب رشع فلما أوروبا، بالد يف الشأن هو كما الطبع، حقوق
ويقفلوا سواهم، دون بربحها يختصوا أن أرادوا عليها، الكالم بصدد نحن التي الرسائل
رخصة منه وأخذوا املؤلف، ذرية من إنه وقالوا برجل فجاءوا عداهم، َمن عىل املزاحمة باب
الرجل انتفع وبهذا نفُسُه، به طابت ما ذلك نظري يف ونقدوه الكتاب، طبع وحدهم تخوِّلهم

والتدليس. التلبيس يف السبب هو فهذا االحتكار، بنيل املطبعة أصحاب وانتفع
إىل منها يفرغ ولم املايض15 العام يف اآلداب مطبعة فيها أخذْت التي الطبعُة وأما
من خالية فهي فيوًما، يوًما األجزاء لباقي الناس انتظار طول مع واحد، جزء سوى اليوم
حرضة إن فيها يُقال ما وغاية الهند، طبعة يف جاء كما خلف، ومن ألف فيمن التمويهات
للوزير إنها قال عبارة الكتاب هذا صدر يف كتبها التي املقدمة17 يف نقل اآلداب16 محرر

«املجريطي». تأليف من الصفاء» «إخوان رسائل أن مقتضاها ومن القفطي،
هذا، مثل إىل يُرش لم القفطي ألن للصواب؛ مخالف للحقيقة، مناٍف هذا إن وأقول:
من يريد ملن الخديوية بالكتبخانة وهو الحكماء» «تراجم كتاب يف عليه النص عن فضًال
كما للمجريطي، ليست الرسائل هذه إن ثم األمر، هذا يعنيهم الذين واملحققني الباحثني
إخوان رسائل أن علمت «وقد جملته: آخر يف قال الشيخ حرضة إن نعم هذا، بُعيد سرتاه

١٣٠٧ه/١٨٨٩م. سنة أي 15
املؤيد. صاحب يوسف عيل الشيخ املرحوم هو 16

الحكماء، تراجم هو الذي مصدرها من نقلها أنه إىل يُِرشْ ولم التوحيدي، رسالة فيها لخص وقد 17

البحث شديد أزل «ولم وهي: ،١٢٩٤ سنة روضة يف فهمي بك عيل فعل كما الكتاب هذا عبارة نقل بل
كالم عىل عثر إنه يقول أن يقدر ال إذ إلخ»؛ … حيان ألبي كالم عىل َوَقْفُت حتى مصنفيها لذكر والتطلب
يف موجودة إنها يقول أن يقدر وال عنه، نقلْت التي املدارس روضة يف أو الحكماء تراجم يف إال التوحيدي
غري الكتاب هذا فإن باإليجاز، حيان أبي جواب أورد إنه عنه قال الذي حكيما البن الدول مخترص كتاب

اآلن. متيرس
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هذه اسم18 شاع أن «وبعد قوله: َعقيب وذلك هذه»، غري هي املجريطي ألَّفها التي الصفاء
القرطبي املجريطي مسلمة محمد أبو ألَّف الغرب علماء لها وتطلعْت باألندلس، الرسائل
منه نأخذه وال بالدليل، عليه نطالبه قول وهو إلخ»، فيها اسمه وكتم مثالها، عىل رسائل
تلميذ أن ذكروا ملا واملؤرخون نقله، املؤرخني يهم مما هذا مثل فإن مسلمة،19 قضية
وما القبيل، هذا من يشء يف تكلموا ما األندلس، إىل الرسائل أدخل َمن أول هو املجريطي

الكتاب. هذا بأمر عنايتهم عىل تدل عبارتهم أن مع أصًال املعنى هذا إىل أشاروا
نصه: ما أيًضا مقدمته يف «اآلداب» محرر قال وقد

اإلسالم فالسفة كبار من وجماعة رفاعة بن زيد أن املقابسات كتاب ويف
يَُحز لم وإن شيخهم وكان النهرجوري، سليمان أبي منزل يف يجتمعون كانوا
واإلشارات، والرموز الكنايات التزموا أجنبي، معهم اجتمع إذا وكانوا شهرتهم،
أوجس حتى الدولة صمصام أرابت التي هي هذه اجتماعاتهم كيفية ولعل قال:

انتهى. خيفة. — شيخه وهو — رفاعة بن زيد من

اإلسماعيلية. من أنهم يؤيد قول وهو
وضاع بن عمر بن أحمد بن مسلمة القاسم أبي الحكيم ترجمة راجعُت قد أني واعلم
أنه عىل يدل شيئًا رأيت فما والتواريخ، الكتب من كثري يف باملجريطي املعروف املجريطي
ولم العلماء، من غفري جمٌّ ذكره فقد نمطها، عىل كتابًا أو الصفاء» إخوان «رسائل وضع
سواه عما به مكتفيًا أورده دليل وأقوى الرأي، هذا عىل ينطبق ال قوًال سريته يف أحد يقل
الصفاء، بإخوان املعروفة الرسائل األندلس إىل جلب َمن أول هو الكرماني الحكم أبا أن
أن القوم بعض أوهم الذي أن والظاهر الفصل، هذا أول يف بيانه سبق مما ذلك علمت كما
الكيمياء: علم يف الحكيم» «رتبة سماه الذي كتابه يف قوله هو للمجريطي، الرسائل هذه

استوعبناها رسائل الفلسفية واألرسار الرياضية العلوم يف التآليف من قدَّمنا وقد
هذه شاعت وقد البتة، عرصنا أهل من أحد فيها يتقدمنا لم استيعابًا فيها

فتنبه. املسمى، شيوع عىل يدل ال االسم شيوع أن إال 18
إىل السياسة غمار دخل أن إىل هذا إنكارنا صدور منذ الجواب عن — هللا رحمه — الشيخ سكت وقد 19

الرصيح. االعرتاف أو السكوت غري بيشء موجود غري يشء عن الجواب يمكن ال ألنه لجواره؛ هللا اختاره أن
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زمانهم أهل وحضوا إليها، النظر يف فتنافسوا إليهم، وظهرت فيهم، الرسائل
مطالعتها عىل دأبوا ملا منهم؛ الحذاق غري ألَّف أين وال ألَّف َمن يُعلم وال عليها،
وعرصهم زمانهم تأليف من أنها علموا أللفاظها، واستعذابهم إياها الستحسانهم
املرسوم. مبسوط التآليف تلك من ذلك وكل ألَّفها، َمن يعلمون وال فيه، هم الذي

انتهى.

التي الرسائل إن قالوا: الحكيم) رتبة كتاب عىل (أي عليه اطلعوا ملا أنهم فالظاهر
فيها استوعب إنه يقول فإنه َوهٌم، وهو الصفاء إخوان برسائل املعروفة هي إنما يذكرها
وليست عرصه، أهل من أحد فيه يتقدمه لم استيعابًا الفلسفية واألرسار الرياضية العلوم
الرسائل هذه إن فقوله: وأيًضا هللا، شاء إن وتعلم علمت كما كذلك، الصفاء إخوان رسائل
وإن عليها، زمانهم أهل وحضوا فيها فتنافسوا إليهم وظهرت عرصه أهل بني شاعت
القوم، وهم من قلناه ما يؤيد زمانهم، تأليف أنها وعلموا مطالعتها، عىل دأبوا الحذاق
إخوان رسائل هي عرصه أهل بني بشيوعها يقوم التي الرسائل هذه كانت إذا يُقال: فإنه
أول هو الكرماني بأن املؤرخني لقول بعُد معنى فأي أندلسيٍّا، الرجل كان وقد الصفاء،
أن إال اللهم املرشق؟ من لها حامًال األندلس، بالد إىل الصفاء إخوان رسائل أدخل َمن

الَقتَاد. َخْرط القول ذلك ودون باملرشق، كان الشيوع هذا إن يُقال:
أراد كأنه املرسوم» مبسوط التآليف تلك من ذلك «وكل أيًضا املجريطي قال وقد
واألرسار الرياضية العلوم الرسائل هذه يف استوعب أنه من هذا قبيل قاله ما يؤكد أن
املعروف الكتاب يف نراه ملا مخالف ذلك أن مع أحد، فيه يتقدمه لم استيعابًا الفلسفية

اآلن. أيدينا بني املتداول الصفاء» «إخوان برسائل
قاله ما عليها يصدق وجدها الرسائل، هذه يف الناظر جواد أجاَل َمن ألن ذلك
عليها وينطبق واإليماء، للتنبيه وكأنها مستقصاة، غري مشوقات، أنها من «القفطي»
من وتأكد كفاية، وال إشباع بال فن كل من مبثوثة أنها من التوحيدي حيان أبو قاله ما
يف نذكر إنما هللا، أيدك أخي، يا «واعلم موضع: يف قالوا إذ أصحابها؛ قصده ملا موافقتها
والشوق فيه التميز عىل إلخواننا تحريًضا ليكون فيه؛ ما إىل واملدخل املقدمة شبه علم كل

عليه.» االطالع عىل الحرص يكون يشء إىل بالشوق ألن إليه؛
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ما ورسائلنا كتبنا يف العلوم من نورد أنما أخي، يا «اعلم آخر: موضع يف وقالوا
اإلمكان له اتسع ما بقدر علم كل من فأخذنا للنفوس، وتنبيًها للعقول تذكية يكون
ولذلك إليه؛ ووصلنا عليه قدرنا ما أحسن من ذلك يكون أن اجتهدنا وقد الزمان، وأوجبه
إذ ألنفسنا؛ رضينا ما لهم ورضينا وإيانا) هللا (أيدهم إلخواننا وأوردناه وأثبتناه وضعناه
ألخيه يرىض حتى إيمانه للمؤمن يكمل ال ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال وقد واحدة، روًحا كلنا كنا

إلخ. أَْحَسنَُه﴾» َفيَتَِّبُعوَن اْلَقْوَل يَْستَِمُعوَن ﴿الَِّذيَن تعاىل: هللا وقال لنفسه، يرضاه ما
يصح ال وحينئٍذ كلية، مناقضة املجريطي به ح رصَّ ما تناقض كلها األقوال فهذه

اآلن. أيدينا بني الذي الصفاء» إخوان «رسائل هو إليه يشري الذي الكتاب بأن القول
يضع لم متعددة كتبًا أو آخر كتابًا الحكيم لهذا أن الشأن هذا يف أراه ما وغاية
«رسائل مؤلف عىل يبحثون وكانوا الحكيم» «رتبة يف عبارته الناس رأى فلما عليها، اسمه
هذه له فنسبوا الغرض وأصابوا الطلبة أدركوا أنهم ظنوا جدوى، بغري الصفاء» إخوان

تدبُّر. وال تمعن ما غري من الرسائل،
التي عبارته يف يذكر لم املجريطي أن وهو الغرابة، من يخلو ال آخر أمًرا نذكر وهنا
ما شعري! فليت عليها، والتنبيه مدحها يف أطنب التي الكتب أسماء هذا، قبيل أوردتها
نفوس إليها تاقت جليلة، مصنفات عن اسمه كتم إىل األمر أول يف دعاه الذي الباعث هو
«رتبة كتابه يف أخريًا يرصح جعله الذي الداعي هو ما ثم بمطالعتها؟ وشغفوا عرصه أهل

الكتب؟ تلك صنَّف الذي هو بأنه الحكيم»
عىل الظنون» «كشف صاحب حمل الذي هو املجريطي من الترصيح هذا ولعل
مثال عىل صنفه وأنه الحكيم، لهذا الصفاء» إخوان «رسائل اسمه آخر كتاب بوجود القول

االسم. بهذا املشهورة املعروفة الرسائل
وذلك لطيفة، ملحوظة إىل وصلنا والتدقيق، البحث بميزان القول هذا اعتربنا وإذا
شك وال الظنون)، كشف (صاحب خليفة حاجي قاله كما ٣٩٥ سنة تُويف الحكيم هذا أن
ذلك ومن حيان، أبي كالم من يتضح كما ،٣٧٣ سنة يف موجودة كانت الرسائل هذه أن
وقت وأن للمجريطي، معارصين كانوا اآلن املتداولة الرشقية الرسائل أصحاب أن يُستنبط
صاحب ألن النمط؛ ذياك عىل رسائله هو فيه ألَّف الذي الوقت يقارب رسائلهم تأليف

نمطها.» عىل وإنها الصفاء إخوان رسائل غري رسائله «إن قال الكشف
كما اسًما، لها يضع ولم رسائل، صنَّف يكون أن يمكن املجريطي أن والنتيجة
الصفاء» «إخوان برسائل رآها حني لها بعضهم لتسمية سببًا هذا وكان فيها، اسمه كتم
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وكتم النمط يف االتفاق فوق أيًضا، التسمية يف االتفاق ألن املرشق؛ برسائل لها تشبيًها
املتعذرة. بل املستبعدة األُُمور من االسم،

ينسب ولم الكتابني، بني يخلط لم فإنه واضًحا الكشف صاحب فضل نرى وهنا
بهذا آخر كتاب بوجود قال بل العلماء، من كثري فعل كما املجريطي، إىل املرشق كتاب
هذا كان إذا ولكن الكتاب، عىل اطلع يكون أن بد فال خطبته، من كلمتني وأورد االسم،
أول هو الكرماني أن ذكر ملَّا صاعد القايض عليه ينبِّه لم فكيف حقيقة، موجوًدا الكتاب
فإن قبله؟ فيه أدخلها أحًدا يعلم ال وأنه األندلس، إىل الصفاء» «إخوان رسائل أدخل َمن
وكان كذلك، ذلك كان وإذا الكتاب، بشأن كبرية عناية عىل قدمنا، كما يدل، الكالم هذا
بد فال الكشف) صاحب يقول (كما النمط وهذا االسم بهذا آخر لكتاب مؤلًفا املجريطي
ترجم األطباء طبقات صاحب وأن سيما ال رصيحة، بعبارة عليه ينبِّه أن واجبه من أنه
من ثالثة سرية لذكر خصصهما أسطر وبضعة بصحيفة العبارة هذه إيراد قبل املجريطي
قبل. املذكورة العبارة فيها وأورد الكرماني، تلميذه برتجمة وأعقبهم املجريطي، تالمذة
أن يصح ال وأنه للمجريطي، ليست اآلن املتداولة الرسائل أن ثبت فقد يكن ومهما
االسم فيكون االسم، بهذا له كتاب وجود ثبت إذا إنه بل االسم، بهذا كتابًا له بأن يُقال

أعلم. وهللا نفسه، املؤلف من ال عرًضا، موضوًعا
الصفاء» «إخوان يف رسالة إىل النبيه القارئ أنبِّه املجال، هذا يف املقال أختم أن وقبل
أو الكتاب من والعرشون الواحدة الرسالة هي وتلك ثمراتها، واقتطاف مطالعتها رجاء
العالمة طبعها (وقد الحيوان برسائل املعروفة الطبيعيات من الثاني القسم من الثامنة
بني واملنازعة واملدافعة املعرفة رضوب احتوت20 فقد ِحَدتها)، عىل بأوروبا ديرتييص
اتحدت الحيوان جميع أن فزعموا غريب، منوال عىل عجيب شكل يف واإلنسان، الحيوان
العدل إىل ظلمها عن والعدول بها، بالرفق ومطالبته اإلنسان عىل الدعوى إقامة عىل كلمتها
اعتساف بيان يف ويتفنن الخطابة، منرب يرتقي أخذ الحيوان من فريق كل وأن فيها،
وسحبان، قس أمامهما يخجل برهان، وقوة جنان، بثبات حقوقه عن ويناضل اإلنسان،
عىل رشفه املحكمة ألعضاء ويذكر الحيوان حجة ويدحض آدم، بني من فريق كل فيقوم
وهم وخصام، وجدال ونزاع، ودفاع ورد، أخذ بني هكذا الحال ويدوم املخلوقات، سائر
الشواهد من يورد كل بل املكابرة، طريق يف يدخلوا ولم املناظرة، قوانني عن يخرجوا لم

الثاني]. [الجزء يف انظرها 20
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الصفاء إخوان رسائل يف فصل

والباطل جانبه، يف الحق ويجعل فعله، ويزكي قوله، يؤيد ما الدوامغ والحجج القواطع
هذه حسم يف ستنظر وأنها املرافعة، باب بإقفال املحكمة تحكم أن إىل صاحبه، طريق من
وضع من املقصود هو الحكم أن عىل فيها ينص أن بعد الرسالة تنتهي وهناك الواقعة،
لهم لينكشف واألبواب؛ الفصول جميع يدرسوا أن الطالب عىل ينبغي وأنه كله، الكتاب

أعلم. وهللا املآب، وخري العقبى بحسن ويفوزوا الجواب، أمامهم ويتجىل الحجاب،
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الكتاب ترجمة

١٨٩١ سنة يناير ٢٢ باريسيف
سيدي

بها. فأتحفتني تكرمت التي الشائقة الكراسة عىل بشكرك أبادر
ولكتاب الظنون» «كشف لكتاب جيدة طبعات أوروبا يف لدينا نعم
العربية، باملصنفات التعريف تتضمن التي املجاميع من وغريهما «الفهرست»
اللثام تكشف خالصة يدنا تحت يكون أن الدوام عىل لنا املفيد من نرى ولكننا

املوضوعات. من النوع هذا يف اإلسالمي العلم لنا خلَّفه عما
وبهذه العلماء، جمهرة لدى القبول بحسن جدير سيدي يا صنيعك وإن
يف عنوانه إىل واإلشارة التصنيف، بهذا اإلشادة يف أقرص لن فإنني املناسبة

آسيا». «جرنال
املسألة هذه عىل أخص، بنوع «ديرتييص» بعده ومن «فلوجل» كتب ولقد

بالدرس. جديرة تزال ال التي
هناك ليس إذ استبعادها؛ الواجب فمن املؤلف، اسم عن البحث مسألة أما
بني والتعاون املشاركة نتيجة هي رسالة والخمسني اإلحدى أن يف شك من
واملرشب، املذهب يف التجانس تمام متجانسون وهم أسماءهم، كتموا أشخاص
األخرى. «املحافل» ويف البرصة مدينة يف الصفاء) (إخوان الجمعية أعضاء ومن
الجميلة املحاولة هذه عىل القول يف بسطة تزيدنا أن سيدي، يا بودي وكان

الفكري.1 التحرير إىل ترمي كانت التي الجريئة
الحركة، هذه تولد عىل ساعدت التي التساهل روح أن يف عندي ريب وال
املشئومة) الرجعية فعلته ما تعلم (وأنت مهدها يف خنقها ما يصادفها لم لو
عىل الغربي العالم حضارة مع متمشية تزال ال اإلسالمي العالم حضارة لكانت

واملساواة. املجاراة قدم

فإنه لندرة بخزانة محفوظة وهي الثانية، للطبعة هيأها التي النسخة يف باشا زكي األستاذ فعل وقد 1

سنة أي التالية؛ السنة يف املرصية الحكومة إليه أوفدته الذي املسترشقني مؤتمر إىل — فذة وهي — قدَّمها
.١٨٩٢
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األول) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

الحدود ملعرفة قاٍض خري سيدي، يا وأنت يُقال»، يُعلم ما كل «ما ولكن
عندها. تقف أن لك ينبغي التي

ابتهاجي عظيم عن لك فأُعرب الفرصة، بهذه التشبث إىل أسارع وإنني
مثلك، ممتاز فضل له عالم مع ذاتي وارتباط مبارشة عالقة من يل صار بما
التاريخية باملعلومات يتعلق فيما ترصفك تحت نفيس أضع ارتياح بكل وإنني

لك. فائدة فيها تكون قد التي بمباحثنا الخاصة
بالعربية. تكاتبني أن يمكنك أنه املفهوم ومن

أشعر عما تأكيدي بقبول تتفضل أن سيدي، يا أرجوك ذلك، انتظار ويف
واإلجالل. االحرتام عواطف من نحوك به

دومينار باربييه
باريس ماجنتا، شارع ١٨
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النارش كلمة

ونرشها الصفا) إخوان (رسائل النفيسة املوسوعات هذه إحياء عىل العزيمة مني صحت ملا
كان باشا زكي أحمد السعادة صاحب الجليل األستاذ أن علمت العربية، قراء أيدي بني

مؤلفيها. ويف فيها الثقات قاله ما ضمنه مستفيًضا تاريخيٍّا فصًال عنها كتب قد
يف (حينذاك) أفندي زكي أحمد العالمة أستاذنا سعادة التاريخي البحث هذا كتب
يوسف عيل الشيخ املرحوم لصاحبها اآلداب مطبعة بدأت حينما ١٣٠٧ه/١٨٨٩م سنة
كتابه يف نرشه طبعها إتمام دون الحوائل حالت وملا املوسوعات، هذه بطبع املؤيد صاحب
إعجاب فنال ١٣٠٨ه/١٨٩٠م، سنة يف صدر قد كان الذي العربية) العلوم (موسوعات
املجلة تحرير رئيس دومينار باربييه العالمة هو منهم واحد بذكر نكتفي املسترشقني كبار
الفصل بذلك الزائد إعجابه عن فيه أعرب نفيًسا كتابًا سعادته إىل كتب فقد اآلسيوية،
زيادة الثمني التاريخي الكتاب لهذا الفوتوغرافية الصورة تقدم فيما نرشنا وقد الشائق،
كبار نفوس يف العلمي التقدير من الصفا إخوان لرسائل ما عىل دليًال وليكون الفائدة؛ يف

املسترشقني.
املبحث بهذا املوسوعة هذه جيد أحيل بأن يل يسمح أن الباشا سعادة يكتف ولم
قيمة إضافات إليه وأضاف بنفسه، تصحيحه فتوىلَّ — هللا حفظه — تفضل بل الجليل،
املرصيني وفخر مرص نابغة أيًضا تكرَّم وقد ومكان، زمان كل يف شأنه وأهله للعلم خدمة
هذه صدَّر بأن املرصية بالجامعة العربية اللغة آداب أستاذ حسني طه الدكتور العالمة
واآلداب الرتبية يف الصفاء إخوان جماعة آراء ترشح نفيسة تحليلية بمقدمة املوسوعة



األول) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

ذلك، يف األقدمني آراء واختالف والسياسة والتقنني والهيئة والرياضة والدين والفلسفة
العربية. والثقافة للعلم خدمته عظيم عىل الثناء وجزيل الشكر وافر فلحرضته

عميل ينال أن راجيًا الثمني الكنز هذا بل الهامة املوسوعة هذه أقدم القراء (فإىل
باهلل».) إال توفيقي «وما وارتياحهم قبولهم

محمد مصطفى
التجارية املكتبة صاحب
بالقاهرة الكربى
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وتقسيمها فهرستالرسائل

الرحيم الرحمن هللا بسم

وسلم وآله محمد سيدنا عىل هللا وصىل

معانيها بجمل الحمد، وأبناء العدل وأهل الوفا وخالن الصفا إخوان رسائل فهرست هذه
الحكم وغرائب العلم فنون يف رسالة وخمسون اثنتان وهي فيها، أغراضهم وماهية
وحرسهم قدرهم هللا صان الصوفية، الخلصاء كالم عن املعاني وحقائق اآلداب وطرائف
ومنها تعليمية، رياضية فمنها أقسام: أربعة عىل مقسومة وهي البالد، يف كانوا حيث

إلهية. ناموسية ومنها عقلية، نفسانية ومنها طبيعية، جسمانية
«العدد» يف منها األوىل الرسالة رسالة: عرشة أربع التعليمية الرياضية فالرسائل
أنفس رياضة هو الرسالة هذه من املراد والغرض خواصه، وكيفية وكميته وماهيته
علل عن الباحثني األشياء، حقائق يف الناظرين للحكمة املؤثرين للفلسفة، املتعلمني
يف املوجودات لصور مطابق النفوس يف العدد صورة أن بيان وفيها بأرسها، املوجودات
الرياضيات سائر إىل املرتاض يتدرج وبمعرفته األعىل، العالم من أنموذج وهي الهيوىل،
املعاني. وأسطقس املعارف ومبدأ وعنرصالحكمة العلوم جذر العدد علم وأن والطبيعيات،
موضوعاتها، وكيفية أنواعها وكمية ماهيتها وبيان «الهندسة» يف الثانية الرسالة
ومن املعقوالت، إىل املحسوسات من للنفوس التهدي هو منها املقصود والغرض
البسائط رؤية وكيفية املجردات، إىل الهيوىل ذوات ومن الروحانيات إىل الجسمانيات
اإلقصار، يف انحصار وال بمقدار تتقدر وال باالتحاد، تنفرد وال تزداد، وال تتكثر ال التي
والذوات الروحانية املحضة والجواهر الهيوىل من املربأة املواد من املعراة املجردة كالصورة



األول) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

واالطالع بها االتصال وكيفية واملكان، الزمان وفوق بالعيان، تُدرك ال التي العلوية املفردة
إليها. بالنفس والرتقي عليها

وسري الربوج وصفة األفالك تركيب معرفة يف املدخل شبه «النجوم» يف رسالة الثالثة
بالنشوء منها واملواليد األمهات انفعال وكيفية العالم، هذا يف تأثرياتها ومعرفة الكواكب
عالم إىل للصعود الصافية النفوس تشويق هو منها والغرض والفساد، والكون والبىل
والجواهر األعىل واملأل املقربني واملالئكة الروحانيني منازل السماوات، وأطباق األفالك

األمني. والروح القدس إىل والوصول العىل،
النغم بأن والبيان التأليف صناعة علم إىل املدخل وهو «املوسيقى» يف رسالة الرابعة
والرتياقات واألرشبة األدوية كتأثري لها املستمعني نفوس يف تأثريات لها املوزونة واأللحان
نغمات ببعض بعضها واحتكاك ودورانها حركتها يف لألفالك وأن الحيوانية، األجسام يف
وألحان والطنابري العيدان أوتار كنغمات منها معجبة لذيذة طيبة وألحانًا ملهية مطربة
هناك إىل للصعود امللكية اإلنسانية الناطقة للنفوس التشويق منها والغرض املزامري،
والصديقني النبيني بأرواح يُعرج هناك إىل ألنه املوت؛ تُسمى التي األجساد مفارقتها بعد
اْألَبَْراِر ِكتَاَب ﴿إِنَّ بقوله: تعاىل هللا بني كما املستبرصين املحقني والصالحني والشهداء

َمْرُقوٌم﴾. ِكتَاٌب * ِعلِّيُّوَن َما أَْدَراَك َوَما * ِعلِّيِّنَي َلِفي
األرض بأن والبيان واألقاليم األرض صورة يعني «جغرافيا» يف رسالة الخامسة
وأنها والقرى، واملدن واألنهار والرباري والبحار الجبال من عليها، ما بجميع الشكل كرية
وظاهرها وأجزائها أعضائها بجميع تعاىل هلل عابد تام حيوان صورة بجملتها تشبه حية
التنبيه هو منها والغرض وممالكها، ومسالكها وتقديرها تخطيطها وكيفية وباطنها،
واستعمالها بغريها ارتباطها وعلة اتحادها وكيفية العالم هذا إىل النفس ورود علة عىل
نصب فيما والتفكر النظر عىل والحث خالصها عىل والتنبيه للقياس، واستنباطها الحواس
الحق أنه للناظر يتبني حتى واألنفس؛ اآلفاق يف التي اآليات من وأرانا الدالالت من لنا هللا
اآلخرة دار إىل والتزود للرحلة فيستعد عليه، أحواله يف ويتوكل إليه ويزدلف به فيتمسك

والندامة. الحرسة ووجدان األمل وفوت األجل وتقارب العمر وفناء املمات قبل
وكيفية أنواعها وكمية والتأليفية والهندسية العددية» «النِّسب يف رسالة السادسة
وحقائقها وخفياتها العلوم أرسار إىل العقالء لنفوس التهدي منها والغرض ترتيبها،
الصور، املتباينة القوى، املختلفة املوجودات أن عىل والوقوف ومعانيها، الحكم وبواطن
ودامت، وبقيت ت وصحَّ ائتلفت املتعادلة النسبة عىل بينها ُجمع إذا الطباع، املتنافرة
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وتقسيمها الرسائل فهرست

اعتدلت وما وفنيت اضمحلت حتى وتنافرت اضطربت املتعادلة النِّسبة غري عىل كانت وإذا
يكون وكيفيته ذلك كمية وبمعرفة االئتالف، وصحة املناسبة قدر عىل إال يشء استقام وال

فيها. والتربز كلها بالصنائع واملهارة الحذق
مراتبها وكيفية أقسامها وكمية النظرية» العلمية «الصنائع يف رسالة السابعة
وبيان الحكم وأنواع العلوم أجناس تعديد منها والغرض ومذاهبها، طرائقها وإيضاح
إليها الطريق وكيفية عليها والتوقيت والحكم العلوم لطلب والتهدي وحقائقها أعراضها

معرفتها. وبيان
العملية الصنائع أجناس وتعديد واملهنية» العملية «الصنائع يف رسالة الثامنة
الفاعلة هي التي جواهرها معرفة عىل الغافلني نفوس تنبيه هو منها والغرض والحرف،
هي إذ ألبدانهم؛ املستخِدمة ألجسامهم املستعِملة كلها، الصنائع واملستنِبطة الحقيقة عىل
مقاصدها اختالف عىل غرضها بها لتبلغ تستعملها لها واألدوات للنفوس كاآلالت للصنائع

حاجاتها. وفنون
من ونكت عللها، وأنواع اختالفها وأسباب األخالق» اختالف «بيان يف رسالة التاسعة
تهذيب منها ذلك يف والغرض وسريهم، الحكماء أخالق من وزبد وسننهم األنبياء آداب
وكمال املقيم والرسور الدائم البقاء إىل الوصول بهما اللذان األخالق وإصالح النفوس

واآلخرة. الدنيا يف الباقية السعادة
يف الفالسفة تستعملها التي الستة األلفاظ وهي «إيساغوجي»، يف رسالة العارشة
هو منها والغرض وبراهينهم، وحججهم كتبهم يف ومخاطباتهم أقاويلهم ويف املنطق
الكالم بني الفرق ويعرِّفه الدائم البقاء ويعرِّفه ويتممه اإلنسان ذات يقوِّم ما عىل التنبيه
إليه ذلك من يحتاج ما وبيان منها واحد كل حقيقة وما والفلسفي، واللغوي املنطقي
النحو إىل يحتاج كما والغلط الزلل عن ورده الحقائق، نحو وتثقيفه العقل لتسديد
العقل إىل املنطق صناعة نسبة ألن اللحن؛ عن ورده الصواب نحو وتقويمه اللسان لتسديد

واأللفاظ. اللسان إىل النحو صناعة نسبة مثل واملعقوالت
وهي الكليات املعقوالت عن البيان وهو «قاطيغورياس»، يف رسالة عرشة الحادية
منها والغرض كلها، املوجودات من لجنس اسم منها واحد كل التي العرشة األلفاظ
يُسمى التي العرشة املقوالت هذه يف اجتمعت قد كلها املوجودات معاني بأن البيان هو
إىل األجناس تنقسم وكيف فيها داخلة واألجناس األجناس، من جنًسا منها واحد كل
العلوم وبساتني اآلداب حدائق وأنها األمهات إىل واألشخاص األشخاص، إىل واألنواع األنواع

األرواح. ونزه النفوس وفواكه الحكم وجنات
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عىل املعاني وأداء العبارات يف الكالم وهي «باريمانياس»، يف رسالة عرشة الثانية
الجميلة البسيطة املفردة الجازمة األقاويل تعريف منها والغرض عنها، واإلبانة حقها
األلفاظ من وتركيبها القياسية املقدمات تحصل وكيف والكذب، الصدق أقسام هي التي
الجازم هي وأنها األقاويل أصناف وتقسيم والسلب، اإليجاب وتقابل املفردة البسيطة
القول وما املطلق القول وما الكلمة وما االسم وما الربهانية، املقدمات ترتكب منه الذي
الثنائية القضايا وما والعدول، واملستقيم املحصل وما السالبة وما املوجبة وما الجازم
والنقيض الضد وما وممتنع، وممكن رضوري من الثالثة العنارص وما والرباعية والثالثية

القياس. مقدمات يف إليه يُحتاج مما ذلك وغري
بيان هو منها والغرض القياس، وهي األوىل»، «أنولوطيقا يف رسالة عرشة الثالثة
والبينات والدعاوى احتجاجاتهم يف واملتكلمون الحكماء تستعمله الذي القياس كمية
الصدق به ليُعرف الفالسفة وضعته بالقسط امليزان وأنه واملذاهب، اآلراء يف واملناظرات
وأي األفعال، يف الباطل من والحق اآلراء يف الصواب من والخطأ األقاويل، يف الكذب من

الفاسد. وأيها الصحيح وأيها يكون ومتى يكون وكيف يكون يشء
البيان هو منها والغرض الربهان، وهي الثانية»، «أنولوطيقا يف رسالة عرشة الرابعة
«الربهان»، ى املسمَّ وهو زلل وال فيه خطأ ال الذي الصحيح القياس كيفية عن والكشف
يستعملها األوىل واملعارف العقول بداية ومثاقيلها بالقسط الوزن يقيم البصائر ميزان وهو
الباطل، من والحق الخطأ من الصواب به يعرفون الذين الحكماء من اإللهيون الصيارفة

والفلسفية. التعليمية الرياضية الرسائل تمت اليقني. والعلم املبني الحق ويوضح

«الهيوىل يف رسالة منها األوىل رسالة: عرشة سبع وهي الطبيعية الجسمانية الرسائل ومنها
حقائقها يف الحكماء أقاويل واختالف والحركة واملكان الزمان وما وماهيتهما، والصورة»
األعراض من يخصه وما وحقيقته الجسم ماهية تعريف هو منها والغرض وكيفياتها،

الكيان. بسمع الرسالة هذه وتلقب واملتممة، املقومة والصور والزائلة الالزمة
تركيب وكيفية السموات إطباق كيفية وبيان والعالم» «السماء يف رسالة منها الثانية
عن البيان هو منها والغرض الواسع، الكريس هو وما العظيم العرش هو وما األفالك،
والنفس القدس الروح هو كلها لها املحرك وأن الكواكب، وتسيريات األفالك تحريك كيفية

باريها. بإذن بها املوكلة الفلكية الكلية
الصور ماهية عن البيان هو منها والغرض والفساد»، «الكون يف رسالة منها الثالثة
واألرض، واملاء والهواء النار هي التي األمهات أعني األربعة؛ األركان من واحد لكل املقوِّمة
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بعضها استحالة وكيفية والحيوان والنبات املعدن منها الكائن الكلية األمهات هي وأنها
الكواكب شعاعات ومطارح حولها األفالك بدوران عليها كيفياتها باختالف بعض إىل
من قوة هي وغايتها كمالها إىل منها واحد لكل املحركة لها الفاعلة الطبيعة وأن عليها،
ما تمام إىل لها وسائقة بها املوكلة املالئكة جملة من وملك الفلكية، الكلية النفس قوى

غايتها. من أعدلها
حوادث كيفية عن البيان هو منها والغرض العلوية»، «اآلثار يف رسالة منها الرابعة
البحار من الرياح وتصاريف والربد والحر والظلمة النور من الهواء وتغيريات الجو
والربوق والرعود واألمطار والندى والطل والضباب الغيوم من منها يكون وما واألنهار،

ذلك. شاكل وما األذناب وذوات والشهب قزح وقوس والهاالت والربد، والثلوج
وعلة املعدنية الجواهر وكمية املعادن»، تكوين «كيفية يف رسالة منها الخامسة
أول بأنها البيان هو منها والغرض األرض، باطن يف تكوينها وكيفية جواهرها اختالف
الفلكية الكلية النفس قوى من قوة هي التي القمر فلك دون هي التي الطبيعة مفعوالت
وتكوينًا، وخلًقا واخرتاًعا إبداًعا موجود من ال للكل واملوجد للجميع املصور باريها بإذن
مركز من سافلني أسفل من الرتقي إىل بها الباعث بالتهدي الجزئية األنفس تبتدئ ومنها
األخيار ومقر املتقني األبرار موقف السماوات، وفوق األفالك عالم عليني، أعىل إىل األرض
ثم الجزئية، األنفس عليه تجوز رصاط أول وهذا واملرسلني، األنبياء ومحل املنتجبني
اإلنسان ثم والحس، والنمو الكون بوساطة الحيوان ثم والنمو، الكون بوساطة النبات
هم الذين املالئكة زمرة يف والدخول التجرد ثم والعقل، والحس والنمو الكون بوساطة

السماوات. أهل هم الذين األعىل واملأل األفالك سكان
هي التي األربعة األركان يف أفعالها وكيفية الطبيعة» «ماهية يف رسالة السادسة
من اإلرادي، الفعل بني والفرق واملعادن، والنبات الحيوان هي: التي ومواليدها األمهات
الغافلني تنبيه منها والغرض والقهري، الطبيعي من الرضوري وبني والشوقي، الفكري
الفالسفة تسميها التي وهي املالئكة أجناس عن والبيان جوهرها وماهية النفس أفعال عىل
املعد والتمام صورها استكمال إىل بتحريكها املواليد بإنشاء املوكلة الكواكب روحانيات

لها.
النامية النفس قوى رسيان وكيفية وأنواعها، النبات» «أجناس يف رسالة منها السابعة
واختالف ونشوئها تكوينها كيفية وبيان النبات، أجناس تعديد هو منها والغرض فيها،
وحبوبها وثمارها وأزهارها أوراقها يف والروائح والطعوم واأللوان األشكال من أنواعها
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أول وأن املنافع، من ذلك وغري وأُُصولها وقضبانها وعروقها ولحائها وصموغها وبذورها
الحيوان. مرتبة بأول متصلة مرتبتها وآخر املعادن، مرتبة بآخر متصلة النبات مرتبة

والغرض أحوالها، وغرائب هياكلها وعجائب الحيوان» «أصناف يف رسالة منها الثامنة
وأخالقها، وطبائعها واختالفصورها أنواعها وكمية الحيوانات أجناس عن البيان هو منها
متصلة الحيوانية مرتبة أول وأن ألوالدها، وتربيتها وتوالدها ونتاجها تكوينها وكيفية
مرتبة وآخر اإلنسانية، مرتبة بأول متصلة الحيوانية مرتبة وآخر النبات، مرتبة بآخر
السماوات، وأطباق واألفالك الهواء سكان هم الذين املالئكة مرتبة بأول متصلة اإلنسانية
أرضه، يف هللا خليفة هي التي اإلنسان لنفس ساجدة مالئكة الحيوانات بعض نفوس وأن
عالم جهنم يف مغلغلة عصاة شياطني الحيوان بعض ونفوس له، راكعة بعضها ونفوس
كان وإذا الربية، خري كريم ملك فهو عاقًال خريًا كان إذا اإلنسان وأن والفساد، الكون

الربية. رش رجيم شيطان فهو رشيًرا
هيكله بنية وأن صغري عالم بأنه والبيان الجسد»، «تركيب يف رسالة منها التاسعة
معرفة هو منها والغرض املدينة، تلك يف ملًكا تشبه نفسه وأن فاضلة، مدينة تشبه
بنية وأن الحيوانات، أشكال أجل القامة انتصاب وأن له، املهيأة وبنيته جسده اإلنسان
بني املمدود الرصاط وأنه املحفوظ، اللوح يف هو الذي العالم من مخترصة اإلنسان جسد
هللا كتبه الذي الكتاب وأنه خلقه، بني هللا وضعه الذي القسط ميزان وأنه والنار، الجنة
اإلنسانية نفس وأن بذاته، هللا أبدع الذي وكلمته بنفسه هللا صنع الذي وصنعته بيده،
من مدة السفيل لعامله مستعمًال لربيته سائًسا خلقه بني حاكًما أرضه يف هللا خليفة هي
اإلنسان وأن األبد، عىل الوجودي لذاته وحافًظا العلوي لعامله زينة صار انتقل فإذا الزمان،
لديه والزلفى إليه الوصول وأمكنه استخلفه، الذي ربه عرف املستخلف نفسه عرف إذا

الرسمد. والدوام األبد بنعيم فائًزا
كيفية عن البيان هو منها والغرض واملحسوس»، «الحاس يف رسالة منها العارشة
الحاسة إىل واتصالها الحاسة، القوة بواسطة واتصالها محسوساتها الحواس إدراك
كالخطوط ترد وأنها الظاهرة، الحواس قوى انبعثت منها التي الواصلة الروحانية املشرتكة
منازل أول وهو واحدة، بنقطة إليه الراجعة كثرية، بنقط املحيط إىل املركز من الخارجة
املشرتكة والحاسة بوجه، وروحاني بوجه جسماني إليه املؤدية الحاسة القوة إذ الروحانية؛
ال التجزئة كانت وإن الكل حكم منها الجزء حكم ألن محضة؛ روحانية — الداخلة أعني —
مجراها التي املتخيَّلة القوة إىل واتصالها بإدراكها اليشء تصورها ألن بالحقيقة؛ عليه تقع
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وتخلصها لتميزها الدماغ؛ وسط مجراها التي املفكرة القوة إىل لتوصلها الدماغ مقدم
مؤخر مجراها التي الذاكرة الحافظة القوة إىل توصلها ثم حقائقها وتعرف فيها، بجوالنها
القوة إىل تؤديها ثم التذكار، وقت إىل معتقدة غري أو معتقدًة وتحفظها لتمسكها الدماغ؛
املعاني جميع تنزع بالذات الباقية للكل املدبرة اإلنسان ذات هي التي العاقلة الناطقة
وهي فيها، املرتسمة مصوراتها من املنتزعة والصور املعاني تلك تصور ثم والصور،
والقوة وكالهيوىل، كاملوضوع لها هي الصورة فتلك األوىل، بوساطة أيًضا الناطقة القوة
األلسن، بواسطة ثالث وجه عىل أيًضا الناطقة القوة هي الخارج للنطق أيًضا املعتربة
صورة من الحقيقة عىل اإللهي النطق وهو — خارج إىل يشء بإظهار األوىل ت همَّ فإذا
عن وتعريهما املواد عن لتجردهما واحد جوهر هما إذ الثانية؛ النفس تصورت — النفس
عنها لتعرب اللسان عىل مجراها التي الناطقة القوة إىل فتأدت الجسمانية أعني الهيوىل؛
التي الصانعة القوة إىل النفس من تخرج التي املعاني عىل للمخاطبني الدالة باأللفاظ
تلك الطوامري وبطون الدفاتر وصفحات األلواح أوجه عىل باألقالم لتخط اليدان؛ مجراها
معانيها أعني الذاتية؛ بصورها العلوم لتبقى الظاهر والكالم الخارج النطق وهي األلفاظ،

يبعثون. يوم إىل للغائبني الحارضين من وخطابًا اآلخرين، إىل األولني من محفوظة
أعني بها؛ النفس رباط وكيفية النطفة» «مسقط يف رسالة منها عرشة الحادية
يف الكواكب روحانيات أفعال وتأثريات شهر، بعد شهًرا حاالتها تقلب عند الهيوالنية
الفلك ثلث الشمس مسري قدر أشهر أربعة والرتكيب املزاج من الجسد بنية أحكام
تأثرياتها كيفية ثم واملائية، والهوائية والرتابية النارية من الربوج طبائع واستيفائها
التي واالستعداد التهيؤ من فيها ينطبع وما أُخر، أشهر أربعة النفس أحكام يف وأفعالها
والعلوم واألعمال األخالق لقبول التهيؤ عند بالفعل صورة لتصري بالقوة األوىل صورة هي
عند التاسع الشهر يف الوالدة بعد العمر ومستقبل الزمان، مقبل يف واآلراء والِحكم واآلداب
والسفر الحركة بيت النطفة مسقط يوم موضعها من التاسع بيت من الشمس دخول
قبل البسيطة األنفس حال عن اإلخبار هو والغرضمنها والفطنة، والعلم والتصور والنقلة
األلوان بوساطة املحسوسة املحدودة املحصورة الجزئية باألجسام واتصالها تشخصها
الصورة، وتكميل البنية لتتميم املدة هذه الرحم يف املكث وأن األُخر، واألعراض واألشكال
بالهيكل النفس رباط والستتمام األدوات؛ وإعدادها اآللة الستكمال األول الكمال وهو

الجملة. من وتمكنها البنية يف وانبساطها بقواه واتحادها
وهو صغري»، عالم اإلنسان «إن الحكماء: قول معنى يف منها عرشة الثانية الرسالة
مماثلة هيكله صورة وأن بثمرته، واملخصوص جملته عن املؤدي الكبري العالم معنى
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وحقيقة هيكله بنية يف قواها ورسيان نفسه أحوال وأن الجسماني الكبري العالم لصورة
الحيوانات وأرواح والشياطني والجن املالئكة من الروحانيني الخالئق ألحوال مماثلة جوهره
مجبول مهيأ جميًعا، والجسماني الروحاني العامَلني من مخترص اإلنسان فإن أجمعني،
وثفالته، العالم هذا وكدر وزبدته وثمرته العالم هذا خالصة الحقيقة يف هو سوس من
لكل املتاخم كالحد فهو الروحانية، املعاني وأول الجسمانية املعاني آخر جوهر يكون وأن
وكيفيته معقول بائنته هو الذي وكالجوهر الكمالني ملجموع الصالح وكاألصل العاملني
بنفسه القائم وكالذات وجه، من حياة وذو وجه من حياة بذاته الذي وكاليشء محسوس،
ملا بمفهومه، ويُفطن فحواه بمضمون املشري وكاملعنى جهة، من بغريه والقائم جهة، من
ومنتهى وجه من كمال له هو الذي البيضة عنه املتفقئ كالفرخ آخر وجه ومن سواه،
فصار طار استكمل فإذا بالقوة، طائًرا دام ما للوكر الالزم فهو آخر، وجه من للكمال
النقطة ثم املتجزئ، وغري املتجزئ بني متوسطة ذاتها يوجد التي وكالزاوية بالفعل، طائًرا
بخط الروحانيني إىل ممتدة هي التي وكالنبوة واملركب، البسيط أعني لحاليهما؛ جامعة
وكنهاية لحديهما، حاٍو واإللهام طرفيهما بني جامع الوحي ثم بخط، الجسمانيني وإىل
اإلخبار هو الرسالة هذه والغرضمن مكان، له وليس مكان لذي السطح هي التي املحيط
واألشخاصالحسية الجزئية باألجسام واتصالها تشخيصها قبل البسيطة األنفس حال عن
وآنيته هويته اإلنسان يعرف وكيف نهايتها، بلوغ عند مفارقتها وحال مدة اتصالها وعلة
ومحيط كالكل فهو كلها، املوجودات معاني فيه مجموع وأنه ذاته، وحقيقة نفسه وكيفية
ويحتويه؛ ويقتنيه فيقصده حياته مدة والفرصة الصواب ويتأمل كذلك فينتبه بالجميع
لينجيه ويهديه ويشفيه يبليه وهو ويبقيه، ويديمه ويبديه فيعيده منشيه أنشأه لذلك إذ

مستقيم. رصاط إىل يشاء َمن يهدي وهللا والنعيم، بالبقاء فيفوز
البرشية األجساد يف الجزئية األنفس نرش «كيفية يف منها عرشة الثالثة الرسالة
وتغري انتقاله بدوام اإلنسان بلوغ كيفية عن البيان منها والغرض الطبيعية»، واألجسام
القرار دار الروحانيني ومنازل املالئكة رتبة إىل يصري وكيف ومآله، معاده وآخر أحواله
قبله أو املوت بعد حلوله إىل السعادة ونهاية اإلرادة وبلوغ املادة خلع عند األخيار ومحل
يف اإلنسان طاقة «بيان يف منها عرشة الرابعة الرسالة النوري. وجوهره الصوري بوجوده
يرتقي، منها رشف وأي ينتهي غاية أي إىل العلوم يف ومبلغه هو حد أي إىل املعارف»،
واستنجاز نحوه والقصد — جاللُُه َجلَّ — هللا معرفة عىل التنبيه هو منها والغرض
واملنتهى. املعاد وإليه املبدأ منه كان كما إليه، بالكلية والرجوع يديه بني والوقوف لقائه
الدنيا يف وجودها يف الحكمة وما والحياة»، املوت «ماهية يف منها عرشة الخامسة الرسالة
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األنفس رباط علة عن البيان هو منها والغرض املعاد، حقيقة وما والفساد الكون عالم
التأهب وكيفية املوت، وقت إىل الجزئية باألشخاص واتصالها البرشية باألجساد الناطقة
واألجسام معرضة والنجاة ممكنًا الخالص دام ما واالستعجال الفوت قبل واالستعداد
النفس ببقاء منه الخوف وإزالة عنه والتجايف باملوت واالستهانة متمكنة، واآللة موجودة
ووصولها أذاه من واسرتاحتها إياه استعمالها وترك الجسد مفارقتها هو الذي املوت، بعد
ال الذي الرسمدي البقاء إىل لها سبيل ال وأنه منتهاها، وبلوغها مناها ووجودها عاملها إىل
من والتغري والزوال االنتقال سبب هو الذي املستحيل الجسد بمفارقة إال يزول وال يتغري

حال. إىل حال
وعلة والروحانية»، الجسمانية واآلالم اللذات «ماهية يف منها عرشة السادسة الرسالة
األجسام، بسبب النفوس تنال التي واللذة اآلالم أسباب وكيف املوَت، الحيوانات كراهية
بنفسها وتجردها بذاتها انفرادها يكون وكيف الجسد، فارقت إذا بمجردها تنال وكيف
الروحانية، والذوات الصورانية بالجوهر واتحادها الفردانية إىل وانتهاؤها منها خلًوا
أهل عذاب أن التصور هو منها والغرض النريان، أهل وآالم الجنان أهل لذات تكون وكيف
أهل نعيم وأن املعكوسة، املنكوسة املقيدة املغلَّلة والشياطني الجن مع يكون كيف جهنم
نصب فيها هم يمسُّ ال مخلدين فيها مرسورين والروحانيني املالئكة مع يكون كيف الجنان
َمن يصالها والفساد الكون عالم جهنم وأن يشاءون، حيث الجنة من يتبوءون عناء، وال
بها سعد السماوات وسعة األفالك عالم أعايل يف الجنان وأن واملعاد، املنقلب بسوء شقي

الصالحات. والباقيات الخريات بذخائر املمات بعد فاز َمن
والعبارات، الخطوط ورسوم اللغات»، اختالف «علل يف منها عرشة السابعة الرسالة
ونماؤها وابتداؤها نشوئها، وأول واالعتقادات واآلراء والديانات املذاهب مبادئ وكيف
تغيرياتها وسبب قوم، إىل قوم من انتقالها وكيفية قرن، بعد وقرنًا حال بعد حاًال وتزايدها
تقع إنما النفس أفعال أن عىل التنبيه هو منها والغرض منها، والنقصان فيها والزيادة
جوهريته؛ يف موجودة الخفيات عن البحث قوة وأن وغريزتها، طبعها يف ما بحسب
لتلك صورة والعلم كاملادة النفس جوهرية يف أي لإلنسان اعتباًرا التذكري بضمري أي
األشياء تعلم أن قوتها يف وأن فيها، قائمة صورة والعلم بالقوة عالمة فهي املادة،
النطق؛ بقوة منها واألجل واألدق واألسفل األعىل يف العلوم أصناف من واملعقولة املحسوسة
آراء بعلمه فيستخرج فكره فيها فيُعِمل خواطر بباله ويخطر سوانح لذاته يسنح ولذلك
عنها، مؤدية بألفاظ ضمريه يف املتخيلة الصورة تلك عن يعرب ثم مذاهب، بذهنه ويستنبط
تلك عىل األلفاظ داللة األلفاظ تلك عىل دالة الكتابة من برسوم األلفاظ تلك يقيد ثم
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عىل ذلك يتعاطون وإنما ومعانيها، وحقائقها األشياء أعيان عىل الخواطر وداللة الخواطر
واملخالطات واملولد واملنشأ والبقاع، األوقات يف تقع واتفاقات الطباع من مناسبات حسب
فبحسب بأخالقهم، والتخلق عنهم واألخذ إليهم واإلصغاء ومعارف وأقارب أصدقاء بأقوام
واالعتقادات واملطالب واملذاهب اآلراء من غريه عىل اليشء اإلنسان إيثار االتفاقات هذه
اختيار من متمكنًا أمره ظاهر يف كان وإن إنسان كل ألن واملكاسب؛ والصناعات والنحل
وعادات باطنة جبلية مناسبات منها واحد كل وبني فبينه واآلراء، املذاهب من يقتنيه ما
انجذابه وبحسب إليها، وتدعوه عليها وتحرضه عنده وتحببها إليه تجذبها ظاهرة ألفية
وتخلف يشء يف أحدهم برز ولذلك بها؛ ومهارته فيها تربزه يكون وألفه وميله طبعه يف
لنفسه فريضاه أمًرا يرى أو كالًما يسمع أن منهم واحد اتفق وربما واحد واجتهادهما آخر
الزمان، مرور عىل به وأُنسه أُلفته فيتأكد أهله جملة يف ويدخل ويقتنيه بطبعه إليه ويميل
له صحبته لشدة قلبه من وتمكَّن إليه، نفسه وسكنت العادة، واستمرت األُلف، قوي فإذا
منه يختاره ملا أِلًفا األمر آخر يف يصري حتى غريه عىل آثره إليه ميله وفرط به ومعرفته
كان وإن العقلية واآلراء الحقيقية املذاهب من غريه عىل الفضل له ويرى سواه، ملا ومعانًدا
االختالفات، تكثر ذلك فبحسب مرشوًفا، كان وإن والعلو بالرشف له ويحكم مفضوًال،

باألول. الحق واآلخر األقل األنزر مع فيهم والحق والديانات املذاهب وتتباين

يف منها األوىل الرسالة رسائل: عرش عىل تشتمل العقلية، النفسانية الرسائل ومنها
— جاللُُه َجلَّ — الباري أن منها والغرض الفيثاغوريني، رأي عىل العقلية» «املبادئ
النفس، يف بوساطته املخرتعات واخرتع العقل، وهو األول املبدع يف املوجودات أبدع ملا
األعداد كمراتب ونظَّمها ورتَّبها واملوالد، األمهات بحسب وكوَّنها الطباع، يف مقدرة وخلقها
منها جنس لكل وجعل بعده، ما وكذلك الثالثة قبل واالثنني االثنني قبل الذي الواحد من
وصورة، هيوىل ومنفعلة فاعلة لبعض بعضها مطابقة معلومة ونهاية مخصوًصا حدٍّا
يف منها الثانية الرسالة وأبنَي. إليه وأهدى وأكمَل وأتقَن أحكَم ذلك رأى إذا وجنًسا، نوًعا
علة عن البحث هو منها والغرض الوفا، وخالن الصفا إخوان رأي عىل العقلية» «املبادئ
كرتكيب — وعز جل — الباري عن والجزئيات الكليات الكائنات وأسباب واألخبار األشياء
«إن الحكماء: قول معنى يف منها الثالثة الرسالة االثنني. قبل الواحد عن الصحيح العدد
يوم — ثناُؤُه َجلَّ — ربه خلقه لباريه، طائع عالم حي، وروح نفس ذو كبري» إنسان العالم
آخر يشء العالم خارج وليس جملتهم، وهو فيه داخلون الخالئق كل وأن كامًال، ا تامٍّ خلقه
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العالم أهل من واحد كل موكل مكان يف فيه ما وكل مكان يف العالم وليس مالء، وال خالء ال
الليل يسبحون يسبحون، فلك يف وكل يؤمرون ما يفعلون عليه ويقدر منه، يتأتى بما
* وَن افُّ الصَّ َلنَْحُن َّا َوإِن * ْعلُوٌم مَّ َمَقاٌم َلُه إِالَّ ِمنَّا ﴿َوَما تعاىل قال كما يفرتون، ال والنهار
الهيوالني العقل وما واملعقول»، «العقل يف منها الرابعة الرسالة اْلُمَسبُِّحوَن﴾. َلنَْحُن َّا َوإِن
والغرض الفعال، العقل وما املستفاد العقل وما بالفعل، العقل وما بالقوة العقل وما
إىل واإلشارة بحقيقتها النفس جوهر وما الصور، وصورة اإلنسان ذات تعريف هو منها
تصورها وكيف وتغايرها تباينها عىل فيها املعلومات صور اجتماع وكيف فيها الباقي
من يشء يكن لم أن بعد العالم موجودات أحد تصري وكيف املواد، من املنتزعة املوجودات
عقًال يحصل وكيف الوجود إىل العدم من بالصورة خروجه وكيف بالقوة إال املوجودات
معراة املواد سائر من مجرًدا الصوري والوجود بالفعل ومعقوًال بالفعل وعاقًال بالفعل
كل هو، إال إله ال واإلكرام، الجالل ذي هللا وجه الفعال العقل ببقاء فتبقى الهيوالت من
واألدوار «األكوار يف منها الخامسة الرسالة ترجعون. وإليه الحكم له وجهه، إال هالك يشء
إنشاء كيفية عن البيان هو منها والغرض والدهور»، والزمان واألعصار القرون واختالف
عن بقائه مواد انقطعت لو وخرابه فنائه وكيفية وغايته، وظهوره وترتيبه ومبدأه العالم
أقرب. هو أو البرص كلمح إال الساعة أمر وما زمان، بال ويضمحل الحال يف لينعدم مبقيه
إىل وتشوقها ونزوعها النفوس ومحبة العشق»، «ماهية يف منه السادسة الرسالة
السابق بأن البيان هو منها والغرض مبدأه، أين ومن حقيقته وما اإللهي واملرض االتحاد
َجلَّ — الباري هو الحقيقة عىل املحبوب املطلوب، املراد املطاع املعشوق إليه، املشوق
باستتمام الكمال نحو متحركة مريدة إليه مشتاقة العالم وجملة الخالئق وأن — ثناُؤُه
املصور الباري وهو التمام، والكمال الصور فوق هو الذي مصورها إىل وعاشقة الصورية،

العىل. واألمثال الحسنى األسماء له
وكيفية والحساب والقيامة والنشور والصور البعث «ماهية يف منها السابعة الرسالة
القصوى، الغاية وهو املنتهى وإليه كلها، رسائلنا الغرضاألقىصمن هو وعلمها املعراج»،
َسنٍَة﴾. أَْلَف َخْمِسنَي ِمْقَداُرُه َكاَن يَْوٍم ِيف إَِليِْه َوالرُّوُح اْلَمَالِئَكُة ﴿تَْعُرُج بقوله: أشار وإليه
وغايتها»، ومباديها اختالفها وكيفية الحركات أجناس «كمية يف منه الثامنة الرسالة
وكيف — جاللُُه َجلَّ — الباري عن العالم وجود كيفية عن البيان هو منها والغرض
سكونها وكيفية منهما، واحد كل يف يَّة الَخاصِّ صورها وقبول استكمالها إىل الطبائع حركة
وبه هو، ما هو اليشء يصري بالصورة إذ الخاصية؛ لصورته منها واحد كل استكمال عند

53



األول) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

منها التاسعة الرسالة إليه. مشاًرا معلوًما شيئًا ويصري ويتحيز ويتميز الوجود يف يحصل
والغرض أواخرها، عىل وأوائلها أوائلها عىل أواخرها رجوع وكيف واملعلوالت»، «العلل يف
وكيفياتها ورسومها وقوانينها، وأسبابها ومباديها العلوم أُُصول معرفة هو منها املقصود
معرفة هو منها والغرض والرسوم»، «الحدود يف منها العارشة الرسالة الحقيقة. عىل
منها، واحد كل هي بما والبسيطة املركبة وأنواعها وأجناسها وماهياتها األشياء حقائق

وفصولها. وكيفياتها األشياء ذوات عىل الوقوف وبمعرفتها

عرشة إحدى عىل تشتمل وهي الدينية»، والرشعية اإللهية الناموسية «الرسائل ومنها
والفلسفية، الناموسية الرشعية الديانات يف واملذاهب» «اآلراء يف منها األول الرسالة رسالة:
والكشف والنظر، البحث من اجتهادهم إليه أدى وما أقاويلهم، يف العلماء اختالف وبيان
كان أجلها من التي والعلل األسباب وما املقاالت تلك وكمية واألُُصول، الحقائق عن
يصلح وما للخاص يصلح وما للجميع يصلح وما البطل، وَمن املحق وَمن اختالفهم،
كالعقاقري ُوضعت كلها والديانات املذاهب بأن البيان هو كلها هذه من والغرض للعام،
الهيوىل بحر من لخالصها الحيل؛ ولطف الصحة وكسب النفوس ملرض واألرشبة واألدوية
الكون عالم جهنم من املعاد يف النجاة وكيفية اآلخرة طريق ووصف الطبيعة، وأرس
هذه أكثر وأن السماوات، والسبع األفالك عالم والفردوس الجنان إىل والوصول والفساد،
فاستوىل الرشاد، سبيل انتهاج عن وبعدوا النجاة طريق عن انحرفوا قد ألقواٍم الديانات
فضلوا األفئدة، عىل تطلع التي املوقدة هللا نار الجاهلية والحمية والعصبية امليل عليهم
عز هللا إىل الطريق «ماهية يف منها الثانية الرسالة للعبيد. بظالم هللا وما بعيًدا، ضالًال
األخالق وإصالح النفس تهذيب عىل الحث هو منها والغرض إليه، الوصول وكيفية وجل»
من املعاد يف املوت بعد عما الساهية النفوس وتنبيه الضمائر، وتنزيه الرسائر وتطهري
والورود جهنم عىل والجواز والرصاط وامليزان، والحساب والنرش والبعث القيامة أحوال
ي نُنَجِّ ثُمَّ * َمْقِضيٍّا َحتًْما َربَِّك َعَىل َكاَن َواِرُدَها إِالَّ ِمنُْكْم ﴿َوإِْن معانيها، وحقائق فيها
إخوان اعتقاد «بيان يف منها الثالثة الرسالة ِجِثيٍّا﴾. ِفيَها الظَّاِلِمنَي َونَذَُر اتََّقْوا الَِّذيَن
عىل الحجة وضوح هو منها والغرض اإللهيني، الربانيني ومذاهب الوفا» وخالن الصفا
الشبه وكشف فيها الشكوك وحل املوت، يُسمى الذي الجسد مفارقتها بعد النفوس بقاء
يف إليه أرشنا ما عىل الرباهني عىل مقصورة الجامعة الرسالة إذ برهاني؛ ال إقناعي بطريق
إخوان عرشة «كيفية يف منها الرابعة الرسالة له. والعنوان إليه كاملدخل هي التي رسائلنا
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الرأفة ومحض املحبة وصحة املودة بصدق لبعص بعضهم وتعاون الوفا» وخالن الصفا
واجتماعاتهم، ومجالستهم ومذاكرتهم صلواتهم يف وسريهم والرحمة، والتحنن والشفقة
نجاتهم سبب هي إذ جميًعا؛ والدنيا الدين يف والتعاضد القلوب تأليف منها والغرض

خالصهم. إىل واملؤدية
منها والغرض املحقني»، املؤمنني وخصال اإليمان «ماهية يف منها الخامسة الرسالة
وما الخذالن وما التوفيق وما الوسوسة وما اإللهام وما الروحانية، الجاللة معرفة هو
الروحانية العلوم من خفيٍّا ا ورسٍّ غامًضا علًما الباب هذا كان إذ الضاللة؛ وما الهداية
الرشعي» والوضع اإللهي الناموس «ماهية يف منها السادسة الرسالة النفسانية. واألرسار
عىل التنبيه هو والغرضمنها واإللهيني، الربانيني ومذاهب خصالهم وكمية النبوة ورشائط
والتهدي اإللهية الناموسية وأوضاعهم املقصودة مرموزاتهم ومرامي النبوية الكتب أرسار
يف منها السابعة الرسالة األكرب. والربقليط املنتظر املهدي من لها الكشف وكيفية إليها،
وخطاب املودة ومحض الوفاء وصدق األخوة بصفوة وجل» عز هللا إىل الدعوة «كيفية
أهل دولة بأن البيان هو منها والغرض ذلك، إىل املستجيبني ومنازل املدعوين طبقات
ومذهب واحد رأي عىل ويتفقون يجتمعون أبرار، فضالء أخيار قوم من أولها تبتدي الخري
«كيفية يف منها الثامنة الرسالة تقاعد. وال تخاذل غري من عادلة وسرية رضية وسنة واحد
البيان هو منها والغرض والشياطني»، واملردة املقربني واملالئكة والجن الروحانيني أفعال
وال يتزاحمون وال يتمانعون ال جسمانيني، غري روحانيني نفسانيني فاعلني العالم يف أن
العيان، ومدارك الحواس بمشاعر يتحصلون وال الزمان، يحويهم وال املكان بهم يتضايق
أنواع «كمية يف منها التاسعة الرسالة بآثارهم. معروفة وصورهم أفعالهم حيث ذواتهم
منها والغرض العالم، يف لها املدبرين وصفات املسوسني ومراتب وكيفيتها السياسات»
— جاللُُه َجلَّ — املصور الباري األول الحكيم الكل وسائس الجميع مدبِّر بأن البيان هو
زلفة، أقرب ولديه منزلة أعظم هللا عند كان تدبريًا وأحسن سياسة أحسن كان َمن وأن
أعلم بها كان وَمن أعلم، خلقه بسياسة كان أعرف وبحكمته أبرص هللا بقدرة كان وَمن
يف منها العارشة الرسالة أوجه. ولديه أقرب فإليه كذلك كان وَمن وأعدل، أحسن فسياسته
منعطف آخرها وأن الكائنات، ونظام املوجودات مراتب ويف بأرسه» العالم نضد «كيفية
كمدينة واحد عالم كلها وأنها األرض، مركز منتهى إىل املحيط الفلك أعىل من أولها عىل
الحقائق معرفة عىل الوقوف هو منها والغرض واحد، وكإنسان واحد وكحيوان واحدة
وال شك بال كافيٍّا مقنًعا شافيًا وبيانًا يقينًا علًما ولواحقها، وسوابقها وتواليها ومباديها
الذي وحده — وجل عز — هللا فعل عن صادرة كلها مبدأها وأن مرية، وال ريب وال شبهة
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املبدئ وهو فيه، وأقدمها والوحدة بالوجود أولها هو موجود من ال املحض اإلبداع هو
وإليها املختلفة، غايتها نحو متكثرة القوى منه تنبعث املوجودات سائر فيه هللا أبرز الذي
به الذي األول السبب وجعله األمور، ترجع هللا وإىل املنتهى ربك إىل وأن متحدة، تتصاعد
فاعلة ببعض بعضها مرتبًطا بالعلة، املعلول تعلَُّق املوجودات سائر من سواه ما يتعلق
بواديها حسب عىل بعلة معلول ارتباط القصوى رتبة إىل الدنيا رتبة من منتقًال ومنفعلة،
املبادئ ومبدأ العلل علة هو فيكون إليه، بأرسها وتتوارد بأجمعها، تتالحق أن إىل وتواليها
يقبل ووجودها بخريها، دونها ما عىل — جاللُُه َجلَّ — الباري إليه أفاض بما الفائضة
هللا نور والبقاء الدوام يف به الالئق الوجود من منها يحتمله ما بقدر الذوات من ذات كل

ينيب. َمن يرجع وإليه ويثيب يشاء َمن يهدي هللا به، وكلمته ورحمته وعنايته
والزجر العني وماهية والعزائم»، السحر «ماهية يف منها عرشة الحادية الرسالة
وما الجن وما األرض عمارة وما الباقية، الطلسمات أعمال وكيفية والرقى، والوهم والفأل
والغرض بعض، يف بعضهم تأثريات وكيف والروحانيون، املقربون املالئكة وما الشياطني
روحانيني، ون يُسمَّ محسوسني وال مرئيني غري فاعلني العالم يف بأن البيان هو منها
بوساطة ومنها الطبيعة، بوساطة أفعاله تظهر ما منها باطنة، وذواتهم ظاهرة أفعالهم
ألن الروحانيني؛ رتبة وأعىل املخلوقني منازل أجل وهو العقل بوساطة ومنها النفس،
شائًقا والهيوىل سائًقا والطبيعة الحًقا، والنفس سابًقا العقل جعل — ثناُؤُه َجلَّ — الباري
ولذلك يبقى؛ وبه أُبِدئ موجده عن األول واملوجود األول املبدئ هو والعقل ماحًقا، والعدم
من معرى والربكات األنوار تام والخريات، الفضائل مستكمل بوجوده الوجود ممتد صار
مرتبة موجود كل يرتب الهيوليات، جهة من الواقع النقص من مربَّأ والتغيريات، الشوائب
القوة له جعل ولذلك التمام؛ إىل والبلوغ النظام لزوم يف قسطه ويوفيه منزله وينزله
منها واحد بواحد الخاصة ذواتها لهم العاقلة ووجوداتها املوجودات سائر عىل الحافظة
ذاته فعله إذ عنها؛ الصادر الفعل باسم ذاتها إىل يُشار فلذلك بها، يليق أو يستحقها
املخرتعة القوة وهو التايل الالحق يليه ثم البادي، السابق هو فهذا تأثرياته، وصورته
هو الذي الوجود يف أحوالها أفضل املوجودات سائر من الذوات بها املبدعة بوساطته
تصورت وملا وجودها، وأتم صورها أفضل األجسام أعطى بها التي النفس وهي الحياة،
اختالفها قدر عىل األجسام بها تتعلق قوة بها لها حصلت فيها وانطبعت بها، األجسام
األجسام، يف الباقية الطبيعة وهو اآلخر لصورة مخالفة منها واحد كل صورة فحصل
قوة وهي منها، واحد لواحد الخاصة بالصورة والتشكُّل ر والتصوُّ التخلُّق بها يحصل
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بخاصتها ه وصريَّ فيه، بوجودها قوامه وعلَّق الجسم، يف — جاللُُه َجلَّ — الباري وضعها
من عائق يعوقه أن إال عنده ووقوفه إليه لبلوغه قدر وغاية معدله تمام إىل به للتحرك
األوىل الهيوىل ثم الخاصية، حركته إىل فيعود ذلك ينقطع أن إىل حركته من فيمتنع خارج،
بها التي الصورة بقبول بالفعل الوجود إىل يخرج بالفعل موجود ال بالقوة ذات هي التي
موجود وال بالفعل موجود ال هو والعدم العدم كون ويفارقه هو، ما هو اليشء يصري
موجد والظلم األنوار، وباسط والعدل الوجود خالق فسبحان بالعرض، موجود بالذات،
وإليه املبدأ منه ليبقى، ومبقيه فيبىل ومنشئه فينرصم ومعيده فينعدم موجود، كل وجود

الرسائل. عىل الكالم تم املنتهى،
حقائقها عىل املشتملة كلها» املتقدمة الرسائل هذه يف ملا الجامعة «الرسالة وتليها
أشد عليه الرسالة هذه يف ونبهنا إليه، أرشنا ما حقائق إيضاح منها والغرض بأرسها،
مهذبة مستوفاة ملخصة ومعانيها حقائقها فيتبني فيها ما عىل يأتي والبيان، اإليضاح
عقلية وحجج علمية وبينات حقيقية، فلسفية ودالئل يقينية هندسية برباهني مستقصاة
بحقائقها يحيط وال كنهها عىل يقف ال إقناعية، وطرق قياسية وشواهد منطقية وقضايا
أو وتمهر فيها وتدرب وعرف وحذق قدمنا، بما ارتاض َمن إال منها شيئًا وال يحصلها وال
واألنموذج عليها واألدلة إليها واملداخل لها كاملقدمات كلها الرسائل هذه إذ يشاكله؛ بما
الرسائل بهذه تهذَّب مَلن إال غامضها مستور ينكشف وال معتاصها، غلق ينفتح ال منها
منتهى هي رسائلنا من الجامعة والرسالة الكتب، من شاكلها بما أو والخمسني االثنتني
الحول وله واملنة الحمد وهلل املراد، وغاية القصد ونهاية املدى وأقىص قدمناه، ملا الغرض

والقوة.
وهي الحمد، وأبناء العدل وأهل الوفا وخالن الصفا إخوان رسائل فهرست هذه

األخالق. وإصالح النفوس تهذيب يف ورسالة رسالة، وخمسون اثنتان
طالبي مع الرسائل هذه صاحب مثل بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
له كريم جواد حكيم رجل كمثل نجاته واختار خالصه أحب وَمن الحكمة، ومؤثري العلم
أرجة الرياحني عطر الفواكه لذيذ الثمرات طيب معجب مونق، بهج نرض خرض بستان
واملذاق واأللوان واألصباغ األشكال مختلفة املرامي نزهة املنظر، بهية األزهار فائحة األوراد
األصوات املطربة الطيور سائر من وفيها وحامض، وحلو ويابس رطب بني من واملشام
أزهارها وخالل جارية أنهار أشجارها تحت تطرد التغريد، املستحسنة األلحان امللهية
األلوان مرشقة وأصداف مونقة خرض األنهار حافات ويف تموج، منسابة جداول وخرضها
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التنضيد، غريبة التأليف بديعة الصور عجيبة املناظر رائقة األصباغ متناسبة وجواهر
وسخاء نفسه لكرم فأراد أنس، كل مدعاة َهم، كل مسالة عني، كل ونزهة نفس، كل فرحة
أن الناس يف فنادى عاقل، مرشف كل وبها فيها ويتلذذ مستحق كل يدخلها أن سجيته
اخرتتم، ما رياحينها من وا وُشمُّ اشتهيتم، ما ثمارها من وكلوا البستان هذا وادخلوا هلموا
وتنعموا وتلذذوا وارشبوا وكلوا واطربوا وافرحوا هويتم، أين وتنزهوا شئتم، كيف وتفرَّجوا
وال به، عبئوا وال خلق، يصدقه ولم أحد يجبه فلم بروائحها، وتنسموا بطيبها واسرتوحوا
فرأى لذكره، واستغرابًا لكالمه واستكباًرا لوصفه واستبعاًدا لقوله استعظاًما إليه التفتوا
كل من ولَُطًفا وُطرًفا تُحًفا فيه مما وأخرج البستان باب عىل وقف أن الرأي من الحكيم
َغِرد وطري بهي وجوهر أنيق ونور جني وورد زكي وريحان لذيذة وفاكهة طيبة ثمرة
وأشمه بها، وحيَّاه منها، وذوَّقه إليه اها وشهَّ عليه عرضها به مر َمن فكل َعذْب، ورشاب
منه وطرب به وفرح وشم ذاق إذا حتى التلحني بدائع من وأسمعه الرياحني، فوائح من
واشتاق نفسه إليه ومالت البستان، يف ما جميع عىل وقف قد أنه وعلم واهتز إليه وارتاح
البستان ادخل ذلك: عند له فقال عنه، يصرب ولم إليه وقلق وتمناه البستان دخول إىل
وجئ شئت، أين وتنزه شئت كيف وانظر شئت، ما واخرت شئت ما وُشم شئت ما وكْل

وتنسم. وتطيب وتنعم وتلذذ شئت أين من
غري يف بوضعها يضيعها ال والرسالة الرسائل، هذه عنده حصلت ملن ينبغي فهكذا
مستوجبها عن ورصفها مستحقها عن بمنعها يظلمها وال فيها، يرغب لم ملن وبذلها أهلها
ومؤثري العلم طالبي من للرشد مجِلب للقصد، مبرص سديد خريِّ حر لكل إال يعرِّفها وال
التحرز، كلَّ وإظهارها وإعالنها وأرسارها حفظها يف وليتحرز الحكم، ومحبي األدب
ال األمانة، حق فيها املؤدي وليكن الصيانة، أحسن ويصنها الحراسة غاية ويحرسها
كالداء بل وضياء، ونور وشفاء جالء فإنها مستحقها، عن يمنعها وال حقها يف إال يضعها
وقد تداوي، نجاة تكن لم إن وكالهالك صالًحا، تكن لم إن وكالفساد دواء، تكن لم إن
األحوال وتختلف وحده، نفسه يف هو الذي الكبري كالرتياق فهي وتحيي، وتميت تدوي
بل منه، واملتوالد والحواصل عنه واملنفعالت القوابل بحسب وضده اليشء فيفعل عنده

والهداية. األبصار وبالضياء والزيادة، القوة بالغذاء فإن والضياء الغذاء مثلها
والنماء للزيادة املستعد الداء من السليم الرضيع والطفل الصغري الصبي أن فكما
وأنجع أزكى وفيه وأصلح أوفق له هو ما وإطعام التغذية ولطف الرتبية حسن إىل يحتاج
بنيته؛ وتمام قوته استكمال إىل حال بعد حاًال بغذائه التدرج ثم ومقدار، معرفة عىل
الذي فكان ويرديه، يهلكه بل ويدويه فيمرضه يستمرئه وال فيه ينجع ال بما يتغذى لئال

58



وتقسيمها الرسائل فهرست

الشفاء من البعيد بالداء امللتبس كالعليل أو وفنائه، دائه سبب هو وبقائه لشفائه أعد
عمره، وانقضاء نفسه هالك سبب كان وربما دائه، يف يزيد بل بغذائه ينتفع ال ُغذي إن
الجالء ويزيده برصه، وقوي نظره وصح عينه فتح ملن إال يصلح ال فإنه الضياء وأما
الظالم من بالخروج العهد قريب كان أو عينه يفتح لم َمن فأما وضياءً، قوة والنور جالءً
حتى البرص ظلمة الضياء يكسبه بل الشمس ونور النهار ضوء مقابلة عن ا جدٍّ فيضعف
برصه يف أو عَور ذا العني أرمَد الطْرف عليل كان َمن وكذلك وعًمى، ضالًال صار ربما
الظلمات، إىل أبًدا يسرتيح بل فيميز، الصور يعاين وال فيبرص، عينه يفتح فال وقذًى سوء
إىل أداه لج فإن إدراكه، وضعف إبصاره نقص الضياء زاد وكما الضياء، من ويهرب
هذه عنده حصلت َمن عىل الواجب كذلك البرص، وذهاب النظر وفقْد والعماء الغشاء
وال العناية، غاية بها ويعتني يهتم بأن فيها تعاىل هللا يتقي أن الرسالة وهذه الرسائل
الشفيق واألب الشقيق األخ تلطُّف وإيصالها استعمالها يف ويتلطف الوصاية، بهذه ل يخِّ
وتحري القصد، توخي يف جهده واستفراغ وْسعه بذل بعد الرفيق والطيب الصديق والوادِّ
كثري عليه؛ الحرص عظيم إليه؛ الحاجة شديد رآه ملن يشء بعد شيئًا بذله يف الصواب
فيه ورجا رشًدا منه أنس فَمن حالهم واستكشف واستربأهم اختربهم أن بعد فيه الرغبة
وإىل ذاته إىل يرجع فيما سعيه وجعل نفسه ونجاة روحه خالص مناه أقىص ممن خريًا
نفسه يكذب ال وأبقى خري هو فيما ويرغب الدنيا، أعراض يف يزهد حياته سبب هو ما
سعى ما إال لإلنسان ليس أن ا حقٍّ ويعلم حزًما، ويجد صدًقا، يصدقها بل يسامحها وال
رسالة إليه دفعها املنتهى، ربك إىل وأن األوىف الجزاء يُجزاه ثم يُرى سوف سعيه وأن
والجالء والكحل والشفاء للصحة وكالدواء والنماء والرتبية الغذاء شبيه الوالء عىل رسالة
قدر ملثله ويستصلحه علمه، من بمحله ويليق فْهمه من يقرب ما والضياء البرص لتقوية
عىل فأوًال، أوًال يه ويقوِّ ويشده ويهديه يبرصه بل ويشفيه، ويصحه ويربيه يغذيه ما
وتصورت به وأنست نفسه من الحكمة تمكنت ما إذا حتى الفهرست يف املبني الرتتيب
حرص بشدة الكل ذلك عند طلب معانيه، بفكرة وتحقق فيه وقوي َخَلده يف واستقر عنده
وصحة يقني وزيادة معرفة وفضل عزيمة، وقوة نية وخلوص رغبة وغاية صدر وانرشاح
النظَر معانيهن جمل عىل والوقوف فيهن النظر بعد واستحق بها، وعمل لها فحصَّ بصرية
بهن ألن واملعاد؛ املعاش يف والفوز املرتاد ونزهة املراد نهاية هي التي الجامعة الرسالة يف
الحرية، من هداه فقد ه ويرسَّ لذلك هللا قه وفَّ فَمن عليها، الوقوف وبفهمهن إليها التوصل
بقاء فيبقى عليه نعمه جالئل وأسبغ إليه، وأزلفه الخوف، من نه وأمَّ املوت، بعد وأحياه
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يهدي وهللا املقيم، والنعيم العامة والربكات التامة السعادة يف الرسمد دوام ويدوم األبد،
مستقيم. رصاط إىل يشاء َمن

وأرباب الحمد وأبناء العدل وأهل الوفا وخالن الصفا إخوان رسائل فهرست (تمت
السعادة إىل للبلوغ األخالق، وإصالح النفوس تهذيب يف املعاني، وأصحاب الحقائق
وتوفيقه، وتأييده وقوته هللا بحول األخري والكمال الدائم والبقاء العظمى والجاللة الكربى
تسليًما وسلم الطاهرين األئمة وآله محمد سيدنا رسوله عىل هللا وصىل وحده الحمد وله

أجمعني.) عليهم
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العدد يف

اْصَطَفى﴾ الَِّذيَن ِعبَاِدِه َعَىل َوَسَالٌم هلِلِ ﴿اْلَحْمُد

النظر — هللا أيَّدهم — الكرام إخواننا مذهب من كان ملا بأنه الرحيم البار األخ أيها اعلم
واملجردات والبسائط واألعراض الجواهر من العالم يف التي املوجودات علوم جميع يف
وعن وخواصها، وأنواعها أجناسها كمية وعن مبادئها عن والبحث واملركبات، واملفردات
ومبدأ واحدة علة عن ونشوئها حدوثها كيفية وعن اآلن، عليه هي ما عىل ونظامها ترتيبها
هندسية وبراهني عددية بمثاالت بيانها عىل ويستشهدون جالله، جل واحد مبدع من واحد
رسائلنا قبل الرسالة هذه نقدم أن احتجنا الفيثاغوريون؛ الحكماء يفعله كان ما مثل
املدخل شبه «األرثماطيقي» تُسمى التي وخواصه العدد علم من طرًفا فيها ونذكر كلها،
الفلسفة، تُسمى التي الحكمة طلب إىل املتعلمني عىل الطريق يسهل لكيما واملقدمات؛

فنقول: الرياضية، العلوم يف بالنظر للمبتدئني تناولها ويقرب
الطاقة بحسب املوجودات حقائق معرفة وأوسطها العلوم، محبة أولها الفلسفة
أولها أنواع: أربعة الفلسفية والعلوم العلم. يوافق بما والعمل القول وآخرها اإلنسانية،
اإللهيات، العلوم والرابع الطبيعيات، العلوم والثالث املنطقيات، والثاني الرياضيات،
األسطرنوميا، والثالث الجومطريا، والثاني األرثماطيقي، أولها أنواع: أربعة فالرياضيات
األلحان، أُُصول استخراج وبه األصوات تأليف معرفة هو فاملوسيقى املوسيقى، والرابع
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هو والجومطريا املجسطي، كتاب يف ذُكرت التي بالرباهني النجوم علم هو واألسطرنوميا
خواص معرفة هو واألرثماطيقي إقليدس، كتاب يف ذُكرت التي بالرباهني الهندسة علم
ما فأول ونيقوماخس، فيثاغورس ذكرها التي املوجودات معاني من يطابقها وما العدد
خواص معرفة الرياضيات وأول الرياضيات، الفلسفية العلوم هذه يف به بالنظر يُبتدأ
ثم املنطقيات ثم التنجيم ثم التأليف ثم الهندسة ثم تناوًال، العلوم أقرب ألنه العدد؛

واملقدمات: املدخل شبه العدد علم يف نقول ما أول وهذا اإللهيات، ثم الطبيعيات
األلفاظ وأعم األسماء، هي واأللفاظ املسميات، هي واملعاني املعاني عىل تدل األلفاظ
عىل يُقال فالواحد واحد، من أكثر أو واحًدا يكون أن إما واليشء «اليشء»، قولنا: واألسماء
البتة له جزء ال الذي اليشء هو بالحقيقة فالواحد باملجاز، وإما بالحقيقة إما الوجهني
شئت وإن ينقسم، ال بها التي الجهة تلك من واحد فهو ينقسم ال ما وكل ينقسم، وال
لها يُقال جملة كل فهو باملجاز الواحد وأما واحد، هو بما غريه فيه ليس ما الواحد قلَت
أن كما بالوحدة، واحد والواحد واحد. وألف واحدة ومائة واحدة عرشة يُقال كما واحد
الكثرة وأما لألسود. صفة السواد أن كما للواحد صفة والوحدة بالسواد، أسود األسود
ذلك عىل زاد وما الخمسة، ثم األربعة ثم الثالثة ثم االثنان الكثرة وأول آلحاد، جملة فهي
كمية هو إنما العدد أن بينهما والفرق معدود، وإما عدد إما نوعان: والكثرة بلغ. ما بالًغا
جمع فهو الحساب وأما نفسها، األشياء فهي املعدودات وأما ، العادِّ نفس يف األشياء صور
العدد أصل هو االثنني قبل الذي والواحد وكسور، صحيح نوعان: والعدد وتفريقه. العدد
الصحيح نشوء أما راجًعا، ينحل وإليه وكسوره، صحيحه كله، العدد ينشأ ومنه ومبدأه،
أُضيف إذا إنه الصحيح نشوء يف أقول ما ذلك يف واملثال فبالتجزؤ، الكسور وأما فبالتزايد،
لتلك يُقال آخر واحد إليهما أُضيف وإذا اثنان، إنهما ذلك عند يُقال آخر واحد الواحد إىل
يُقال واحد إليها أُضيف وإذا أربعة، لها يُقال آخر واحد إليها أُضيف وإذا ثالثة، الجملة
بلغ، ما بالًغا واحًدا واحًدا بالتزايد الصحيح العدد نشوء القياس هذا وعىل خمسة، لها

.«٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١» صورتها: وهذه
واحد العرشة من أُخذ إذا إنه أقول الذي املثال هذا فعىل الواحد إىل العدد تحليل وأما
تبقى واحد الثمانية من أُسقط وإذا ثمانية، تبقى واحد التسعة من أُلقي وإذا تسعة، تبقى
يُلقى أن يمكن ال فالواحد واحد، يبقى حتى واحد واحد يُلقى القياس هذا وعىل سبعة،
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وكيف الواحد من الصحيح العدد ينشأ كيف تبني فقد البتة، له جزء ال ألنه يشء؛ منه
ُرتب إذا إنه أقول الذي املثال هذا فعىل الواحد من الكسور العدد نشوء وأما إليه، ينحل
سبعة ستة خمسة أربعة ثالثة اثنان واحد هو الذي الطبيعي نظمه عىل الصحيح العدد
من نشوءه يكون كيف يتبني فإنه جملة كل من الواحد إىل أُشري ثم عرشة، تسعة ثمانية
أُشري وإذا نصف، ذلك عند للواحد يُقال االثنني من الواحد إىل أُشري إذا أنه وذلك الواحد،
له يُقال األربعة جملة من إليه أُشري وإذا الثلث، له فيُقال الثالثة جمله من الواحد إىل
والثمن والسبع السدس وكذلك الخمس، له يُقال الخمسة جمله من إليه أُشري وإذا الربع،
من جزء له: فيُقال عرش اإلحدى جملة من الواحد إىل أُشري إذا وأيًضا والعرش، والتسع
أربعة ومن عرش ثالثة من جزءًا عرش ثالثة ومن السدس نصف عرش اثني ومن عرش أحد
فقد الكسور، سائر يعترب املثال هذا وعىل الخمس، ثلث عرش وخمسة السبع نصف عرش
أصل هو وكيف جميًعا، والكسور منها الصحيح الواحد من العدد نشوء يكون كيف تبنيَّ

صورتها: وهذه جميًعا، لهما

ح ز و ه د ج ب
ثمن سبع سدس خمس ربع ثلث نصف

يه يد يج يب يا ي ط
الخمس ثلث السبع نصف ١٣ من جزء السدس نصف ١١ من جزء عرش تسع

وألوف، ومئات وعرشات آحاد مراتب: أربع ُرتب الصحيح العدد بأن أخي يا واعلم
تسعمائة إىل مائة من واملئات تسعني، إىل عرشة من والعرشات تسعة، إىل واحد من فاآلحاد
واحد من وذلك بسيطة، لفظة عرشة اثنتا كلها ويشتملها آالف، تسعة إىل ألف من واأللوف
بسيطة، لفظة عرشة اثنتي الجميع فصار ألف ولفظة مائة ولفظُة ألفاظ، عرشُة عرشٍة إىل
العرشة، من كالعرشين فاملكررة مكررة، أو مركبة أو منها فمشتقة األلفاظ سائر وأما
وثالثمائة كاملائتني املركبة وأما ذلك، وأمثال األربعة، من واألربعني الثالثة، من والثالثني
وثالثة ألفان وكذلك اآلحاد، سائر مع املائة لفظة من مركبة فإنها وخمسمائة وأربعمائة
والعرشات اآلحاد من األلفاظ سائر مع األلف لفظة من مركبة فإنها آالف، وأربعة آالف
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وهذه ذلك، وسائر ألف ومائة ألًفا وعرشون آالف وسبعة آالف خمسة يُقال كما واملئات،
صورتها:

ي ط ح ز و ه د ج ب أ
١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١

    ص ف ع س ن م ل ك
    ٩٠ ٨٠ ٧٠ ٦٠ ٥٠ ٤٠ ٣٠ ٢٠

  ظ ض ذ خ ث ت ش ر ق
  ٩٠٠ ٨٠٠ ٧٠٠ ٦٠٠ ٥٠٠ ٤٠٠ ٣٠٠ ٢٠٠ ١٠٠

يغ طغ حغ زغ وغ هغ دغ جغ بغ غ
١٠٠٠٠ ٩٠٠٠ ٨٠٠٠ ٧٠٠٠ ٦٠٠٠ ٥٠٠٠ ٤٠٠٠ ٣٠٠٠ ٢٠٠٠ ١٠٠٠

قغ صغ فغ عغ سغ نع مغ لغ كغ
١٠٠٠٠٠ ٩٠٠٠٠ ٨٠٠٠٠ ٧٠٠٠٠ ٦٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠

ظغ ضغ ذغ خغ ثغ تغ شغ رغ
٩٠٠٠٠٠ ٨٠٠٠٠٠ ٧٠٠٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠ ٥٠٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠٠ ٢٠٠٠٠٠

ف ع س ن م ل «ك فهي العرشات وأما ي»، ط ح ز و ه د ج ب «أ فهي اآلحاد أما
دغ، جغ، بغ، «غ فهي األلوف وأما ظ»، ض ذ خ ث ت ش ر «ق فهي املئات وأما ص»،

يغ». طغ، حغ، زغ، وغ، هغ،
واأللوف واملئات والعرشات اآلحاد هي التي مراتب، أربع عىل العدد كون بأن واعلم
وكسوًرا صحيًحا وأفراًدا أزواًجا كونه مثل العدد لطبيعة الزًما رضوريٍّا أمًرا هو ليس
ذلك فعلوا وإنما منهم؛ باختيار الحكماء رتبته وضعي أمر لكنه بعض، تحت بعضها
أكثرها الطبيعية األُُمور أن وذلك الطبيعية، األُُمور ملراتب مطابقة العددية األمور لتكون
والربودة الحرارة هي التي األربع الطبائع مثل مربعات — ثناُؤُه َجلَّ — الباري جعلها
ومثل واألرض، واملاء والهواء النار هي التي األربعة األركان ومثل واليبوسة، والرطوبة
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األزمان ومثل السوداء، واملرة الصفراء املرة واملرتان والبلغم، الدم هي التي األربعة األخالط
األربع: والرياح األربع، الجهات ومثل والشتاء، والخريف والصيف الربيع هي التي األربعة
ووتد السماء ووتد والغارب الطالع األربع: واألوتاد والشمال، والجنوب والدبور الصبا
وجد املثال هذا وعىل واإلنس، والحيوان والنبات املعادن هي التي األربع واملكونات األرض،

مربعات. الطبيعية األُُمور أكثر
جل — الباري بعناية مربعات أكثرها صارت إنما الطبيعية األُُمور هذه بأن واعلم
التي الروحانية لألمور مطابقة الطبيعية األُُمور مراتب لتكون حكمته واقتضاء — ثناؤه
الطبيعية فوق التي األشياء أن وذلك بأجسام، ليست التي وهي الطبيعية، األُُمور فوق هي
دونه ثم الفعال، الكيل العقل دونه ثم — جاللُُه َجلَّ — الباري أولها مراتب؛ أربع عىل

بأجسام. ليست هذه وكل األوىل، الهيوىل دونه ثم الكلية، النفس
من — ثناُؤُه َجلَّ — الباري نسبة بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
ونسبة العدد، من االثنني كنسبة منها العقل ونسبة العدد، من الواحد كنسبة املوجودات

األربعة. كنسبة األوىل الهيوىل ونسبة العدد، من الثالثة كنسبة املوجودات من النفس
ومئاته وعرشاتُُه آحاده كله العدد بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
وذلك ،«٤ ٣ ٢ ١» هذه وهي األربعة، إىل الواحد من فأصلها بلغ؛ ما بالًغا زاد ما أو وألوفه

كلها. فيها أصل وهي ينشأ ومنها يرتكب هذه من كلها األعداد سائر أن
أربعة إىل اثنان أُضيف وإن خمسة، كانت أربعة إىل واحٌد أُضيَف إذا أنه ذلك بيان
أربعة إىل وثالثٌة واحٌد أضيف وإن سبعة، كانت أربعة إىل ثالثة أضيف وإن ستة، كانت
واثنان واحد أضيف وإن تسعة، كانت أربعة إىل وثالثة اثنان أضيف وإن ثمانية، كانت
واملئات العرشات من األعداد سائر ُحكم املثل هذا وعىل عرشة. كانت أربعة إىل وثالثة

بلغ. ما بالًغا زاد وما واأللوف
يرتكب الحروف من والكالُم يرتكب، منها الحروف وسائر أربعٌة، الخط أُُصول وكذلك
يعرف أن يُريد ومن صحيًحا، ا حقٍّ قلنا ما تجد فإنك فاعتربها، — بعد فيما بَيَّنَّا كما —
وكيف النفس يف أَْوَجَدها وكيف العقل يف األشياء — ثناُؤُه َجلَّ — الباري اخرتع كيف

الفصل. هذا يف ذكرنا ما فليعترب الهيوىل يف صورها
وحدانيته نور من وأبدعه اخرتعه يشء أول — ثناُؤُه جل — الباري أن أخي يا واعلْم
النفس أنشأ ثم بالتكرار، الواحد من االثنني أنشأ كما الفعال العقل له: يُقال بسيٌط جوهٌر
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الهيوىل أنشأ ثم االثنني، عىل الواحد بزيادة الثالثة أنشأ كما العقل، نور من الفلكية الكلية
الخالئق سائر أنشأ ثم الثالثة، عىل الواحد بزيادة األربعة أنشأ كما النفس حركة من األوىل
ما بإضافة األربعة من العدد سائر أنشأ كما والنفس العقل ط بتوسُّ ورتبها الهيوىل من

قبل. َمثَّْلنا َكَما — إليها قبلها
من العدد تركيب من ذكرنا ما تأملت إذا بأنك منه، بروح هللا أيدك أخي، يا واعلم
َجلَّ — الباري وحدانية عىل الدليل أََدلِّ ِمن وجدته منه؛ ونشوئه االثنني قبل الذي الواحد
كان وإن االثنني قبل الذي الواحد أن وذلك لها؛ وإبداعه األشياء اخرتاعه وكيفية — ثناُؤُه
يتجزأ. ولم عليه كان عما يتغري لم فهو — قبل بَيَّنَّا َكَما — وتركيبة العدد وجود يتصور منه
وأبدعها وحدانيته نور من األشياء اخرتع الذي هو كان وإن — وجل عز — هللا كذلك
الوحدانية من عليه كان عما يتغريْ لم فهو وكمالها وتمامها وبقاؤها قواُمها وبه وأنشأها
ذكرنا بما أنبأناك فقد — العقلية املبادئ رسالة يف بَيَّنَّا َكَما — لها وإبداعه اخرتاعه قبل
أن وكما العدد، من الواحد كنسبة املوجودات من — ثناُؤُه َجلَّ — الباري نسبة أن من
وخالقها األشياء علة هو — وجل عز — هللا كذلك وآخره؛ وأوله ومنشأه العدد أصل الواحد

وآخرها. وأولها
مثل ال — ثناُؤُه َجلَّ — هللا فكذلك العدد، يف له مثل وال له جزء ال الواحد أن وكما
جاللُُه َجلَّ — هللا كذلك ويعده كله، بالعدد محيٌط الواحد أن وكما شبه، وال خلقه يف له

كبريًا. علوٍّا الظاملون يقول عما هللا تعاىل وماهياتها باألشياء عالم —
ذكرها، تقدم كما مراتب أربع عىل األمم أكثر عند العدد مراتب بأن أخي يا واعلم

صورتها: وهذه مرتبة، عرش ستة فعىل الفيثاغوريني عند وأما

١ آحاد
١٠ عرشات
١٠٠ مئات
١٠٠٠ ألوف
١٠٠٠٠ ألوف عرشات ربوات
١٠٠٠٠٠ ألوف مئات نوعات
١٠٠٠٠٠٠ ألوف ألوف غايات
١٠٠٠٠٠٠٠ ألوف ألوف عرشات سورات
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١٠٠٠٠٠٠٠٠ ألوف ألوف مئات حلبات
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ألوف ألوف ألوف ألبطات
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ألوف ألوف ألوف عرشات هنيات
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ألوف ألوف ألوف مئات دعورات
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ألوف ألوف ألوف ألوف وهوات
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ألوف ألوف ألوف ألوف عرشات مجوات
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ألوف ألوف ألوف ألوف مئات ومور
١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ألوف ألوف ألوف ألوف ألوف مارو

ما ألنه كثرية؛ مراتبه الكسور العدد بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
وثلثًا نصًفا له فإن عرش، كاالثني أجزاء عدة أو جزآن أو ُجزء وله إال صحيح عدد من
العدد أن إال األعداد، من وغريهما وعرشون الثمانية وكذلك سدس، ونصف وسدًسا وربًعا
عرشة كلها ويشملها بعض، تحت بعضها مرتَّبة فهي وأجزاؤه مراتبه كثرت وإن الكسور
لفظة األلفاظ التسعة ومن مفهومة مخصوصة وتسعة مبهمة عامة منها لفظة ألفاظ،

النصف. وهي موضوعة،
الخمسة من والخمس األربعة من والربع الثالثة من الثلث وهي: مشتقة وثمانية
والعرش التسعة من والتسع الثمانية من والثمن السبعة من والسبع الستة من والسدس
له: يقال عرش أحد من الواحد ألن الجزء؛ فهي املبهمة العامة اللفظة وأما العرشة، من

ذلك. شاكل وما عرش سبعة ومن عرش ثالثة من وكذلك عرش أحد من جزء
من لواحد يقال كما األلفاظ العرشة هذه إىل فمضافٌة الكسور األلفاظ باقي وأما
عرشين: من ولواحد الثلث، خمس عرش: خمسة من ولواحد السدس، نصف عرش: اثني

لبعض. بعضها بإضافة الكسور معاني سائر يتبني املثال هذا وعىل العرش، نصف
يَبتدئ الصحيح العدد أن غري نهاية، بال الكثرة يف يذهبان العدد نوعي بأن واعلم
أكثر من فيبتدئ الكسور وأما نهاية، بال التزايد يف ويذهب االثنان وهو الكمية أقل من
ومن نهاية، ذو االبتداء حيث من فكالهما نهاية، بال التجزؤ يف ويمر النصف وهو الكمية

نهاية. ذي غري االنتهاء حيث
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خواصالعدد يف فصل (1)

الصفة أنها يَّة الَخاصِّ ومعنى خواص، عدة أو يَّة َخاصِّ وله إال عدد من ما أن اعلم ثم
ومنشأه العدد أصل أنه الواحد يَّة فَخاصِّ غريه، فيها يرشكه ال الذي للموصوف املخصوصة
أنه االثنني يَّة َخاصِّ ومن جميًعا، واألفراد األزواج كله العدد يعد وهو — قبل بينا كما —
أول أنها الثالثة يَّة َخاصِّ ومن األفراد، دون األزواج العدد نصف يعد وهو مطلًقا العدد أول
أنها األربعة يَّة َخاصِّ ومن األزواج، وتارة األفراد تارة األعداد ثلث تعد وهي األفراد، عدد
خاصية ومن كري، ويقال: دائر، عدد أول أنها الخمسة يَّة َخاصِّ ومن مجذور، عدد أول
الثمانية يَّة َخاصِّ ومن كامل، عدد أول أنها السبعة يَّة َخاصِّ ومن تام، عدد أول أنها الستة
مرتبة آخر وأنها مجذور فرد عدد أول أنها التسعة يَّة َخاصِّ ومن مكعب، عدد أول أنها
أول أنها عرش األحد يَّة َخاصِّ ومن العرشات، مرتبة أول أنها العرشة يَّة َخاصِّ ومن اآلحاد.

زائد. عدد أول أنها عرش االثني يَّة َخاصِّ ومن أصم، عدد
ُجمعت وإذا مجموعتني حاشيتيه نصف أنه عدد كل يَّة َخاصِّ من إن وبالجملة:
واألُخرى أربعة حاشيتيها إحدى فإن خمسة ذلك ومثال مرتني، مثله تكونان حاشيتاه
اعترب، إذا األعداد سائر يوجد القياس هذا وعىل نصفها، وخمسة عرشة ومجموعهما ستة

صورتها: وهذه

٩ ٨ ٧ ٦ — ٥ — ٤ ٣ ٢ ١

مثله وهي نصفها والواحد االثنان وهي واحدة حاشية إال له فليس الواحد وأما
الوجود من رفعته إذا الواحد أن فهو ومنشأه العدد أصل الواحد إن قولنا: وأما مرتني،
إن قولنا: وأما الواحد، يرتفع لم الوجود من العدد رفعت وإذا بارتفاعه، العدد ارتفع
إن قولنا: وأما اثنان، الكثرة وأول اآلحاد كثرة العدد أن فهو مطلًقا العدد أول االثنني
وهي ثالثٌة، ويليه الزوج، وهو العدد أول االثنني ألن كذلك؛ فهي األفراد أول الثالثة
العددين تتخطى فألنها األزواج وتارة األفراد تارة العدد ثلث تَُعدُّ إنها قولنا: وأما فرد،
أول األربعة إن قولنا: وأما فرًدا، وتارة زوًجا تارة يكون الثالث وذلك منهما، الثالث وتعد
جذًرا يَصري نفسه يف ُرضب إذا عدد وكل نفسه يف االثنني رضب من فألنها مجذور عدد

مجذوًرا. ذلك من واملجتمع
رجعت نفسها يف رضبت إذا أنها فمعناه دائر عدد أول الخمسة أن من قيل ما وأما
وهكذا أيًضا، ذاته إىل رجع نفسها يف رضبها من املجتمع العدد ذلك رضب وإن ذاتها، إىل
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مثله يف وعرشون خمسة رضب وإذا وعرشون، خمسة خمسة يف خمسة ذلك مثال دائًما؛
ألف ثالثمائة خرج نفسه يف أيًضا العدد هذا رضب وإذا وعرشين، وخمسة ستمائة صار
آخر عدد خرج نفسه يف العدد هذا رضب وإن وعرشون، وخمسة وستمائة ألًفا وتسعون
ما بالًغا دائًما منها يتولد وما نفسها تحفظ كيف الخمسة أن ترى أال وعرشون. وخمسة

صورتها: وهذه بلغ؟

٣٩٠٦٢٥ – ٦٢٥ – ٢٥ – ٥

الخمسة كلزوم مالزمة ليست لكنها املعنى هذا يف للخمسة مشابهة فيها فإن الستة وأما
ثالثون وظهر ذاتها إىل راجعة فالستة وثالثون ستة ستة يف ستة ١٢٩٦ ٣٦ ٦ ودوامها
وتسعون وستة ومائتان ألف خرج نفسها يف وثالثون ستة رضبت وإذا ثالثون، وإذا
يتولد ما تحفظ وال نفسها تحفظ الستة أن بان فقد الثالثون، يظهر ولم الستة فظهرت
يَّة َخاصِّ من قيل ما وأما أبًدا. دائًما منها يتولد وما نفسها تحفظ فإنها الخمسة وأما منها،
ذلك سمي سواء مثله فكانت أجزاء جمعت إذا عدد كل أن فمعناه تام عدد أول أنها الستة
وسدًسا اثنان وهو وثلثا ثالثة، وهو نصًفا لها أن وذلك أولها، فالستة ا تامٍّ عدًدا العدد
قبلها، لعدد يَّة الَخاصِّ هذه وليست سواء ستة كانت األجزاء هذه جمعت فإذا واحد وهو
وثمانية ومائة آالف وثمانية وتسعني وستة وألربعمائة وعرشين لثمانية بعدها ملا ولكن

صورتها: وهذه وعرشين،

٨١٢٨ ٤٩٦ ٢٨ ٦

العدد معاني َجمعت قد السبعة أن فمعناه كامل عدد أول السبعة إن قيل: ما وأما
األزواج، أول فاالثنان وثان، أول منها واألزواج وأفراد، أزواج كله العدد أن وذلك كلها؛
فإذا ثان، فرد والخمسة األفراد أول والثالثة وثان أول منها واألفراد ثاٍن، زوج واألربعة
أنك ذلك مثال سبعة؛ منها كانت ثان فرد إىل أوًال زوًجا أو ثاٍن زوج إىل أوًال فرًدا جمعت
سبعة، منهما كان ثاٍن فرد هو الذي الخمسة إىل األزواج أول هو الذي االثنني جمعت إذا
منهما كانت ثاٍن زوج هي التي األربعة إىل أول فرد هي التي الثالثة جمعت إذا وكذلك
يكون تام عدد هي التي الستة مع العدد أصل هو الذي الواحد أخذ إذا وكذلك سبعة،

صورتها: وهذه كامل، عدد هي التي السبعة منهما

٧٦٥٤٣٢١
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ذكرنا عند سنذكرها أَُخُر، خواصُّ ولها السبعة قبل لعدد توجد ال يَّة الَخاصِّ وهذه
العدد. طبيعة بحسب املوجودات أن

َي ُسمِّ نفسه يف ُرضب إذا عدد كل أن فمعناه مكعب عدد أول الثمانية إن قيل: ما وأما
سمي جذره يف املجذور رضب وإذا — قبل ِمْن بَيَّنَّا كما — مجذوًرا منهما واملجتمع جذًرا
منه املجتمع كان نفسه يف رضب فإذا العدد، أول االثنني أن وذلك مكعبًا؛ ذلك من املجتمع
ذلك من فخرج اثنان هو الذي جذره يف املجذور رضب ثم مجذور عدد أول وهي أربعة

مكعب. عدد أول فالثمانية ثمانية،
مرتاكمة، سطوح من إال يكون ال الجسم فألن مجسم عدد أول إنها قيل: ما وأما
بَيَّنَّا َكَما منتظمة، نقط من إال يكون ال والخط متجاورة، خطوط من إال يكون ال والسطح
من جسم وأصغر خطني من سطح وأضيف جزأين من خط فأقل «الهندسة»، رسالة يف
وهو الخط أحدها أجزاء؛ ثمانية من جسم أصغر أن املقدمات هذه من فينتج سطحني،
السطح رضب وإذا أجزاء، أربعة وهو السطح منه كان نفسه يف الخط رضب فإذا جزءان
اثنني عرض يف اثنني طول أجزاء ثمانية ذلك جملة فيصري العمق منه كان طوليه أحد يف

اثنني. عمق يف
من وليس تسعة الثالثة يف الثالثة فألن مجذور فرد أول التسعة إن قيل: ما وأما

مجذور. يشءٌ والثالثة والخمسة السبعة
مرتبة أول الواحد أن كما ، ٌ بنَيِّ فهو العرشات مرتبة أول العرشة إن قيل: ما وأما
الواحد، يَّة َخاصِّ تُشبه وهي أُخرى يَّة َخاصِّ ولها الرشح إىل يحتاج ليس بني وهذا اآلحاد،
بَيَّنَّا َكَما نصفها وهي العرشون، وهو واحٌد، طرٌف إال جنسها من لها ليس أنه وذلك

االثنني. نصف أنه للواحد
يقال: ولكن به ينطق جزء له ليس فألنه أصم، عدد أوُل عرش األحد إن قيل: ما وأما
وسبعة عرش ثالثة مثل أََصمَّ يسمى وصُفُه هذا عدد وكل منه، واثنان عرش أحد من واحد

صورتها: وهذه ذلك، شاكل وما عرش

مز مج ما لز ال كط كج يط يز يج يا
٤٧ ٤٣ ٤١ ٣٧ ٣١ ٢٩ ٢٣ ١٩ ١٧ ١٣ ١١
  صا فط فج عط عج عا سز سا نط نج
  ٩١ ٨٩ ٨٣ ٧٩ ٧٣ ٧١ ٦٧ ٦١ ٥٩ ٥٣
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وكانت أجزاؤه ُجمعت إذا عدد كل فألن زائد؛ عدد أول عرش االثني إن قيل: ما وأما
وهو ثلث ولها ستة وهو نصًفا لها أن وذلك أولها، عرش واالثنا زائًدا عدًدا سمي منه أكثر
هذه جمعت وإذا واحد. وهو سدس ونصف اثنان، وهو وسدس ثالثة وهو وربع أربعة

صورتها: وهذه أربعة، بزيادة عرش االثني من أكثر وهي عرش، ستة كانت األجزاء

١ السدس نصف ٢ سدس ٣ ربع ٤ ثلث ٦ نصف ١٢

تركنا ونحن غريه، دون به تختص يَّة َخاصِّ وله إال صحيح عدد من ما وبالجملة
للتطويل. كراهية ذكرها

كما وكسور صحيح قسمني: ينقسم العدد أن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
بنصفني ينقسم عدد كل هو فالزوج وأفراًدا، أزواًجا قسمني ينقسم فالصحيح قبل، بينا
نشوء فأما بواحد، الزوج عن ينقص أو واحًدا الزوج عىل يزيد عدد كل والفرد صحيحني،

يرى: ما عىل دائًما بالتكرير االثنني من فيبتدئ الزوج عدد

٢٠ ١٨ ١٦ ١٤ ١٢ ١٠ ٨ ٦ ٤ ٢
ك يح يو يد يب ي ح و د ب

اثنان ذلك إىل وأضيف اثنان إليه أضيف إذا الواحد من فيبتدئ األفراد نشوء وأما
بلغ: ما بالًغا دائًما

١٩ ١٧ ١٥ ١٣ ١١ ٩ ٧ ٥ ٣
يط يز يه يج يا ط ز ه ج

والفرد، الزوج وزوج الفرد، وزوج الزوج، زوج أنواع: ثالثة عىل ينقسم والزوج
دائًما بنصفني ونصفه متساويني صحيحني بنصفني ينقسم عدد كل هو الزوج فزوج
أن وذلك الزوج، زوج فإنه وستون، أربعة ذلك مثال الواحد، إىل القسمُة تنتهي أن إىل
اثنان، ونصفه أربعة، ونصفه ثمانية، ونصفه عرش، ستة ونصفه وثالثون، اثنان نصفه
املجموع رضب ثم االثنني يف ُرضب إذا االثنني من يبتدئ العدد هذا ونشوء واحد. ونصفه

نهاية. بال دائًما االثنني يف املجموع رضب ثم االثنني، يف ذلك من يجمع وما االثنني يف
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من إال يخرج ال فإنه الشطرنج بيوت فليضعف مستقًىص هذا يتبني أن أراد ومن
برشح كتابه يف نيقوماخس ذكرها أُخر خواص العدد ولهذا الزوج؛ زوج أعني العدد، هذا

قال: طرًفا؛ منها نذكر ونحن طويل
عرش ستة ثمانية أربعة اثنان واحد وهو الطبيعي نظمه عىل ُرتب إذا العدد هذا إن
من أن خاصيته ِمْن فإن بلغ ما بالًغا القياس هذا وعىل وستون، أربعة وثالثون اثنان
له كان إن نفسها يف الواسطة لرضب مساويًا يكون آخر يف أحدهما الطرفني رضب
أربعٌة ذلك مثال األخرى، يف أحدهما رضب فمثل واسطتان له كانت وإن واحدٌة، واسطٌة
فأقول: ثمانيٌة، وهي واحدٌة، واسطٌة وله األول الطرف والواحد اآلخر الطرف فإنه وستون
مساٍو عرش ستة يف األربعة أو وثالثني اثنني يف االثنني أو وستني أربعة يف الواحد رضب إن

صورتها: وهذه نفسها، يف ثمانية لرضب

سد لب يو ح د ب أ
٦٤ ٣٢ ١٦ ٨ ٤ ٢ ١

الطرفني رضب إن فأقول: واسطتان له يصري حتى أخرى رتبة فيه زيدت وإن
مائة ذلك مثال األخرى؛ يف إحداهما الواسطتني لرضب مساويًا يكون اآلخر يف أحدهما
أربعة يف وثالثون اثنان أو اثنني يف وستون وأربع واحد يف رضب إذا وعرشون وثمانية

صورتها: وهذه ثمانية، يف عرش ستة لرضب مساويًا يكون

قكح سد لب يو ح د ب
١٢٨ ٦٤ ٣٢ ١٦ ٨ ٤ ٢

من أقل يكون بلغ ما حيث إىل واحد من جمع إذا أنه أخرى يَّة َخاصِّ العدد ولهذا
جملتها يكون وأربعة واثنان واحد أُخذ إذا ذلك مثال بواحد؛ إليه انتهى الذي العدد ذلك
بواحد عرش ستة من أقل الجملة يكون عليها الثمانية زيدت وإن بواحد ثمانية من أقل
القياس هذا وعىل بواحد، وثالثني اثنني من أقل الجملة يكون عليها عرش الستة زيدت وإن

صورتها: وهذه بلغ، ما بالًغا العدد هذا مراتب توجد

رنو قكح سد لب يو ح د ب أ
٢٥٦ ١٢٨ ٦٤ ٣٢ ١٦ ٨ ٤ ٢ ١
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إىل القسمة يف ينتهي وال واحدة مرة بنصفني ينقسم عدد كل فهو الفرد زوج وأما
فإن وعرشين، وستة وعرشين واثنني عرش وثمانية عرش وأربعة وعرشة ستة مثل الواحد،
هذا ونشوء الواحد، إىل ينتهي وال واحدة مرة ينقسم العدد من وأمثالها هذه من واحد كل
مب لج لو كول كب يح يد ي «و صورتها: وهذه اثنني، يف فرد عدد كل رضب من العدد
فهو والفرد الزوج زوُج وأما العدد، من فوقه ِلَما نصٌف األعداد هذه من واحد كل مو»
اثني مثل الواحد إىل القسمة يف ينتهي وال واحدة مرة من أكثر بنصفني ينقسم عدد كل

صورتها: وهذه األعداد، يف وأمثالها وعرشين وثمانية وعرشين وأربعة وعرشين عرش

سح س نب مد لو كح كد ك يب
٦٨ ٦٠ ٥٢ ٤٤ ٣٦ ٢٨ ٢٤ ٢٠ ١٢

خواص ولها كثرية، مراًرا أو مرة اثنني يف الفرد زوج رضب من العدد هذا ونشوء
التطويل. مخافة ذكرها تركنا

مشرتك نوعان املركب والفرد مركب، وفرد أول فرد قسمني: فيتنوع الفرد العدد وأما
مثل آخر عدد الواحد غري يعده ال عدد كل فهو األول الفرد أما ذلك: تفصيل ومتباين،
وأشباه وعرشين ثالثة عرش تسعة عرش سبعة عرش ثالثة عرش أحد سبعة خمسة ثالثة
الثالثة أن وذلك له؛ املسمى سوى جزء له ليس أنه العدد هذا يَّة وَخاصِّ العدد، من ذلك
وهكذا السبع، إال لها ليس السبعة وكذلك الخمس إال لها ليس والخمسة الثلث إال لها ليس
الواحد إال يعدها ال الصم األعداد جميع وبالجملة: عرش، والسبعة عرش والثالثة عرش األحد

منها. مشتق جزئها اسم فإن
وخمسة تسعة مثل آخر عدد الواحد غري يعده عدد كل فهو املركب الفرد وأما
كه «ط صورتها وهذه العدد، من وأمثالها وثمانني، وواحد وأربعني وتسعة وعرشين
آخر عدد الواحد غري يعدهما عددين كل فهو املشرتك الفرد وأما قسط»، فاقكا مط
عرش خمسة وكذلك كلها تعدها الثالثة فإن وعرشين؛ وواحد عرش وخمسة تسعة مثل
تسمى وأمثالها األعداد فهذه كلها، تعدها الخمسة فإن وثالثون، وخمسة وعرشون وخمس
فهي املتباينة األعداد وأما له»، كه كا يه «ط صورتها وهذه يعدها، الذي العدد يف مشرتكة
مثل اآلخر يعد ال أحدهما يعد الذي ولكن الواحد، غري آخران عددان يعدهما عددين كل
والخمسة والعرشين الخمسة تعد وال التسعة تعد الثالثة فإن وعرشين؛ وخمسة تسعة

املتباينة. لها: يُقال وأمثالُها األعداد فهذه التسعة، تعد وال والعرشين الخمسة تعد
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فصل

قسم إذا أنه فرد عدد كل يَّة َخاصِّ ِمن بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلْم
زوج عدد كل يَّة َخاصِّ ومن فرًدا، واآلخر زوًجا يكون القسمني فأحد كان ما كيف بقسمني

صورتها: وهذه فرًدا، وإما زوًجا إما قسميه كال فيكون كان ما كيف قسم إذا أنه

٦ ٧ ٨ ٩ ١٠ ي ٥ ١ ٢ ٧ ٤ ي

١١ ١١ ١١ ١١ ١١ د ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ج

٥ ٤ ٣ ٢ ١ فر ٥ ١ ٢ ٧ ٤ زو

ثالثة أخرى جهة من ينقسم العدد بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
الجملة كانت أجزاؤه ُجمعت إذا عدد كل هو فالتام ناقًصا، وإما زائًدا وإما ا تامٍّ إما أنواع،
وثمانية آالفومائة وثمانية وتسعني وستة وأربعمائة وعرشين وثمانية ستة مثل سواء مثله

سواء. مثله الجملة كانت أجزاُؤُه ُجمعت إذا األعداد هذه من واحد كل فإن وعرشين،
اآلحاد يف كالستة واحد العدد مراتب من مرتبة كل يف إال العدد هذا من يوجد وال
ومائة آالف وثمانية املئات يف وتسعني وستة وأربعمائة العرشات يف وعرشين وثمانية
فهو الزائد العدد وأما ٨١٢٨ ٤٩٦ ٢٨ ٦ صورتها: وهذه األلوف، يف وعرشين وثمانية
وأمثالها والستني والعرشين عرش االثني مثل منه، أكثر كانت أجزاؤه جمعت إذا عدد كل
اثنان وسدسها ثالثة وربعها أربعة وثلثها ستة نصفها عرش االثني أن وذلك العدد، من
وأما عرش، اثني من أكثر وهي عرش، ستة األجزاء هذه فجملة واحد، سدسها ونصف
وعرشة وثمانية أربعة مثل منه أقل كانت أجزاُؤُه ُجمعت إذا عدد كل فهو الناقص العدُد
وجملتها واحد وثمنها اثنان وربعها أربعة نصفها الثمانية أن وذلك العدد، من وأمثالها

الناقصة. األعداد سائر ُحكم القياس هذا وعىل الثمانية، من أقل فهي سبعة، تكون

فصل

قسمني؛ ينقسم أخرى جهة من العدد بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
جمعت وإذا ناقص، واآلخر زائٌد أحدهما عددين كل وهي متحابة، أعداد له: يقال أحدهما
الناقص العدد أجزاء جمعت وإذا الناقص، العدد لجملة مساوية كانت الزائد العدد أجزاء
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ومائتان زائد عدد وهو وعرشون مائتان ذلك مثال الزائد، العدد لجملة مساوية كانت
مساوية كانت وعرشين مائتني أجزاء جمعت فإذا ناقص، عدد وهو وثمانون وأربعة
فهذه وعرشين مائتني جملتها يكون العدد هذا أجزاء جمعت وإذا وثمانني، وأربعة ملائتني

صورتها: وهذه الوجود، قليلة وهي «متحابة» تسمى وأمثالها األعداد

٢٨٤ ناقص عدد ٢٢٠ زائد عدد

١٤٢ نصفه ١١٠ نصفه
٧١ ربعه ٥٥ ربعه
٤ الربع مخرج ٤٤ خمسه
٢ النصف مخرج ٢٢ الخمس نصف
١ جزؤه ١١ الخمس ربع

٢٠ الخمس ربع مخرج
١٠ الخمس نصف مخرج
٥ الخمس مخرج
٤ الربع مخرج
٢ النصف مخرج
١ جزؤه

٢٢٠ جملته ٢٨٤ جملته

ويكون نهاية، بال والزيادة التضعيف يقبل أنه العدد يَّة َخاصِّ من بأن أخي يا واعلم
٥ ٤ ٣ ٢ ١ بلغ: ما بالًغا هذا مثل الطبيعي» النظم «عىل فمنها أنواع: خمسة عىل ذلك
١٠ ٨ ٦ ٤ ٢ هذا مثل بلغ ما بالًغا األزواج» نظم «عىل ومنها ،١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦
،١٧ ١٥ ١٣ ١١ ٩ ٧ ٥ ٣ ١ هذا مثل بلغ ما بالًغا األفراد» نظام «عىل ومنها ،١٤ ١٢
بعد. نبني كما «بالرضب» ومنها الحساب، سائر يف يوجد كما اتفق كيفما «بالطرح» ومنها
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فصل

خواص، عدة األنواع هذه من نوع لكل بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
الفصل؛ هذا يف طرًفا منها نذكر ولكن طويل، برشح األرثماطيقي كتاب يف ذلك ذكر وقد

فنقول:
املجموع يكون بلغ ما حيث إىل واحد من جمع إذا أنه الطبيعي النظم يَّة َخاصِّ من إن
من كم قيل: إذا ذلك مثال نصفه، يف عليه واحد بزيادة األخري العدد ذلك لرضب مساويًا
يرضب ثم واحد العرشة عىل يُزاد أن فقياُسُه الطبيعي؟ النظم عىل مجموًعا عرشة إىل واحد
خمسة فيكون نفسها يف الخمسة ترضب أو وخمسني، خمسة فيكون العرشة نصف يف
وذلك وخمسون خمسٌة الجملة ثالثني، فيكون ستة هو الذي اآلخر النصف يف ثم وعرشين

وقياسه. املطلوب بابه
هذا وعىل عرش، اثني عرشة ثمانية ستة أربعة اثنني واحد مثل فهو األزواج نظم وأما
خاصيته ومن فرًدا، أبًدا املجموع يكون أن النظم هذا يَّة َخاصِّ ومن بلغ، ما بالًغا املثال
مساويًا املجموُع يكون بلغ ما حيث إىل واحد من الطبيعي نظمه عىل جمع إذا أنه أيًضا
إذا ذلك مثال واحد؛ الجملة عىل يُزاد ثم واحد بزيادة اآلخر النصف يف العدد ذلك لرضب
العرشة نصف تأخذ أَْن فقياسه األزواج؟ نظم عىل مجموًعا العرشة إىل واحد كم لك: قيل
أحٌد فذلك واحًدا الجملة عىل تزيد ثم اآلخر النصف يف ترضبُُه ثم واحًدا، عليه فتزيد

األعداد. سائُر القياس هذا وعىل وثالثون،
بلغ، ما بالًغا عرش، أحد تسعة، سبعة، خمسة، ثالثة، واحد، فمثل األفراد نظم وأما
فرد، واآلخر زوج الواحد املجموعان يكوُن الطبيعي نظمه عىل ُجمع إذا أنه خاصيته فمن
إذا أنه أيًضا خاصيته ومن مجذوراٌت، كلها وتكون بلغ، ما بالًغا بعًضا، بعضها يتلو
لرضب مساويًا يكون املجموع فإنَّ بلغ ما حيث إىل واحد من الطبيعي نظمه عىل جمع
أن فبابُُه عرش؟ أحد إىل واحد من كم قيل: إذا ذلك مثال نفسه، يف مجبوًرا مجذوًرا نصفه
ستة فيكون نفسه يف فترضبه ستة فيصري فتجربه ونصٌف خمسٌة وهو العدد نصف تأخذ

عليه. َفِقْس بابه وذلك وثالثني،
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العددين أحد تضعيُف هو الرضب معنى بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلْم
ثالثة جملة كم فمعناه: أربعة، يف ثالثة كم قيل: إذا ذلك مثال اآلحاد، من اآلخر يف ما بقدر

مرات؟ أربع
أيًضا فصار — قبل بَيَّنَّا َكَما — وكسور صحيٌح نوعان العدد بأن أخي يا واعلْم
يف الصحيح أنواع: ثالثُة فاملفرُد ومركب، مفرد نوعني: بعض يف بعضه العدد رضب
مثل الكسور يف الكسور ومنها شاكله، وما أربعة يف وثالثة ثالثة يف اثنني مثل الصحيح
أو ثلث يف اثنني مثل الكسور يف الصحيح ومنها شاكله، وما ربع يف وثلث ثلث يف نصف
يف والصحيح الكسور فمنها أنواع: ثالثُة أيًضا فهو املركب وأما شاكله، ما أربعة يف ثلث
الصحيح يف والكسور الصحيُح ومنها شاكلها، وما خمسة يف وثلث اثنني مثل الصحيح
الكسور يف والكسور الصحيح ومنها شاكلها، وما وربع ثالثة يف وثلث اثنني مثل والكسور

سبع. يف وثلث اثنني مثل

فصل

وهي: أبواب، عرشة وُجملتها أنواع أربعة عىل الصحيح العدد رضب بأن أخي يا واعلم
واآلحاد عرشة، وَعرشتها واحد واحُدها اآلحاد يف فاآلحاد وألوف، ومئات وعرشات آحاد
ألف، وعرشتها مائة واحدها املئات يف واآلحاد مائة، وعرشتها عرشة واحدها العرشات يف
يف العرشات وأما أبواب. أربعُة فهذه آالف، عرشة وعرشتها ألف وأحدها األلوف يف واآلحاد
عرشة وعرشتها ألف واحدها املئات يف والعرشات ألف، وعرشتها مائة فواحُدها العرشات
وأما أبواب، ثالثة فهذه ألف. مائة وعرشتها آالف عرشة واحدها األلوف يف والعرشات آالف،
مائة واحدها األلوف يف واملئات ألف، مائة وعرشتها آالف عرشة فواحدها املئات يف املئات
وعرشتها ألف ألف فواحدهما األلوف يف األلوف وأما بابان، فهذان ألف ألف وعرشتها ألف

صورتها: وهذه أبواب، عرشة الجميع جملة فصار واحد، باب وهو ألف، آالف عرشة

«عرشات ألوف» يف «آحاد مئات» يف «آحاد عرشات» يف «آحاد آحاد» يف «آحاد
يف «مئات مئات» يف «مئات ألوف» يف «عرشات مئات» يف «عرشات عرشات» يف

ألوف». يف «ألوف ألوف»
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الجربيون يستعمله وما واملكعبات، والجذر الرضب يف فصل (2)
ومعانيها األلفاظ من واملهندسون

فنقول:
ذلك من املجتِمع فإن اآلخر؛ يف أحُدُهما ُرضب إذا — كانا عددين أي — عددين كل
مربًعا عدًدا رضبيهما من املجتمع يسمى متساوينَي العددان كان فإن مربًعا، عدًدا يسمى
يكون اثنني يف اثنان رضب إذا ذلك: مثال العدد؛ ذلك جذَري يسميان العددان أو مجذوًرا
عرش والستة والتسعة فاألربعة عرش ستة أربعة يف وأربعة تسعة ثالثة يف وثالثة أربعة
يسمى واألربعة والثالثة واالثنان مجذوًرا، مربًعا منها واحد كل يُسمى العدد؛ من وأمثالها
وعىل عرش، الستة جذر واألربعة التسعة جذر والثالثة األربعة جذر هو االثنني ألن جذًرا؛

وجذورها: املجذورات املربعات سائر يُعترب القياس هذا

٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢
فا دس مط لو كه يو ط د

املجتِمع فإن اآلخر يف أحُدهما ُرضب إذا — كانا عددين أي — مختلفني عددين وكل
ويسميان له جزأين يسميان املختلفان والعددان مجذور غري مربًعا عدًدا يسمى ذلك من
أربعة يف ثالثة أو ثالثة يف اثنان ذلك مثال املهندسني، ألفاظ من وهي املربع لذلك ضلعني
يف بعضها املرضوبة األعداد هذه مثل من املجتِمع فإن ذلك؛ وأشباه خمسة، يف أربعة أو

مجذورات. غري مربعات تسمى بعض

فصل

— كان عدد أي — آخر عدد يف ُرضب مجذور، غري أو مجذوًرا كان مربع، عدد كل
ورضب مجذوًرا املربع العدد كان فإن مكعبًا مجسًما عدًدا يسمى ذلك من املجتِمع فإن
مربع عدٌد فإنه أربعة، ذلك مثال مكعبًا؛ مجسًما عدًدا ذلك من املجتمع يسمى جذره يف
وهو التسعُة أيًضا وكذلك ثمانية منه فخرج جذرها هو الذي االثنني يف رضب مجذوٌر
وعرشون، سبعة منه كانت جذرها هو الذي الثالثة يف رضب مجذور مربع عدد أيًضا
أربعة منه فخرج جذرها هي التي األربعة يف ُرضب مجذوٌر عدٌد فإنه عرش الستة وكذلك
أعداًدا تسمى األعداد من وأمثالها وستون وأربعة والعرشون والسبعة فالثمانية وستون
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مربعات سطوح ستُة وله متساوية وعمقه وعرضه طولُُه جسٌم واملكعب مكعبة، مة مجسَّ
وأربع مجسمة زوايا وثماني متوازية ضلًعا عرش اثنا وله الزوايا قائمة األضالع متساوية

مسطحة. زاوية وعرشون
رضبه من املجتمع يسمى جذره من أََقل عدد يف املجذور املربع العدد رضب وإن
منهما أقل وسمكه متساويان وعرضه طوله الذي هو اللبني والجسم لبنيٍّا، مجسًما عدًدا
مربعني متقابلني سطحني له لكن الزوايا، قائم األضالع، متوازي مربعات سطوح ستة وله
كل ضلًعا عرش اثنا وله مستطيالت سطوح أربعة وله الزوايا، قائمي األضالع، متساويي
رضب وإن مسطحة، زاوية وعرشون وأربع مجسمة زوايا وثماني متوازيان منها اثنني
أربعة ذلك مثال برييٍّا؛ مجسًما عدًدا منه املجتمع يسمى جذره من أكثَر يف املجذور املربع
وكذلك عرش اثنا منه فكان جذرها من أكثر هي التي الثالثة يف رضب مجذور عدد فإنه

وثالثون. ستٌة منها خرج جذرها من أكثر هي التي أربعة يف رضبت إذا التسعة
و«املجسم برييٍّا مجسًما يسمى العدد من وأمثالها والثالثون والستة عرش فاالثنا
منها اثنان مربعات سطوح ستة وله وعرضه، طوله من أكثر سمكه الذي هو البريي»
األضالع متوازية مستطيلة منها وأربعة الزوايا قائما األضالع متساويا متقابالن مربعان
زوايا ثماني وله متساويان، متوازيان منها اثنني كل ضلًعا عرش اثنا وله الزوايا، قائمة
ضلعه يف رضب مجذور غري مربع عدد وكل مسطحة، زاوية وعرشون وأربع مجسمة
املجتمع فإن األطول ضلعه يف رضب وإن لبنيٍّا، مجسًما يسمى منه املجتمع فإن األصغر
يسمى منه املجتمع فإن أكثر أو منهما أقل عدد يف رضب وإن برييٍّا، مجسًما يسمى منه

لوحيٍّا». «مجسًما
أربعة، واآلخر ثالثة ضلعيه واحد مجذور غري مربع عدد فإنه عرش االثنا ذلك مثال
يف رضب وإن لبني، مجسم وهو وثالثون، ستة منه خرج ثالثة يف عرش اثنا رضب فإن
أو الثالثة من أقل يف رضب وإن بريي، مجسم وهو وأربعون ثمانية منه خرج أربعة
عرضه من أكثر طوله الذي هو اللوحي واملجسم لوحيٍّا، مجسًما يسمى األربعة من أكثر
عرش اثنا وله متوازيان متساويان منها اثنني كل سطوح ستة وله سمكه من أكثر وعرضه
مسطحة. زاوية وعرشون وأربع مجسمة زوايا وثماني متوازيان منها اثنني كل ضلًعا
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كان وواحد جذراه عليه ِزيد إذا مجذور عدد وكل فنقول: املجذور، العدد خواص يف
الباقي يكون واحًدا إال جذراه منه انتقص إذا مجذور عدد وكل مجذوًرا، ذلك من املجتمُع
وِزيد اآلخر جذر يف أحدهما جذر رضب إذا الوالء عىل مجذوَرين عددين وكل مجذوًرا،
وهو تسعة جذر يف اثنان وهو أربعة جذر ذلك: مثال مجذوًرا؛ الجملة يكون ربع عليه
رضب فإذا ونصف، اثنان جذرها وربًعا ستة يكون ربع عليه وزيد ستٌة فيكون ثالثة،
عىل مجذورين عددين وكل ونصف اثنان جذرها وربًعا ستة كان مثله يف والنصف االثنان
يف ثالثتها وتكون وسط عدد بينهما يخرج اآلخر جذر يف أحدهما جذُر رضب إذا الوالء
وثالثة اثنان وجذراهما مجذوران عددان فإنهما وتسعة أربعة ذلك: مثال واحدة؛ نسبة
القياس هذا وعىل التسعة، إىل الستة كنسبة الستة إىل األربعة فنسبة ستة ثالثة يف واثنان

سائُرها. يعترب

األُُصول إقليدسيف كتاب من الثانية املقالة من مسائَل يف فصل (3)

الذي لرضب مساٍو اآلخر يف أحدهما رضب فإن كانت كم بأقساٍم أحدهما قسم عدَدين كل
وقسم عرش وخمسة عرشة ذلك مثال قسًما، قسًما املقسوم العدد أقسام جميع يف يقسم لم
خمسة يف العرشة رضب إن «أ» فنقول وخمسة، وثالثة سبعة أقسام ثالثة عرش الخمسة
كم بأقسام قسم عدد كل «ب» خمسة ويف ثالثة ويف سبعة يف العرشة لرضب مساٍو عرش
عرشة ذلك مثال أقسامه؛ جميع يف لرضبه مساٍو مثله يف العدد ذلك رضب فإن كانت
سبعة يف لرضبها مساٍو نفسها يف العرشة رضب إن فأقول: وثالثة سبعة بقسمني قسمت
مساٍو قسميه أحد يف العدد ذلك رضب إن فنقول: بقسمني قسم عدد كل «ج» ثالثة ويف
ثالثة بقسمني قسمت عرشٌة ذلك مثال اآلخر، القسم ويف نفسه، يف القسم ذلك لرضب
سبعة، يف وثالثة نفسها يف سبعٍة لرضب مساٍو سبعة يف العرشة رضب إن فأقول: وسبعٌة
قسم كل لرضب مساٍو نفسه يف العدد ذلك رضب إن فأقول: قسمني قسم عدد كل «د»
فأقول: وثالثة سبعة قسمني قسمت عرشة ذلك مثال مرتني؛ اآلخر يف وأحدهما نفسه يف
يف وسبعة نفسها يف وثالثة نفسها يف سبعة لرضب مساٍو نفسها يف العرشة رضب إن
املختلفني أحد رضب فإن مختلفني بقسمني ثم بنصفني قسم عدد كل «ه» مرتني، ثالثة

نفسه. يف العدد ذلك نصف لرضب مساٍو نفسه يف التفاُوت ورضب اآلخر يف

82



األوىل الرسالة

رضب إن فنقول: وسبعة، ثالثة مختلفني بقسمني ثم بنصفني قسمت عرشة مثاله
نفسها، يف الخمسة لرضب مساٍو مجموًعا اثنان وهو نفسها يف والتفاوت ثالثة يف السبعة
الزيادة مع العدد ذلك رضب إن فأقول: ما زيادة فيه يزاد ثم بنصفني قسم عدد كل «و»
مع العدد ذلك نصف لرضب مساويًا يكون مجموًعا نفسه يف العدد ونصف الزيادة تلك يف
االثني رضب إن فنقول: اثنان عليه زيد ثم بنصفني قسمت عرشة مثاله نفسه، يف الزيادة
نفسه، يف مجموًعا وخمسة االثنني لرضب مساٍو مجموًعا نفسها يف وخمسة اثنني يف عرش
القسمني أحد ورضب نفسه يف العدد ذلك رضب إن فأقول: بقسمني قسم عدد كل «ز»
اآلخر القسم ورضب مرتني، القسم ذلك يف العدد ذلك لرضب مساٍو مجموًعا نفسه يف
يف العرشة رضب إن فأقول: وثالثة سبعة بقسمني قسمت عرشة مثاله مجموًعا نفسه يف
نفسها يف وثالثة مرتني سبعة يف العرشة لرضب مساٍو مجموًعا نفسها يف وسبعة نفسها
الذي إن فنقول: القسمني أحد مثل عليه ِزيد ثم بقسمني قسم عدد كل «ح» مجموًعا،
الزيادة تلك يف الزيادة قبل العدد ذلك لرضب مساٍو نفسه يف ذلك جميع رضب من يكون

نفسه. يف اآلخر والقسم مرات أربع
رضب إن فنقول: ثالثة عليه زيدت ثم وثالثة، سبعة بقسمني ُقسمت عرشٌة مثاله
نفسه يف سبعة ورضب مرات أربع ثالثة يف عرشة لرضب مساٍو نفسه يف عرش الثالثة
رضب من يكون الذي فإن مختلفني بقسمني ثم بنصفني قسم عدد كل «ط» واحدة، مرة
نصف رضب من يكون ما مثًال مجموًعا نفسه يف منهما واحد كل املختلفني القسمني
قسمت عرشٌة ذلك مثال مجموًعا؛ نفسه يف العددين بني ما التفاُوت ورضب نفسه يف ذلك
يف سبعة رضب من يكون الذي إن فأقول: وسبعة ثالثة مختلفني بقسمني ثم بنصفني،
رضب ومن نفسها يف الخمسة رضب من يكون ما مثًال مجموًعا نفسها يف وثالثة نفسها
بنصفني قسم عدد كل «ي» مجموًعا، نفسه يف القسمني بني ما التفاُوت هو الذي االثنني
ورضب نفسه يف الزيادة مع العدد ذلك رضب من يكون الذي فإن ما زيادة فيه ِزيد ثم
نفسه يف الزيادة مع العدد نصف رضب من يكون ما مثًال مجموًعا نفسها يف الزيادة

نفسه. يف العدد نصف ورضب
عرش االثنَي رضب إن فأقول: اثنان عليها ِزيد ثم بنصفني ُقسمت عرشٌة ذلك مثال
يف وخمسة نفسها يف سبعٍة رضب من يكون ما مثًال مجموًعا نفسه يف واالثنني نفسه يف

مجموًعا. نفسها
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يف النظر الحكماءُ قدم إنما أنه منه، بروح وإيانا هللا أيدك الرحيم، البار األخ أيها واعلْم
بالقوة، نفس كل يف مركوز العلم هذا ألن الرياضية؛ العلوم سائر يف النظر قبل العدد علم
علم من مثاًال لها يأخذ أن غري من حسب، الفكرية بالقوة التأمل إىل اإلنسان يحتاج وإنما
هذه يف بالخطوط التي املثاالت من إليه أرشنا ما وأما معلوم، عىل املثال يؤخذ منه بل آخر
منهم كان َمن فأما ضعيفة، أفكارهم قوُة الذين املبتدئني للمتعلمني تلك فإنما الرسالة

إليها. محتاج فغريُ ذكيٍّا فهيًما
هذه من أغراضنا أحد أن منه، بروح وإيانا هللا أيدك الرحيم، البار األخ أيها واعلم
عىل والحث النفس» «علم عىل التنبيُه فهو اآلخر الغرض وأما أولها، يف بيَّنا قد ما الرسالة
أجناسه كمية يف وتفكر العدد، علم يف نظر إذا الذهني العاقل أن وذلك جوهرها، معرفة
بالنفس وقوامها وجودها أعراض كلها أنها علم األنواع؛ تلك وخواص أنواعه وتقاسيِم

فيه. إال يوجد وال بالجوهر إال قوام له يكون ال العرض ألن جوهر؛ إذن فالنفُس

العلوم يف النظر من الحكماء الفالسفة غرض بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
الطبيعيات، علوم إىل منها والتطرق السلوك هو إنما بها تالمذتهم وتخريجهم الرياضية
الذي اإللهية العلوم إىل والرتقي منها الصعود فهو الطبيعيات يف النظر يف غرُضُهم وأما
أول كان وملا الحقيقية، باملعارف يرتقي إليها التي والنهاية الحكماء غرض أقىص هو
أين من مبدئها عن والبحث النفس جوهر معرفُة هو اإللهية العلوم يف النظر من درجة
الذي الجسد فراق بعد تكون أين إىل معادها عن والفحص بالجسد تعلُّقها قبل كانت
املسيئني جزاء وعن األرواح عالم يف يكون كيف املحسنني ثواب كيفية وعن املوت يسمى

اآلخرة. دار يف يكون كيف
إىل طريق له يكن ولم ربه معرفة إىل مندوبًا اإلنساُن كان ملا أيًضا أُخرى وخصلة
َمْن إِالَّ إِبَْراِهيَم ِملَِّة َعْن يَْرَغُب ﴿َوَمْن تعاىل: هللا قال كما نفسه، معرفة بعد إال معرفته
أيًضا: قيل وقد ربه، عرف فقد نفسه عرف من قيل: وكما النفس جهل أي نَْفَسُه﴾؛ َسِفَه
جوهرها ومعرفة النفس علم طلب عاقل كل عىل وجب بربه؛ أعرُفكم بنفسه أعرُفكم
أَْفَلَح َقْد * َوتَْقَواَها ُفُجوَرَها َفأَْلَهَمَها * َسوَّاَها َوَما ﴿َونَْفٍس تعاىل: هللا قال وقد وتهذيبها،
قصة يف العزيز امرأة عن حكاية — تعاىل هللا وقال اَها﴾، َدسَّ َمن َخاَب َوَقْد * َزكَّاَها َمن
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َمْن ا ﴿َوأَمَّ تعاىل: وقال َربِّي﴾، َرِحَم َما إِالَّ وءِ ِبالسُّ اَرٌة َألَمَّ النَّْفَس ﴿إِنَّ السالم: عليه يوسف
﴿يَْوَم تعاىل: وقال اْلَمأَْوى﴾، ِهَي اْلَجنََّة َفِإنَّ * اْلَهَوى َعِن النَّْفَس َونََهى َربِِّه َمَقاَم َخاَف
اْرِجِعي * اْلُمْطَمِئنَُّة النَّْفُس أَيَّتَُها ﴿يَا تعاىل: وقال نَْفِسَها﴾، َعْن تَُجاِدُل نَْفٍس ُكلُّ تَأِْتي
ِيف تَُمْت َلْم َوالَِّتي َمْوتَِها ِحنَي اْألَنُْفَس يَتََوىفَّ ﴿هللاُ تعاىل: وقال َمْرِضيًَّة﴾، َراِضيًَة َربِِّك إَِىل
وهي حاالتها ترصف وعىل النفس وجود عىل ودالالت القرآن يف كثرية وآيات َمنَاِمَها﴾،

ووجدانها. النفس أمر املنكرين الجرميني عىل حجة
واإلنجيل القرآن نزول قبل النفس علم يف يتكلمون كانوا الذين الحكماء أولئك وأما
جوهرها معرفة واستخرجوا قلوبهم بقرائح النفس علم عن بحثوا ملا فإنهم والتوراة،
هذه أول يف ذكُرها تقدم التي الفلسفية الُكتُب تصنيف إىل ذلك دعاهم ُعُقولهم؛ بنتائج
معانيها فهم يكن لم َمن لغة إىل لغة ِمن ونقلها فيها الخطب طولوا ملا ولكنهم الرسالة،
وثقلت معانيها فهُم الكتب تلك يف الناظرين عىل انغلق مؤلفيها؛ أغراض عرف وال
واضعيها أغراض وأقىص معانيها لب أخذنا قد ونحن مصنفيها، أغراض الباحثني عىل
يتلوها ثم هذه أولها رسالة؛ وخمسني اثنتني يف االختصار من يمكن ما بأوجز وأوردناها

تعاىل. هللا شاء إن — تجدها العدد كرتتيب الوالء عىل أخواتُها

وآله النبي محمد رسوله عىل هللا وصىل العاملني، رب هلل والحمد الرسالة (تمت
تسليًما.) وسلم الطاهرين
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ماهيتها وبيان الهندسة يف بجومطريا املوسومة

الرحيم الرحمن هللا بسم

ُكوَن﴾ يُْرشِ ا أَمَّ َخرْيٌ آهللُ اْصَطَفى الَِّذيَن ِعبَاِدِه َعَىل َوَسَالٌم هلِلِ ﴿اْلَحْمُد
يف العدد رسالة من فرغنا قد أنَّا منه، بروح وإيانا هللا أيدك الرحيم، البار األخ أيها اعلم
إىل الرسالة تلك من وانتقلنا والجهد، الكفاية قدر العدد خواص من وبينا األرثماطيقي،
فنقول: الهندسة، علم إىل املدخل يف الرياضيات رسالة من الثانيُة هي التي الرسالة هذه
تالمذتهم بها ويروضون بها أوالدهم يخرجون القدماء كان التي العلوم بأن اعلم
العلوم والثالث املنطقيات، العلوم والثاني الرياضيات، العلوم أولها أجناس، أربعة
وهو األثماطيقي أولها أنواع، أربعُة فالرياضياُت اإللهيات، العلوُم والرابُع الطبيعيات،
من العلم هذا ومبدأ األنواع، تلك وخواص وأنواعه وخواصه أجناسه وكمية العدد معرفة
املقادير معرفُة وهي الهندسة علم وهو «الجومطريا» والثاني االثنني، قبل الذي الواحد
طرف هي التي النقطة من العلم هذا ومبدأ األنواع تلك وخواص أنواعها وكمية واألبعاد
األفالك تركيب معرفُة وهو النجوم، علم يعني: األسطرنوميا والثالث نهايته، أي الخط؛
العلم هذا يف الكائنات األشياء عىل ودالئلها وطبائعها الكواكب وعدد الُربُوج وتخطيط
املختلفة األشياء بني والنسب التأليفات معرفُة وهو املوسيقى والرابع الشمس، حركة من
الستة إىل الثالثة نسبة املساواة نسبة من العلم هذا ومبدأ القوى، املتضادة والجواهر

األربعة. إىل االثنني كنسبة
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أفكار يف مصورٌة هي التي املوجودة األشياء معاني معرفُة فهي املنطقيات وأما
يَعرض وما األجسام جواهر معرفة فهي الطبيعيات وأما الجوهر، من ومبدأها النفوس
معرفُة فهي اإللهيات وأما والسكون، الحركة من العلم هذا ومبدأ األعراض، من لها
كاملالئكة النفس جوهر معرفة من العلم هذا ومبدأ للهيوىل، املفارقة املجردة الصورة
ثالثة، أبعاد ذوو عندهم األجسام وأن أجسام، بال واألرواح والجن والشياطني والنفوس

النفس. جوهر من العلم هذا ومبدأ
رسالة فأولها واملقدمات، املدخل شبه رسالة العلوم هذه من نوع كل يف عملنا وقد
نشوئها وكيفية أنواعها وكمية األعداد خواص من طرًفا فيها بينا وقد هذه، قبل العدد يف
التي الهندسة أصل الرسالة هذه يف ونذكر نُبني أن ونريد االثنني، قبل الذي الواحد من
النقطة من نشوئها وكيفية األنواع تلك وخواص أنواعها وكمية الثالثة املقادير أصُل هي

العدد. صناعة يف الواحد مثل الهندسة صناعة يف وأنها الخط رأس هي التي
نوعني عىل يُقال الهندسة أن منه، بروح وإيانا هللا أيدك الرحيم، البار األخ أيها واعلْم
أُضيف إذا املعاني من فيها يعرض وما املقادير معرفُة هي فالحسيُة وحسيٌة، عقليٌة
ما وهو ذلك، بضد والعقيل باللمس، ويُدرك بالبرص يُرى ما وهي بعض، إىل بعضها
يعرض وما األبعاد ذوو والجسم والسطح الخط هو بالبرص يُرى فالذي ويفهم، يُعرف
ثالثة واملقادير الثقيل، عنُي والثقل بالعقل إال يعرف ال الثقيل يف الثقل أن كما فيها،
وذلك كلها، الصنائع يف تدخل الهندسة وهذه واألجسام، والسطوح الخطوط وهي أنواع
معرفة فهي العقلية الهندسة من رضٌب فهو العمل قبل صناعته يف قدر إذا صانع كل أن
يف يتصور ما وهي بعض إىل بعضها أضيف إذا املعاني من فيها يعرض وما األبعاد
صفاٌت العقلية األبعاد وهذه والعمق، والعرض الطول أنواع ثالثة وهي بالفكر، النفس
الطوُل وهي واحدٌة، صفٌة وله املقادير أحُد هو الخط أَنَّ وذلك الحسية، املقادير لتلك
فهو الجسم وأما والعرض، الطول وهما صفتان وله ثاٍن مقدار فهو السطح وأما حسب،

والعمق. والعرض الطول وهي صفات ثالث وله ثالث مقدار
أوًال فنبدأ املحققني صناعة من األجسام عن مجردة األبعاد هذه يف النظر أن واعلْم

فنقول: املتعلمني، فهم إىل أقرُب ألنها الحسية؛ الهندسة بوصف
يف التي الرسالة يف قبل بَيَّنَّا َكَما النقطة أصله املقادير أحد هو الذي الحيس الخط إن
الخط ظهر انتظمت إذا الحسية النقطة أن وذلك العدد؛ أصل الواحد بأن العدد خواص
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النقطة لكن له، جزء ال يشء النقطَة هذه إن نقول: ال فإنا ••••• هذا مثل النظر بحاسة
الخط، أصل النقطة أن كما السطح أصل الخط أيًضا: ونقول لها، جزء ال هي العقلية
وذلك — ذلك قبل بَيَّنَّا َكَما — الزوج لعدد أصل واالثنان االثنني، أصل الواحد أن وكما
السطح إن ونقول: هذا مثل البرص لحاسة السطح ظهر تجاورْت إذا الخطوط أن
االثنني أصل الواحد أن كما للخط أصل والنقطة للسطح أصل الخط أن كما للجسم أصل
تراكمت إذا السطوح أن وذلك — ذلك قبل بَيَّنَّا َكَما — الفرد ألول أصالن والواحد واالثنان

. هذا مثل النظر لحاسة الجسم ظهر بعض فوق بعُضها

الخط أنواع يف فصل (1)

يف يرى ما عىل باملسطر يخط الذي مثل وهو املستقيم أولها أنواع ثالثة الخطوط فنقول:
هذا مثل بالربكار يخط الذي مثل وهو املقوس والثاني ─── هذا مثل الصورة هذه

الثالثة. الخطوط أنواع فهذه هذا مثل منهما املركب وهو املنحني الخط والثالث

املستقيمة الخطوط ألقاب يف فصل (2)

أو متساوية تكون أن إما بعض إىل بعضها أضيف إذا املستقيمة الخطوط إن فنقول:
هذا مثال واحد طولها التي هي فاملتساوية متقاطعة، أو متماسة أو متالقية أو متوازية
دائًما إخراًجا الجهتني كلتي يف وأخرجت واحد سطح يف كانت إذا التي هي واملتوازية
بزاوية وتحيط الجهتني إحدى يف تلتقي التي هي واملتالقية هذا مثل أبًدا يلتقيان ال
زاوية أو زاويتني وتحدث األخرى إحداهما تماس التي هي واملتماسة هذا مثل واحدة
أربع تقاطعهما من وتحدث األخرى إحداهما تقطع التي واملتقاطعة املثال هذا مثل

املستقيمة. الخطوط ألقاب فهذه هذا مثل زوايا

املستقيم الخط أسماء يف فصل (3)

ذلك عند يقال طرف إىل ميل غري من مستويًا قياًما آخر خط عىل مستقيم خط قام إذا
زاوية إىل الخطان أضيف وإذا ، هذا مثل القاعدة عليه وللقائم العمود القائم للخط

. هذا مثل الزاوية لتلك الساقان لهما: يقال
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زاويتان يحصل الطرفني أحد إىل ميل والقائم وللخط خط عىل مستقيم خط قام وإذا
مستقيم خط وكل الحادة، لها: يقال أصغر واألخرى املنفرجة لها: يقال أكرب إحداهما
أضيفت إذا والخطوط هذا مثل يقابلها التي الزاوية تلك وتر له: يقال ما زاوية يقابل
وينتهي زاوية من يخرج خط وكل هذا مثل السطح ذلك أضالع لها: يقال ما سطح إىل
إىل وينتهي املثلث زاوية من يخرج خط وكل هذا مثل املربع قطر له: يقال أخرى إىل
مسقط الخط: لذلك يقال قائمة زاويا عىل لها املقابل الخط عىل ويقوم لها املقابل الضلع
مثل القاعدة الحجر مسقط عليه وقع الذي للخط ويقال أيًضا، العمود له: ويقال الحجر،

املستقيمة. الخطوط أسماء فهذه هذا

الزوايا أنواع يف فصل (4)

عىل خطان بها يحيط التي هي واملسطحة ومجسم، مسطح نوعني عىل الزوايا إن نقول:
اثنني كل زاوية يف خطوط ثالثة بها تحيط التي هي واملجسمة هذا مثل استقامة غري

استقامة. غري عىل زاوية

املسطحة الزوايا أنواع يف فصل (5)

خطني أو هذا مثل مستقيمني خطني من إما أنواع ثالثة الخطوط جهة من تتنوع
خطوط بها تحيط التي والزوايا مستقيم، واآلخر مقوس أحدهما أو هذا مثل مقوسني
التي هي فالقائمة وحادة، ومنفرجة قائمة أنواع: ثالثة الكيفية جهة من تتنوع مستقيمة
زاويتان جنبيه عن حدث مستويًا قياًما مستقيم آخر خط عىل مستقيم خط قام إذا
الخط ذلك قام وإذا ، هذا مثل قائمة زاوية لها: يقال منهما واحدة وكل متساويتان
من أكرب إحداهما مختلفتان زاويتان جنبيه عن حدث مستقيم خط عىل مستٍو غري قياًما
ومجموعهما الحادة لها: يقال القائمة من أصغر واألخرى املنفرجة لها: يقال القائمة
القائمة عىل املنفرجة زيادة بمقدار القائمة عن تنقض الحادة الزاوية ألن لقائمتني؛ مساٍو

الزوايا. أنواع عدد فهذا املثال هذا عىل
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القوسية الخطوط أنواع يف فصل (6)

ومنها الدائرة، نصف ومنها الدائرة، محيط منها أنواع أربعة القوسية الخطوط إن فنقول:
التي النقطة هي الدائرة ومركز الدائرة، نصف من أقل ومنها الدائرة، نصف من أكثر
والوتر بنصفني، الدائرة يقطع الذي املستقيم الخط هو الدائرة وقطر الدائرة، وسط يف
الذي املستقيم الخط هو والسهم املقوس، الخط طريف بني يصل الذي املستقيم الخط
له يقال القوس نصف إىل أضيف إذا وهو بنصفني، منهما واحد كل والقوس الوتر يفصل
ذلك: عند له يقال القوس نصف إىل الوتر نصف أضيف وإذا املعكوس الجيب ذلك: عند

. هذا مثل واحد مركزها التي هي املتوازية املقوسة والخطوط املستوي الجيب
هذا: مثل مختلفة مراكزها التي هي املتقاطعة القوسية والخطوط

خارج أو داخل من إما بعًضا بعضها تماس التي هي املتماسة القوسية والخطوط
غري ألنها ذكرها تركنا فقد املنحنية الخطوط وأما هذا مثل يتقاطع وال

ذلك. جميع فاعلم مستعملة،

السطوح ذكر يف فصل (7)

خط به يحيط شكل هي والدائرة خطوط، أو الخط به يحيُط شكٌل هو السطح فنقول:
وينتهي منها تخرج التي املستقيمة الخطوط كل نقطة داخله ويف هذا مثل واحد
مقوس أحدهما خطان به يحيط شكل الدائرة ونصف لبعض، بعضهما مساٍو جهتني إىل
من وقوس مستقيم خط به يحيط شكل هو الدائرة وقطعة هذا مثل مستقيم واآلخر

هذا. قبل مثالها وأوردنا بينا ما حسب أصغر وإما نصفه من أكرب إما الدائرة محيط

وأنواعها الخطوط املستقيمة األشكال يف فصل (8)

به يحيط الذي وهو املثلث الشكل أولها مستقيمة خطوط بها يحيط التي األشكال فنقول:
خطوط أربعة به يحيط الذي وهو املربع ثم ، هذا مثل زوايا ثالث وله خطوط ثالثة
خمسة به يحيط شكل وهو املخمس ثم ، هذا مثل قائمات زوايا وأربع مستقيمة
وله خطوط ستة به يحيط الذي وهو املسدس ثم ، هذا مثل زوايا خمس وله خطوط
األشكال تتزايد القياس هذا وعىل ، هذا مثل املسبع وبعده ، هذا مثل زوايا ست

العدد. كتزايد
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فصل

من فأقرصخط انتظمت إذا النقطة من البرص لحاسة طولها يظهر الخطوط أن بينا وقد
خمس من ثم •••• هذا مثل أربع من ثم ••• هذا مثل ثالث من ثم •• هذا مثل نقطتني
شكل وأصغر الطبيعي، النظم عىل العدد كتزايد واحد بعد واحًدا ويتزايد ••••• هذا مثل
مثل أجزاء عرشة من ثم هذا مثل أجزاء أربعة من ثم هذا مثل أجزاء ثالثة من املثلث

. هذا
األشكال وأما الطبيعي، النظم عىل العدد جمع يتزايد كما يتزايد القياس هذا وعىل
هذا مثل أجزاء تسعة من وبعده هذا مثل أجزاء أربعة يف تظهر فأولها املربعات
. هذا مثل جزءًا وعرشين خمسة من وبعده هذا مثل عرش ستة من وبعده

األفراد طبيعة نظم عىل العدد جمع كتزايد دائًما املربعات تتزايد القياس هذا وعىل
مجذورات. كلها وتكون

األشكال لجميع أصل أنه املثلث بيان يف فصل (9)

أصل الواحد أن كما الخطوط املستقيمة األشكال لجميع أصل املثلث الشكل إن فنقول:
لألجسام أصل والسطح للسطوح، أصل والخط للخطوط، أصل والنقطة العدد، لجميع
جملتهما من حدث مثله آخر شكل إىل مثلث شكل أضيف إذا أنه وذلك قبل، بينا كما
مخمس، شكل ذلك من حدث مثلث آخر شكل إليهما أضيف وإذا هذا مثل مربع شكل
حدث آخر شكل إليها أضيف وإن مسدس شكل حدث مثلث آخر شكل إليها أضيف وإن
الخطوط املستقيمة األشكال تحدث القياس هذا وعىل هذا مثل مسبع شكل ذلك من
كتزايد نهاية بال دائًما وتتزايد بعض إىل بعضها ضم إذا املثلث الشكل من الزوايا الكثرية

قبل. بيَّنا كما نهاية بال دائًما بعض إىل بعضها ضم إذا اآلحاد من العدد
السطح من وأن الخطوط، املستقيمة األشكال ترتكب املثلث الشكل من أن تبني وقد
كما الخطوط، ترتكب النقطة من وأن السطوح، ترتكب الخطوط من وأن األجسام، ترتكب
العدد صناعة يف كالواحد الهندسة صناعة يف النقطة فإن العدد، يرتكب الواحد من أن

لها. جزء ال العقلية النقطة فكذلك له جزء ال الواحد أن وكما
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السطوح أنواع يف فصل (10)

كوجوه فاملسطح ومقببًا، ومقعًرا مسطًحا أنواع: ثالثة تتنوع الكيفية جهة من السطوح
البييض يسمى ما األشكال ومن القباب، كظهر واملقبب األواني كقعر واملقعر األلواح
ومنها هذا مثل الصنوبري املخروط ومنها هذا مثل الهاليل ومنها هذا مثل
الزيتوني ومنها هذا مثل الطبيل ومنها هذا مثل خانجي نيم ومنها اإلهليلجي

. هذا مثل

األجسام ذكر يف فصل (11)

هي الخطوط ونهايات الخطوط السطوح ونهايات األجسام نهايات هي السطوح فنقول:
ينتهي سطح فكل أخرى، إىل وينتهي نقطة من يبتدئ أن بد ال خط كل أن وذلك النقط،
ما األجسام فمن سطوح، أو سطح إىل ينتهي أن من بد فال جسم وكل خطوط أو خط إىل
وذلك الكرة، نصف وهو سطحان به يحيط ما ومنها الكرة وهي واحد سطح به يحيط
ربع وهو سطوح ثالثة به يحيط ما األجسام ومن مدور، وسطًحا مقبب منه سطًحا أن
يحيط ما ومنها الناري، الشكل ويسمى مثلثات سطوح أربعة به يحيط ما ومنها الكرة،
اللبني ومنها املكعب فمنها مربعات سطوح ستة به يحيط ما ومنها سطوح خمسة به
مثل وعرضه عرضه مثل طوله الذي هو املكعب فالجسم اللوحي، ومنها البرئي ومنها
مجسمة زوايا ثماني وله الزوايا قائمة األضالع متساوية مربعات سطوح ستة وله سمكه
وهذه متوازية، منها أربعة كل متساوية ضلًعا عرش واثنا مسطحة زاوية وعرشون وأربع

. صورتها:
سطوح ستة وله منهما أكرب وسمكه عرضه مثل طوله الذي فهو البرئي الجسم وأما
مستطيالت ضيقات وأربعة الزوايا، قائما األضالع، متساويا متقابالن منهما اثنان مربعات،
متوازية متساوية طوال منها أربعة ضلًعا عرش اثنا وله الزوايا، قائمة األضالع متساوية
مسطحة: زاوية عرشون وأربع مجسمة زوايا ثماني وله متوازية متساوية قصار وثمانية

.
ستة وله سمكه من أكرب وعرضه عرضه من أكرب طوله الذي فهو اللوحي الجسم وأما
الزوايا قائَما األضالع ومتساويَا متسعان متقابالن طويالن منها اثنان مربعات سطوح
ضلًعا عرش اثنا وله الزوايا قائما األضالع متساويا ضيقان قصريان آخران وسطحان
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مجسمة زوايا ثماني وله ذلك من أقُرص وأربعة قصار منها وأربعة طواٌل منها أربعة
. هذا: مثل مسطحة زاوية وعرشون وأربع

سطوح ستة وله منهما أقل وسمكه عرضه مثل طوله الذي فهو اللبني الجسم وأما
ضيقات منها وأربعة الزوايا قائَما األضالع متساويَا متقابالن واسعان منها اثنان مربعات،
متساوية قصار منها أربعة عرشضلًعا اثنا وله الزوايا قائمة األضالع متساوية مستطيالت
مجسمات زوايا ثماني ولها متوازية منها أربعة كل متساوية طوال منها وثمانية متوازية

. هذا مثل مسطحة زاوية وعرشون وأربع
الخطوط وكل نقطة داخله ويف واحد سطح به يحيط الذي فهو الكري الجسم وأما
مركز النقطة: لتلك يقال متساوية الكرة سطح إىل النقطة تلك من الخارجة املستقيمة
قطب لهما: يقال ساكنتان متقابلتان نقطتان سطحها يف فيكون الكرة دارت وإذا الدائرة،

. هذا مثل الكرة
محور له: يقال الكرة مركز عىل الخط ذلك جاز مستقيم بخط بينهما وصل وإذا

املحور. فهو نقطة إىل نقطة من الخط اتصل وإذا الكرة،
هذا إن وقلنا: واملقدمات، املدخل شبه الحسية الهندسة أصل من طرًفا ذكرنا قد وإذْ
يؤلف صانع كل ألن العمل؛ قبل التقدير وهو ذلك، فلنبنْي الصناع أكثر إليه يحتاج العلم
يعملها موضع أي يف املكان أوًال يقدر أن له بد فال ويَُركِّبُها بعض إىل بعضها األجساَم
وأدوات آلة وبأي ال أم عليه يقدر هل واإلمكان فيها ويبتدئ يعملها وقت أي يف والزمان
أكثر يف تدخل التي الهندسة هي فهذه وتأتلف، تلتئم حتى أجزاءها يؤلف وكيف يعملها

بعض. إىل بعضها األجسام تأليُف هي التي الصنائع
كالنحل تعليم بال عليها ُجبلت قد طبيعية صنعة تعمل الحيوانات من كثريًا أن واعلْم
بعضها كاألتراس الشكل مستديرات مطبقات بيوتها تبني أنها وذلك البيوت، اتخاذها يف
إتقان من ذلك يف ملا والزوايا األضالع مسدسات كلها البيوت ثقب وتجعل بعض فوق
تلك تكشف وأنها واملخمس املربع من أوسع أنه الشكل هذا يَّة َخاصِّ من ألن الحكمة؛
ذلك: مثال وهذا فيعفن، العسل فتفسد الهواء فيدخل خلل بينها يكون ال حتى الثقوب

.
تخريق من عليها شفقة والحائط البيت زاويا يف شبكتها تنسج العنكبوت وهكذا
وخيوط االستقامة عىل سداها تمد أن فهو نسجها كيفية وأما حملها، وتمزيق الرياح

. ذلك: مثال وهذا العمل، سهولة من فيه ملا االستدارة؛ عىل لحمتها
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أكثر وأما إليها، يسبق لم نفسه وذكاء بقريحته صناعة يستخرج من الناس ومن
األستاذين. من وتعليًما توقيًفا يأخذونها فإنهم الصناع

فصل

يف وخاصة كلها الصنائع يف يدخل الهندسة علم أن منه؛ بروح وإيانا هللا أيدك أخي يا واعلم
والعقارات الضياع وأصحاب والدهاقني والكتاب العمال إليها يحتاج صناعة وهي املساحة

شاكلها. وما الربيدات وعمل األنهار وحفر الخراج جباية من معامالتهم يف
األشل وهي مقادير، خمسة بالعراق األرايض بها تمسح التي املقادير بأن اعلم ثم
شعريات ست غلظها الواحدة األصبع بأن واعلْم واألصبع، والقبضة والذراع والباب
والذراع أصابع أربع الواحدة والقبضة بعض بطون إىل بعضها ظهور مضمومة مصفوفة
ثماٍن وهي أذرع ست طولُُه والباب أصبًعا وثالثون اثنان وهو قبضات، ثماني الواحدة
وهو أبواب عرشة طوله حبل واألشل أصبًعا وتسعون واثنان مائة وهو قبضة وأربعون

أصبًعا. وعرشون وتسعمائة وألف قبضة وثمانون وأربعمائة ذراًعا ستون
يسمى منها يخرج فالذي بعض، يف بعضها املقادير هذه رضبت إذا بأنك واعلم
أن فهو حسابها وأما وعشريات، وقفيزات جريبات منها فيكون جمعت فإذا تكسريًا،
أربًعا تكون مثلها يف الواحدة والذراع أصبًعا عرش ستة تكون مثلها يف الواحدة القبضة
عشري عرش ربع تسع وهو مكرسة أصبًعا وعرشين وأربعة وألًفا مكرسة قبضة وستني
وهو ٣٦ صورتُها وهذه مكرسة، ذراًعا وثالثني ستٍّا يكون مثله يف الواحد والباب الجريب

الجريب. عشري عرش وهو مكرسة، أصبًعا ٣٦٨٦٤ وهو مكرسة قبضات ٢٣٠٤
صورتُها وهذه عشري، مائة وهو أقفزة عرشُة وهو جريبًا فيكوُن مثله يف األشل وأما
وأما مكرسة، أصبًعا ٣٦٨٦٤٠٠ وهو مكرسة قبضة ٢٣٠٤٠٠ وهو مكرسة ذراع ٣٦٠٠
إال ذراًعا عرش تسعة رضب ِمن وهو مكرسة، أبواب عرشة وهو أعشار عرشُة فهو القفيُز
واحد باب رضب من فهو العشري وأما ذراًعا، وستون ثالثمائة وهو مثله يف يسريًا شيئًا
مكرسة، أصبًعا ٣٦٨٦٤ وهو مكرسة قبضات ٢٣٠٤ وهو مكرسة ذراًعا ٣٦ وهو مثله يف
واحدها األبواب يف واألشوال أجربة، عرشة وعرشتها جريب واحدها األشوال يف واألشوال
قفيز، منها وست عشري وثلثا عشري واحدها األذرع يف واألشوال جريب، وعرشتها قفيز
منها أخماس ثالثة وكل عشري سدس وربع عشري سدس واحدها القبضات يف واألشل
ربع وربع عشري سدس ربع منها واحد كل األصابع يف واألشل قفيز منها ٣٦ وكل عشري،

عشري. ثمن وسدس عشري ربعا منها عرشة وكل عشري سدس
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سدس واحدها األذرع يف واألبواُب قفيٌز وعرشتُها عشريٌ واحدها األبواب يف واألبواب
عشري، تسع ربع أرباع ثالثة منها واحد كل القبضات يف واألبواب عشري، منها وستة عشري
عشري وتسع عشري سدس وربع عشري ثلث منها وثمانني خمسة كل األصابع يف واألبواب
ثلث ثلثا منها وعرشين ثمان مائة وكل عشري وتسع أرباع ثالثة منها أربعة وكل تقريبًا،
مائة وكل عشري تسع منها أربع وكل عشري، تسع ربع واحدها األذرع يف واألذرع عشري

عشري. وتسع عشري وثلثا عشريان منها
يف الطول ترضب أن فهو الُعمق مساحُة فأما والطول، العرض مساحة رشح فهذا
والحاجة املجسم تكسريُ فهو يجتمع وما العمق يف فارضبْه ذلك من اجتمع فما العرض
للديار واألساسات واملسنيات والربيدات والحفائر واآلبار األنهار حفر عند العمل هذا إىل

ذلك. شاكل وما والبنيان،
علمية صناعة كل يف الشبه تدخل قد أنه منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا اعلْم ثم
ذكروا ما ذلك مثال عنها، ساهيًا أو فيها ناقًصا وكان أهلها من وليس يتعاطاها َمن عىل
وعرضها ذراع مائة طولها أن عىل درهم بألف أرض قطعة آخَر رجل من باع رجًال أن
طولها منهما واحدة كل أرض من قطعتني عنها عوًضا مني خذ له: قال ثم ذراع، مائة
غري قاض إىل كما فتًحا حقه ذلك أن وتوهم ذراًعا، خمسون وعرضها ذراًعا خمسون
ذلك بأن فحكم الصناعة أهل من حاكم إىل تحاكما ثم خطأ ذلك بمثل فقىض مهندس
أربع طولها بركة له يحفر أن عىل رجًال استأجر رجًال أن ذكر أيًضا وهكذا حقه، نصف
ذراعني يف ذراعني له فحفر دراهم، بثمانية أذرع أربع عمق يف أذرع أربع عرض يف أذرع
غري مفٍت إىل وتحاكما فتنازعا األجرة نصف دراهم بأربعة فطالبه وعمًقا، وعرًضا طوًال
وقيل واحد، بدرهم له فحكموا الصناعة أهل إىل تحاكما ثم حقه ذلك بأن فحكم مهندس،
فقال: ألف؟ ألف ألف إىل ألف ألف نسبة كم أهله: من يكن ولم الحساب يتعاطى لرجل
كل عىل الشبهة تدخل املثال هذا فعىل العرش، عرش عرش إنه الصناعة: أهل فقال ثلثان،
بأهلها. صنعة كل عىل استعينوا قيل: هذا أجل ومن أهلها من وليس صناعة يتعاطى من

التعاون إىل اإلنسان حاجة يف فصل (12)

إال وحده يعيش أن يقدر ال الواحد اإلنسان بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا اعلم
الواحد اإلنسان يمكن وال شتى صنائع إحكام من العيش طيب إىل محتاج ألنه نكًدا؛ عيًشا
أو مدينة كل يف اجتمع هذا أجل فمن كثرية، والصنائع قصري العمر ألن كلها؛ يبلغها أن
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الربانية والعناية اإللهية الحكمة أوجبت وقد بعًضا، بعضهم ملعاونة كثريون أناس قرية
البنيان بإحكام وجماعة التجارات يف وجماعة الصنائع بإحكام منهم جماعة يشتغل بأن
للجميع بالخدمة وجماعة وتعليمها العلوم بإحكام وجماعة السياسات بتدبري وجماعة
متعاونني واحد منزل يف واحد أب من إخوة كمثل ذلك يف مثلهم ألن حوائجهم؛ يف والسعي
والثمن والوزن الكيل من عليه اصطلحوا ما فأما منها، وجه يف منهم كل معيشتهم أمر يف
وصنائعهم أعمالهم يف االجتهاد عىل لهم حثٍّا ليكون وسياسة حكمة ذلك فإن واألجرة
يف ونشاطه العمل يف اجتهاده بحسب األجرة من إنسان كل يستحق حتى ومعاوناتهم

الصنائع.
تقدر ال بأنك تتيقن أن لك ينبغي أنه منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
من كانت التي بالجناية وآفاتها الدنيا هذه محنة من فيه وقعت مما وحدك تنجو أن
من هي التي الدنيا هذه من وتخلصك نجاتك يف محتاج ألنك السالم؛ عليه آدم أبينا
والصعود أجمعني إبليس وجنود الشياطني وجوار جهنم عذاب ومن والفساد الكون عالم
إىل املقربني الرحمن مالئكة وجوار العليني ومسكن السماوات وسعة األفالك عالم إىل
األُُمور بحقائق علماء الدين بأمر متبرصين فضالء لك وأصدقاء نصحاء لك إخوان معاونة
كلنا فيها وقعنا التي الورطة من والنجاة إليها الوصول وكيفية اآلخرة طرائق ليعرفوك
«كليلة كتاب يف املذكورة املطوقة الحمامة بحديث فاعترب السالم عليه آدم أبينا بجناية

قلنا. ما حقيقة لتعلم الشبكة من نجت وكيف ودمنة»
اآلخرة أمور منه غرضهم فإنما الدنيا ألمور مثًال رضبوا إذا الحكماء أن واعلم

وزمان. مكان كل يف الناس عقول تحتمل ما بحسب األمثال برضوب إليها واإلشارة

العقلية الهندسة يف فصل (13)

طرًفا نذكر أن فنريد واملقدمات املدخل شبه الحسية الهندسة من طرًفا ذكرنا قد وإذ
اإللهية العلوم يف الراسخني الحكماء أغراض أحد هي كانت إذ العقلية؛ الهندسة من
هو العدد علم بعد الهندسة تقديم يف غرضهم أن وذلك الفلسفية، بالرياضات املرتاضني
األمور من وأوالدهم لتالميذهم وترقيتهم املعقوالت إىل املحسوسات من املتعلمني تخريج

الروحانية. األُُمور إىل الجسمانية
إىل يؤدي الحسية الهندسة يف النظر أن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا فاعلم
الصنائع يف الحذق إىل يؤدي العقلية الهندسة يف والنظر كلها، العملية الصنائع يف الحذق
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هي التي النفس جوهر معرفة إىل تؤدي التي األبواب أحد هو العلم هذا ألن العلمية؛
جوهر معرفة أعني جميًعا؛ والعملية العلمية الصنائع وأصل الحكمة وعنرص العلوم جذر

قلنا. ما جميع فاعلم النفس،

فصل

بني هو الذي املشرتك الفصل مثل وهو السطحني، بني إال مجرًدا يرى ال العقيل الخط
أن توهمت فإذا وهميتني، بنقطتني خطٍّا تر لم يفءٌ وال شمٌس يكن لم وإذا والظل الشمس
حدث بالحركة ابتدأت حيث إىل رجعت حتى األُخرى وسكنت النقطتني إحدى تحركت قد
الفصل وهو الجسمني، بني إال بمجرده يرى ال أيًضا العقيل والسطح السطح، فكرك يف
الخط ينقسم حيث إال بمجردها أيًضا ترى ال العقلية والنقطة والدهن، املاء بني املشرتك

هناك. تنتهي فهي إليها لإلشارة وقعت موضع أي بالوهم بنصفني
خط فكرك يف حدث واحد سمت عىل النقطة هذه حركة توهمت إذا أنك أخي يا واعلم
النقطة إليها تحركت التي الجهة غري يف الخط هذا حركة توهمت وإذا مستقيم، وهمي
تحرك التي الجهة غري يف السطح هذا حركة توهمت وإذا وهمي، سطح فكرك يف حدث
الزوايا قائمة مربعات سطوح ستة له وهميٌّ جسٌم وهمك يف حدث والنقطة الخط إليها
ذلك من حدث الخط حركة مسافة من أقل السطح حركة مسافة كانت وإن املكعب، وهو
حدث متساوية كانت وإن برئي جسٌم ذلك من حدث ذلك من أكثر كان وإن لبني جسم

مكعب.
وُهما نهايتني من له بد فال الوهم يف مفروض مستقيم خط كل بأن أخي يا واعلم
وسكنت النقطتني إحدى تحركْت أنه توهمت وإذا الوهميتني، النقطتني ويُسميان رأساه
وهمي مدور سطح ذلك من فكرك يف حدث بالحركة ابتدأت حيث إىل رجعت حتى األخرى
بحركتها فكرك يف حدثت قد التي املتحركة والنقطة الدائرة مركز الساكنُة النقطُة وتكون

الدائرة. محيط
نصف ثم الدائرة ربع ثم الدائرة ثلُث حركتها من يحدث سطح أول بأن اعلم ثم
سكن الدائرة محيط نصف هو الذي املقوس الخط أن توهمت وإذا الدائرة، ثم الدائرة
فكرك يف حدث بالحركة؛ ابتدأ حيث إىل يرجع حتى نفسه الخط وتحرك جميًعا رأساه
يف النظُر هي العقليَة الهندسة أن — ذكرنا بما — لك بَاَن فقد كري، جسٌم حركتها من
أن وذلك الطبيعية، األجسام من خلًوا والعمُق والعرُض الطوُل هي التي الثالثة األبعاد
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بالنظر أفكارهم وقويْت فيها ارتاضوا إذا ذكرها َم تََقدَّ التي الحسية الهندسة يف الناظرين
نفوسهم يف وصورها والجسم والسطح الخط هي التي الثالثة األبعاد هذه انتزعوا فيها؛

كالهيوىل. املصورة األبعاد لتلك
املقادير إىل النظر عن ويستغنون مساحيًة مقاديَر يسمونها كالصورة فيها وهي
فيها يعرض وما وخواصها وأنواعها أجناسها عن ويخربون عليها يتكلمون ثم الحسية،
والسطح واحد بُعد ذو مقداٌر هو الخط فيقولون: بعض، إىل بعضها أُضيف إذا املعاني من
خط أقرص هو املستقيم والخط أبعاد ثالثة ذو مقدار هو والجسم بعدين ذو مقدار هو
أن يمكن ال الذي الخط هو املقوس والخط الخط رأس والنقطة النقطتني بني وصل
والشكل استقامة غري عىل خطني بني ما والزوايا واحد سمت عىل فقط ثالثة عليه يفرض
داخله ويف املحيط له: يقال خط به يحيط شكل والدائرة خطوط أو واحد خط به أحاط ما
ثالثة به يُحيُط شكٌل واملثلث متساوية، إليه منها املخرجة املستقيمة الخطوط كل نقطة
وعىل قائمات، زوايا أربُع وله خطوط أربعُة به يحيط شكل واملربع زوايا، وثالث خطوط
من جسم إىل إشارة غري من الهندسة أشكال يف به يتكلمون ما سائر واملثال القياس هذا

الطبيعية. األجسام

العقلية الهندسة يف األبعاد حقيقِة يف فصل (14)

أعني الثالثة؛ األبعاد لهذه أن يظنون العلوم يف والناظرين املهندسني من كثريًا بأن واعلْم
يف هو إنما الوجود ذلك أن يدرون وال وقوامها بذاتها وجوًدا والعمق، والعرض الطول
انتزعتْها إذا كالصورة فيها وهي كالهيوىل، لها وهي النفس، جوهر يف أو الجسم جوهر

املحسوسات. من املفكرة القوة
ترتاض أن هو إنما الرياضية العلوم يف النظر من األقىص الغرض أن علموا ولو
وتصورها الحساسة القوى طريق من املحسوسات صور يأخذوا بأن املتعلمني أنُفس
بقيْت لها الحواس مشاهدة عن املحسوسات غابت إذا حتى املفكرة بالقوة ذاتها يف
املفكرة، القوة إىل واملتخيلة املتخيلة، القوة إىل الحساسة القوى أدتها التي الرسوُم تلك
النفس ذلك عند فاستغنت النفس، جوهر يف مصورة الحافظة القوة إىل أدْت واملفكرة
صور ووجدت ذاتها، إىل نظرها عند املعلومات إدراك يف الحساسة القوى استخدامها عن
معه، السكون يف وزهدت الجسد، عن استغنت ذلك فعند جوهرها يف كلها املعلومات
بذاتها، واستقلْت بقوتها، ونهضت الجهالة، رقدة من واستيقظت الغفلة، نوم من وانتبهت
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عبودية من وأُعتقت الطبيعة، أَْرسِ من ونجت الهيوىل، بحر من وخرجت األجسام، وفارقت
عالم وشاهدت الجرمانية، اللذات إىل االشتياق حرقة من وتخلصت الجسمانية، الشهوات
يَْرَفُعُه﴾ اِلُح الصَّ َواْلَعَمُل الطَّيُِّب اْلَكِلُم يَْصَعُد ﴿إَِليِْه قال: حيث هناك؛ إىل وارتقت األرواح،
يف النظر من األقىص الغرُض هو وهذا الجزاء، بأحسن وُجوزيت الزكية، النفس به أراد
مذهُب هكذا القدماء، وتالمذة الحكماء أوالد بها يخرجون كانوا التي الرياضية العلوم

بالعباد. رءوف إنه الرشاد، سبيل وإيانا هللا َقك َوفَّ الكرام، إخواننا

الهندسية خواصاألشكال يف فصل (15)

وملجموعها خواص الهندسية لألشكال بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا اعلم
يف نذكر أن فنريد العدد خواص من طرًفا األرثماطيقي رسالة يف بينا وقد أيًضا، خواص
العلمني هذين يف للناظرين تنبيًها ليكون الهندسية؛ األشكال خواص من طرًفا الفصل هذا
ونبدأ فيها، املسلك وكيفية األشياء خواص لطاِلبي إرشاًدا أيًضا ويكون منهما الغرض عىل
جومطريا، رسالة يف بَيَّنَّا َكَما — الهندسية األشكال َل أَوَّ هي كانت إذ املثلثات؛ بذكر أوًال

فنقول:
أنواع: سبعة وهو زوايا وثالث أضالع ثالثة له الذي هو املثلث الشكل إن

املتساوي الزوايا الحاد والثاني ، هذا مثل الزوايا الحاد األضالع املتساوي أولها
والرابع ، كهذا األضالع املختلف الزوايا الحاد والثالث ، هذا مثل الضلعني

األضالع املختلف الزاوية القائم والخامس ، هذا مثل الزاوية القائم الضلعني املتساوي
املنفرج والسابع ، هكذا الضلعني املتساوي الزاوية املنفرج والسادس ، هذا مثل

. هذا مثل األضالع املختلف الزاوية

الخواص تلك بيان يف فصل (16)

كتاب يف ذلك تبني فقد لآلخر؛ ليست يَّة َخاصِّ املثلثات هذه من واحد لكل بأن أخي يا واعلم
سبعتها عىل تشتمُل التي يََّة الَخاصِّ منها نذكر ولكن برباهينها، األوىل املقالة يف أوقليدس
فيه يكون أن من بد ال أنه — كان مثلث أي — مثلث شكل كل يَّة َخاصِّ ِمن أن وذلك كلها،

منفرجة. أو قائمة أو حادة تكون أن فيمكن الثالثة الزاوية فأما حادتان، زاويتان
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ومن قائمتني، لزاويتني مساٍو مجموُعها مثلث كل زوايا ثالث أن أيًضا خاصيتها ومن
أن خاصيتها وِمن الُعظمى، الزاوية بوتر مثلث كل من األَْطَول الضلع أَنَّ أيًضا خاصيتها
إذا أنه أيًضا خاصيتها من الثالث الضلع من أطوُل مثلث كل من مجموعني ضلعني كل
خارجة زاوية يحدث فإنه استقامته، عىل — كان ضلع أي — أضالعه من ضلع أخرج
لها، املقابلتني للداخلتني مساويًا ويكون تُقابلها، زاوية كل من أكرب هي وتكون املثلث من
مساحُة هو قاعدتها نصف يف مثلث كل من الحجر مسقط رضب أن أيًضا خاصيتها ومن

املثلث. ذلك
للمربعني مساٍو القائمة الزاوية وتر مربع أَنَّ فهي الزاوية القائم املثلث يَّة َخاصِّ وأما

الضلعني. من الكائنني
الباقيني الضلعني مربع من أقل الوتر مربع أن الزاوية الحاد املثلث يَّة َخاصِّ ومن

مرتني. والزاوية العمود مسقط بني فيما العمود عليه وقع الذي الضلع مربع بمقدار
بمقدار الضلعني مربع من أكثر الوتر مربع أن الزاوية املنفرج املثلث يَّة َخاصِّ ومن

هذا: مثل مرتني العمود مسقط إىل منه خارج هو فيما الضلعني أحد مربع
أولها أنواع خمسة وهو زوايا وأربع أضالع أربعة له الذي فهو املربع الشكل وأما
املتساوي الزوايا القائم املستطيل والثاني ، هذا مثل الزوايا القائم األضالع املتساوي
الزوايا املختلف األضالع املتساوي وهو املعني الثالث ، هذا مثل متقابلني ضلعني كل

هذا مثل متقابلني ضلعني كل املتساوي وهو باملعني الشبيه والرابع ، هذا مثل
. هذا مثل والزوايا األضالع املختلف والخامس

نذكر ولكن رشحها، يطول خواص األشكال هذه من واحد لكل بأن أخي يا واعلم
األربع زواياه فإن — كان مربع أي — مربع كل أن وهي كلها تشملها التي الخاصية
وإن بمثلثني ينقسم أن يُمكن مربع كل وأن قائمة، زوايا ألربع مساوية تكون مجموعة
به يُحيط الذي فهو املخمس الشكل وأما مجسم، شكل منها صار آخُر مثلٌث عليه ِزيد
وأنه األضالع املتساوي الزوايا الكثرية األشكال أول وهو زوايا خمُس وله أضالع خمسة
شكل كل وأن بدائرة أيًضا هو يُحيط أن ويمكن دائرة، منها واحد بكل يُحيط أن يمكن
املحيط كان إذا منه أََقلُّ هو الذي من مساحة وأوسع أكثر فهو زوايا أكثر هو الذي منها
مساحة فهو قواعدها نصف يف املثلثات تلك من واحد عمود رضب وإن واحًدا مقداًرا بها

الزوايا. الكثري الشكل ذلك
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مساٍو أضالعه من ضلع كل أن األضالع املتساوي املسدس الشكل يَّة َخاصِّ ومن
خواص عدة أو يَّة َخاصِّ وله إال شكٍل ِمن ما وبالجملة به، تحيط التي الدائرة قطر لنصف
مقالًة أوقليدس لها أفرد فقد املستدير الشكل خواص فأما التطويل، مخافة ذكرها تركنا
خط به يُحيُط سطح هو املستدير الشكل إن فنقول: طرًفا؛ منها نذكر ولكن كتابه، من
كثري شكل كل من أوسع وإنه متساوية، كلها أقطاره وإن وسطه، يف مركزه وإن واحد،
من ونسبته خواصها، يف الدائرة يشارك وهو واحًدا، سطًحا به يحيط الذي كان إذا الزوايا
املقالة يف الشكل هذا خواص تبني وقد السطوح، سائر من الدائرة كنسبة األجسام سائر

وبراهني. برشح أوقليدس كتاب من األخرية
كتب سائر يف ما وعلم البيان من أوقليدس غرض أخي يا تأمْلت لو إنك وبالجملة:
هي التي حقائقها ومعرفة املقادير خواص عن البحُث هو إنما كلها لوجدت الهندسة؛
بني التي واملناسبات والزوايا األبعاد من فيها يعرض وما واألجسام والسطوح الخطوط
ِمن طرًفا وقبلها الرسالة، هذه يف األشكال خواص من طرًفا بينا قد وإذ وبعض، بعضها
أنه وذلك مجموعها، خواص من طرًفا نذكر أن فنُريد األثماطيقي رسالة يف العدد خواص
يتبني ال أُخر خواص منها ظهر الهندسية األشكال بعض وبني األعداد بعض بني ُجمع إذا
هذه عىل املتسع الشكل يف األعداد التسعة كتب إذا ذلك مثال بمجرده؛ منهما واحد كل يف
هذا: مثل عرش خمسة الجملة كانت عد كيفما أنه املتسع الشكل يف خاصيته فإن الصورة؛

٢ ٧ ٦
٩ ٥ ١
٤ ٣ ٨

من فإن الصورة، هذه عىل بيتًا عرش الستة ذي الشكل يف كتب إذا عرش الستة وهكذا
هذا: مثل وثالثني أربعة الجملة كانت عد كيفما أنه خاصيته

٤ ١٤ ١٥ ١
٩ ٧ ٦ ١٢
٥ ١١ ١٠ ٨
١٦ ٢ ٣ ١٣
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هذه عىل بيتًا والعرشين الخمسة ذي الشكل يف كتب إذا والعرشون الخمسة وهكذا
هذا: مثل وستني، خمسة الجملة كانت عد كيفما أنه خاصيته من فإن الصورة،

٢١ ٣ ٤ ١٢ ٢٥
١٥ ١٧ ٦ ١٩ ٨
١٠ ١٤ ١٣ ٢ ١٦
١٨ ٤٧ ٢٠ ٩ ١١
١ ١ ٢٢ ٢٣ ٥

الصورة، هذه عىل بيتًا والثالثني الستة ذي الشكل يف كتب إذا والثالثون الستة وهكذا
هذا: مثل عرش، وأحد مائة الجملة كانت عد كيفما أنه خاصيته من فإن

١١ ٢٢ ٣٢ ٥ ٢٣ ١٨
٢٥ ١٦ ٧ ٣ ١٣ ٢٠
٢٧ ٦ ٣٥ ٣٦ ٤ ٣
١٠ ٣١ ١ ٢ ٣٣ ٣٤
١٤ ١٩ ٨ ٩ ٢٦ ١٥
٢٤ ١٧ ٢٨ ٩ ١٢ ٢١

هذه عىل بيتًا واألربعني التسعة ذي الشكل يف كتب إذا واألربعون التسعة وهكذا
هذا: مثل وسبعني، وخمسة مائة الجملة كانت عد كيفما أنه خاصيته من فإن الصورة،

٨٤ ١١ ٨ ٩ ٦ ٤٥ ٤٩
٤ ٣٧ ٢٠ ١٧ ١٦ ٣٥ ٤٦
٢ ١٨ ٢٦ ٢١ ٣٨ ٣٢ ٤٨
٤٣ ١٩ ٢٧ ٢٥ ٢٣ ٣١ ٧
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٣٨ ٣٦ ٢٢ ٢٩ ٢٤ ١٤ ١٢
٤٠ ١٥ ٣ ٣٣ ٣٤ ٣ ١٠
١ ٣٩ ٤٢ ٣١ ٤٤ ٥ ٣

الصورة، هذه عىل بيتًا والستني األربعة ذي الشكل يف كتب إذا والستون األربعة وهكذا
صورتها: وهذه وستني، مائتني الجملة كانت عد كيفما أنه خاصيته من فإن

٥٢ ٤٤ ٤٢ ٦٣ ١ ٢٨ ٢٩ ٧
٣٥ ٥٦ ٢٢ ٤ ٦٣ ٣٠ ٩ ٤٠
٢٣ ٢٥ ١٢ ٦٠ ٦ ٥٥ ٣٦ ٤٧
١٤ ١٧ ٤٧ ٣٣ ٣١ ١٨ ٤٨ ٥٢
١٦ ١٣ ٥٠ ٣٢ ٥٤ ١٥ ٥١ ٤١
٢٠ ٢٩ ١١ ٥ ٥٦ ٥٣ ٤٦ ٣٧
٣٨ ٥٧ ٤٥ ٦١ ٣ ٢٢ ١٠ ٢٤
٥٨ ٢ ٢٧ ٢ ٦٤ ٣٩ ٤١ ٨

الصورة، هذه عىل بيتًا والثمانني األحد ذي الشكل يف كتب إذا والثمانون األحد وهكذا
صورتها: وهذه وستني، وتسعة ثالثمائة الجملة كانت عد كيفما أنه خاصيته من فإن

٧٨ ٦٥ ٦٤ ٢٧ ١ ١٨ ١٩ ١٧ ٨٠
٢٥ ٥ ٤٧ ٤٩ ٦٨ ٣٩ ٤٠ ٧٤ ٢٢
٤٦ ٤٥ ٦ ٥٠ ١٥ ٤٤ ٧٣ ٣٣ ٥٧
٣٤ ٤٣ ٤٨ ٧ ١٦ ٧٢ ٣٧ ٥٢ ٦٠
٦٩ ٥٦ ٧١ ٧٢ ٣١ ٤١ ١٤ ١٢ ٣
٢٩ ٤٢ ٣١ ١١ ٦٦ ٧٩ ٣٤ ٥١ ٢٦

104



الثانية الرسالة

٣٢ ٣٠ ٩ ٣٦ ٦٧ ٢٤ ٧٧ ٣٥ ٥٩
٥٤ ٨ ٢٣ ٥٧ ١٣ ٢٨ ٥٣ ٧٥ ٥٨
٢ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٨١ ٥٥ ٢٠ ٢١ ٤

«كتمي» عىل يميش ثم كان حساب ألي السفىل بالواسطة األساس هي التي ويف
الُعليا الزاوية يف الطبيعي النظم عىل الواسطة يتلو ما العدد فيقع الخرسو سري صاعًدا
للزاويتني واسطة هي التي الفرس تلت التي الرمك سري يميش ثم «كتمي»، عن التي
عىل فالحساب يسارك، من الُعليا الزاوية إىل البيدق صعود يصعد ثم كرابوي، عىل اللتني
يبلغ أن إىل الطبيعي النظم عىل اثنني بعددين الفرزان سري يسري منها ثم الطبيعي، النظم
عىل الزاوية يف الواقع العدد يتلو الذي بالعدد البيدق تدفع ثم يمينك، عىل فىل السُّ الزاوية
الطبيعي، النظم عىل يسارك عن السفىل الزاويُة هو الذي الفرس بيت إىل الطبيعي النظم

العليا. واسطة هو الذي الفرس بيت إىل الطبيعي النظم عىل الفرس سري تدفع ثم
الفرس سري فيه والسري أفراد، كلها واألوساط أزواج كلها الزوايا أن خاصيتها ومن
ثم أخرى مرة الفرس سري ثم مرة البيدق سري ثم مرتني الفرزان سري ثم البيدق سري ثم

العليا. الواسطة إىل الفرس سري
منها، طرًفا والعزائم الطلسمات رسالة يف ذكرنا فقْد منها والفائدُة منافُعها وأما
إن فنقول: قلنا، ما صدق عىل داللًة ليكون واحًدا مثاًال الفصل هذا يف منها نذكر ولكن
يصبهما لم خزفني عىل كتب إذا الوالدة تسهيل ومنفعته املتسع الشكل هذا يَّة َخاصِّ من
ومتصًال التاسع يف القمر يكون أن اتفق وإن الطلق رضبها التي املرأة عىل وعلقتهما املاءُ

املتسعات. من ذلك شاكل وما التاسع من بيته برب أو الوالدة سهل التاسع برب

د ج ح
ط ه أ
ب ز و
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من يشء من ما أنه وذلك نصبها، يف الطلمسات أصحاب سلك الطريق هذا وعىل
وملجموعاتها آخر ليشء ليست يَّة َخاصِّ وله إال واإللهية والطبيعية الرياضية املوجودات
والطعوم والعقاقري والزمان واملكان والصور واألشكال األعداد من ملفرداتها ليست خواص
بينها جمعت فإذا والحركات، والحروف واألفعال والكلمات واألصوات والروائح واأللوان
الرتياقات أفعال قلنا ما صحة عىل والدليُل وأفعالُها، خواصها ظهرْت التأليفية النسب عىل
خفاء ال مما جميًعا، والنفوس األجساد يف وتأثرياتها املوسيقى وألحان والرشبات واملراهم

املوسيقى. رسالة يف ذلك من طوًفا بَيَّنَّا َكَما — فيلسوف حكيم لب ذي كل عن به

الفن هذا ثمرة يف فصل (17)

الهندسة يف والنظر الصنائع يف الحذق عىل يعني الحسية الهندسة علم يف النظر بأن واعلم
الفلكية األشخاص تأثريات كيفية فهم عىل يعني واألشكال العدد خواص ومعرفة العقلية،
منفعالتها يف الحس تأثريات كيفيات يف والنظر املستمعني، نفوس يف املوسيقى وأصوات
والفساد، الكون عالم يف املتجسدة النفوس يف املفارقة النفوس تأثريات كيفية فهم عىل يُعني
وهدايته. هللا بعون معرفتها إىل الُوُصول إىل طريٌق للناظرين العقلية الهندسة علم ويف

من الثالثُة وهي النجوم، علم مدخل يف رسالٌة ويتلوها الجومطريا رسالة (تمت
األقسام.) األربعة من األول الِقْسم
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األفالك وتركيب النجوم علم يف باألسطرنوميا املوسومة

الرحيم الرحمن هللا بسم

ُكوَن﴾ يُْرشِ ا أَمَّ َخرْيٌ آهللُ اْصَطَفى الَِّذيَن ِعبَاِدِه َعَىل َوَسَالٌم هلِلِ ﴿اْلَحْمُد
املدخل رسالة من فرغنا قد أنَّا منه، بروح وإيانا هللا أيدك الرحيم، البار األخ أيها اعلم
الخطوط يف الكالم واستوفينا والعقلية، الحسية الهندسة فيها وبيَّنا الهندسة، علم إىل
الرسالة هذه يف نذكر أن ونُريد يعرفوها، أَْن للمهندسني بد ال التي والزوايا واألشكال

فنقول: فيها، ما مثل النجوم علم ِمن طرًفا
وكمية األفالك تركيب معرفة هو منها قسم أقسام، ثالثَة ينقسم النجوم علم إن
ويسمى الفن، هذا من يتبعها وما وحركاتها وعظمها وأبعادها الربوج وأقسام الكواكب
واستخراج التقاويم وعمل الزيجات َحلِّ معرفُة هو قسٌم ومنها الهيئة»، «علم القسم هذا
وطوالع الفلك، بدوران االستدالل كيفية معرفة هو قسٌم ومنها ذلك، شاكل وما التواريخ،
النوع هذا ويسمى القمر، فلك تحت كونها قبل الكائنات عىل الكواكب وحركات الربوج،
يسهل كيما املدخل؛ شبه طرًفا نوع كل من الرسالة هذه يف نذكر أن فنُريد األحكام»، «علم

فنقول: للمبتدئني، تناولُُه ويقرب املتعلمني عىل الطريق
فالكواكُب والربوج، واألفالك الكواكب وهي أشياء ثالثة معرفة هو النجوم علم أصل
أدركت التي كباًرا كوكبًا وعرشون وتسعٌة ألٌف وهي مضيئات مستديرات كريات أجسام
والزهرة والشمس واملريخ واملشرتي ُزحل وهي: السيارة، لها: يقال سبعة منها بالرصد
يخصه. فلك السيارة السبعة من كوكب ولكل ثابتٌة لها: يُقال والباقية والقمر، وعطارد



األول) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

يف بعضها مركبة أفالك تسعة وهي مجوفات، مشفات كريات أجسام هي واألفالك
الجهات جميع من بالهواء محيٌط وهو القمر فلك إلينا فأدناها البصلة بعضكحلقة جوف
فلك وراء ومن بياضها، يف كاملح الهواء جوف يف واألرض ببياضها البيضة قرشة كإحاطة
الشمس، فلك الزهرة فلك وراء ومن الزهرة، فلك عطارد فلك وراء ومن عطارد، فلك القمر
فلك وراء ومن املشرتي، فلك املريخ فلك وراء ومن املريخ، فلك الشمس فلك وراء ومن
الكواكب فلك وراء ومن الثابتة، الكواكب فلك زحل فلك وراء ومن زحل، فلك املشرتي

ذلك: مثال وهذا املحيط، فلك الثابتة

األرض
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فوق املغرب إىل املرشق من يدور كالدوالب، الدوران دائُم املحيَط الفلك أن وذلك
سائر ويدير واحدة دورة وليلة يوم كل يف األرض تحت املرشق إىل املغرب ومن األرض،
الفلك وهذا يَْسبَُحوَن﴾، َفَلٍك ِيف ﴿َوُكلٌّ وجل: عز — هللا قال كما معه، والكواكب األفالك
وهذه بُرًجا، يسمى منها قسم كل البطيخة كجزر قسًما عرش باثني مقسوٌم املحيط
والقوس والعقرب وامليزان والسنبلة واألسد والرسطان والجوزاء والثور الحمُل أسماُؤها:
وكل درجة وستون ثالثمائة جملتها درجة ثالثون برج فكل والحوت، والدلو والجدي
دقيقة، وستمائة ألًفا وعرشون واحد جملتها دقيقة يسمى جزء كل جزءًا، ستون درجة
ثالثة، يسمى جزء وكل جزءًا ستون ثانية وكل ثانية يسمى جزءًا ستون دقيقة وكل

ذلك: مثال بلغ، ما بالًغا زاد وما والخوامس الروابع إىل وهكذا

األسدالرسطان
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نذكر أن نحتاج وصفها وقبل عدة، جهات من شتى بأوصاف توصف الربوج وهذه
والخريف والصيف الربيع وهي: أقسام، أربعة الزمان أن منها: ِذْكرها، من بد ال أشياء
وهي: أربعٌة واألركان والشمال. والجنوب واملغرب املرشق وهي: أربٌع، والجهات والشتاء،
واليبوسة. والرطوبة والربودة الحرارة وهي: أربٌع والطبائع واألرض. واملاء والهواءُ الناُر
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والدبور الصبا وهي: أربع والرياح والدم. والبلغم والسوداء الصفراء وهي: أربٌع واألخالُط
والتيماء. والجريباء

الربوج صفة ذكر يف فصل (1)

الطلوع، معوجة وستة الطلوع مستقيمة وستة جنوبية وستة شمالية ستة منها فنقول:
األرض، تحت وستة األرض فوق وستة ليلية وستة نهارية وستة إناث وستة ذكور وستة
وستة يمنة وستة هابطة وستة صاعدة وستة بالليل تطلع وستة بالنهار تطلع وستة

القمر. حيز من وستة الشمس حيز من وستة يرسة
واألسد والرسطان والجوزاءُ والثور الحمل فهي الشمالية الستة أما تفصيلها:
وأما أطول، والنهار أَْقَرصَ الليُل يكون منها واحد يف الشمُس كانت وإذا والسنبلة،
كانت وإذا والحوت، والدلو والجدي والقوس والعقرب امليزان فهي الجنوبية الستة
فهي الطلوع املستقيمة وأما أقرص، والنهار أطول الليُل يكوُن منها واحٍد يف الشمُس
من أكثر يف يطلع منها واحد وكل والقوس، والعقرب وامليزان والسنبلة واألسد الرسطان
ومن الجنوب إىل الشمال من هابطة تكون منها واحد يف الشمس كانت وإذا ساعتني،

النهار. من آخذ والليل الحضيض إىل األوج
وكل والجوزاء، والثور والحمل والحوت والدلو الجدي فهي الطلوع املعوجة وأما
من صاعدًة تكون منها واحد يف الشمُس كانت وإذا ساعتني، من أقل يف يطلع منها واحد
الذكور الستة وأما الليل، من آخذٌ والنهار األوج إىل الحضيض ومن الشمال إىل الجنوب
الليلية اإلناث الستة وأما والدلو، والقوس وامليزان واألسد والجوزاء الحمل فهي النهارية

والحوت. والجدي والعقرب والسنبلة والرسطان الثور فهي
السابع الربج إىل الشمُس فيه الذي الربج من فهي بالنهار تطلع التي الستة وأما
وأما الشمس، فيه الذي الربج إىل السابع الربج من هي بالليل تطلع التي والستة منها،
حيز من التي والستة الجدي، برج إىل األسد بُرج من فهي الشمس حيز من التي الستة
أربعة تنقسم الربوُج هذه آخَر وجٍه ومن الرسطان، برج إىل الدلو بُرج من هي القمر
والثور الحمل وهي: الليل، عىل النهار زائدة الشمال يف صاعدٌة ربيعيٌة ثالثة منها أقسام،
واألسد الرسطان وهي: النهار، من الليل آخذة الشمال يف هابطة صيفية وثالثة والجوزاء،
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امليزان وهي: النهار، عىل الليل زائدة الجنوب يف هابطٌة خريفية ثالثة منها والسنبلة،
وهي: الليل، من النهار آخذة الجنوب من صاعدٌة شتويٌة ثالثٌة ومنها والقوس، والعقرب

والحوت. والدلو الجدي
حارات ناريات مثلثات منها ثالثٌة أقسام أربعة أُخرى جهة من الربوج هذه وتنقسم
مثلثات منها وثالثة والقوس، واألسد الحمل وهي: واحده، طبيعة عىل رشقيات يابسات
والجدي، والسنبلة الثور وهي: واحدة، طبيعة عىل جنوبيات يابسات باردات ترابيات
الجوزاء وهي: واحدة طبيعة عىل غربيات رطبات حارات هوائيات مثلثات منها وثالثة
وهي: واحدة، طبيعة عىل شماليات رطبات باردات مائيات مثلثات ومنها والدلو، وامليزان
أربعة أثالث، ثالثة الربوُج هذه تنقسم أُخرى جهة من وكذلك والحوت، والعقرب الرسطان
الزمان ثابتة منها وأربعة والجدي، وامليزان والرسطان الحمل وهي: الزمان، منقلبة منها
والسنبلة الجوزاء وهي: الجسدين ذوات منها وأربعة والدلو، والعقرب واألسد الثور وهي:

والحوت. والقوس
أو عرش اثني من أكثر الربوج كانت لو أن الشكل هذا يف الوصف بهذا بَاَن فقد
بواجب فإذا ذكرنا، الذي الوجه هذا عىل األقسام هذه فيه استمرت َلَما ذلك من أقل
ومن واألتقن، األحكم إال يفعل ال — ثناُؤُه َجلَّ — الباري ألن عرش؛ اثني كانت الحكمة
أوسعها أنه وذلك األشكال، أفضل الشكل هذا ألن الشكل؛ كريات األفالك جعل هذا أجل
سطٌح به ويحيط متساوية وأقطاُرُه وسطه يف ومركُزُه حركة وأرسعها اآلفات من وأبعدها
أيًضا وجعل األوصاف، هذه غريه شكل يف يوجد وال نقطة عىل إال غريه يماس وال واحد
الكواكب هذه بني تنقسم عرش االثنا الربوُج وهذه الحركات، أفضل ألنها مستديرة؛ حركته
البيت فمنها شتى، وجوه من وخطوٌط أقساٌم فيها ولها وجوه، عدة من السيارة السبعة
الرأس يعني: الجوزهر ومنها والهبوط، الرشف ومنها والحضيض، األوج ومنها والوبال،
ربوبيُة ومنها الحدود، ربوبيُة ومنها الوجوه، ربوبيُة ومنها املثلثات، ربوبية ومنها والذنب،
وأن ذلك، وغري السهام، مواضع ربوبيُة ومنها عرشيات، االثنَي ربوبية ومنها النوبهرات،

كاألجساد. لها والُربُوج كاألرواح، السيارة الكواكب هذه
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والوبال البيوت ِذْكر يف فصل (2)

عطارد بيتا والسنبلة والجوزاء القمر بيت والرسطان الشمس بيُت األسد أَنَّ اعلم فنقول:
املشرتي بيتا والحوت والقوس املريخ بيتا والعقرب والحمل الزهرة بيتا وامليزان والثور
الشمس حيز ِمْن بيٌت الخمسة الكواكب هذه ِمْن واحٍد ولُكلِّ زحل، بيتا والدلو والجدي
يف لبعضها الكواكُب وهذه بيته، مقابلة يف كوكب كل ووبال القمر، حيز ِمْن وبيٌت
ومنها والحضيض األوج ومنها والهبوط الرشف فمنها مخصوصٌة، مواضُع بعض بيوت

ذلك: مثال الجوزهر،

األسدالرسطان
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واألوج ضده، والهبوط الفلك يف للكواكب موضع أََعزُّ فهو الرشُف فأما ذلك: تفسريُ
بيت وهو الحمل يف الشمس فرشُف ضده، والحضيض الفلك يف للكواكب موضع أعىل
القوس يف وأوجه الزهرة بيت امليزان يف زحل ورشف عطارد بيت الجوزاء يف وأوجها املريخ
الكواكب طريق تقاُطع الجوزهر: ومعنى القمر. بيت الرسطان يف وجوزهره املشرتي بيت
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ذنب واآلخر الجوزهر رأس ى يَُسمَّ أحدهما موضعني؛ يف الُربُوج يف بممرها الشمس لطريق
طريق يمنة عن أبراج ستة يف مسريُُه يكوُن الربوج يف سار إذا زحل أن وذلك الجوزهر،
فيحدث الشمس، طريق يرسة عن أبراج ستة ويسري اآلخر الجانب إىل يعرب ثم الشمس

مثاله: وهذا الذنب، واآلخر الرأس يسمى أحُدُهما موضعني يف تقاطٌع لطريقها
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الزيجات، يف ذلك مذكور لزحل ما مثل جوزهر السيارة الخمسة من كوكب ولكل
اختص وإنما العقدتان، أيًضا: لهما ويقال للقمر، الذي فهو التقاويم يف املذكور وأما
ولهما الكواكب كسري سري ولهما والدرج الربوج يف ينتقالن ألنهما التقاويم؛ يف ذكرهما

الكواكب. كداللة داللة
ودرجٍة واحد برج يف أحدهما عند األوقات من وقٍت يف والقمر الشمُس اجتمع وإذا
ملوضع محاذيًا يصري القمر ألن الشهر؛ آخر يف إال ذلك يكون وال الشمس، انكسفت واحدة
تَمنع ما مثل منكسفة فنراها أبصارنا عن الشمس نور فيمنع والدرجة الربج من الشمس
كانت وإذا الشمس، ولعني ألبصارنا محاذية مرت إذا الشمس نور أبصارنا عن غيم قطعة
يف إال القمر كسوف يكون وال القمر انكسف اآلخر إىل القمر وبلغ أحدهما عند الشمس
الشمس فيه الذي للربج املقابل الربج يف يكون الشهر نصف يف القمر ألن الشهر؛ نصف
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منكسًفا؛ القمر فرُيى القمر عىل إرشاقه عن الشمس نور فتمنع الوسط يف األرض وتكون
ذلك: ومثال الشمس، من النور يكتيس وإنما نفسه، من نور له ليس ألنه

الشمس

األرضالرأس

القمر

الذنب

ورشف الجوزاء، يف جوزهره ورأس السنبلة، يف وأوجه الرسطان، يف املشرتي ورشف
يف وأوجها الحوت يف الزهرة ورشف الحمل، يف وجوزهره األسد يف وأوُجُه الجدي يف املريخ
وجوزهره امليزان يف وأوجه السنبلة يف عطارد ورشف الثور، يف جوزهرها ورأس الجوزاء
التقويم من ذلك موضعه يعرف متحرك الربوج يف وأوجه الثور يف القمر ورشف الحمل، يف
ويف األوج، عند فهو قابلها أو األوج عند فهو الشمَس قارن إذا القمر أن وجملته والزيج،
مثل الحضيض األوج مقابلة ويف مثله، السابع الربج من هبوُطُه كوكب كل رشف مقابلة

مثله. السابع الربج من الذنب موضع الجوزهر رأس رشف مقابلة ويف ذلك،

والحدود والوجوه املثلثات أرباب ذكر يف فصل (3)

املثلثات»، «ربوبية تسمى رشكة بعض بيوت يف لبعضها السيارة الكواكب هذه أن اعلم
أن ذلك تفصيل «الحدود»، تسمى خطوط فيها ولها «الوجوه»، تسمى أقسام فيها ولها
ثالثة وتديرها ذلك، قبل من بني كما املثلثات تسمى واحدة طبيعة عىل أبراج ثالثة كل
الناريات املثلثات فأرباب املواليد، أعمار أثالث عىل بها يستدل املثلثات أرباب تسمى كواكب
زحل، والنهار بالليل ورشيكهما الشمس ثم املشرتي وبالليل املشرتي ثم الشمس بالنهار
ورشيكهما الزهرة ثم القمر وبالليل القمر ثم الزهرة بالنهار الرتابيات املثلثات وأرباب

114



الثالثة الرسالة

عطارد وبالليل عطارد ثم زحل بالنهار الهوائيات املثلثات وأرباب املريخ، والنهار بالليل
ثم الزهرة بالنهار املائيات املثلثات وأرباب املشرتي، والنهار بالليل ورشيكهما زحل ثم

القمر. والنهار بالليل ورشيكهما الزهرة ثم املريخ وبالليل املريخ

الوجوه أرباب ذكر يف فصل (4)

وجًها يسمى درجات عرش ثلث كل أثالث، ثالثة ينقسُم األبراج هذه من برج كل أن اعلم
املولود صورة عىل به يُستدل الوجه» «رب له: يُقال السيارة من كوكب إىل ذلك منسوبًا
وعرش املريخ وجه الحمل برج من األوىل درجات العرش ذلك تفصيل األُُمور، ظواهر وعىل
الثور من درجات وعرش الزهرة وجه األخرية درجات وعرش الشمس وجه الثانية درجات
من درجات وعرش ُزحل وجه األخرية والعرش القمر وجه الثانية والعرش عطارد وجه

الشمس. وجه األخرية والعرش املريخ وجه الثانية والعرش املشرتي وجه الجوزاء
توايل عىل واحٍد لكوكٍب وجٌه درجات عرش كل الحوت آخر إىل القياس هذا وعىل
ينقسم األبراج هذه من برج كل فإن وأربابها الحدود ذكر فأما — بَيَّنَّا َكَما — أفالكها
جزء كل درجة عرشة اثنتا وأكثرها درجتان منها جزء أقل الدرج مختلفة أقسام بخمسة
الحد» «رب له: يقال السيارة، الخمسة من الكوكب إىل الحد ذلك منسوبًا ا حدٍّ يُسمى منها
لحسابه صورنا وقد نصيب، فيها للقمر وال للشمس وليس املولود أخالق عىل به يستدل
الحد درج كمية والثاني الحد صاحب اسم من األول الحرف حرفان مكتوب فيها دائرة
وهذه الوجه درج كمية والثاني حرف الوجه صاحب اسم حرفان الوجوه حساب وكذلك
«ع». عطارد «ز» زهرة «ق» قمر شمس«ش» «ب» بهرام «م» مشرتي «ك» كيوان أسماؤها:
حساب الُوسطى والدائرُة حرفان حرفان الُحُدود حساُب فهو الدائرِة من األوسُع فأما

الوجوه.

السيارة الكواكِب ذكر يف فصل (5)

والزهرة، املشرتي وهما سعدان منها واثنان والقمر، الشمس وهما نريان منها اثنان فنقول:
الرأس وهما وعقدتان عطارد، وهو ممتزج وواحد واملريخ، زحل وهما نحسان منها واثنان

والذنب.
ذكر يابس بارد «زحل» سعد نهاري ناري حار ذكر «الشمس» طبائعها: ذكر
نحس لييل أنثى يابس حار «املريخ» سعد نهاري ذكر رطب حار «املشرتي» نحس نهاري
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رطب بارد «القمر» سعد ممتزج لطيف «عطارد» سعد ليلية مؤنثة رطبة باردة «الزهرة»
زحل. مثل «الذنب» املشرتي مثل «الرأس» أسود سعد لييل أنثى

زحل نور خلفها ذلك ومثل أمامها، درجة عرشة خمس الشمس نور أنوارها: ذكر
أمامه درجات ثماني املريخ نور خلفه ذلك ومثل قدامه، درجات تسع واحد كل واملشرتي
نور خلفه، ذلك ومثل أمامه درجات سبع واحد كل وعطارد الزهرة نور خلفه، ذلك ومثل

خلفه. ذلك ومثل قدامه درجة عرشة اثنتا القمر
الكواكب بني مقسومٌة وساعاتهما والنهار الليل أن اعلم والليايل: األيام من لها ما ذكر
االثنني يوم من ساعة وأول للشمس، الخميس ليلة من األحد يوم من ساعة ُل َفأَوَّ السيارة،
ساعة وأول للمريخ، السبت ليلة ومن الثالثاء يوم من ساعة وأول للقمر، الجمعة ليلة ومن
للمشرتي، االثنني وليلة الخميس يوم من ساعة وأول لعطارد، األحد وليله األربعاء من
وليلة السبت يوم من ساعة وأول للزهرة، الثالثاء وليلة الجمعة يوم من ساعة وأول
توايل عىل الكواكب هذه بني فمقسومة والنهار الليل ساعات سائر فأما لزحل، األربعاء
الشمس فلك دون فلكها التي للزهرة األحد يوم من الثانية الساعة أن ذلك مثال أفالكها،
فلكه الذي للقمر الرابعة والساعة الزهرة فلك دون فلكه الذي لعطارد الثالثة والساعة
السابعة والساعة للمشرتي السادسة والساعة لزحل الخامسة والساعة عطارد فلك دون
عرشة والحادية لعطارد والعارشة للزهرة والتاسعة للشمس الثامنة والساعة للمريخ
رب من يبتدئ والليايل األيام ساعات سائر الحساب هذا وعىل لزحل، عرشة والثانية للقمر

بَيَّنَّا. كما — أفالكها توايل عىل األوىل الساعة

األعداد من للكواكِب ما ذكر

ُهور والشُّ السنني من معلومة أعداد عىل داللٌة منها واحد لكل السيارة الكواكب هذه إن
عالم يف الكائنات بقاء ُطول وعىل املواليد أعمار كمية عىل بها يُستدلُّ والساعات واأليام

فمنها: والفساد، الكون

القمر عطارد الزهرة الشمس املريخ املشرتي زحل  
٥٢٥ ٤٨٦ ١١٥١ ١٤١ ٢٦٤ ٤٢٩ ١٦٥ العظمى
مح عو قب قط سو عط ٥١ الكربى
لط مح مب بط م ب مه ٤٣ الوسطى
كه ک ح يب يه يب ح الصغرى
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القمر عطارد الزهرة الشمس املريخ املشرتي زحل  
ک صح ح ي ل يب ك العدادات
    عه الجميع ب الذنب ح الرأس

أرباعه وقسمة الفلك دوران ذكر

املغرب ومن األرض فوق املغرب إىل املرشق من يدور كالدوالب الدوران دائم املحيط الفلك
وثمانني مائة أبراج ستة الفلك نصف األوقات دائم يف فيكون األرض، تحت املرشق إىل
تحت درجة وثمانني مائة أبراج ستة اآلخر والنصف يمنة، ويسمى األرض فوق درجة
من املغرب أفق يف نظريتها غابت املرشق أفق من درجة طلعت وكلما يرسة، يسمى األرض
بالليل طلوعها وستة بالنهار طلوعها أبراج ستة األوقات دائم يف فيكون منه السابع الربج
أخرى ودرجة املغرب أفق يف نظريتها وأخرى املرشق أفق يف درجة األوقات دائم يف ويكون
وتد تسمى األرض تحت منحطة نظريتها وأخرى العارش، وتد ويسمى السماء كبد يف
درجة، تسعون منها ربع كل أرباع بأربعة منقسًما األوقات دائم يف الفلك فيكون الرابع
الهواء، يف الصاعد الرشقي الربع لها: يقال درجة، تسعون السماء وتد إىل املرشق أفق فمن
وتد ومن الهابط، الجنوبي الربع لها: يقال درجة تسعون املغرب وتد إىل السماء وتد ومن
وتد ومن الظلمة، يف الهابط الغربي الربع لها: يقال درجة تسعون األرض وتد إىل املغرب
ذلك: مثال وهذا الصاعد، الشمايل الربع لها: يقال درجة تسعون املرشق وتد إىل األرض

ا�رشقا�غرب

وسط السماء

ب
قوتد الغر

رش
 ال

تد
و

وتد األرض
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السنة أرباع وتغيريات الربوج الشمسيف دوران ذكر

دورة وربع يوًما وستني وخمسة ثالثمائة كل يف عرش االثني الربوج يف تدور الشمس
بالنهار تكون وكًرسا وليلة يوًما درجة كل ويف وكًرسا، يوًما ثالثني برج كل يف تقيم واحدة
وتقرب الهواء يف الشمالية الربوج يف الصيف يف وتكون األرض تحت وبالليل األرض فوق
من وتبعد الهواء، يف وتنحط الجنوبية الربوج يف الشتاء يف وتكون رءوسنا سمت من
الفلك يف تنحط الحضيض ويف األرض، من وتبعد الفلك يف ترتفع األوج ويف رءوسنا، سمت

وصورته: مثاله اآلتية والدائرة األرض من وتقرب

الجوزاء

الشمس

الرسطان

الثور
الحمل

الجديالدلوالحوت

س
قو

ال
ب

قر
لع

ا
زان

ا/ي

نبلة
الس

األسد

يف األوج

األرض

الشمس

األزمان» وتغيريات «الفلك أرباع يف الشمس نزول ذكر

الزمان، واعتدل والنهار، الليل استوى الحمل برج من دقيقة أول الشمس نزلت إذا
األودية، وسالت الثلوج، فذابت النسيم وهب الهواء، وطاب الربيع، ودخل الشتاء، وانرصف
الزهر وتألأل الحشيش، ونما الزرع، وطال العشب، ونبت العيون، ونبعت األنهار، ومدت
الرضوع، ودرت البهائم، ونتجت األرض، وجه واخرضَّ النور، وتفتح الشجر، وأورق
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وفرح وازَّينت، زخرفها األرض وأخرجت األرض، وجه عىل وانترشت الحيوانات، وتكوَّنت
للناظرين. وتجلت تزينت، شابة جارية كأنها الدنيا وصارت واستبرشوا، الناس

الصيف دخول ذكر

النهار وأخذ وقرصالليل، النهار طول تناهى الرسطان وأول الجوزاء آخر الشمس بلغت إذا
السموم، وهبت الهواء، وحمي الحر، واشتد الصيف، ودخل الربيع، وانرصف النقصان، يف
وسمنت الثمار، ونضجت الحصاد، وأدرك الحب، واستحكم العشب، ويبس املياه، ونقصت
وبطر النعم، أخالف ودرت الريف، وكثر األرض، وأخصبت األبدان، قوة واشتدت البهائم،

جمال. ذات رعناء منعمة غنية عروس كأنها الدنيا وصارت اإلنسان،

الخريف دخول ذكر

الليل وأخذ أخرى، مرة والنهار الليل استوى امليزان وأول السنبلة آخر الشمس بلغت وإذا
الشمال، ريح وهبت الهواء وبرد الخريف ودخل الصيف وانرصف النهار، عىل الزيادة يف
الثمار، ورصمت األشجار، ورق واصفر العيون، وغارت األنهار، وجفت الزمان، وتغري
وماتت البهائم، وهزلت األرض، وجه واغرب العشب، وفني الحب، وأحرز البيادر، وديست
الناس وأخذ الدفئة، البلدان يطلب والوحش الطري وانرصف الحرشات، وانحجزت الهوام،
الشباب. أياُم عنها تََولَّْت قد ُمْدِبرة كهلة كأنها الدنيا وصارت للشتاء، القوت يحرزون

الشتاء دخول ذكر

الزيادة، يف الليل وأخذ النهار، طول تناهى الجدي؛ وأول القوس آخر الشمس بلغت وإذا
األشجار، ورق وتساقط الهواء، وخشن الربد، واشتد الشتاء، ودخل الخريف، وانرصف
األبدان، قوى وضعفُت األرض، باطن يف الحيوانات هوام وانحجرْت النبات، أكثُر ومات
وجه وكلح الهواء، وأظلم األنداء، وكثرت الغيوم، ونشأت زينته، من األرض وجُه وَعِرَي
قد هرمة عجوز كأنها الدنيا وصارت ف، الترصُّ عن الناس وُمنع الزمان، وهرم األرض،
العام يف كان كما الزمان عاد الحمل وأول الحوت آخر الشمس بلغت وإذا املوت، منها دنا

العليم. العزيز تقديُر ذلك دأبه، وهذا األول
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الشمس من وحاالته الربج يف زحل دوران ذكر

يقيم واحدة، دورًة — بالتقريب سنة ثالثني كل يف — عرش االثني الربوج يف يدور زحل
وتُقابلُُه ساعة، عرشة اثنتَي دقيقة كل ويف شهًرا، درجة كل ويف ونصًفا سنتني برج كل يف
مرة مرتني، وتربعه منه السابع يف الشمُس صارت إذا واحدة مرة سنة كل يف الشمُس
واحدة، ودرجة واحد برٍج يف معه صارْت إذا مرة سنة كل يف وتقارنه يرسة، ومرة يمنة
طلوع قبل بالغدوات املرشق من يوًما عرشين بعد زحل ويظهر الشمُس، تجاوُزُه ثم
واحًدا ثالثمائة أخرى مرة تقارنه أن إىل الشمس مفارقة وقت من ُزحُل ويسريُ الشمس،
وثالثون وأربعة ومائة مرشًقا مستقيًما يوًما وعرشون وثالثة مائة ذلك من يوًما، وثمانني
وفيما سنة، كل يف دأبهما وذلك مغربًا، مستقيًما يوًما وعرشون وأربعة ومائة راجًعا يوًما

ذلك: مثال ييل

مستقيم

راجع ب
غر
رشقم
م

الشمس من وحاالته الربوج يف املشرتي دوران ذكر

كل يف يقيم واحدة مرة بالتقريب سنة عرشة اثنتي يف عرش االثني الربوج يف يدور املشرتي
الشمس وتقابله وليلة، يوًما دقائق خمس كل ويف شهًرا ونصف درجتني كل ويف سنة برج
يرسى، ومرة يمنى مرة مرتني وتربعه منه، السابع الربج يف معه صارْت إذا مرة كل يف
الشمس تجاوزه ثم واحدة، ودرجة واحد برج يف معه صارت إذا مرة سنة كل يف وتقارنه
من املشرتي ويسري طلوعها، قبل بالغدوات املرشق من يوًما عرشين بعد املشرتي ويظهر
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ذلك من يوًما وتسعني وتسعة ثالثمائة أخرى دفعة مقارنتها وقت إىل مفارقتها وقت
وأربعة ومائة راجًعا يوًما عرش وأحد ومائة مرشًقا مستقيًما يوًما وأربعون وأربعة مائة
وصورته: املذكور ذلك مثال دائرة وهذه دأبهما، وذلك مغربًا، مستقيًما يوًما وأربعون

مستقيم

راجع

ب
رشقمغر

م

الشمس من وحاالته الفلك يف املريخ دوران ذكر

خمسة برج كل يف يقيم بالتقريب واحًدا شهًرا إال سنتني مدة يف الفلك يف يدور املريخ
يف رجع فإذا يوم، وبعض يوم مقدار درجة كل يف ويقيم وينقص يزيد يوًما وأربعني
عند واحدة مرة املدة هذه يف الشمس وتقابله وينقص يزيد أشهر ستة فيه أقام الربج
مرة املدة هذه يف وتقارنه يرسى ومرة يمنى مرة مرتني وتربعه السابع الربج من رجوعه
تحت املريخ ويسري الشمس تجاوره ثم واحدة، ودرجة واحد برج يف معه صارت إذا
مقدار الشمس طلوع قبل املرشق من بالغدوات يظهر ثم شهرين، مقدار الشمس شعاع
يوًما ٨٥٨ أخرى مرة تقارنه أن إىل له الشمس مفارقة وقت من املريخ ويسري شهرين،
وهذا مغربًا مستقيًما يوًما و٤٥٥ راجًعا يوًما و٨٨ مرشًقا مستقيًما يوًما ٣٢٥ ذلك من

العليم. العزيز تقدير ذلك دأبه،
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الفلك يف الزهرة دوران ذكر

الشمس فتسبق تارة السري ترسع أنها غري الشمس دوران مثل الربوج يف تدور الزهرة
راجعة وهي مرة فتقارنها خلفها وتصري فرتجع السري يف تبطئ وتارة قدامها، وتصري
من طالعة أيام خمسة بعد ظهرت راجعة وهي قارنتها فإذا مستقيمة، وهي أخرى ومرة
لها: فيقال الليل، أواخر يف تطلع أشهر ثمانية وترى الشمس طلوع قبل بالغدوات املرشق
ثم ترى، ال أشهر ثالثة شعاعها تحت وتسري بالشمس وتلحق السري يف ترسع ثم مرشقية
الليل أول يف تغيب ثم أشهر ثمانية فرتى الشمس غروب بعد املغرب يف بالعشيات تظهر
أخرى مرة تقارنها أن إىل مستقيمة وهي الشمس مقارنتها وقت فمن مغربية وتسمى
عن تبعد ما وأكثر مستقيمة والباقي راجعة يوًما ٤٥ تكون ذلك ومن يوًما، ٤٧٨ يكون

دأبها. وذلك خلفها، ذلك ومثل قدامها، درجة ٤٨ الشمس

الشمس من وحاالته الفلك يف عطارد دوران ذكر

الشمس مفارقة وقت من عطارد أن غري منها الزهرة حاالت مثل الشمس من عطارد حاالت
ذلك من يوًما ١٢٤ يكون الحال؛ تلك عىل أخرى مرة يقارنها أن إىل السري مستقيم وهو
ذلك ومثل قدامها درجة ٢٧ الشمس من يبعد ما وأكثر مستقيًما، والباقي راجًعا يوًما ٢٢
ويغرب مرات، ثالث ويرشق مرات، ست ويحرتق مرات، ثالث سنة كل يف ويرجع خلفها،

دأبه. وذلك مرات، ثالث

الشمس من وحاالته الفلك يف القمر دوران ذكر

يف ويقيم مرة، شهر كل يف مرة عرشة اثنتَي عربية سنة كل يف الربوج يف يدور القمر
ويقابل بالتقريب، ساعتني درجة كل ويف وليلة يوًما منزل كل ويف وثلثًا يومني برج كل
شهر كل يف ويقارنها يرسة، ومرة يمنة مرة مرتني ويربعها مرة، شهر كل يف الشمس
كل نوره يف يزيد ثم ويهل الشمس، مغيب بعد املغرب يف يظهر ثم يومني، يرى فال مرة
ثم شهر، كل من عرش الرابع البدر ليلة النور من ويمتلئ يستكمل أن إىل سبع نصف ليلة

الشهر. آخر يف يمحق أن إىل السبع نصف ليلة كل فينقص النقصان يف يأخذ
ْرنَاُه َقدَّ ﴿َواْلَقَمَر تعاىل: هللا قال كما — منزلة وعرشون ثمانيٌة الُربُوج يف وللقمر
بُرج كل ويف منازل، سبعُة منها أبراج ثالثة كل ويف اْلَقِديِم﴾ َكاْلُعْرُجوِن َعاَد َحتَّى َمنَاِزَل

122



الثالثة الرسالة

الذراع، الهنعة الهقعة الدبران الثريا البطني الرسطان أسماُؤها: وهذه وثلث، منزلتان
منازل وهذه السماك، العواء الرصفة الزئرة الجبهة الطرف النثرة الربيع: منازُل وهذه
سعد الخريف: منازل وهذه البلدة، النعائم الشولة القلب اإلكليل الزبانيان الغفر الصيف
وهذه الحوت، بطن املؤخر الفرع املقدم الفرع األخبية سعد السعود سعد بلع سعد الذابح
برج وهو الزهرة، ووبال زحل وهبوط الشمس ورشف املريخ بيت الحمل الشتاء: منازل
منه دقيقة أول الشمس نزلت إذا ربيعي الصفراء املرة طبيعته منقلب ذكر رشقي ناري

يوًما. تسعني أشهر ثالثة ينقص والليل يزيد النهار وأخذ والنهار، الليل استوى
وهو املريخ ووبال القمر ورشف الزهرة بيت «الثور» حدود وخمسة أوُجه ثالثة وله
وخمسة وجوه ثالثة وله السوداء، املرة وطبيعته ربيعي، ثابت جنوبي لييل ترابي برج
ذكر هوائي برج وهو املشرتي ووبال الذنب وهبوط الرأس ورشف «الجوزاء» حدود،
وله الليل، وقرص النهار طول ينتهي آخره ويف جسدين ذو دموي ربيعي غربي نهاري
ووبال املريخ وهبوط املشرتي ورشف القمر بيت و«الرسطان» حدود، وخمسة وجوه ثالثة

بلغمي. صيفي منقلب شمايل لييل أنثى مائي برج وهو زحل
وجوه ثالثة وله يوًما، تسعون النقصان يف والنهار بالزيادة الليل يبتدئ أوله ويف
وهو زحل وبال وهو هبوط وال رشف فيه وليس الشمس بيت «األسد» حدود، وخمسة
وخمسة وجوه ثالثة وله صفراء مرة طبيعته صيفي ثابت رشقي نهاري ذكر ناري برج
ترابي برج وهو املشرتي ووبال الزهرة وهبوط ورشفه عطارد بيت «السنبلة» حدود،
والنهار الليل يستوي آخره ويف السوداء، طبيعته جسدين ذو صيفي جنوبي أنثي لييل
وهبوط زحل ورشف الزهرة بيت «امليزان» حدود، وخمسة وجوه ثالثة وله أخرى، مرة
أوله ويف دموي، خريفي منقلب غربي نهاري هوائي ذكر برج وهو املريخ ووبال الشمس

يوًما. تسعون أشهر ثالثة النهار عىل بالزيادة الليل يبتدئ
الزهرة ووبال القمر وهبوط املريخ بيت «العقرب» حدود، وخمسة وجوه ثالثة وله
«القوس» حدود، وخمسة وجوه ثالثة وله بلغمي، شمايل خريفي أنثى لييل مائي برج وهو
ذو نهاري ذكر ناري برج وهو عطارد ووبال الرأس وهبوط الذنب ورشف املشرتي بيت
وله النهار وِقَرصُ الليل طوُل ينتهي آخره ويف الصفراء، املرة طبيعته خريفي جسدين
ووبال املشرتي وهبوط املريخ ورشف زحل بيُت «الجدي» حدود، وخمسة ُوُجوه ثالثُة
النهار يأخذ أوله ويف جنوبي شتوي السوداء طبيعتُُه منقلب لييل ترابيٌّ برٌج وهو القمر
بيت «الدلو» حدود، وخمسة وجوه ثالثة وله أشهر، ثالثة النقصان يف والليل الزيادة يف
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غربي ناري ذكر هوائي برج وهو الشمس وبال هو بل هبوط وال رشٌف فيه وليس زحل
الزهرة ورشف املشرتي بيت «الحوت» حدود، وخمسة وجوه ثالثة وله دموي شتوي ثابت
الليل يستوي آخره ويف بلغمي، شمايل لييل أنثي مائي برج وهو ووباله عطارد وهبوط
ذلك األول، العام يف كان ما مثل الزمان ويستأنف الحمل، أول الشمس تنزل ثم والنهار،

العليم. العزيز تقدير

الكواكب قران يف فصل (6)

بينا كما — املختلفة بحركاتها عرش االثني الربوج هذه يف تسري السيارة الكواكب وهذه
وإذا كلها، أو ستة أو خمسة أو أربعة أو وثالثة واحد برج يف اثنان منها اجتمع فربما —
األوقات أكثر يف وأما مقرتبان، إنهما يقال: الربج من واحدة درجة يف اثنان منها اجتمع
أو متفرقًة كانت كيف والدرج الربوج يف مواضعها فيعرف الربوج يف متفرقة تكوُن فإنها

الزيج. أو التقويم من مجتمعة

االثنيعرش البيوت ذكر

طالعة درجة اللحظة تلك يف تكون أن من بُدَّ فال األُُمور من أمر حدث أو مولود ولد إذا
بيت طالع يُسمى يتلوها فما درجة ثالثني تمام إىل الدرجة تلك فمن املرشق أفق من
إىل درجة ثالثني تمام ومن برجني، من أو واحد برج من الدرج تلك كانت سواء الحياة
بيت الثالث يسمى درجة تسعني تمام وإىل املال، بيت الثاني يسمى درجة ستني تمام
وخمسني مائة تمام وإىل اآلباء، بيت الرابع يسمى درجة وعرشين مائة تمام وإىل اإلخوة،
بيت السادس يُسمى درجة وثمانني مائة تمام وإىل األوالد، بيت الخامس يسمى درجًة
مائتني تمام وإىل األزواج، بيت السابع يسمى درجات وعرش مائتني تمام وإىل األمراض،
بيت التاسع يسمى درجة وسبعني مائتني وإىل املوت، بيت الثامن يسمى درجة وأربعني
وثالثني ثالثمائة وإىل الرسطان، بيت العارش يسمى درجة ثالثمائة تمام وإىل األسفار،
الثاني يسمى درجة وستني ثالثمائة تمام وإىل الرجاء، بيت عرش الحادي يسمى درجة
ألنها ذكرها؛ تركنا كثرية أشياء عىل يدل البيوت هذه من بيت وكل األعداد، بيت عرش

برشحها. األحكام ُكتُب يف مذكورٌة
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األفالك عالم إىل واشتياقها النفس تََجرُّد يف فصل (7)

علم يف نظر إذا الفهم العاقل أن منه، بروح وإيانا هللا أيدك الرحيم، البار األخ أيها اعلم
حركاتها وعجيب الكواكب هذه وعظم دورانها ورسعة األفالك هذه سعة يف وفكر النجوم
إىل الصعود إىل نفسه تشوقت قبل؛ وصفنا كما أوصاِفها وغرائب الربوج هذه وأقسام
الثقيل الجسد بهذا هناك ما إىل الصعوُد يُمكُن ال ولكن معاينة، هناك ما إىل والنظر الفلك
آرائها فساد أو أفعالها سوء من يشء يعقها ولم الجثة هذه فارقت إذا النفس بل الكثيف،
كونها ألن زمان؛ بال عني طرفة من أقل يف هناك فهي أخالقها؛ رداءة أو جهاالتها وتراكم
هو عشقها كان فإذا معشوقه، حيث العاشق؛ نفس تكون كما ومحبوبها همتها حيث
هذه وشهواتها الجرمانية املحرقة املحسوسة اللذات هذه ومعشوقها الجسد هذا مع الكون
تفتح وال األفالك عالم إىل الصعود تشتاق وال هاهنا من تربح ال فهي الجسمانية الزينة
سائحًة القمر فلك تحت تبقى بل املالئكة ُزَمر مع الجنة تدخل وال السماوات، أبواب لها
الفساد من وتارة الفساد إىل الكون من تارة املتضادة املستحيلة األجسام هذه قعر يف
أحقابا فيها البثني العذاب ليذوقوا غريها جلوًدا بدلناهم ُجلوُدُهم نضجت كلما الكون إىل
والريحان، الروُح هو الذي األرواح عالم برد فيها يذوقون ال واألرُض السماواُت دامت ما
أَْن اْلَجنَِّة أَْصَحاَب النَّاِر أَْصَحاُب ﴿َونَاَدى القرآن، يف املذكور الجنان رشاب لذَة يجدون وال
الظاملني اْلَكاِفِريَن﴾، َعَىل َحرََّمُهَما هللاَ إِنَّ َقالُوا هللاُ َرَزَقُكُم ا ِممَّ أَْو اْلَماءِ ِمَن َعَليْنَا أَِفيُضوا
— وسلم وآله عليه هللا صىل — هللا رسول عن ويروى األشياء لحقائق الكافرين ألنفسهم

األرض.» يف والنار السماء يف «الجنة قال: أنه
وتسكني حواسه ورفض جسده َخْلع عىل قدر َمن أنه القديمة الحكمة يف ويُْحَكى
يعشق كان بطليموس إن ويُقال: الجزاء، بأحسن هناك ُجوزي الفلك؛ إىل وصعد وساوسه
والكواكب وأبعادها األفالك فمسح الفلك إىل به صعد ُسلًَّما الهندسة علم وجعل النجوم، علم

وهكذا. بالجسد ال بالنفس الصعود ذلك كان وإنما املجسطي، يف َدوَّنَه ثم وأعظامها
صعد أنه — السالم عليه — النبي إدريس وهو بالحكمة، املثلث هرمس عن ويُحكى
األرض إىل نزل ثم الفلك، أحوال جميع شاهد حتى سنة ثالثني معه ودار زحل، فلك إىل

َعِليٍّا﴾. َمَكانًا ﴿َوَرَفْعنَاُه تعاىل: هللا قال النجوم، بعلم الناس فخرب
وخلعت بنفيس، خلوت ربما الرمزاني: شبه الثالوجيا كتاب يف أرسططاليس وقال
جميع عن خارًجا ذاتي يف داخًال فأكون بدن، بال مجرٌد جوهٌر كأني ورصُت بدني،
من جزء أني فأعلم باهتًا متعجبًا له أبقى ما والبهاء الُحْسن من ذاتي يف فأرى األشياء،

الرشيف. الفاضل األعىل العالم أجزاء
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هذا وفارقت ديوجانس يا لك قلت ما فعلت إذا الذهبية: الوصية يف فيثاغورس وقال
قابل وال اإلنسانية إىل عائد غري سائًحا حينئٍذ فتكون الجو يف نحًال تصري حتى البدن

للموت.
فأنا الهيكل هذا فارقت إذا له: وصية يف للحواريني — السالم عليه — املسيح وقال
تكونوا حتى تخالفوني فال ذهبتم حيثما معكم وأنا ربي عرش يمنة عن الهواء يف واقف

غًدا. السماء ملكوت يف معي
وأنكم الرصاط عىل لكم واقف «أنا طويلة: له خطبة يف هللاملسو هيلع هللا ىلصألصحابه رسول وقال
هيئة عىل الدنيا من خرج من القيامة يوم منزًال مني فأقربكم غًدا الحوض عىل ُدون سَرتِ

بعدي.» لوا تبدِّ ال أال بعدي تُغريوا ال أََال تركته، ما
اإلنسان وأن الجسد مفارقة بعد النفس بقاء عىل دليٌل كلها واألخبار الحكايات فهذه
يف وزهدت واملآثم، الشهوات درن من وَصَفْت الدنيا هذه يف نفسه استبرصْت إذا العاقل
ودخول السماء إىل الصعود عن يشء يعوقها ال الجسد مفارقة عند فإنها هنا، ها الكون

شعر: بالعربية قيل النفوس هذه مثل ويف املالئكة مع هناك والكون الجنة

ده��م م��ع��اه��ده ج��ادت ف��ودع��ن��ا ب��ي��ن��ن��ا ك��ان ك��وك��بً��ا إال ك��ان وم��ا
ن��ج��م أش��ك��ال��ه ب��ي��ن وأض��ح��ى ف��ف��از ب��م��ث��ل��ه أَْوَل��ى ال��ع��ل��وي ال��م��س��ك��ن رأى

بيت: بالفارسية وقيل

أم��ان ب��ه��اب��ي ك��زم��ك خ��واه��ي ب��دت��را ن��ي��ا ت��أم��رك خ��واه��ي
ب��ان ن��رد ب��رش��وب��ي ب��ف��ل��ك ب��س ب��ج��وي ن��ه��ف��ت��ي خ��ي��ره زم��ي��ن زي��ر

أيًضا: وقيل

ت��ب��اه ج��اودان��ه ن��ب��اش��ن��د ك��ه وم��اه وزه��ره أف��ت��اب أي��ن خ��ن��ك
راه زي��ك ه��رك��زا ن��ك��ردن��د ك��ه دون��د خ��وي��ش ن��ه��اد ب��ري��ك ه��م��ه
ش��اه��ن��ش��اه أف��ت��اب ج��ش��م��ه أن��د م��ل��ك ك��ان س��ت��ار ك��وئ��ي راس��ت
وس��ي��اه وح��رب ك��ي��ن ب��ت��دي��ي��ن ي��ا م��ش��غ��ول ن��ائ��ح��ة ب��خ��وان��ي��د ت��ه
ك��ن��ن��دن��ك��اه ه��م��ي ب��دي��ك��ر ي��ك روي��اروي ب��ي��ش ن��ن��د دوس��ت��ا
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يف أن إال املنزلة، بهذه صار قبل من ذكرت كما املرتبة هذه نفسه رتبة بلغ فمن
ٍر ُرسُ َعَىل ﴿إِْخَوانًا وجل: عز — هللا «قال» باملكاره، محفوفٌة لكنها جنة السماوات هذه
علم يف الناظرين زماننا أهل أكثر ألن الرسالة؛ هذه يف املعاني هذه ذكرنا وإنما ُمتََقاِبلنَِي﴾،
النبوات، بأرسار جاهلون الدين، أمر أحكام يف متحريون اآلخرة، أمر يف شاكُّون النجوم
واحتجْجنا صناعتهم، من الدين أُُمور صحة عىل فدللناهم والحساب، البعث منكرون

لتبيانهم. وأوضح فهمهم من أقرب ليكون علمهم؛ من عليهم

والكواكب والربوج األفالك انحصار علة يف فصل (8)
مخصوص عدد يف

طبقات تسع األفالك كون علة أن منه، بروح وإيانا هللا أيدك الرحيم، البار األخ أيها اعلم
عىل واقتصارها وعرشين ثمانية القمر ومنازل سبعة السيارة والكواكب عرش اثني والربوج
طرًفا؛ ذلك من نذكر ولكن معرفتها، ُكنه البرش فهم يبلغ ال جليلٌة حكمٌة فيه األعداد؛ هذه
املوجودات ومطابقة العدد خواص يف بالنظر املرتاضني املتعلمني لنُُفوس تنبيًها ليكون
ا َلمَّ الحكماء هؤالء أن وذلك الفيثاغوريني، الحكماء رأي عىل وطبيعته العدد لخواص
املوجودات أحواَل تأملوا ثم لغريه ليست يَّة َخاصِّ عدد لكل وجدوا العدد طبيعة يف نظروا
طبيعة عن بحثوا ثم أكثر، وال أقل ال مخصوص عدد عىل اقترص قد منها نوع كل فوجدوا
فيها، اإللهية الحكمة إتقاُن لهم واستبان مطابقني، فكانا العدد ذلك يَّة وَخاصِّ املوجود ذلك

وخواصه. العدد طبيعة بحسب املوجودات إن قالوا: هذا أجل فمن
وكون الحكمة إتقاُن له تبني األعداد؛ تلك وخواص وأنواعه العدد طبيعة عرف فمن
كامل، عدد ألول مطابٌق سبعة السيارة الكواكب فكون مخصوصة، أعداد عىل املوجودات
ألول مطابق عرش اثني الربوج وكون مجذور، فرد عدد ألول مطابق تسعًة األفالك وكون
مجموعة السبعة كانت وملا تام، لعدد مطابق وعرشين ثمانية املنازل وكون زائد، عدد
رضب من وعرشون وثمانية أربعة يف ثالثة رضب من عرش االثنا وكان وأربعة ثالثة من
واالثنا السبعُة وكانت األعداد، هذه عىل مقصورة صارت الحكمة فبواجب أربعة؛ يف سبعة
لألعداد مطابقًة الفاضلة املوجودات لتكون عدًدا؛ وعرشون ثمانية مجموُعها والتسعة عرش

الفاضلة.
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خواصالكواكب اختالف حكمة يف فصل (9)

سعدان منها واثنان نريان منها اثنان السيارة السبعة الكواكب كون يف الحكمُة وأما
ثابتة وأربعة منقلبة منها أربعة عرش االثني الربوج وكون ممتزج، وواحد نحسان واثنان
يُحىص، مما أكثر ذلك يف فالحكمُة خللها؛ يف العقدتني وكون جسدين، ذوات وأربعة
— وتعاىل سبحانه — الباري أن وذلك الباقي، عىل دليًال ليكون طرًفا منها نذكر ولكن
خفيٍّا باطنًا وبعضها يخفى ال جليٍّا ظاهًرا بعضها املوجودات حال جعل حكمته بواجب
وحاالتها، وأعراضها األجسام جواهر الجلية الظاهرة املوجودات فمن الحواس، تدركه ال
للحواس الجلية الظاهرة املوجودات ومن النفس، جواهر الخفية الباطنة املوجودات ومن
جعل ثم اآلخرة أُُمور العقول أكثر عن الخفية الباطنة املوجودات ومن الدنيا، أمور أيًضا
والقمر؛ الشمس ان: النَّريِّ ذلك فمن الخفي، الباطن عىل دليًال جليٍّا ظاهًرا منها كان ما
والنقصان الزيادة من أهلها وحاالت الدنيا أمور عىل دليٌل القمر هو الذي أحدهما فإن
من أهلها وحاالت اآلخرة أمور عىل دليل الشمس هي التي واألخرى واملحاق، والتغيري

واإلرشاق. والنور والكمال التمام
الدنيا أبناءِ سعادة عىل دليٌل أحدهما فإن والزهرة؛ املشرتي السعَدين حاُل ذلك ومن
األكل من الدنيا نعيم عىل لهم َدلَّْت املواليد عىل استولْت إذا أنها وذلك الزهرة؛ وهي
وأما فيها، السعداء من فهو الدنيا يف حالُُه هذه كانت وَمْن وامليالد، والنكاح والرشب
عىل لهم دل املواليد عىل استوىل إذا أنه وذلك اآلخرة؛ أبناء سعادة عىل دليٌل فهو املشرتي
الدنيا يف حاله هذه كانت ومن التقى، ومحض الورع وصدق الدين وصحة األخالق صالح

اآلخرة. يف السعداء من فهو
الدنيا أبناء منحسة عىل دليل أحدهما فإن واملريخ، زحل النحسان: أيًضا ذلك ومن
واملرض والفقر والبؤس الشقاء عىل ذلك دل املواليد عىل استوىل إذا أنه وذلك زحل؛ وهو
فإنه املريخ وأما فيها، األشقياء من فهو الدنيا يف حالُُه هذه كانت ومن األمور، يف والعرس
من الرشور عىل لهم دل املواليد عىل استوىل إذا أنه وذلك اآلخرة، أبناء منحسة عىل دليٌل
فهو الدنيا يف حالُُه هذه كانت ومن األرض، يف والفساد والرسقة والقتل والفجور الفسق
عىل داللة فسعادتُُهما والزهرة املشرتي مولده عىل استوىل من وأما اآلخرة، يف األشقياء من
عىل داللة فنحوستهما واملريخ زحل مولده عىل استوىل ومن واآلخرة، الدنيا يف السعادة
الدنيا أمور عىل دليٌل فهو والنحوسة بالسعادة عطارد امتزاج وأما واآلخرة، الدنيا منحسة
أحوال تقلُّب عىل تدل وحاالتها املنقلبة الربوج كون وأما باألخرى، إحداهما وتعلق واآلخرة
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الجسدين ذوات والربوج اآلخرة أبناء أحوال ثبات عىل تدل الثوابت والربوج الدنيا، أبناء
باآلخر. أحدهما واآلخرة الدنيا أمور تعلق عىل تدل

العقدتان وأما مثله، وأوتاُدُه منقلٌب برٌج وهو الرسطان الدنيا طالع إن قيل: وقد
ولكنهما جسمني وال بكوكبني فليسا الذنَب واألُخرى التنني رأس إحداهما تسمى اللتان
داللٌة ولهما الكواكب، كحركات الربج يف حركاٌت ولهما — قبل بَيَّنَّا َكَما — خفيان أمران
ذاتيهما فخفاءُ األفعال َظاِهَرا الذات خفيَّا وهما النحوس الكواكب كداللة الكائنات عىل
يسمون خفية وذواتُها ظاهرة أفعالُها نفوًسا العالم يف أن عىل يدل أفعالهما وظهوُر
هي املالئكة فأجناُس الشياطني، وأحزاب الجن وقبائُل املالئكة أجناُس وُهْم الروحانيني،
من وقتًا قبُل متجسدًة كانت وقد الخليقة، وصالح العالم بحفظ موكلٌة خريٌة نفوٌس
يف وساحت ونجت وفازت بذاتها، واستقلت أجسادها وفارقت واستبرصت فتهذبت الزمان
السماوات دامت ما ملتذٌة مرسورٌة فرحانٌة مغتبطٌة فهي السماوات، وسعة األفالك فضاء

واألرض.
متجسدة كانت وقد مفسدة، رشيرٌة نفوٌس فهي الشياطني ومردة الجن عفاريت وأما
رؤية عن عميًا فبقيْت متهذبة وال مستبرصة غري أجسادها ففارقت الزمان من وقتًا قبُل
فهي اللطيفة، املعاني يف الفكري النطق عن بُكًما الصواب استماع عن ا صمٍّ الحقائق
تهوي شعب ثالثة ذي املظلمة األجسام من قعر يف غائصٌة الهيوىل، بحر ظلمات يف سابحٌة
دأبُُهم فذلك بالكون، غريها ُجلُوًدا بدلناهم بالبالء جلوُدُهم نضجْت كلما الربزخ هاوية يف
وال األرواح، عالم نسيم برد يجدون ال أحقابًا فيها البثني واألرض السماوات دامت ما

يبعثون. يوِم إىل حالهم فهذه املعارف، رشاب لذة يذوقون
أَْوَكِد من أنهما وذلك النريين، كسوُف فهو والذنب الرأس تأثريات من الظاهر وأما
والريبة التهمة تزول لكيما النريين كسوف الحكمُة اقتضت وإنما كسوفهما، يف األسباب
الشخصني محنة صارْت وإنما انكسفا، ما إلهني كانا فلو إلهان، بأنهما املرتابني قلوب من
األنبياء عىل الشيطان من املحنة أَْعَظِم أن عىل دليًال ليكون خفيني؛ بأمرين الجليلني النريين
ذلك فِمن وأقماُرُهم، آدم بني ُشُموُس هم األنبياء ألن — أجمعني عليهم هللا صلوات —
السفينة يف نوح مع ُرُكوبه وقصة الجنة من له وإخراجه البرش أبي آدم مع إبليس قصُة
موىس مع وقصته املنجنيق إصالح يف النار يف ُطِرَح يوم الرحمن خليل إبراهيَم مع وقصتُُه
العاملني، رب كالم ليس لعله تسمع الذي الكالم هذا أن إليه وسوس حني — السالم عليه —
وزكريا املسيح مع وقصته تََراِني﴾، َلْن َقاَل إَِليَْك أَنُْظْر أَِرنِي ﴿َربِّ موىس: قال ذلك فعند

129



األول) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

هذه ذكرنا وإنما رشحها، يطول معروفٌة األنبياء من وغريهم — السالم عليهم — ويحيى
أمر يف َشاكُّون النجوم علم يف الناظرين زماننا أهل أكثر ألن الرسالة؛ هذه يف األحرف
والبعث، للحساب منكرون النبوات، بأرسار جاهلون الدين، أحكام يف متحريون اآلخرة،
لبيانهم، وأوضح فهمهم من أقرب ليكون صناعتهم؛ من أنكروه ما تحقيق عىل فَدَلْلنَاهم

العلوم. فنون يف عملناها التي رسائلنا سائر يف فعلنا وكذلك

النجوم أحكام علم يف فصل (10)

نذكر أن فنريد واملقدمات املدخل شبه األفالك وتركيب الهيئة علم من طرًفا ذكرنا قد وإذ
باالستدالل: يعرف الذي «األحكام» علم من طرًفا أيًضا

علم تصحيح يف مختلفون العلماء أن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا اعلم
يف الكائنات عىل دالالت الفلكية لألشخاص أن ويعتقد يرى من فمنهم وحقيقته، األحكام
دالالتها، مع أيًضا وتأثريات أفعاًال لها أن ويعتقد يرى من ومنهم كونها، قبل العالم هذا
حكمها أن ترى بل البتة دالالت وال تأثريات وال أفعاٌل لها ليس أن ويعتقد يرى َمن ومنهم
األحكام، أصحاُب فُهم دالالت لها إن قالوا: الذين فأما بزعمهم، واملوات الجمادات ُحكم
واعتبار فيها والنظر وتأثرياتها لحركاتها باإلرصاد العناية بكثرة دالالتها عرفوا وإنما

عنها. البحث وشدة أحوالها
بعد وقرنًا أمة بعد أمة واألعوام والشهور األيام ممر عىل أُُمورها لتصاريف والناس
وأما طويل، برشح كتبهم يف ذكروها كما الكتب يف أَثبتوه منها شيئًا أدركوا كلما قرن
عن وأَعرضوا العلم هذا يف النظر تركوا الجدل أهل ِمْن طائفٌة فهم ذلك أنكروا الذين
لتصاريف والتأمل عنها البحث وأغفلوا ودورانه، وحركاته وأشخاصه الفلك أحوال اعتبار

والبغضاء. العداوة وناصبوهم أهلها وعاَدوا وأنكروه ذلك فجهلوا أمورها
فلك تحت التي الكائنات يف وتأثريات أفعاًال دالالتها مع لها أن ذكروا الذين وأما
بحثهم من أشد وبحث األحكام أصحاب طريق غري آخَر بطريٍق ذلك عرفوا فإنما القمر،
وتأييد النفسانية والعلوم الروحانية الفلسفة طريق وهو اعتبارهم من أكثر واعتبار
للفلسفة للمحبني إرشاًدا ليكون طرًفا الفن هذا من نذكر أن ونُريد ربانية، وعناية إلهي

الفلسفة. علم أعني: فيها؛ ورغبة عليها لهم وداللة فيها والراغبني
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وملوك هللا مالئكة هم الفلك كواكب أن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا فاعلم
هللا خلفاءُ وهم بريته، وسياسة خالئقه وتدبري عامله لعمارة تعاىل هللا خلقهم سماواته
هم ووالَّ بالده، وملكهم خلفهم أرضه، يف هللا خلفاءُ هم األرض ُملُوك أَنَّ كما أفالكه، يف
عىل أحكامهم بإنفاذ أنبيائه رشائَع ويحفظوا عباَده، ويسوسوا بالده، ليعمروا عباده عىل
البلوغ من يمكنهم ما غايات وأتم فيهم يتأتى ما حاالت أحسن عىل نظامهم وحفظ عباده،

اآلخرة. يف وإما الدنيا يف إما إليها يصلون ما نهايات وأفضل إليها
تحت التي الكائنات هذه يف الكواكب هذه أحكاُم تجري والقياس املثال هذا فعىل
وكيفيتها معرفتها الناس أكثر عىل تدق خفية وتأثريات لطيفة أفعال ولها القمر، فلك
وإنما رعيتهم، يف وتدبريهم امللوك سياسة كيفية معرفة والجهال الصبيان عىل تدق كما
تأثريات كيفية يَعرف ال أيًضا فهكذا لألُُمور، املتأملون والبالغون العقالء منها ذلك يعرف
والفالسفة، الحكماء من العلوم يف الراسخون إال الكائنات هذه يف وأفعالها الكواكب هذه
هللا بتأييد السماء من املؤيدون اإللهية، العلوم يف الناظرون الربانية، املعارف يف البالغون

لهم. وإلهامه

أشخاص إىل العلوي أشخاصالعالم قوى ُوُصول كيفية يف فصل (11)
والفساد» الكون عالم هو «الذي السفيل العالم

جميع إىل إشارة هو إنما «العالم» الحكماء: قول معنى أن منه، بروح وإيانا هللا أيدك اعلم،
حيوان أو واحدة كمدينة واحد عالم وهو الصفات، من بها يتعلق وما املوجودة األجسام
ومنها األفالك عالم فمنها حسب، قسمني تنقسم كلها األجساُم كانت ملا ولكن واحد،
والفساد؛ الكون عالم ويسمى واألرض، واملاء والهواء النار هي التي األربعة األركان عالم
سطح مقعر منتهى إىل املحيط الفلك سطح أعىل ِمن هو األفالك عالم حد أول إن فنقول:
فلك سطح مقعر من هو األركان عالم وحد الهواء، ييل مما ثم القمر فلك وهو األثري، فلك
العلوي ألن السفيل؛ العالم واآلخر العلوي العالم أحُدُهما ويسمى األرض، منتَهى إىل القمر
الكلية النفس رتبُة فهو الفلك فوق الذي وأما املركز، ييل مما والسفيل املحيط ييل مما هو
إىل املحيط الفلك لدن من جميًعا العاملني يف التي األجسام جميع يف قواها ساريٌة هي التي

ثناؤه. جل — الباري بإذن األرض مركز منتهى
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األشخاص يف فهي العالم نحو الكلية النفس يف ترسي قوة أول أن أخي يا واعلْم
بعد ثم السيارة، الكواكب يف ذلك بعد ثم الثابتة، الكواكُب هي التي النرية الفاضلة
والنبات املعادن من منها الكائنة األشخاص ويف األربعة األركان من دونها فيما ذلك

والحيوان.
كمثال جميًعا؛ والجزئية الكلية األجسام يف الكلية النفس قوى رسيان مثال بأن واعلم

األرض. مركز نحو شعاعاتها ومطارح الهواء، يف والكواكب الشمس نور رسيان
أفالكها ذرى أعىل إىل بحركاتها تارة ترتقي السيارة الكواكب بأن أخي يا واعلم
منها وتستمد الثابتة، الكواكب تسمى التي الفاضلة األشخاص تلك من وتقرب وأوجاتها،
والفساد الكون عالم من وتقرب الحضيض إىل تنحط وتارة والقوى، والفيض النور
قوُة ترسي كما فيها فترسي السفلية األشخاص هذه إىل والقوى الفيضات تلك وتوصل
بَيَّنَّا كما البدن أطراف سائر إىل تصُل األعصاب بتوسط ثم الدماغ، يف الحيوانية النفس
شعاعاتها مع والفيضات القوى تلك وصلت فإذا واملحسوس، الحاس رسالة يف كيفيتها
واألرض، واملاء والهواء النار هي التي األربعة األركان يف أوًال ترسي فإنها العالم هذا إىل
اختالف ويكون والحيوان والنبات املعادُن هي التي الكائنات لكون سببًا ذلك يكون ثم
ال األزمان، واختالف األماكن واختالف الفلك أشكال اختالف بحسب وأنواعها أجناسها
هو الذي — ثناُؤُه َجلَّ — هللا إال أوصافها وتفاُوت أشخاصها وفنون كثرتها أحٌد يعلم

شاء. كيف ومصورها ومنشئها وبارئها خالُقها

ومناحسها الكائنات سعادات كيفية بيان يف فصل (12)

املرشق، إىل املغرب ومن املغرب إىل املرشق من كالدوالب الدوران دائم املحيط الفلك أن اعلْم
الزيجات يف بني هو كما الربوج توايل عىل الحركات وأن دائمة، هكذا أيًضا والكواكب
نهاًرا وال ليًال تنقطع ال متصلة والفساد الكون يف دائمة الكائنات أيًضا وهكذا والتقاويم،
يف السيارُة الكواكُب تكون أن الزمان من وقت يف اتفق إذا ولكن صيًفا، وال شتاءً وال
الُفضىل النسبة عىل بعض من بعضها يكون أو حدودها أو بيوتها أو إرشافها أو أوجاتها
القوى تلك رست والثمن، والربع والثلث النصف وهي املوسيقية، النسبة تُسمى التي
الذي السفيل العالم هذا إىل الكواكب تلك بتوسط ووصلت الكلية النفس من ذلك عند
وأجود طبائع وأصبح مزاج أعدل عىل الكائنات السبب بذلك وحدث القمر فلك دون هو
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هي التي نهاياتها وتمام غاياتها مدى أقىص إىل وبلغت وكملت وتمت ونمت ونشأت نظام
وإذا وخريات، سعادة عنها يتكون وما واألوصاف األحوال تلك وتسمى نحوها، قاصدة
أيًضا، بالضد الكائنات أمر كان ذلك ضد عىل الكواكب ومواضع الفلك شكل يكون أن اتفق
الرشور وسبب الفلك مناحس تلك وسميت نهاياتها، وتمام غاياتها بلوغ من وتناقصت
يف واملذاهب اآلراء رسالة يف بَيَّنَّا َكَما عارضة بأسباب ولكن األول، بالقصد ذلك يكون وال

وحده. هللا شاء إن — هناك من فاعرْفها وأسبابها، الرشور علل باب

الكائنات يف الكواكب تأثريات اختالف علة يف فصل (13)
القمر فلك دون التي الفاسدات

شعاعاتها ومطارح الهواء عىل الكواكب إرشاق أن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا اعلم
مختلف بل بواحد، ليس لها القابالت قبول ولكن واحد، َسنن عىل األرض مركز عىل

جواهرها. اختالف بحسب
وجه وسخن نورها، من الهواء أضاءت األفق من أرشقْت إذا الشمس أن ذلك مثال
الطني، وجف — العلوية اآلثار رسالة يف بيَّنا كما — شعاعاتها انعكاس من األرض
واسودت القصارين، ثياب وابيضت اللحم، ونتن الثمر، ونضج الشمع، والن الثلج، وذاب
الضوء ى وَرسَ املرايا، كوجه الوجوه الصقيلة السطوح من الشعاع وانعكس وجوههم،
الحيوانات، أكثر أبصاُر وقويْت الصافية، واملياه والبلور كالزجاج الشفافة األجسام يف
الحيوانات، من شاكلها وما وردان وبنات والخفافيش كالبوم بعضها أبصار وضعفت
ومزاجها وتركيبها جواهرها اختالف بحسب األشياء هذه يف التأثريات تلك اختالف فيكون
يف الكواكب سائر لتأثريات قبولها اختالُف املثال هذا وعىل واحد، فاإلرشاُق وإال وقبولها،

السنني. وتحاويل املواليد
من وقٍت يف الكواكب أحوال سعادة من محمود شكل للفلك اتفق إذا آخر، ومثال
الناس، ومواليد الحيوانات أجناس ِمن مواليد عدة الوقت ذلك يف ويولد األزمان، أوقات
والدهاقني التجار أوالد من وبعُضُهم والرؤساء، امللوك أوالد من بعُضُهم يكون ولكن
لسعادة قبولهم يكون فال واملكدين واملساكني الفقراء أوالد من وبعضهم النعم، وأرباب
حسنْت إذا املكدين أوالد أن وذلك مرتبته، بحسب منهم واحد ُكلُّ بل واحد، سنن عىل الفلك
الناس، وأوساط النعم وأرباب التجار أوالد مرتبة يبلغوا أن فهو السعادة من أحوالهم
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سعادة قبلوا إذا امللوك وأوالد امللوك، أوالد مرتبة يبلغوا أن فهو التجار، أوالد حسن وإذا
ُكلُّ وكذلك ذلك، عن بهم قرص نحسوا وإن والسلطان، امللك رسير وبلغوا ارتقوا الفلك

املرتبة. يف دونها ما إىل درجة من ينحط ِذْكُرُهم تقدم الذين أولئك من واحٍد
وشكل مختلفة، بُلدان يف واحد ووقت واحد طالع يف مواليد عدة اتفق أنه آخر، ومثال
بالد يف وبعضهم العرب، بالد يف بعضهم أن غري خطباء، شعراء يكونوا أن عىل يدل الفلك
بلده، يَّة لَخاصِّ قبوًال أرسع العربي ألن يختلف فقبولُُهم األرمن، بالد يف وبعضهم النبط،
يف الكواكب تأثريات تختلف والقياس املثال هذا وعىل دونه، واألرمني ذلك، دون والنبطي

هناك. من فاعرْفه طويل، برشح األحكام كتب يف ذلك علل ذكرت وقد الكائنات.
أفالكها يف السيارة الكواكب لهذه بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلْم

مختلفٌة. حاالٌت بها املختصة
والرجوع واالستقامة والُوُقوف الحركة يف واإلبطاء السري يف الرسعة ذلك: فمن
العرض يف والذهاب امليل يف والكون الحضيض إىل واالنحطاط األوجات يف واالرتفاع
الربوج هذه يف أيًضا ولها املختلفة، األوصاف من ذلك يشاكل وما الجوزهر إىل والبُلُوغ
وما والنوبهرات والحدود واملثلثات والهبوط والرشف والوبال كالبيوت وأنصبٌة أقساٌم
وانرصافات ومقارنات واتصاالت بعض، إىل بعضها مناظرات أيًضا ولها ذلك، شاكل
هذه شاكل وما عنها الزوال أو يليها ما أو األوتاد يف والكون وتغريب، وترشيق واحرتافات
فيما األوصاف هذه من طرًفا ذكرنا وقد طويل، برشح األحكام كتب يف املذكورة األوصاف

الرسالة. هذه من تقدم
بحركاتها الُربُوج هذه ُموازاة يف تسري السيارة الكواكب هذه أن أخي يا واعلم
أو ستة أو خمسة أو أربعة أو ثالثة أو واحد بُرج يف منها اثنان اجتمع فربما املختلفة،
الربوج يف متفرقة فتكوُن األوقات أكثر يف وأما الطوال، األزمان يف الندرة يف وذلك كلها،
أي يف والزيجات التقاويم من والدقائق والدرج الربوج من مواضعها وتعرف ودرجاتها،

شئت. زمان وأي وقت
والجنود كاألعوان وسائرها كامللك، الكواكب بني من الشمس أن أخي يا واعلم
الجيش، كصاحب واملريخ كالكاتب، وعطارد العهد، وويل كالوزير والقمر التمثيل، يف
لها واألفالك والخدم، كالجواري والزهرة الخزائن، كصاحب وزحل كالقايض، واملشرتي
كالقرى، والدرجات كاملدن، والوجوه والحدود والسوادات كالبلدان والربوج كاألقاليم،
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والدكاكني املحال يف كاملنازل الدقائق يف والثواني املدن يف واألسواق كاملحال والدقائق
بلده يف كالرجل بيته يف والكوكب األجساد، يف كاألرواح الربوج يف والكواكب األسواق، يف
يف كالرجل مثلثه يف والكوكب وسلطانه، ِعزِِّه يف كالرجل رشفه يف والكوكب وعشريته،
حده يف والكوكب ولباسه، ِزيِِّه يف كالرجل وجهه يف والكوكب ضيعته، أو دكانه أو منزله
حيزه يف والكوكب مرتبته، أَْعَىل يف كالرجل أوجه يف والكوكب وسجيته، خلقه يف كالرجل

ورفقائه. أصحابه ويف به الالئقة حاله يف كالرجل
حال يف كالرجل حيزه غري يف والكوكب املدبر، املختلف كالرجل وباله يف والكوكب
هبوطه يف والكوكب غريبة، بلدة يف الغريب كالرجل فيه له حظ ال برج يف والكوكب منكر،
مرتبته، عن الساقط الحال الوضيع كالرجل حضيضه يف والكوكب املهني، الذليل كالرجل
أمره، يف كاملتحري والواقف كاملريض، واملحرتق املحبوس، كالبطل الشعاع تحت والكوكب
كالضعيف السري والبطيء الصحيح، كاملقبل السري والرسيع املخالف، كالعايص والراجع

كالهرم. التغريب يف والكوكب النشيط، كالرجل الترشيق يف والكوكب القوة، الذاهب
من واملقرتنان وطره، كقايض واملنرصف حاجته، نحو الذاهب كالطالع والناظر
فيه، الحاصل لليشء الحارض كالرجل الوتد يف والكوكب الناس، من كالقرينني الكواكب
يف كاملولود الطالع يف والكوكب الفائت، أو كالذاهب والزائل املنتظر، كالجاني الوتد ومائل
لقاء إىل كالذاهب الثالث ويف سيكون، الذي كاملنتظر الثاني ويف الكون، يف اليشء أو الظهور
املستعد كالرجل الخامس ويف معدنه، يف اليشء أو آبائه دار يف كالرجل الرابع ويف اإلخوان،
كالرجل السابع ويف املتعوب، املنهزم كالهارب السادس ويف يرجو، بما الفرحان أو للتجارة
املسافر كالرجل التاسع ويف الوجل، الخائف كالرجل الثامن ويف املحارب، املنازع املبارز
املعروف وسلطانه عمله يف كالرجل العارش ويف سلطانه، من الزائل الوطن من البعيد
كاملحبوس عرش الثاني ويف املحب، املوافق الواد كالرجل عرش الحادي ويف به، املشهور

فيه. هو ملا املبغض ملوضعه الكاره
جاوز وإذا مقرتنان، إنهما فيقال: الفلك من درجة يف منها كوكبان توارى وإذا
قد واالتصاُل به، اتصل قد فيقال: باآلخر لحق وإذا انرصف، قد فيقال: اآلخر أحدهما
أو الفلك سدس درجة ستون بينهما يكون أن وهو بالنظر، يكون وقد باملقارنة يكون
درجة وثمانون مائة أو الفلك، ثلث درجة وعرشون مائة أو الفلك ربع درجة تسعون
األسباب، من بسبب املتوادين كالرجلني فهما التسديس يف تناظرا فإذا الفلك، نصف
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الرتبيع يف تناظرا وإذا والخلق، الطبع يف املتفقني كالرجلني فهما التثليث يف تناظرا وإذا
املقابلة يف تناظرا وإذا لنفسه، األمر منهما واحد كل يدعي اللذين املتعاملني فكالرجلني

وصورته: مثاله وهذا املتغارمني، كالرشيكني أو املتنازعني كالرجلني فهما
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من مواضع سبعة من بعض إىل بعضها الكواكب مناظرة أن الصورة بهذه تبني فقد
شعاعاتها. ومطارح مناظراتها ومعنى الفلك درجات

نوًرا وتمألها فتضيئها الفلك درجات جميع إىل شعاعاتها تطرح الكواكب أن واعلم
النجوم علماء ذكر وإنما وبسيطها، الدائرة أجزاء جميع ييضء الرساج أن كما وضياءً،
املعلومة الدرجات تلك من العالم هذا يف تأثرياتها وبيان أفعالها لظهور منها مواضع سبعة
بحسب هي إنما العالم هذا يف وتأثرياتها الكواكب أفعال ألن بعًضا؛ بعضها ملناسبات
األرض، مركز من وأبعادها األرض جرم إىل أجرامها نسب أعني: األرض؛ من مناسباتها
رسالة يف النسب هذا علم من طرًفا بيَّنا وقد بعض، إىل بعضها حركاتها تناُسب بحسب أو

املوسيقى.
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الكائنات من به يخرب فيما الغيب علم يدعي ال املنجم أن يف فصل (14)

كما األمر وليس الغيب، ادعاء هو النجوم أحكام علم أن يظنون الناس من كثريًا أن واعلم
األسباب، من سبب وال علل وال استدالل بال يكون ما يعلم أن هو الغيب علم ألن ظنوا؛
من ملك وال األنبياء من نبي وال كاهن وال منجم ال كذلك الخلق، من أحد يعلمه ال وهذا

وجل. عز — هللا إال املالئكة
مع وانقىضومىض كان قد ما فمنها أنواع، ثالثة اإلنسان معلومات أن أخي يا واعلم
الزمان يف سيكون ما ومنها الحارض، الوقت يف موجود كائن هو ما ومنها املايض، الزمان
ملا واإلخبار السماع أحدها طرق؛ ثالثة املعلومات من الثالثة األنواع هذه إىل وله املستقبل،
كائن هو ما عىل االستدالل والثالث حارضموجود، هو ملا اإلحساس هو واآلخر ومىض، كان
فمنها أنواع؛ عدة إىل ينقسم وهو وأدقها، الطرقات ألطف الثالث الطريق وهذا املستقبل، يف
بتأويل ومنها واالعتبار، والروية بالفكر ومنها والكهانة، والفأل بالزجر ومنها بالنجوم،
باكتساب، ذلك وليس وأرشفها، أََجلَُّها وهذا واإللهام، والوحي بالخواطر ومنها املنامات،
فهو النجوم علم فأما عباده، من يجتبيه أن شاء ملن — اسُمُه عز — هللا من موهبة ولكن
والفأل، الزجر وهكذا وطلبه، العلم تعلم يف واجتهاد وجهد وتكلف اإلنسان من اكتساب
شاكلها؛ وما املنامات وتأويل والعرافة والقيافة والكهانة الحىص ورضب الكف يف والنظر
العلم من الفن وهذا واالعتبار، والروية والفكر والنظر التعلُّم إىل فيها اإلنسان يحتاج كلها

منه. بيشء يختص واحد وكل بعض، عىل بعضهم الناس فيه يتفاضُل
امللل فمنها أنواع، سبعُة املنجمون عليها يستدل التي الكائنات أن أخي يا واعلم
مرة بالتقريب سنة ألف كل يف تكون التي الكبار القرانات من عليها يستدل التي والدول
ومن بلد، إىل بلد ومن أمة، إىل أمة ومن أمري، إىل أمري من اململكُة تنتقل أن ومنها واحدة،
التي القرانات من ُحُدوثها وعىل عليها يستدل التي وهي آخَر، بيت أهل إىل بيت أهل
وما امللك، رسير عىل األشخاص تبدل ومنها واحدة، مرة سنة وأربعني مائتني كل يف تكون
كل يف تكون التي القرانات من عليها يستدل التي والفتن الحروب من ذلك بأسباب يحدث
الرخص من سنة كل يف تحدث التي والكائنات الحوادُث ومنها واحدة، مرة سنة عرشين
واألعالل واألمراض والقحط واملوتان والوباء والبالء والحدثان والخصب والجدب والغالء
التقاويم، بها خ تؤرَّ التي العالم سني تحاويل من حدوثها عىل ويستدل منها، والسالمة
واالجتماعات األوقات من عليها يستدل التي يوًما ويوًما شهًرا شهًرا األيام حوادث ومنها
يف الناس من واحد لواحٍد املواليد أحكام ومنها التقاويم، يف بها تؤرخ التي واالستقباالت
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مواليدهم أُُصول يف الكواكب ومواضع الفلك تشكُّل لهم يوجبُُه ما بحسب سنيهم تحاويل
واستخراج والرسقة كالخرب األُُمور من الخفيات عىل االستدالل ومنها سنيهم، وتحاويل

عنها. والسؤال املسألة وقت طالع من عليها يستدل التي واملسائل الضمري
الناس؛ من واحد لكل صالح كونها قبل الكائنات معرفة يف ليس أنه أخي يا واعلم
قبل واملصائب والحزن للخوف واستشعاًرا للهمِّ واستجالبًا للعيش تنغيًصا ذلك يف ألن
نفوسهم، بذلك لريضوا الرسائر هذه عن وبحثهم العلم هذا يف الحكماء نظر وإنما حلولها،
العاقل اإلنسان أن وذلك ؛ وأََجلُّ منه أرشُف هو ما إىل ي الرتقِّ عىل العلم بهذا ويستعينوا
وِعَلِله أسبابه وعن الرس هذا عن وبحث العلم هذا يف نظر إذا القلب املستيقظ املحصل
رقدة من واستيقظْت الغفلة، نوم من نفسه انتبهت الدنيا حب من سليم بقلب واعتربها
عند فأبرصْت البصرية، عنُي لها وانفتحْت الخطيئة، موت من وانبعثْت وانتعشْت الجهالة،
وتحققت اآلخرة، الدار اليقني بعني ورأت املوجودات، حقائق وعرفت األُُمور، تصاريف ذلك
الدنيا، يف الكون يف وزهدت إليها، وتشوفت أجلها ومن بها ذلك عند وعلمت املعاد، أمر
موجبات علمت إذا تحزن وال تجزع وال تغتم فال الدنيا، مصائُب عليها تهون ذلك فعند
يف زهد من قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن ذُكر كما واملصائب، املخاوف من الفلك أحكام
َفاتَُكْم َما َعَىل تَأَْسْوا َال ﴿ِلَكْي تعاىل: هللا قول ذلك وتصديق املصائب. عليه هانت الدنيا

آتَاُكْم﴾. ِبَما تَْفَرُحوا َوَال
ما علم إذا اإلنسان أن فمنها: كثرية، فوائد النجوم علم معرفة يف أن أخي يا واعلم
بأن ال بعضها نفسه عن يدفع أن أمكنه األيام؛ بعد كائن أو املستقبل يف حادث من يكون
ويستعدون الناس سائُر يَفعل كما لها يستعد أو منها يتحرز ولكن كونها ويدفع يمنع
وملواضع باالدخار الغالء ولسني الكن بأخذ الصيف ولحر الدثار بجمع الشتاء برد لدفع
علمهم مع ذلك، شاكل وما املخاوف عند األسفار وترك عنها والبُعد منها بالهرب الفتن

وعليهم. لهم هللا كتب ما إال منها يُصيبُُهم ال بأنهم
أن أمكنهم كونها قبل الحوادث الناس علم متى أنه وهي أيًضا، أخرى وخصلة
والصالة وبالصوم إليه واإلنابة والتوبة تعاىل هللا إىل والترضع بالدعاء نزولها قبل يدفعوها
منه. يحذرون ما عنهم ويدفع ويرفع نزوله يخافون ما يرصف أن إياه والسؤال والقربان
وأحكام الرشائع سنن وتأملت النواميس، أرسار يف نظرت إن أنك أخي يا واعلم
ذكرت الذي هذا كان النواميس واضعي أغراض أجل أن لك وتبني علمت الديانات،
رشائع احفظوا لهم: فقال إرسائيل، بني أوىص — السالم عليه — موىس أن وذلك لك،
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ويرخص دعائكم، يسمع تعاىل هللا فإن بوصاياها، واعملوا عيلَّ هللا أنزل التي التوراة
ومتى أعدائكم، رش عنكم ويكف وأوالدكم، أموالكم ويكثر بالدكم، ويخصب أسعاركم،
واستغِفروا، نصوًحا، توبًة جميًعا هللا إىل فتوبُوا الزمان، ومصائب األيام حوادث خفتم
يرصف حتى وترضًعا خوًفا وادعوه والعالنية، الرس يف ُقوا وتََصدَّ وصوموا، له، وصلُّوا
محن من بكم ينزل ما عنكم ويكشف تحذرون، ما عنكم ويدفع تخافون، ما رش عنكم
— السالم عليه — املسيح وصية كانت املثال هذا وعىل أيامها، وحوادث ومصائبها الدنيا

ألمته. ملسو هيلع هللا ىلص محمد وصية نُكرر أن بنا حاجة وال الحواريني، ألصحابه

علم يف النظر عن نََهْوا قد واملتنسكني الورع وأهل الحديث وأصحاب الفقهاء أن واعلم
علوم يف النظر ويكره الفلسفة، علم من جزءٌ النجوم علم ألن عنه؛ نهوا وإنما النجوم
الرشيعة أحكام من يعرف وال الدين علم يتعلم لم من وكل والصبيان لألحداث الفلسفة
علم تعلم قد من فأما وتركه، جهله يسعه وال عليه فرض هو وما إليه يحتاج ما قدر
يرضه ال الفلسفة علم يف نظره فإن الناموس، أمر وتحقق الدين أحكام وعرف الرشيعة
الشديد وبالعقاب اآلخرة وبثواب استبصاًرا املعاد أمر ويف تحقًقا، الدين علم يف يزيده بل
إخواننا وجميع وإيانا هللا وفقك قربة، تعاىل هللا وإىل رغبة اآلخرة ويف اشتياًقا وإليها يقينًا،

الرشاد. سبيل إخواننا وجميع وإيانا وهداك السداد طريق

رب هلل والحمد الصفاء، إخوان رسائل من األسطرنوميا يف الثالثة الرسالة (تمت
الطاهرين.) الطيبني وآله محمد رسوله عىل والسالم والصالة العاملني،
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الجغرافيا يف

الرحيم الرحمن هللا بسم

— الصفاء إخوان رسائل من واألقاليم األرض صورة يعني جغرافيا يف الرابعة الرسالة
أقدارهم. هللا صان

ال ألنه به؛ جهلهم من أثخن سرت له وال خلقه، ألسنة عىل ظاهٌر وهو إال رس هلل ما
هللا فوجد تُرجعون، إليه ثم يعود، وإليه بدأ منه امُلنتهى، ربك وإىل هو إال هو ما يعلم
كثرة وكل كثرة، كل بعد وحده إنسان، كل كثرة قبل وحده الباري، حسابه فوقاه عنده
آدم ابن يا تعود، وإليه بدأت الباري فمن املوجودات وكل تعود، وإليه بدأت الواحد فعن
هللا أنا آدم ابن يا تموت، ال حيٍّا جعلتك وصيتي وقبلت أطعتني إن يموت، ال حي هللا أنا

فيكون. كن لليشء: تقول أجعلك أطعني فيكون، كن لليشء: أقول
املوجودات جميع يف النظر هو منه، بروح وإيانا هللا أيدهم إخواننا، مذهب أن أجل من
ارتباط كيفية عن والكشف نظامها مراتب وعن وجدانها علة وعن مبادئها عن والبحث
صورتها وكيفية األرض حال نذكر أن إىل احتجنا ثناؤه؛ جل باريها بإذن بعللها معلوالتها
من الهواء يف وقوفها وبكيفية بحالها املعرفة أن وذلك العالم؛ مركز يف وقوفها وسبب
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بقائها، ومادة ونشوئها أجسادنا َكْون بدأ ومنها أجسامنا وقوف عليها ألن الرشيفة؛ الُعلُوم
نفوسها. مفارقتها عند عودها وإليها

األفالك، عالم إىل نفوسنا ِهمم لرتقي سببًا يكون العالم هذا يف النظر فإن وأيًضا
األفالك عالم يف أفكارنا وكثرة الروحانيني، محل يف أفكارنا جوالن ويكثر العليني، مسكن
االنبعاث إىل ذلك ويدعوها الجهالة، ورقدة الغفلة نوم من نفوسنا النتباه سببًا تكون
األجساد عالم من الرحلة يف ويرغبها والدوام، البقاء عالم إىل والفساد الكون عالم من
طرًفا الرسالة هذه يف ذكرنا وقد املقربني، املالئكة وجوار األرواح عالم إىل الشياطني وجوار
ومن السبعة، األقاليم من فيه وما منها، املسكون الربع وصفة األرض صورة كيفية من
الهيئة علم يف بالنظر للمبتدئني طريًقا ليكون واملدن؛ واألنهار والرباري والجبال البحار
املتعلمني، أفكار يف تصورها ويقرب الكواكب، ودوران الربوج وطوالع األفالك وتركيب
َخَلْقَت َما ﴿َربَّنَا يقولون: الذين واألرض السماوات ملكوت يف للمتفكرين تأملها ويسهل
ِلْلُموِقِننَي﴾، آيَاٌت اْألَْرِض ﴿َوِيف تعاىل: هللا وقال النَّاِر﴾، َعذَاَب َفِقنَا ُسبَْحانََك بَاِطًال َهذَا

اْلُموِقِننَي﴾. ِمَن َولِيَُكوَن َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َمَلُكوَت إِبَْراِهيَم نُِري ﴿َوَكذَِلَك وقال:

األرض من املسكون الربع يف وما األقاليم صفة يف فصل (1)
واملدن واألنهار والرباري والبحار الجبال من فيها ما مع

واملدن الجزائر من البحار يف وما

أما الهواء، يف وقوفها وكيفية الست وجهاتها األرض صفة نذكر أن نحتاج وصفها وقبل
تطلع حيث من فالرشق واألسفل، والفوق والشمال والجنوب والغرب الرشق فهي الجهات
من والشمال سهيل، مدار حيث من والجنوب الشمس، تغرب حيث من والغرب الشمس،
األرض. مركز ييل مما واألسفل السماء، ييل مما والفوق والفرقدين، الجدي مدار حيث

وبحارها جبالها يجمع هللا بأن الهواء يف واقفٌة وهي الكرة مثل مدور جسٌم واألرض
وجنوبها وغربها رشقها جهاتها جميع من بها محيط والهواء وخرابها، وعماراتها وبراريها
جهاتها جميع من السماء من األرض وبعد الجانب، ذلك ومن الجانب ذا ومن وشمالها
الدائرة هذه وقطر فرسًخا، ٦٨٥٥ ميًال ٢٥٤٥٥ األرض بسيط يف دائرة وأعظم متساٍو،
يف مة متوهَّ نقطة هي ومركزها بالتقريب، فرسًخا ٢١٦٧ ميًال ٦٥٥١ األرض قطر هو
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جميع من البحر سطح ومن األرض سطح ظاهر من وبعدها القطر نصف عىل عمقها
واحدة. كرة ظهرها عىل التي البحار بجميع األرض ألن متساٍو؛ الجهات

كما — األرض أسفل هو جهاتها جميع من األرض سطح ظاهر من يشء وليس
وذلك — والهيئة الهندسة علم يف بالنظر رياضة له ليس ممن الناس من كثري يتوهم
األرض، أسفُل هو ملوضعنا املقابل الجانب من األرض سطح بأن ويظنون يتوهمون أنهم
القمر فلك من النصف وأن األرض، من أسفل أيًضا هو الجانب بذلك املحيط الهواء وأن
أسفل واحد كل األفالك طبقات سائر وهكذا الهواء، من أسفل أيًضا هو بالهواء املحيط
يف عليني أعىل هو الذي املحيط الفلك نصُف هو السافلني أسفل أن يلزم حتى اآلخر من

األوقات. دائم
َرِويٍَّة بغري م بالتوهُّ الصبا من اإلنسان يتعقله رأٌي هذا ألن توهموا؛ كما األمر وليس
توهم ما بخالف األمر أن له تبني والهندسة الهيئة علم يف اإلنسان ارتاض فإذا برهان، وال
قطرها نصف عىل األرض عمق يف وهميٌة نقطٌة هو بالحقيقة األرض أسفل أن وذلك قبل،
من كان جانب أي من مركزها ييل مما باطنها عمق وهو العالم، مركز يسمى الذي وهو
وسطح للهواء، املماس الظاهر سطحها فأما السافلني، أسفُل هو األرض مركز ألن األرض؛

الجهات. جميع من أيًضا املحيط والهواء فوق، فهو الجهات جميع من البحار
القياس هذا وعىل القمر، فلك فوق هو عطارد وفلك الهواء، فلك فوق هو القمر وفلك
عليني، أعىل وهو فوق، كل فوق هو الذي التاسع الفلك إىل اآلخر فوق واحٌد األفالك، سائر

السافلني. أسفل األرض مركز ومقابله
أو غربها أو رشقها من األرض، سطح عىل وقف موضع أي اإلنسان أن أخي يا واعلم
أبًدا فقدمه كان، حيث وقوفه الجانب، ذلك أومن الجانب هذا من أو شمالها، أو جنوبها
األرض، مركز ييل مما أسفل ورجاله السماء، ييل مما فوق إىل ورأسه األرض فوق يكون
اإلنسان انتقل فإذا األرض، حدبة عنه يسرته اآلخر والنصف نصفها، السماء من يرى وهو
الجهة من عنه خفي ما مقداُر السماء من له ظهر اآلخر املوضع إىل املوضع ذلك من
ميل كل أميال، ثالثة فرسخ وكل درجة، فرسًخا عرش تسعة كل املقدار وذلك األُخرى،
شعريات. ست إصبع كل أصابع، أربع قبضة كل قبضات، ست ذراع كل ذراع، آالف أربعة
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وسببه الهواء وسط األرضيف ُوُقوف ذكر

وقوفها سبب إن قيل ما منها أقاويل؛ أربعة ففيه الهواء وسط األرضيف وقوف سبب وأما
تساوت ملا الوسط يف الوقوف لها فوجب بالسوية جهاتها جميع من لها القلب جذب هو

الجهات. جميع من الجذب قوة
الدفع قوة تساوت ملا الوسط يف الوقوف لها فوجب ذلك بمثل الدفع إنه قيل: ما ومنها
لجميع املركز جذب هو الوسط يف وقوفها سبب إن قيل: ما ومنها الجهات، جميع من
وهو أيًضا الفلك مركز األرض مركز كان ملا ألنه الوسط؛ إىل الجهات جميع من أجزائها
إىل انجذبت ثقيلة؛ كلها كانت ملا األرض وأجزاء األرض مركز يعني األثقال مغناطيس
النقط؛ حول يعني حولها األجزاء باقي ووقف املركز، يف وحصل واحد جزء وسبق املركز
وملا السبب، بذلك واحدة كرة أجزائها بجميع األرض فصارت املركز، منها جزء كل يطلب
الهواء أجزاء كانت وملا األرض، فوق املاء وقف األرض أجزاء من أخف املاء أجزاء كانت
الهواء أجزاء من أخف أجزاؤها كانت ملا والنار املاء، فوق الهواء صار املاء أجزاء من أخف

القمر. فلك ييل مما العلو يف صارت
املوضع خصوصية هو الهواء وسط يف األرض وقوف سبب يف قيل ما الرابُع والوجُه
يعني: الكليات األجسام من جسم لكل جعل — وجل عز — الباري أن وذلك بها؛ الالئق
وعطارد القمر وهكذا به، املواضع أَْليَُق هو مخصوًصا موضًعا واألرض واملاء والهواء النار
يف مخصوًصا موضًعا منها واحد لكل جعل وزحل، واملشرتي واملريخ والشمس والزهرة

معه. يديره والفلك فيه ثابت هو فلكه
السبعة األفالك ترتيب يف مستمرٌة العلة هذه ألن بالحق؛ األقاويل أشبُه القوُل وهذا
أن وذلك واألرض، واملاء والهواء النار أعني: األربعة؛ واألركان والسيارة الثابتة والكواكب
سائر دون به يختص موضًعا املوجودات من موجود لكل جعل — وتعاىل تبارك — هللا

املراتب. سائر من به أَْليَُق هي معلومة رتبة أو املواضع

أرباعها األرضوقسمة صفة

بيضة مثل مثلها مكشوٌف؛ اآلخر والنصف املحيط األعظم بالبحر مغطٍّى نصُفها األرُض
منه نصٌف املكشوُف النصف وهذا املاء، من ناتئٌ اآلخر والنصف املاء يف نصفها غائصة
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ييل مما املسكون الربع هو الذي اآلخر والنصف االستواء، خط من الجنوب ييل مما خراٌب
املغرب إىل املرشق من ابتداؤه م، متوهَّ خطٌّ هو االستواء وخط االستواء، خط من الشمال
والقطبان متساويان، الخط ذلك عىل أبًدا والنهار والليل الحمل، برج رأس مدار تحت
ييل مما الشمال يف واآلخر الجنوب، يف سهيل مدار ييل مما أحدهما لألفق؛ مالزمان هنالك

ذلك: مثال وهذا الجدي،

قطب الجنوب

ربع الجنوب

خط االستواء

ربع الشمال

قطب الشمال

األرض من املسكون الربع صفة

عدة منها بحر كل ويف كبار، أبُحر سبعة األرض من املسكون الشمايل الربع هذا ويف
فمنها فرسخ، ألف إىل فرسخ مائة إىل فرسًخا عرشون منها جزيرة كل تكسري جزائر،
جزيرة، ثالثني ِمن نحٌو وفيه الصقالبة بحُر ومنها جزيرة، خمسني نحو وفيه الروم، بحر
عرشة خمس من نحو وفيه القلزم بحر ومنها جزائر، خمس وفيه جرجان بحر ومنها
ألف من نحو وفيه والهند السند بحر ومنها جزائر، سبع وفيه فارس بحر ومنها جزيرة،

جزيرة. مائتي من نحو وفيه الصني بحر ومنها جزيرة،
عرشين من واحدة كل تكسري صغاًرا، بحرية عرشة خمس أيًضا الربع هذا ويف
وبحر الغرب بحر وأما عذب، ومنها مالح منها فرسخ، ألف إىل فرسخ مائة إىل فرسًخا
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هذا عن فخارٌج املحيط والبحر األخرض والبحر الزانج وبحر الزنج وبحر ومأجوج يأجوج
مالح، وكلها املحيط البحر من وخليج شعبة األبُحر هذه من واحد وكل املسكون، الربع
مائة إىل فرسًخا عرشين من طوله ما منها طوال، جبل مائتي مقدار أيًضا الربع هذا ويف
أو املغرب، إىل املرشق من طولُُه يمتد ما ومنها األلوان، مختلف فرسخ، ألف إىل فرسخ
ما يتنكب ما ومنها والجنوب، املرشق بني ما يتنكب ما ومنها الشمال، إىل الجنوب من
الرباري يف هو ما ومنها والقرى، واملدن العمران بني هو ما ومنها والشمال، املرشق بني

والبحار. الجزائر يف هو ما ومنها والقفار،
عرشين من منها نهر كل طول نهًرا؛ وأربعني مائتني مقدار أيًضا الربع هذا ويف
ومنها املغرب، إىل املرشق من جريانه ما فمنها فرسخ، ألف إىل فرسخ مائة إىل فرسًخا
إىل الجنوب من ومنها الجنوب، إىل الشمال من ومنها الرشق، إىل الغرب من جريانه ما

الجهات. هذه من يتنكب ما ومنها الشمال،
البطائح وإىل جريانها يف البحار إىل وتنتهي الجبال من تبتدئ األنهار هذه وكل
إىل ينصب مائها من يفضل وما والسوادات، والقرى املدن ممرها يف وتسقي والبحريات،
وتسوقه الغيوم منه وترتاكم الهواء يف ويصعد بخاًرا يصري ثم البحر بماء ويختلط البحار
واألنهار األودية وتجري البالد ويسقي هناك ويمطر والرباري، الجبال رءوس إىل الرياح
العليم. العزيز تقدير ذلك والصيف، الشتاء يف دأبها وذلك الرأس، من البحار إىل ويرجع
نحو يملكها كبرية، مدينة ألف عرش سبعة عىل تحتوي أقاليم، سبعة الربع هذا ويف
فحكمها الباقية أرباعها ثالثة وأما األرض، بسيط من واحد ربع يف هذه كل ملك، ألف من

هذا. غري

السبعة األقاليم صفة

كأنه منها إقليم كل األرض، من املسكون الربع يف ُخطَّت أقسام، سبعة هي األقاليم
وهي الشمال، إىل الجنوب من وعرضه املغرب، إىل املرشق من طوله مد قد مفروش بساط
إىل املرشق من طوله أن وذلك األوُل؛ اإلقليُم وأعرضها فأطولها والعرض، الطول مختلفُة
وخمسني مائة نحو الشمال إىل الجنوب من وعرضه فرسخ، آالف ثالثة من نحو املغرب
نحو املغرب إىل املرشق من طوله أن وذلك السابع؛ اإلقليم وعرًضا طوًال وأقرصها فرسًخا،
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األقاليم سائُر وأما فرسًخا، سبعني من نحو الجنوب من وعرضه فرسخ، وخمسمائة ألف
املرجع وإليه بالصواب، أعلم وهللا ذلك، مثال وهذا والعرض، الطول من بينهما ففيما

واملآب:

قطب الجنوب

قطب الشمال

قطر األرض ٢١٢٧ فرسًخا
خط االستواء ٦٨٠٠ فرسًخا وهو نصف الدورة

اإلقليم األول
اإلقليم الثاني
اإلقليم الثالث
اإلقليم الرابع

اإلقليم الخامس
اإلقليم السادس

اFغرب

اإلقليم السابع

اFرشق

ض
ألر

ا

فصل

ليست السبعة األقاليم هذه أن منه، بروح وإيانا هللا أيدك الرحيم، البار األخ أيها واعلم
الربع طافوا الذين األولون امللوك وضعتها وهمية خطوط وكأنها طبيعية، أقساًما هي
وتبع النبطي أفريذون مثل: واملسالك؛ واملمالك البلدان حدود لتعلم األرض من املسكون
وأزدشري اليوناني واإلسكندر — السالم عليهما — اإلرسائييل داود بن وسليمان الحمريي
الباقية أرباعها ثالثة وأما واملمالك، واملسالك البلدان حدود بها ليعلموا الفاريس؛ بابك بن
املتغرية واألهوية الزاخرة والبحار الوعرة واملسالك الشامخة الجبال سلوكها من فمنعهم
فإن الجدي، مدار تحت الشمال ناحية يف ما مثل والظلمة؛ والربد الحر من التغري املفرطة
ظلمة الهواء فيظلم كله، ليًال هناك الشتاء يكون أشهر ستة ألنه ا؛ جدٍّ مفرًطا برًدا هناك

والنبات. الحيوان ويتلف الربودة بشدة املياه وتجمد شديدة

147



األول) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

ستة كله نهاًرا يكون سهيل مدار حيث الجنوب؛ ناحية يف املوضع هذا مقابل ويف
الحر، شدة من والنبات الحيوان ويحرتق سموًما ناًرا ويصري الهواء فيحمى صيًفا أشهر

هناك. السلوك وال السكنى يمكن فال
ظلماته، وشدة أمواجه لتالطم املحيط؛ البحر فيها السلوك فيمنع املغرب ناحية وأما
الناس وجدت تأملت فإذا الشامخة، الجبال هناك السلوك فيمنع املرشق ناحية وأما

الباقية. أرباع بالثالثة علم لهم وليس األرض، من املسكون الربع يف محصورين
ما األفالك سعة إىل بالنسبة والبحار الجبال من عليها ما بجميع األرض أن واعلم
كوكب أصغر كوكبًا، وعرشين وتسعة ألًفا الفلك يف أن وذلك الدائرة، يف كالنقطة إال هي
األفالك وسعة البعد فلشدة مرات، وسبع مائة وأكربها مرة، عرشة ثماني األرض مثل منها
له تبني العظمة هذه يف اإلنسان فكر فإذا أخرض، بساط عىل املنثور الدر كأنها تراها
خلق ما أنه ويعلم الجهالة، ورقدة الغفلة نوم من فينتبه عظمته، وجاللة الصانع حكمة
بَيْنَُهَما َوَما َواْألَْرَض َمَواِت السَّ َخَلْقنَا ﴿َوَما تعاىل: قوله وذلك عظيم، ألمر إال األشياء هذه

.﴾ ِباْلَحقِّ إِالَّ

األرضلالعتبار يف النظر عىل الحث يف فصل (2)

والنكاح؛ والرشب باألكل مشغوًال طويًال زمانًا فيها وعاش الدنيا دخل من بأن أخي يا اعلم
األرض وعمارة البنيان واتخاذ واألثاث املال جمع عىل والحرص الشهوات طلب يف دائبًا
معرفة عن غافًال العلم، لطلب تارًكا فيها، الخلود متمنيًا الرياسة، وطلب والعقارات
حتى اآلخرة، الدار إىل للرحلة االستعداد يف متوانيًا النفس، لرياضة مهمًال األشياء، حقائق
ثم الجسد، النفس مفارقة هي التي املوت سكرة وجاءت األجل وقرب العمر فني إذا
وال آفاقها، يف التي اآليات يف يفكر ولم صورتها يعرف لم جاهًال الدار هذه من خرج
قوم مثل فمثلهم فيها؛ شاهد التي املحسوسة األُُمور تأمل وال مجوداتها، أحوال اعترب
طرائف من فيها وأعد بحكمته، بناها قد رحيم عادل حكيم عظيٍم ملٍك مدينِة إىل دخلوا
إليها للواردين قوتًا مائدة فيها ووضع لها، باملشاهدة إال عنها الوصف يقرص ما صنعته
إىل بالورود وأمرهم بالكرامة، ليمنحهم حرضته إىل له عباًدا دعا ثم عنها، للراحلني وزاًدا
مصنوعاته عجائب يف ويتفكروا فيها، ما ويبرصوا إليها لينظروا طريقهم؛ يف املدينة تلك
حكماء ومعرفتها برؤيتها فيصريون نفوسهم، بها لريوض مصوراته؛ غرائب ويعتربوا

كرامته. ويستحقون حرضته إىل فيصلون فضالء، أخياًرا
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ثم واللهو، واللعب والرشب باألكل مشغولني ليلتهم طول فباتوا ليًال قوم فوردها
فيها مما رأوا وال خرجوا أيها من وال دخلوا باب أي من يدرون ال سحًرا منها خرجوا
الليلة تلك تمتعهم من أكثر منها بيشء انتفعوا وال صنعته، وغرائب حكمته آثار من شيئًا

وحسب. والرشب باألكل
مكرهني، متحريين فيها املاكثني جاهلني، إليها الواردين الدنيا أبناء حكم فهكذا
َهِذِه ِيف َكاَن ﴿َوَمْن ثناؤه: جل — هللا قال كما عنها الراحلني اآلخرة، الدار أمر املنكرين
َال َفُهْم ُعْمٌي بُْكٌم ﴿ُصمٌّ لهم: ا ذمٍّ وقال َسِبيًال﴾، َوأََضلُّ أَْعَمى اْآلِخَرِة ِيف َفُهَو أَْعَمى
الذين من كن بل منهم، تكون أن الرحيم البار األخ أيها فأعيذك اآلخرة، بأمر يَْعِقلُوَن﴾
ُعلُوٍّا يُِريُدوَن َال ِللَِّذيَن نَْجَعلَُها اْآلِخَرُة اُر الدَّ ﴿ِتْلَك ثناؤه: جل فقال — وجل عز — مدحهم
قال: حني الدنيا عرض تمنوا ملا قولهم وحكى ِلْلُمتَِّقنَي﴾، َواْلَعاِقبَُة َفَساًدا َوَال اْألَْرِض ِيف
بحقيقة العلم أوتوا الذين وقال َعِظيٍم﴾، َحظٍّ َلذُو َُّه إِن َقاُروُن أُوتَِي َما ِمثَْل َلنَا َليَْت ﴿يَا
اِبُروَن﴾، الصَّ إِالَّ اَها يَُلقَّ َوَال َصاِلًحا َوَعِمَل آَمَن ِلَمْن َخرْيٌ ِهللا ثََواُب ﴿َويَْلُكْم اآلخرة: أمر
البار األخ أيها هللا وفقك َعِظيٍم﴾، َحظٍّ ذُو إِالَّ اَها يَُلقَّ َوَما َصَربُوا الَِّذيَن إِالَّ اَها يَُلقَّ ﴿َوَما

البالد. يف كانوا حيث إخواننا وجميع للرشاد وهداك للسداد، الرحيم
السبعة، األقاليم نذكر أن نريد املسكون؛ الربع األرضووصفنا ِذْكر من فرغنا قد وإذ
الطوال. واألنهار والجبال الكبار املدن إقليٍممن كل يف وما وعرًضا طوًال حدودها ونبني

معتربة األقاليم حدود بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك الرحيم، البار األخ أيها فاعلم
الحمل برج أول يف الشمس كانت إذا أنه ذلك وبيان فيها؛ الزيادة وتفاوت النهار بساعات
الشمس سارت فإذا كلها، األقاليم هذه يف تتساوى وساعاتهما والنهار الليل طول كان
بلغت إذا حتى إقليم؛ كل نهار ساعات اختلفت والجوزاء والثور الحمل برج درجات يف
عرشة ثالث األول اإلقليم وسط يف النهار ُطول صار الرسطان أول هو الذي الجوزاء آخر
أربع الثالث اإلقليم وسط ويف ونصًفا، ساعة عرشة ثالث الثاني اإلقليم وسط ويف ساعة،
الخامس اإلقليم وسط ويف ونصًفا، ساعة عرشة أربع الرابع اإلقليم وسط ويف ساعة، عرشة
اإلقليم وسط ويف ونصًفا، عرشة خمس السادس اإلقليم وسط ويف سواء، عرشة خمس
تسعني إىل زاد وما درجة وستون ست عرضها التي املواضع ويف سواء، عرشة ست السابع

املجسطي. يف مذكور طويل كيفيتها ورشح كله، نهاًرا يصري درجة
عرضها ومعنى املغرب، أقىص من بعدها هو ومدينة بلدة طول كل معنى أن واعلم
هناك والنهار الليل يكون الذي املوضع هو االستواء وخط االستواء، خط من بعدها هو
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فال املغرب أقىص يف مدينة وكل لها، عرض فال الخط ذلك عىل مدينة فكل متساويني، أبًدا
درجة كل مقدار درجة، وثمانون مائة أقىصاملرشق إىل املغرب أقىص ومن أيًضا، لها طول
واملغرب، املرشق من وسط يف فهي درجة تسعون طولها مدينة وكل فرسًخا، عرش تسعة
مدينتني وكل أقرب، املغرب إىل فهي أقل كان وما أقرب، املرشق إىل فهي أكثر كان وما
الذي والتفاوت األخرى، من أقرب والشمال املرشق إىل فهي وعرًضا طوًال أكرب إحداهما
الطول يف تفاوتهما وأما بالتقريب، فرسًخا عرش تسعة درجة كل العرض يف بينهما يكون
فرسًخا، عرش تسعة الطول يف درجة فكل االستواء، خط عىل منها كان فما فمختلف،
درجة فكل الثاني يف كان وما فرسًخا، عرش سبعة درجة فكل األول اإلقليم يف كان وما
عرشة درجة كل الرابع ويف فرسًخا، عرش ثالثة درجة كل الثالث ويف فرسًخا، عرش خمسة
فراسخ، خمسة درجة كل السادس ويف فراسخ، سبعة درجة كل الخامس ويف فراسخ،

فراسخ. ثالثة درجة كل السابع ويف
من أقل عرضها مدينة كل وهي السبعة، األقاليم يف ليست التي الكبار» املدن «أسماء

الرشق: ييل مما أولها االستواء خط ييل مما درجة عرشة اثنتي

العرض الطول املدن أسماء
يا قكب الهند من بشمري
ط قب الهند من كوك جزيرة
ه عب السند من الطيب مدينة
٣ عبا اليمن من حرضموت
يب س الحبشة من رعاة
يا ع الحبشة من كوكو

فرسًخا، ٣١٨٥ ميًال، ٩٥٥٥ املغرب إىل املرشق من وطوله لزحل، األول اإلقليم
خط ييل مما األول ُه وَحدُّ فرسًخا، ١٤٦ ميًال، ٤٤٥ الشمال إىل الجنوب من وعرضه
نهاره وساعات ربع، غري درجة عرشة ثالث الشمايل القطب ارتفاع يكون حيث االستواء؛
ست األفق عن القطب ارتفاع يكون حيث ووسطه وربع، ونصف ساعة عرشة اثنتا األطول؛
حيث الثاني ُه وَحدُّ ساعة، عرشة ثالث األطول نهاره وساعات درجة، وثلثي درجة عرشة
وربع. ساعة عرشة ثالث األطول نهاره وطوُل ونصًفا، درجة عرشين القطب ارتفاُع يكون
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عرشين من طوله ما منها جبًال، عرشين من نحو الطوال الجبال من اإلقليم هذا ويف
طولُُه ما منها طواًال، نهًرا ثالثني مقدار أيًضا وفيه فرسخ، ألف إىل فرسخ مائة إىل فرسًخا
نحٌو الكبار املعروفة املدن من وفيه فرسخ، ألف إىل فرسخ مائة إىل فرسًخا عرشين من
عىل فيمر الياقوت، جزيرة شمال عىل املرشق من اإلقليم هذا وابتداء مدينة، خمسني ِمن

الجنوب. ييل مما الصني بالد
بالد وسط عىل يمر ثم الهند، بالد وسط عىل يمر ثم رسنديب، بلد شمال عىل يمر ثم
الشحر، بالد وسط عىل يمر ثم عمان، بالد الجنوب ييل مما فارس بحر يقطع ثم السند،
الحبشة، بالد وسط عىل ويمر هناك، القلزم بحر يقطع ثم اليمن، بالد وسط عىل يمر ثم
البواي، وبالد الرببر بالد وسط عىل يمر ثم النوبة، بالد عىل يمر ثم مرصهناك، نيل ويقطع
ُسود. البلدان هذه أهل وعامة املغرب، بحر إىل وينتهي مرطانة، بالد جنوب عىل يمر ثم
عرشة ثالث من عرضها مدينة كل وهي األقاليم، هذه يف التي الكبار» املدن «أسماء

املرشق: ييل ما فأولها درجة، عرشين إىل درجة

العرض الطول املدن أسماء
ط ط سد الصني أقىص يف مدينة
يب قل الصني من جزيرة يف مدينة
بو فكه الصني من وهي أسقريار
بو يف الهند من ماسيوفا
بط قدل الهند من حارون
يح مه السند من سقيل
يح سد الغوب بالد من عمان
ود سد السند من امليد
حه بح ميًال البحر عىل أخرى مدينة
بز ل اليمن من عدن
ك يب نوبة بالد من دنقلة
ك لب منه وواعلة كوص
يط ك الحبشة مملكة
يط كو الكربى حرمى
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الجنوب من وعرضه ميًال ٧٦٥٥ املغرب إىل املرشق من وطوله للمشرتي الثاني اإلقليم
القطب ارتفاع يكون حيث ٤٠؛ زحل إقليم ييل مما األول وحده ميل ٦٠٠ الشمال إىل
يكون حيث ووسطه وربع، ساعة عرشة ثالث األطول نهاره فطول ونصًفا، درجة عرشين
ساعة عرشة ثالث األطول ونهاره دقائق، وست درجة وعرشين أربًعا القطب ارتفاُع
ونصًفا درجة وعرشين سبًعا األفق من القطب ارتفاع يكون حيث الثاني ُه وَحدُّ ونصف،

وربع. ونصف ساعة عرشة ثالث األطول ونهاره
من الطوال األنهار ومن ميًال، عرش سبعة من نحٌو الطوال الجبال من اإلقليم هذا ويف
املرشق، من اإلقليم هذا وابتداءُ مدينة، خمسني ِمن نحٌو الكبار املعروفة املدن ومن ذلك،
مما الهند بالد عىل يمر ثم رسنديب، بالد شمال عىل يمر ثم الصني، بالد وسط عىل ويمر
وجنوب السند بالد وشمال كابل وسط عىل يمر ثم قندهار، بالد عىل يمر ثم الشمال، ييل
ثم العرب، بالد وسط عىل يمر ثم عمان، بالد عىل ويمر فارس بحر يقطع ثم مكران، بالد
نيل فيقطع مرص، صعيد بالد وجنوب الحبشة بالد شمال عىل ويمر القلزم، بحر يقطع
وجنوب الرببر بالد شمال عىل يمر ثم وأفريقية، الزقة بالد وسط عىل يمر ثم هناك، مرص
هذه أهل وأكثر املغرب، بحر إىل وينتهي مرطانة، بالد وسط عىل يمر ثم القريوان، بالد

السواد. إىل السمرة بني من ألوانُُهم البلدان
وهو الصني، بالد أقىص يف املرشق ييل مما أولها اإلقليم هذا يف التي الكبار املدن فمن

املرشق: ييل مما وأولها كرك إىل ك من عرضها مدينة كل

العرض الطول املدن أسماء
ك فمد الصني من ما ط
مه ملح الصني من طفوال
كد فم الصني من طوانيا
أكد فد الهند من قرى
كد فبا منه جبل سفح يف مدينة
كب بح السند من الغمرة
ل كع مز البحر عىل منه الربور
كدك كب منه الدميل
كدم عرمه منه تيل ديار
كاد عامه الحجاز من اليمامة
كب يج اليمن من طائف
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العرض الطول املدن أسماء
كا مر تهامة من مكة
كه سه الرسول مدينة يثرب
كوب ل به مرص صعيد من أخميم
  له الغرب من أفريقية
كا ك السواني بالد

الجنوب من وعرضه ميًال، ٨٢٥٥ املغرب إىل املرشق من وطوله للمريخ، الثالث اإلقليم
درجة وثالثني ثالث إىل ونصف درجة وعرشين سبع من وحده ميًال، ٣٥٥ الشمال إىل
وخمًسا، ونصًفا درجة ثالثني األفق عن القطب ارتفاع يكون حيث ووسطه دقيقة، وثالثني
وثالثون ثالثة الطوال الجبال من اإلقليم هذا ويف سواء، ساعة عرشة أربع األطوُل ونهاُرُه
وثمان مائة الكبار املعروفة املدن ومن نهًرا، وعرشون اثنان الطوال األنهار ومن جبًال،

مدينة. وعرشون
يأجوج، بالد وجنوب الصني بالد شمال عىل فيمر املرشق، من اإلقليم هذا وابتداء
بالد عىل ثم كابل، وسط عىل يمر ثم الرتك، بالد وجنوب الهند بالد شمال عىل يمر ثم
كرمان، بالد وسط عىل يمر ثم سجستان، بالد جنوب عىل ثم مكران، بالد عىل ثم قندهار،
يمر ثم الجنوب، ييل مما العراق بالد عىل يمر ثم البحر، ييل مما فارس بالد عىل يمر ثم
بالد عىل يمر ثم الشام، وسط عىل يمر ثم العرب، بالد وشمال بكر ديار بالد جنوب عىل
وسط عىل يمر ثم مرماريق، بالد وسط عىل يمر ثم اإلسكندرية، بالد عىل ويمر مرص،
املغرب؛ بحر إىل وينتهي طنجة، بالد عن يمر ثم القريوان، بالد وسط وعىل القادسية بالد

سمر. البلدان هذه أهل وأكثر
الحرم» إىل «كرك من عرضها مدينة كل وهي الثالث» اإلقليم يف التي املدن «أسماء

املرشق: ييل مما أولها

العرض الطول املدن أسماء
كج مح الصني من أراندا
لب فك الهند من القندهار
طل صديه الهند بالد من كابل
ل صب سجستان من رويح
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العرض الطول املدن أسماء
لو لح مكران بر
ال عج كرمان من الرسحان
ال عه فارس من شرياز
لب عد خوزستان من األهواز
لخ سط العراق من البرصة
  سه العراق من الكوفة
لب لو الشام من دمشق
كط لزم فلسطني من املقدس بيت
ال س مرص من الفسطاط
المه النه بطليموس اإلسكندرية
له ك املغرب من القريوان
لخ صه املغرب من طنجة

الجنوب من وعرضه ميًال، ٧٨٥٥ املغرب إىل املرشق من طوله للشمس، الرابع اإلقليم
وثالثني تسع إىل دقيقة وثالثني درجة وثالثني ثالث من ُه وَحدُّ ميًال، ٣٥٥ الشمال إىل
دقيقة، وخمسني درجة وثالثني ستٍّا األفق عن القطب ارتفاُع يكون حيث ووسُطُه درجة،
خمسٌة الطوال الجبال من اإلقليم هذا ويف ونصف، ساعة عرشة أربع األطوُل ونهاُرُه
نحٌو الكبار املعروفة املدن ومن نهًرا، وعرشون اثنان الطوال األنهار ومن جبًال، وعرشون

مدينة. عرشة واثنتي مائتني من
يأجوج بالد وجنوب الصني بالد شمال عىل فيمر املرشق من اإلقليم هذا وابتداء
عىل يمر ثم وطخارستان الهند بالد وشمال الجنوب ييل مما الرتك عىل يمر ثم ومأجوج،
سجستان، بالد وسط عىل يمر ثم مكران، بالد شمال عىل يمر ثم باسيان، بلخ بالد شمال
يمر ثم العرق، بالد وسط عىل يمر ثم خوزستان، بالد ثم فارس، بالد ثم كرمان، بالد ثم
ويمر الشام، بالد وشمال الثغر بالد جنوب عىل يمر ثم بكر، وديار ربيعة ديار وسط عىل
واإلسكندرية، مرص بالد شمال عىل البحر يف ويمر قربص، وجزيرة الروم بحر وسط عىل
وبالد القريوان وبالد القادسية وبالد مرماريقي بالد وشمال صقلية جزيرة عىل يمر ثم

املغرب. بحر إىل وينتهي طنجة،
إقليُم هو اإلقليم وهذا والبياض، السمرة بني ما ألوانُُهم البلدان هذه أهل وأكثُر
قسمة أيًضا وهو شمالية، وثالثٌة جنوبية منها ثالثٌة ألقاليم، وسط ألنه والحكماء؛ األنبياء
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اإلقليمان بعده ثم وأخالًقا، طباًعا الناس أعدُل اإلقليم هذا وأهل األعظم، النري الشمس
طبيعة عن ناقصون فأهلها الباقية األقاليم فأما والخامس، الثالث أعني: جنبيه؛ عن اللذان
الذين األمم وأكثر والحبشة، الزنج مثل وحشية وأخالقهم سمجة صورهم ألن األفضل؛
يأجوج مثل والسابع السادس اإلقليم يف هم الذين األمم وكذلك والثاني األول اإلقليم يف هم

لط: إىل م لح من عرضها مدينة كل وهي وأمثالهم، والصقالبة والبلغار ومأجوج

الطول العرض املدن أسماء

قف كط الصني بالد من كاشغر
ص لط الرتك بالد من نفت
صدك لور النهر وراء من سمرقند
مه نور خراسان من بلخ
قد لح خراسان من هراة
وح لو خراسان من مرو
لو ر لح خراسان من نيسابور
عدك لزمه الجبل من جرجان
عد يل طربستان من آمل
عه لدمه فارس من الري
عدم لح ع وجيالن الديلم
لو عح لدك فارس من أصفهان
سط مرمي ماهان بالد من همذان
ماله ك له العراق من بغداد
سو لح ربيعة ديار من املوصل
لح لدنب الشام من حلب

الجنوب من وعرضه ميًال ٧٤٥٥ الغرب إىل الرشق من وطوله للزهرة الخامس اإلقليم
ونصف، درجة وأربعني ثالث إىل درجة وثالثني تسع من وحده ميًال، ٢٥٥ الشمال إىل
١٥ األطول ونهاره وثلثًا، درجة وأربعني إحدى القطب ارتفاع يكون حيث من ووسطه

سواء. ساعة
من نحو الطوال األنهار ومن جبًال ثالثني ِمن نحٌو الطوال الجبال من اإلقليم هذا ويف
املرشق من وابتداُؤُه مدينة، مائتَي ِمْن نحٌو الكبار املعروفة املدن ومن نهًرا، عرش خمسة
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وبالد فرغانة بالد وعىل الرتك بالد وسط عىل ويمر ومأجوج، يأجوج بالد وسط عىل فيمر
وعىل خراسان بالد وسط وعىل جيحون، ويقطع النهر وراء ما بالد وسط وعىل أسبيجاب
شمال وعىل واملهان، الري بالد ووسط فارس بالد شمال وعىل وكرمان سجستان شمال
عىل ويمر الثغر، بالد وشمال أرمينية بالد وسط وعىل أذربيجان، بالد وجنوب العراق بالد
ووسط الروم بحر شمال عىل ويمر هناك، قسطنطينية خليج ويقطع الروم بالد وسط
بحر إىل وينتهي األندلس، بالد وسط وعىل الزهرة، هيكل جنوب عىل ويمر رومية بالد

ك: مج إىل لط من عرضها مدينة كل وهي بيض، البلدان هذه أهل وأكثر املغرب،

العرض الطول املدن أسماء

سح معا ومأجوج يأجوج بالد
مت فر الرتك من خاقان بالد
كه م يول الرتك بالد من الطراز
م صح السند من أسبيجاب
مو فيه النهر وراء من خوارزم
م عح أذربيجان من أردبيل

له لط رس أرمينية من أخالط
لط سا أرمينية من ملطية

طر كد له ماقارونية
مح كح الروم من الكربى رومية

من وعرضه ميًال ٧٥٥٥ املغرب إىل املرشق من وطوله لعطارد السادس اإلقليم
وأربعني سبع إىل ونصف درجة وأربعني ثالث من وحده ميًال، ٢٥٥ الشمال إىل الجنوب
دقيقة، وخمسني درجة وأربعني خمًسا القطب ارتفاع يكون حيث ووسطه وربع، درجة

ونصف. ساعة عرشة خمس األطول ونهاره
الطوال األنهار ومن جبًال، وعرشين اثنني من نحٌو الطوال الجبال من اإلقليم هذا ويف
من وابتداُؤُه مدينة، تسعني نحو الكبار املعروفة املدن ومن نهًرا، وثالثني اثنني نحو
وعىل سجستان، بالد جنوب عىل ويمرُّ ومأجوج، يأجوج بالد شمال عىل فيمر املرشق
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أسبيجاب، بالد شمال وعىل كيماك، بالد وجنوب خاقان بالد وسط وعىل الثغر، بالد جنوب
جرجان بالد شمال وعىل خوارزم، بالد وسط وعىل النهر، وراء وما السند بالد شمال وعىل
وسط وعىل أذربيجان، بالد وسط وعىل طربستان، بحر ويقطع وكيالن والديلم وطربستان
بالد وسط وعىل قسطنطينية، شمال وعىل سطس بحر شمال عىل وملطية أرمينية بالد
شمال وعىل الصقالبة، بحر جنوب عىل ويمر الشمال، ييل مما أفريقية وسط وعىل مقدونية،
الشقرة بني ما ألوانُُهم البلدان هذه أهل وأكثُر املغرب، بحر إىل وينتهي الزهرة، هيكل

أعلم. وهللا املرشق، ييل مما أولها به مز إىل مد مح من عرضها مدينٍة وُكلُّ والبياض،
الجنوب من وعرضه ميًال، ٦٦٥٥ املغرب إىل املرشق من طولُُه للقمر، السابُع اإلقليُم
ونصف، درجة خمسني إىل وربع درجة وأربعني سبع من ُه وَحدُّ ميًال، ١٨٥ الشمال إىل
نهاره وطوُل وثلثني، درجة وأربعني ثمانيًا األفق عن القطب ارتفاُع يكون حيث ووسطه

سواء. ساعة عرشة ست األطول
نحو الطوال األنهار ومن جبال، عرشة من نحو الطوال الجبال من اإلقليم هذا ويف
من وابتداؤه مدينة، وعرشين اثنتني من نحو الكبار املعروفة املدن ومن نهًرا، أربعني من
بالد وعىل غرغر، وبالد سجستان وبالد ومأجوج يأجوج بالد جنوب عىل فيمر املرشق
األبواب، باب جبل وعىل خنخ، وبالد جرجان بحر شمال وعىل الالن، جنوب وعىل كيماك،
بحر جنوب وعىل مقدونية، بالد وشمال جرجان بالد جنوب وعىل سطس، بحر وسط وعىل
ألوانُُهم البلدان هذه أهِل وأكثُر املغرب، بحر إىل وينتهي الري، جزيرة وجنوب الصقالبة،

املرشق: ييل مما أولها مط، إىل مزبه من عرضها مدينة كل وهي الشقرة، إىل مائلٌة

العرض الطول املدن أسماء
ب مع ك له يأجوج بالد
عاال كه ما الرتك من كيمان بالد
عح م لط الرتك من الجزائر بالد
مب مت جرجان بحر من جزيرة
كوكه موله أذربيجان من مراغة
د مط ال م األبواب باب جبل
كوكه مب بيحر بالد
س ما الروم من هقطه بالد
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خواصاألقاليم يف فصل (3)

ويف وتنقص، تزيد املدن من ألوًفا السبعة األقاليم هذه من إقليم كل يف بأن أخي يا واعلم
وأعمالهم ومذاهبهم وآدابهم وطباعهم وألوانهم ألسنتهم مختلفة الناس من أمم مدينة كل
مختلفة ومعادنها حيوانها حكم وهكذا بعًضا، بعضهم يشبه ال وعاداتهم، وصنائعهم
وُعذُوبة البقاع وتربة البالد أهوية اختالف ذلك وسبب والرائحة، واللون والطعم الشكل
البالد تلك آفاق عىل ودرجاتها الربوج طوالع بحسب االختالف هذا ولك وملوحتها، املياه
تلك عىل اآلفاق ِمَن شعاعاتها ومطارح البقاع تلك مسامتات عىل الكواكب ممرات بحسب
بأن الزمان من وقتًا أمر األولني من ملًكا أن وذكر رشُحها، يطوُل جملٌة وهذه املواضع،
سوى مدينة ألف عرش سبعة فوجد األرض، من املسكون الربع من املسكونة املدن تعد

القرى.
أحكام موجبات بحسب وذلك وينقص، األرض ُمُدن عدُد يَزيد ربما بأنه واعلم
واعتدال السعود قوة عىل الدالة بالقرانات أن وذلك األلوف، األفالك وأدوار القرانات
امللوك، وعدل العلماء وكثرة الوحي وتواتر األنبياء ومجيء األركان طبيعة واستواء الزمان
توالُُد ويكثر والنبات، األرض تزكو بالغيث؛ السماء بركات ونزول الناس، أحوال وصالح
وفساد النحوس قوة عىل الدالة وبالقرانات املدن، بنيان ويكثُر البالد وتعمر الحيوان
وَجْور األخيار، وموت العلماء، وقلة الوحي وانقطاع االعتدال، عن املزاج وُخُروج الزمان
من الربكات نزول يمنع آرائهم؛ واختالف أعمالهم وسوء الناس أخالق وفساد امللوك،
البالد. يف املدن وتخرب الحيوان ويهلك النبات ويجف األرض، تزكو فال بالغيث السماء

وِمْن قرن، بعد قرنًا أهلها بني تدور ونوب، دول الدنيا هذه أُُمور بأن أخي يا واعلم
بلد. إىل بلد ومن أُمة، إىل أُمة

فصل

بلغت فإذا تنتهي، إليه وحدٌّ ترتقي، إليها وغايٌة تبتدئ، منه وقٌت لها دولة كل بأن واعلم
الشؤم أهلها يف وبدا والنقصان، االنحطاط إليها تسارع نهاياتها؛ ومدى غاياتها أقىص إىل
يوم كل وجعل واالنبساط، والظهور والنشاط القوة من اآلخرين يف واستأنف والخذالن،
اآلتي ويستمكن املقدم األول يضمحل أن إىل وينقص ذاك ويضعف ويزيد، هذا يقوى

املتأخر.
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نهار نصفه نصفان؛ كله الزمان أن وذلك الزمان؛ أحكام مجاري ذلك يف واملثال
يف يتداوالن وهما بارد، شتاء ونصفه حار صيف نصفه وأيًضا مظلم، ليٌل ونصفه ميضء،
نقص وكلما هذا، وينقص هذا يزيد وتارة هذا، رجع هذا ذهب كلما وذهابهما، مجيئهما
والنقصان، الزيادة يف غايتهما إىل تناهيا إذا حتى املقدار بذلك اآلخر يف زاد أحدهما من
النقصان، يف تناهى الذي يف الزيادة وابتدأت الزيادة، يف تناهى الذي يف النقص ابتدأ
يتناهيا أن إىل حالتيهما عىل يتجاوزان ثم مقداريهما، يف يتساويا أن إىل هكذا يزاالن فال
وكثرت قوته، ظهرت الزيادة يف أحدهما تناهى وكلما والنقصان، الزيادة من غايتيهما يف

أفعالُُه. وَقلَّْت ضده، قوة وخفيت العالم، يف أفعاله
والقوُة الدولُة تكون تارة الرش؛ أهل ودولة الخري أهل دولة يف الزمان حكم فهكذا
ألهل العالم يف األفعال وظهور والقوة الدولة وتارة الخري، ألهل العالم يف األفعال وظهوُر
يَْعِقلَُها ﴿َوَما النَّاِس﴾، بنَْيَ نَُداِولَُها اْألَيَّاُم ﴿َوتِْلَك وقال: — وجل عز — هللا ذكر كما الرش،

اْلَعاِلُموَن﴾. إِالَّ

فصل

الرش أهل دولة تناهْت قد أنه منه، بروح وإيانا هللا أيدك الرحيم، البار األخ أيها نرى وقد
إال الزيادة يف التناهي بعد وليس الزمان هذا يف العالم يف أفعالهم وكثرْت قوتُُهم وظهرْت
من وقران ودور وزمان دهر كل يف ينتقالن وامللك الدولة بأن واعلْم والنقصان، االنحطاط

بلد. إىل بلد ومن بيت أهل إىل بيت أهل ومن أمة إىل أمة
فضالء، وخيار حكماء علماء قوم من أولها يبدأ الخري أهل دولة أن أخي يا واعلْم
عهًدا بينهم ويعقدون واحد، ودين واحد مذهب عىل ويتفقون واحد، رأي عىل يجتمعون
يف واحد كرجل ويكونون بعًضا، بعضهم نرصة عن يتقاعدوا وال يتجادلوا ال أن وميثاًقا
وطلب الدين نرصة من يقصدون فيما تدبريهم جميع يف واحدة وكنفس أمورهم جميع
البار األخ أيها لك فهل شكوًرا، وال جزاءً ورضوانه هللا وجه سوى يبتغون ال اآلخرة
لك وأصدقاء نصحاء، لك إخوان صحبة يف ترغب بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك الحكيم،
علومهم يف وتنظر بأخالقهم، وتتخلق مقصدهم، تقصد بأن صفتُُهم، هذه فضالء، أخيار
يحزنون، هم وال السوء يمسهم ال بمفازاتهم، وتنجو معهم وتكون مناهجهم، لتعرف
نعم الوكيل، ونعم هللا حسبنا وَمنِِّه، بفضله للصواب إخواننا وجميع األخ أيها هللا وفقك

وآله. محمد نبيه عىل والسالم والصالة العاملني، رب هلل والحمد النصري، ونعم املوىل
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املوسيقى يف

الرحيم الرحمن هللا بسم

ذكر ومن العلوم، أجناُس هي التي الروحانية العلمية الصنائع ِذْكِر ِمْن فرغنا قد وإذ
وكمية منهما واحد ُكلِّ ماهيَة وبيَّنَّا الصنائع، أجناُس هي التي الجسمانية العلمية الصنائع
الرسالة هذه يف نذكر أن فنريد لنا؛ رسالتني يف منهما املطلوبُة األغراُض وما أنواعهما
التأليف صناعُة هي التي والروحانية الجسمانية من املركبَة الصناعَة باملوسيقى امللقبة
كان وإن املالهي، وصنعة الغناء تعليم الرسالة هذه من غرُضنا وليس النسب، معرفة يف
وبمعرفتهما بهما اللذَين التأليف وكيفية النسب معرفة هو غرضنا بل ذكرها، من بد ال

كلها. الصنائع يف الحذق يكون
الهيوىل فإن باليدين، تعمل صناعة كل بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا اعلم
الصناعة إال جسمانية أشكاٌل كلها ومصنوعاتها طبيعيٌة أجساٌم هي إنما فيها املوضوعة
املستمعني نفوس وهي روحانية، جواهُر كلها فيها املوضوعة الهيوىل فإن املوسيقية
ونغمات، أصواٌت املوسيقى ألحان أن وذلك أيًضا، روحانية كلها مظاهر فيها وتأثرياتها
صناعتهم، يف املوضوعة الهيوليات يف الصناع صناعات كتأثريات تأثرياٌت النفوس يف ولها
املتعبة والصنائع الشاقة األعمال نحو النفوس يحرك ما واألصوات النغمات تلك فمن
مهج فيها تبذل التي لألبدان املتعبة الصعبة األفعال عىل عزماتها ويقوي وينشطها
يف القتال وعند الحروب، يف تستعمل التي املشجعة األلحان وهي األموال، وذخائر النفوس
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مثل الشجعان ومديح الحروب وصف يف موزونة بأبيات معها غني إذا سيما وال الهيجاء،
القائل: قول

ش��ي��ب��ان��ا ب��ن ذه��ل م��ن ال��ل��ق��ي��ط��ة ب��ن��و إب��ل��ي تَ��س��ت��ب��ْح ل��م م��ازن م��ن ل��وك��ن��ت

منقذ: بنت البسوس قول ومثل

ألب��ي��ات��ي ج��ار وه��و س��ع��ٌد ِض��ي��َم َل��َم��ا م��ن��ق��ذ دار ف��ي أص��ب��ح��ت ل��و َل��َع��ْم��ِري
ش��ات��ي ع��ل��ى ي��ع��د ال��ذئ��ب ف��ي��ه��ا ي��ع��د م��ت��ى غ��رب��ة دار ف��ي أص��ب��ح��ت ول��ك��ن��ن��ي
أم��وات ال��ج��ار ع��ن ق��وم ف��ي ف��إن��ك وارت��ح��ل ب��ن��ف��س��ك ت��غ��رر ال س��ع��د ف��ي��ا

والقتال الحرب إىل أقوام إلثارة سببًا كانت إنها يقال وأخواتها األبيات هذه فإن
األحقاَد يُثري ما أيًضا املوزونة األبيات ومن متواترة، سنني العرب قبائل من قبيلتني بني

القائل: قول مثل الغضب؛ نريان ويُلهب الساكنة النفوس ويحرك الكامنة

ال��م��ه��راس ب��ج��ان��ب وق��ت��ي��ًال وزي��ٍد ال��ح��س��ي��ن م��ص��رع واذك��روا

وألهبت نفوسهم وحركت أقوام بني أحقاًدا أثارت أيًضا وأخواتها األبيات هذه فإن
بذنوب قتلوهم حتى والعشائر، واألقرباء األعمام أبناء قتل عىل وحثتهم الغضب نريان فيها

أحًدا. منهم يرحموا ولم أجدادهم ووزر آبائهم
الصلح ويوقع األحقاد ويحل الغضب سورة يسكن ما أيًضا والنغمات األلحان ومن
رجالن اجتمع الرشاب مجالس بعض يف أن يُحكى ما ذلك فمن واملحبة، األلفة ويكسب
الحقد ثار بينهما الرشاب دار فلما كامن، وحقد قديٌم ضغٌن بينهما وكان متغاضبان،
بذلك املوسيقار أحس فلما صاحبه، بقتل منهما واحد كل وهمَّ الغضب نريان والتهبت
وأسمعهما، املسكن امللني اللحن ورضب األوتار، نغمات غريَّ صناعته يف ماهًرا وكان منهما

وتصالحا. فتعانقا وقاما عنهما الغضب سورة َسكََّن حتى وداوم
ضد من أخالقها ويغري حال، إىل حال من النفوس ينقل ما والنغمات األلحان ومن
دعوة يف مجتمعًة الصناعة هذه أهل من كانت جماعة أن يُحكى ما ذلك ومن ضد. إىل
عليهم دخل إذ صناعتهم؛ يف حذقهم بحسب مجلسه، يف مراتبهم فرتب كبري رئيس رجل
ذلك إنكار وتبني كلهم عليهم املجلس صاحب فرفعه رثة، ثياب عليه الحال، َرثُّ إنساٌن
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من شيئًا يسمعهم أن فسأله غضبهم، عنهم ويسكن فضله يبني أن فأراد وجوههم، يف
تحريًكا، وحركها أوتاره عليها ومد فركبها معه كانت خشبات الرجل فأخرج صناعته،
ثم نفوسهم، داخل حل الذي والرسور والفرح اللذة من املجلس يف كان من كل فأضحك
وحركها قلبها ثم القلوب، وحزن النغمة رقة من كلهم أبكاهم آخر تحريًكا وحركها قلبها

خرب. له يُعرف فلم وخرج وقام كلهم، نومهم تحريًكا
مختلفة املستمعني نفوس يف تأثريات املوسيقى لصناعة أن ذكرنا بما تبني فقد
أجلها فِمْن صناعاتهم، يف املوضوعة الهيوليات يف الصناع صناعات تأثريات كاختالف
لها أن عىل الدليل ومن أيًضا، الحيوانات من وكثري آدم بني من األمم ُكلُّ يستعملُها
والوالئم األعراس يف والرسور الفرح عند تارة لها؛ الناس استعماُل النفوس يف تأثريات
ويف العبادات بيوت يف وتارة املآتم، ويف واملصائب والغم الحزن عند وتارة والدعوات،
ويف والتعب، الراحة وعند الحرض، ويف األسفار ويف واملنازل، األسواق يف وتارة األعياد،
والعلماء واملشايخ والصبيان والنساء الرجال ويستعملها السوقة، ومنازل امللوك مجالس

الناس. طبقات وجميع والتجار والصناع والجهال

للحكماء املوسيقى صناعة أصل أن يف فصل (1)

الحكماءُ استخرجتْها ُكلَّها الصنائع بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا اعلْم
للعامة الحكماء من وراثة وصارت بعض، من وبعضهم منهم الناس تعلمها ثم بحكمتها،
الحكماءُ استخرجتها املوسيقى فصناعُة للتالمذة، األساتذة ومن للمتعلمني العلماء ومن
ومترصفاتهم أعمالهم يف الصنائع كسائر واستعملوها منهم، الناس وتعلمها بحكمتها

املختلفة. أغراضهم بحسب
وعند العبادات، وبيوت الهياكل يف لها اإللهية النواميس أصحاب استعماُل فأما
النبي داود يفعل كان كما والبكاء، والترضع والدعاء القرابني وعند الصلوات، يف القراءة
يف واملسلمون كنائسهم، يف النصارى يفعل وكما مزامريه، قراءة عند — السالم عليه —
النفوس ولخضوع القلوب لرقة ذلك كل فإن القراءة؛ ولحن النغمة طيب من مساجدهم
— هللا إىل والرجوع الذنوب من إليه والتوبة ونواهيه تعاىل هللا ألوامر واالنقياد ولخشوعها

رسمت. كما النواميس سنن باستعمال — وتعاىل سبحانه
الحكماء دعت التي األسباب أحد أن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
النجوم أحكام موجبات من لهم الح قد ما هو سننها واستعمال النواميس وضع إىل
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أو الرخص أو الغالء من السنني وتحاويل القرانات ابتداء عند واملناحس السعادات من
شاكلها وما والظاملني، األرشار تسلط أو والوباء الطاعون أو القحط أو الخصب أو الجدب
كانت إن منها تنجيهم حيلة طلبوا ذلك لهم تبني فلما األيام، وحوادث الزمان تغريات من
استعمال من أنفع شيئًا وال أنجى حيلة يجدوا فلم خريًا، كانت إن فيها حظهم وتوفر ا رشٍّ
إىل بالترضع ذلك عند والدعاء والقرابني والصالة الصوم هي التي اإللهية النواميس سنن
عنهم يرصف أن إياه والسؤال والبكاء والخشوع بالخضوع — ثناُؤُه َجلَّ — تعاىل هللا

والبالء. املناحس من النجوم أحكام أوجبتْه قد ما ويكشف ذلك
ع والترضُّ والبكاء القلب ورقة واإلخالص بالنية هللا َدَعُوا إذا أنهم يشكُّون ال وكانوا
ويتوب به، مبتَلون هم ما عنهم ويكشف يخافون ما عنهم يرصف أن واإلنابة والتوبة
الدعاء عند يستعملون وكانوا ُسؤلهم، ويعطيهم دعاءهم ويجيب لهم ويغفر عليهم
إذا القلوب ُق تَُرقِّ التي وهي «املحزن»، تسمى املوسيقى من ألحانًا والقراءة والتسبيح
الرسائر وإخالص الذنوب سالف عىل الندامة النفوس وتكسب العيون، وتبكي سمعت،
واستعمالها املوسيقى صناعة الحكماء استخراج أسباب أحد كان فهذا الضمائر، وإصالح

والصلوات. والدعاء القرابني وعند الهياكل يف
قادُة تستعملُُه كانت «املشجع» له: يقال آخر لحنًا استخرجوا قد أيًضا وكانوا
آخر لحنًا أيًضا واستخرجوا وإقداًما، شجاعة النفَس يُكسب والهيجاء الُحُروب يف الجيوش
املريض واألمراضعن األسقام ألم يخفف األسحار، َوْقَت املارستانات، يف يستعملونه كانوا
آخر لحنًا أيًضا واستخرجوا واألعالل، األمراض من كثري من ويشفي سورتها ويكرس
املصائب، ألم ويخفف النفوس، يعزي املآتم، يف والغموم واألحزان املصائب عند يُستعمل
األعمال عند يستعمل آخر لحنًا أيًضا واستخرجوا الحزن. ويسكن االشتياق، عن ويسيل
وأصحاب الزواريق ومالح والبناءون الحمالون يستعمله ما مثل املتعبة والصنائع الشاقة

النفوس. وتعب األبدان َكدَّ عنهم يخفف املراكب؛
األعراس يف والرسور واللذة الفرح عند تستعمل أَُخَر، ألحانًا أيًضا واستخرجوا

هذا. زماننا يف املستعملة املعروفة وهي والوالئم
يف الحداء من الجمالون يستعمله ما مثل أيًضا للحيوانات الصناعُة هذه تُستعمُل وقد
ويستعملها األحمال، ثقل عليها ويخفف السري، يف الجماَل َط لينشِّ الليل؛ ظلم ويف األسفار
املاء، رشب يف لها ترغيبًا الصفري من املاء ورودها عند والخيل والبقر الغنم رعاة
حلب عند أُخر وألحانًا والفساد، للنزو هيجانها عند أخر ألحانًا أيًضا لها ويستعملون
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ظلم يف ألحانًا الطيور من وغريها والقطا والدراج الغزالن صياد ويستعمل لتدر، ألبانها
وتجلب البكاء تسكن ألحانًا لألطفال النساء وتستعمل باليد، تؤخذ حتى بها يوقعها الليل

النوم.
ويستلذها األمم، من أحد كل يَستعملها املوسيقى صناعة أن ذكرنا بما تبني فقد
كما الروحانية، النفوس يف تأثريات للنغمات وأن السمع، حاسُة لها التي الحيوانات جميُع
الغناء، هي املوسيقى إن اآلن: فنقول الجسمانية، الهيوليات يف تأثريات الصنائع لسائر أن
هو واللحن مؤلفة، ألحاٌن هو والغناء الغناء، آلة هو واملوسيقات املغني، هو واملوسيقار
ِمْن الهواء يف يَحدث قرع هو والصوُت متزنة، أصواٌت هي والنغماُت متواترة، نغماٌت
أن نحتاج ولكن واملحسوس»، «الحاس رسالة يف بيَّنا كما ببعض بعضها األجسام تصاُدم

منه. بد ال ما الرسالة هذه يف ذلك من نذكر

لألصوات السامعة القوة إدراك كيفية يف فصل (2)

حيوانية نوعان: األصوات أن أخي يا فاعلم لألصوات؛ السامعة القوة إدراك كيفية فأما
الحجر كصوت هي فالطبيعية وآلية، طبيعية نوعان: أيًضا الحيوانية وغري حيوانية، وغري
واآللية الجمادات. من فيها ُروح ال التي األجسام وسائر والريح، والرعد والخشب والحديد

شاكلها. وما واألوتاد والزمر والبوق الطبل كصوت
الحيوانات سائر أصوات هي املنطقية فغري منطقية، وغري منطقية نوعان: والحيوانية
الدالة فغري دالة، وغري دالة نوعان: وهي الناس، أصوات فهي املنطقية وأما الناطقة، غري
الكالُم فهي الدالُة وأما له، هجاء ال صوت كل وبالجملة والصياح. والبكاء كالضحك
تصاُدم من الهواء يف يحدث قرٌع هي إنما األصوات هذه وكل هجاء، لها التي واألقاويُل
األجسام يتخلل أجزائه حركة ورسعة جوهره وخفة لطافته لشدة الهواء أن وذلك األجرام؛
جميع إىل ج وتموَّ وتدافع بينهما من الهواء ذلك انسل آخر جسًما جسم صدم فإذا كلها،
فيها، الزجاج نفخ من القارورة تتسع كما واتسع كروي، شكل حركته من وحدث الجهات

ويضمحل. يسكن أن إىل وتموُّجه حركته ضعفت الشكل ذلك اتسع وكلما
املكان، ذلك من بالُقرب أذن له الذي الحيوانات وسائر الناس من حاًرضا كان فمن
أيًضا ويتوج الدماغ، مؤخر يف صماخيه إىل أذنيه يف يدخل بحركته الهواء ذلك فبتموج

التغيري. وذلك الحركة بتلك السامعة القوة ذلك عند فتحس هناك الذي الهواء ذلك
الهواء وأن آخر، صوت خالف روحانيٌة وهيئٌة وصفيٌة نغمٌة له صوت كل أن واعلْم
يختلَط لئال ويحفظها وصفته بهيأته صوت كل يحمل عنرصه ولطافة جوهره رشف ِمْن
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السامعة؛ القوة عند غاياتها َمَدى أقىص إىل يبلغها أن إىل هيئتها فيفسد ببعض، بعُضها
الذي الحكيم العزيِز تقديُر وذلك الدماغ، مقدم مسكنها التي املتخيلة القوة إىل لتؤديها
ماهية ِذْكِر ِمْن فرغنا قد وإذْ تشكرون، ما قليًال واألفئدة واألبصار السمع لكم جعل
ُحُدوث كيفيَة اآلن فنذكر لها، السامعة القوة إدراك وكيفية الهواء حل وكيفية األصوات
ال ولني برفق تََصاَدَما جسمني كل إن فنقول: ببعض، بعًضا األجسام تصاُدم من أنواعها
يَحدُث وإنما صوتًا، يحدث فال قليًال قليًال بينهما ِمن ينسلُّ الهواء ألن صوتًا؛ لهما تسمع
يندفع ذلك عند الهواء ألن ورسعة؛ بشدة صدمها كان متى األجسام تصاُدم من الصوت
بَيَّنَّا َكَما — ويسمع الصوت فيحدث برسعة، الست الجهات إىل بحركته ويتموج مفاجأة،

هذا. قبل فصل يف
وكل أكثر، هواء تموج ألنها أعظم؛ صوتُها كان تصادمْت إذا العظيمُة واألجساُم
فإن مًعا؛ واحدة نقرة نقرا واحد، وشكلهما واحد، مقداُرُهما واحد، جوهر من جسمني
هواءً يصدم ألنه أعظم؛ صوتُُه كان أجوف أحدهما كان فإن متساويني، يكونان صوتيهما
بينها التي املشرتكة السطوح ألن ملساء؛ أصواتُها امللس واألجسام وخارًجا، داخًال كثريًا
بينها املشرتكة السطوح ألن خشنة؛ أصواتها تكوُن الخشنُة واألجسام ملساء، الهواء وبني

خشنة. الهواء وبني
زمانًا طنت نقرت إذا والجرار والطرجهارات كاألواني املجوفة الصلبة واألجسام
أن إىل أخرى بعد وتارة مرة، بعد مرة ويصدمها يرتدد جوفها يف الهواء ألن طويًال؛
وخارًجا، داخًال كثريًا هواءً يصدم ألنه أعظم؛ صوتها كان أوسع منها كان فما يسكن،
مسافة مروره يف يصدمها فيها املتموج الهواء ألن أعظم؛ صوتها كان الطوال والبوقات
تكون واألشداق، املناخر الواسعة الحالقيم الطويلة الرئات الكبريُة والحيوانات بعيدة،

بشدة. وترسله كثريًا هواءً تَستنشق ألنها األصوات؛ جهريَة
املصوتة األجسام ِعَظِم بحسب هي إنما الصوت ِعَظم علة أَنَّ ذكرنا بما َ تَبنَيَّ فقد
صوُت األصوات أعظم إن فنقول: عنها، الجهات يف الهواء ج تََموُّ وكثرة صدمها وشدة

منه. بد ال ما هنا نذكر ولكْن العلوية، اآلثار رسالِة يف ُحُدوثه علَة بَيَّنَّا وقد الرعد،
ارتفعا إذا والرباري البحار من الجو يف الصاعدين البخارين أن فهو حدوثه علة أما
الزمهرير واحتوى الدخان، هو الذي اليابس الرطب البخار واحتوى واختلطا الهواء يف
الرطب البخار جوف يف اليابس البخار انضغط وحرصهما واليابس الرطب البخارين عىل
حرارة من الرطب البخار فيفرقع وخرقه، الرطب البخار فدفع الخروج، وطلب والتهب
واحدة. دفعة النار حرارُة عليها احتوْت إذا الرطبة األشياء تفرقع كما اليابس، الدخان ذلك
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خروج من وينقدح الجهات، جميع إىل ويندفع الهواء يف قرٌع ذلك من ويحدث
الرساج دخان من يحدث كما الربق، ى يَُسمَّ ضوءٌ السحاب جوف يف اليابس الدخان ذلك

ينطفئ. ثم مشتعل، رساج من أُدني إذا املنطفئ
ويدور ريًحا ويَصري السحاب جوف من يشءٌ الرطب البخار ذلك من يذوب وربما
يسمع كما وتقرقر، دويٌّ له ويسمع الخروج، ويطلب الغيوم، وجوف السحاب خلل يف
واحدة دفعة السحاب ينشقُّ وربما وانتفاخ، ريح له يعرض كان إذا جوفه من اإلنسان

صاعقة. يسمى هائٌل صوٌت منها ويكون الريح تلك فتخرج مفاجأة،
أن فهي: حدوثها وعلة الرياح أصوات فأما حدوثه، وكيفية الرعد صوت علة فهذه
فإذا وتحتًا، وفوًقا وجنوبًا وشماًال وغربًا رشًقا الهواء تموج سوى شيئًا ليست الرياح
ذلك من حدَث وتََخلََّلها؛ والنبات واألشجار والحيطان الجبال وجريانه حركته يف صدم
املصدومة األجسام ِكَربِ بحسب ذلك كل األنواع، مختلفة والطنني والدوي األصوات فنوُن

رشحها. ويطول وتجويفها، وأشكالها وصغرها
ِلَلَطاَفِة الهواء؛ فإن األجسام، مع وتصاُدمها وتموجها جريانها يف املياه أصواُت وأما
بحسب أنواعها وفنون األصوات تلك حدوُث ويكوُن كلها، يتخللها عنرصه وسيالن جوهره
واختالف الرئة ذوات الحيوانات أصواُت وأما الرياح، أمر يف ذكرناها التي األسباب تلك
وتركيب حالقيمها وسعة وقرصها أعناقها ُطول بحسب فهي نغماتها وفنون أنواعها
يطول ومناخرها، أفواهها ِمن أنفاسها إرساِل وقوة الهواء استنشاقها وشدة حناجرها

رشحها.
شاكلها؛ والرصرصوما والجراد كالزنابري رئة لها ليست التي الحيوانات أصوات وأما
كما مختلفٌة أصواٌت ذلك ِمن فيحدث وخفة، رسعٌة لهما بجناَحني الهواء تحرك فإنها
أجنحتها لطافة بحسب أنواعها واختالف فنونُها وتكون العيدان، أوتار تحريك من يحدث

لها. تحريكها ورسعة وقرصها وطولها وغلظها
ألن خرس؛ فهي شاكلها وما والسالحف والرسطان كالسمك الُخرس الحيوانات وأما
وصالبتها يُبسها شدة بحسب يكوُن األصوات تلك اختالف وأن جناحان، وال رئة لها ليس
من أشكالها وفنون والضيق والسعة والقرص والطول والصغر الكرب من مقاديرها وكمية
سنبني كما — األسباب من فيها يعرض وما الصدمة وقوة والثقب والتقبيب التجويف

موضعه. يف ذلك
والدفوف والدبادب والبوقات كالطبول للتصويب املتخذة اآلالت أصوات ُفنوُن وأما
هي التي وجواهرها أشكالها بحسب فهي شاكلها، وما والعيدان، واملزامري والرسناي
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أوتارها ورقة ثقبها وضيق أجوافها وسعة وقرصها وطولها وصغرها وكربها منها متخذٌة
لها. املحركني تحريك فنون وبحسب وغلظها،

تبياُن الرسالة هذه من أغراضنا أحد كان إذ طرًفا الفن هذا من نذكر أن ونحتاُج
تبني ا وَلمَّ الغناء، املسمى وهو متزنة، ونغماٌت مؤتلفٌة ألحاٌن هو الذي املوسيقى ماهيِة
ال املتزنة والنغمات متزنة، نغمات هو واللحن مؤتلفة، ألحاٌن هو إنما الغناء أن ذكرنا بما
وما الحركة ما أوًال نذكر أن احتجنا متتالية؛ سكنات بينها متواترة حركات من إال تحدث
السكون وضدها ثاٍن، زمان يف مكان إىل مكان من النقلة هي الحركة إن فنقول: السكون،

الثاني. الزمان يف األول املكان يف الوقوُف وهو
بها املتحرك يقطع التي هي الرسيعة والحركُة وبطيئة، رسيعٌة نوعان: والحركة
يف منها أََقلَّ مسافًة بها املتحرك يقطُع التي هي والبطيئُة قصري، زماٍن يف بعيدًة مسافًة
والسكوُن سكون، زماُن بينهما يكون أن إال اثنتني ان يَُعدَّ ال والحركتان بعينه، الزمان ذلك
ما. حركة فيه متحرًكا يكون أن يمكنه كان ما زمانًا األول مكانه يف املتحرك وقوُف هو

من تنقسم األصوات إن اآلن: فنقول نبينه أن احتجنا ما ذكر من فرغنا قد وإذ
العظيُم فمنها املضاف، جنس ِمْن متقابالن منها نوعني كل أنواع، ثمانية الكيفية جهة
من والصغري العظيم فأما والخفيُف، والجهريُ والغليُظ والحادُّ والبطيءُ والرسيُع والصغريُ
أصوات أن وذلك الطبول؛ أصوات ذلك يف واملثال بعض، إىل بعضها فبإضافة األصوات
إىل أُضيفت وإذا عظيمة، كانت املخانيث طبول أصوات إىل أضيفت إذا املواكب طبول
والصواعق الرعد أصوات إىل أُضيفت إذا الكوس وأصوات صغرية، كانت الكوس أصوات

صغرية. كانت
من صوته يُسمع النفري عند ُخراسان ثغور يف يُرضب عظيٌم طبٌل هو والكوس
وأما بعض، إىل بعضها بإضافة وصغرها األصوات عظم يُعترب املثال هذا فعىل فراسَخ،
سكونات أزمان تكون التي فهي بعض، إىل بعضها بإضافة األصوات من والبطيء الرسيع

غريها. إىل باإلضافة قصرية نقراتها بني ما
باإلضافة مريعة فإنها الحدادين؛ ومطارق القصارين كوذينات أصوات ذلك يف واملثال
إىل باإلضافة وأما إليها، باإلضافة بطيئٌة وهي والجصاصني، الرزازين َدقِّ أصوات إىل
وبطؤها األصواِت رسعُة تُعترب املثال هذا وعىل رسيعة، فهي املالحني مجازيف أصوات
فهي بعض؛ إىل بعضها بإضافة األصوات من والغليُظ الحادُّ وأما بعض، إىل بعضها بإضافة
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إىل واملثلث املثلث إىل واملثنى املثنى نقرات إىل باإلضافة وحدته، الزير نقرات كأصوات
حادة. تكون فإنها البم؛

الزير إىل واملثنى املثنى إىل واملثلث املثلث إىل باإلضافة البم صوت فإن بالعكس فأما
— مزمومه إىل باإلضافة غليظ مطلًقا وتر كل صوت فإن أيًضا، آخر وجٍه وِمْن فغليظٌة،
إىل بعضها بإضافة وغلظها األصوات حدة تُعترب القياس هذا فعىل — كان مزموم أي

بعض.
الفصل يف علتهما ذكر عند إبانتهما تقدمْت فقد األصوات من والجهريُ الخفيُف وأما
بني التي هي فاملتصلُة ومنفصلة، متصلة نوعني: الكمية جهة من تنقسم واألصواُت األول،

القضبان. وإيقاعات األوتار نقرات مثل محسوس، سكوٍن زماُن نقراتها حركة أزمان
والدواليب والدبادب والنايات املزامري أصوات مثل فهي األصوات من املتصلُة وأما
من كان فما وغليظة، حادة نوعني: تنقسم املتصلُة واألصواُت شاكلها، وما والنواعري
كان وثقبًا تجويًفا أضيق كان وما أغلَظ، صوتُُه كان وثقبًا تجويًفا أوسَع واملزامري النايات
نغمته كانت أقرب النفخ موضع إىل الثقب من كان ما أيًضا أُخرى جهٍة ومن ، أََحدَّ صوته

أغلظ. كان أبعد كان وما ، أََحدَّ

وتنافرها األصوات امتزاج يف فصل (3)

والطول الغلظ املتساوية األوتار أصوات أن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا اعلم
يف مختلفًة الطول، يف متساويًة كانت وإن متساوية، كانت واحدًة نقرًة نقرت إذا والخرق
الطول يف متساوية كانت وإن ، أََحدَّ الدقيق وأصوات أغلظ الغليظ أصوات كانت الغلظ؛
وإن غليظة، املسرتخية وأصوات حادة، املخروقة أصوات كانت الخرق، يف مختلفًة والغلظ،
صوتًا. أعالها نقًرا أشدها كان النقر، يف مختلفة والخرق، والطول الغلظ يف متساويًة كانت
تأليفيٍة نسبٍة عىل كانت إذا ولكن متضادان، والغليظة الحادة األصوات بأن واعلم
األرواح، بها وفرحْت املسامع واستلذتْها موزونًا لحنًا وصارْت واتحدْت، وامتزجْت ائتلفْت
تستلذها ولم تأتلف ولم وتباينت تنافرت النسبة غري عىل كانت وإن النفوس، بها ْت وُرسَّ

األرواح. وتكرهها النفوس منها وتشمئز عنها تنفر بل املسامع،
واألصوات وتلطفها، الغليظة الكيموسات أخالط مزاج تسخن حارٌة الحادة واألصوات
بني املعتدلة واألصوات اليابسة، الحارة الكيموسات أخالط مزاج ترطب باردٌة الغليظة
عن يخرج ال كي حالته؛ عىل املعتدل الكيموسات أخالط مزاج تحفظ والغليظة الحادة
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واحدة دفعة املسامع عىل وردت إذا املتناسبة غريُ الهائلُة العظيمُة واألصوات االعتدال،
كان صناعية آلٌة ولها الفجأة موت وتُحدث االعتدال، عن وأخرجته املزاج أفسدت مفاجأة،
فيها النافخون ويسد األعداء، نفوس بها ويفزعون الحروب عند يستعملوها اليونانيون
األخالط مزاج تعدل املتناسبة املتزنة املعتدلة واألصوات وتحريكها، استعمالها عند آذانَهم

النفوُس. بها وتُرس األرواح بها وتستلذ الطباع، وتفرح

باألصوات األمزجة تأثر يف فصل (4)

الحيوانات وطباع الفنون كثريُة األبدان أمزجة بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا اعلْم
إال عددها يحيص ال يالئمها ولحن تشاكلها نغمٌة طبيعة وكل مزاج ولُكلِّ األنواع، كثريُة

وجل. عز — هللا
الناس من أمة لكل تأملت إذا تجد أنك وصفنا ما وصحة قلنا ما حقيقة عىل والدليُل
مثل سواهم، بها يفرح وال غريهم يستلذها ال بها، ويفرحون يستلذونها ونغمات ألحانًا
املختلفة األمم من وغريهم والروم والفرس والزنج واألرمن واألعراب واألتراك الديلم غناء

والعادات. واألخالق والطباع األلُسن
وتفرح ونغمات ألحانًا يستلذون أقواًما هذه من الواحدة األمة يف تجُد أنك أيًضا وهكذا
وقتًا يستلذُّ واحًدا إنسانًا تجد ربما أيًضا وهكذا سواهم، َمْن بها يرس وال بها، نفوُسُهم
يف حكمهم تجد وهكذا منه، ويتألم يكرهه ربما بل يستلذه ال آخَر ووقتًا ويرسه، لحنًا ما
كل واملحاسن، والزينة املالذ وسائر وملبوساتهم مشموماتهم ويف ومرشوباتهم مأكوالتهم
واألزمان واألماكن األبدان وتركيب الطبائع واختالف األخالط أمزجة تغريات بحسب ذلك

األخالق. رسالة يف ذلك من طرًفا بَيَّنَّا كما

وقوانينها األلحان أُُصول يف فصل (5)

الغناء من ألحانًا الناس من أمة لكل أن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا اعلم
خلقهم الذي تعاىل هللا إال كثرة عدَدها يحِيص وال بعًضا، بعضها يشبه ال ونغمات وأصواتًا
أُُصول نذكر أن نريد ولكن وألوانهم، وألسنتهم أخالقهم اختالف عىل وطبعهم وصورهم
األلحان، من مركٌب الغناء أن وذلك سائُرها، يرتكب منها التي األلحان وقوانني الغناء
حركات كلها وأصلها واإليقاعات، النقرات من مركبة والنغمات النغمات، من مركب واللحن
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واملفاعيل املفاعيل، من مركبة واملصاريع املصاريع، من مركبة األشعار أن كما وسكون،
بينا كما وسواكن، متحركات حروف كلها وأصلها والفواصل، واألوتاد األسباب من مركبة

العروض. كتاب يف ذلك
واألدوات. واألفعال األسماء من والكلمات الكلمات، من مركبٌة كلها األقاويل وكذلك
يريُد وَمن — املنطق كتاب يف بَيَّنَّا َكَما — والسواكن املتحركات الحروف من مركبة وكلها
منه، بد ال مما والعروض النحو علم يف أوًال يرتاض أن فيحتاج العلم هذا يف ينظر أن
أصَل هنا ها نذكر أن ونحتاُج واملبتدئُ، املتعلُم إليه يَحتاج ما املنطق رسالة يف ذكرنا وقد
العروض، لقوانني مماثلة املوسيقى قوانني كانت إذ وقوانينه؛ الشعر ميزان وهو العروض

فنقول:
مقاطَع ثمانيُة وهي واملنزحف، املستوي به يُعرف الشعر ميزاُن هو العروَض إن
فاعلن، فاعالتن، مستفعلن، متفاعلن، مفاعيل، فعولن، هذه: وهي العربية، األشعار يف
والفاصلة، والوتد، السبب، وهي: أُُصول، ثالثة ِمن مركبة الثمانيُة وهذه مفاعلتن، مفعوالت،
شاكلها، وما لم، هل قولك: مثل متحرك، أو ساكٌن وآخُر متحرك واحد حرفان: فالسبب
وما وأجل وبىل نعم قولك: مثل ساكن، وواحٌد متحركان، اثنان أحرف: ثالثُة والوتد
فعلت غلبت قولك: مثل ساكن، وواحٌد متحركة، ثالثة أحرف: أربعُة والفاصلُة شاكلها،
العروض قواننُي فهذه متحرك، وحرٌف ساكٌن حرٌف الثالثة هذه وأصل شاكلها. وما

وأُُصوله.
والفاصلة، والوتُد السبُب وهي أُُصول، ثالثُة أيًضا فهي واأللحان الغناء قواننُي وأما
والوتد دائًما، ويكرر تن تن تن تن قولك: مثل سكون، يتلوها متحركٌة فنقرٌة السبب فأما
والفاصلة دائًما، يكرر تنن، تنن تنن تنن قولك: مثل سكون، يتلوُهما متحركتان نقرتان

تننن. تننن تننن تننن قولك: مثل سكوُن، يتلوها متحركة نقرات ثالث
يركب وما النغمات، من منها يركب ما جميع يف والقانون األصُل هي الثالثُة فهذه
اللغات، جميع يف الغناء من منها يرتكب وما األلحان، من اللغات جميع يف النغمات من
هكذا: وهي ثنائية، نغمات تسع منها كانت اثنني اثنني األُُصول الثالثة هذه من ركبت فإذا

دائًما. وتكرر تنن، تن قولك: مثل ونقرتان نقرة
نقرات وثالث نقرة ومنها دائًما، وتكرر تن، تنن قولك: مثل ونقرة نقرتان ومنها
ويكرر تنن، تنن قولك: مثل ونقرتان نقرتان ومنها دائًما، ويكرر تننن، تن قولك: مثل

تننن. تننن قولك: مثل نقرات ثالث نقرات ثالث ومنها دائًما،
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نقرات ثالث ومنها دائًما، ويكرر تنن، تننن قولك: مثل ونقرتان نقرات ثالث ومنها
األصل وهي نقرة، قدر وسكون نقرة ومنها دائًما، ويكرر تن، تننن قولك: مثل ونقرة

الثنائية. النغمات جملة فهذه دائًما، ويكرر تن، تن تن تن قولك: مثل والعمود
ونقرة ونقرتان نقرات، وثالث ونقرتان، نقرة تركيبات: عرشة فهي الثالثية وأما
ونقرتان ونقرتان، ونقرة نقرات وثالث ونقرتان، نقرات وثالث ونقرة نقرات، وثالث
ونقرتان ونقرة، نقرات وثالث ونقرة ونقرة، ونقرتان نقرات وثالث ونقرة، نقرات وثالث
وثالث ونقرتان نقرات وثالث نقرات، وثالث ونقرة نقرات وثالث ونقرتان، نقرات وثالث
ثنائية، وتسعة مفردة، منها ثالثة النقرات، من املركبة اإليقاع أنواع جميع فهذه نقرات،

تركيبًا. وعرشون اثنان فذلك ثالثية، وعرشة
وخفيُفُه، األول الثقيل وهي: أنواع، ثمانية العربية غناء يف هذه من تركب والذي
هي األجناس الثمانية وهذه وخفيُفُه، والهزج وخفيُفُه، والرمل وخفيُفُه، الثاني والثقيل
مقاطع الثمانية من أن كما تنسب، وإليها األلحان، أنواع سائر يتفرع ومنها األصل،
أربعُة الرياضيات من صناعة كل أَنَّ ذكرنا بما تبني فقد العرض، دوائر يف ما سائُر يتفرُع
األرثماطيقي رسالة يف بَيَّنَّا كما واحٌد. أصلُها األربعة وتلك سائُرها، يرتكب منها أُُصول،
يف النقطَة بأن بَيَّنَّا جومطريا رسالة ويف االثنني، قبل الذي الواحد من العدد تركيب كيفية
الشمس أن بَيَّنَّا األسطرنوميا رسالة ويف العدد، صناعة يف للواحد مماثلٌة الهندسة صناعة

الهندسة. صناعة يف والنقطة العدد يف كالواحد الكواكب بني من وأحوالها
كالواحد النسب علم يف وقانوٌن أصٌل املساواة نسبة أن بَيَّنَّا العددية النسب رسالة ويف
والوتد كاالثنني، والسبب كالواحد، الحركة أن بَيَّنَّا قد الرسالة هذه ويف العدد، صناعة يف
سائر أن كما منها، مركبٌة والغناء األلحان نغمات وسائر كاألربعة، والفاصلة كالثالثة،
والواحد، واالثنني والثالثة األربعة من مركبٌة واأللوف واملئني والعرشات اآلحاد من األعداد
اآلحاد، كتسعة األخر املقوالت والتسع كالواحد الجوهر أن أيًضا بَيَّنَّا قد املنطق رسالة ويف
مركبة وسائرها واملضاف والكيف والكم الجوهر وهي باقيها، عىل متقدمة منها أربعة

منها.
والعمق، والعرض والطول الجوهر من مركٌب الجسم أن بَيَّنَّا الهيوىل رسالة ويف
ثناُؤُه َجلَّ — الباري أن بَيَّنَّا املبادئ رسالة ويف املطلق، الجسم من مركبٌة األجسام وسائر
كالثالثة، والنفس كاالثنني، والعقل العدد، من الواحد كنسبة املوجودات من نسبته —
النفس من املخرتعني والصورة الهيوىل من مركبة الخالئق وسائر كاألربعة، والهيوىل
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ثناُؤُه َجلَّ — الباري بأمر مبدع والعقل الكيل، العقل من منبعثة الكلية والنفس الكلية،
والفعل. بالقوة األشياء جميع فيه َر وَصوَّ يشء، ِمْن ال هللا أبدعه —

َجلَّ — الباري وحدانية صناعة كل ألهل نُبني أن كلها الرسائل هذه من وغرضنا
وهكذا لربهانهم، وأَْوَضَح لحجتهم، وأَبنَْيَ فهمهم، إىل أقرب لتكون صناعتهم؛ من — ثناُؤُه
بإذن بعض من بعضها املوجودات ُحُدوث كيفيَة أيًضا ونبني الرسائل، سائر يف َفَعْلنَا
العاملني رب هللا فتبارك صنعته، ودقة حكمته وإتقان عنايته وحسن — ثناُؤُه َجلَّ — هللا

األكرمني. وأكرم الراحمني وأرحم الخالقني وأحسن
وإيقاعات األوتار نقرات من نقرتني كل إن فنقول: فيه كنا ما إىل اآلن ونرجع
إذا وأنه — قصريًا أو كان طويًال — سكوٌن زماٌن بينهما يكون أن من بد فال القضبان
ال ثم بينهما، سكونات أيًضا تواترت القضبان؛ تلك وإيقاعات األوتار تلك نقرات تواترت
أطول تكون أو الحركات، تلك ألزمان مساويًة تكون أن من السكونات تلك أزماُن تخلو
ال الحركة زمان أن الصناعة هذه أهل بني عليه فاملتفق منها أَْقَرصَ كانْت وإذا منها،
السكونات أزمان كانت فإن جنسه، من هو الذي السكون زمان من أطول يكون أن يمكن
سميت أُخرى؛ حركٌة األزمان تلك يف يقع أن يمكن وال الطول، يف الحركات ألزمان مساويًة
ألنه منه؛ أََخف يكون أن يمكن ال الذي الخفيف وهو األول، العمود ذلك عند النغمات تلك
قبلها التي النقرة بنغمة متصلة نغمتها صارت أُخرى حركٌة األزمان تلك يف وقعت إْن

متصًال. صوتًا الجميُع وصار بعدها، والتي
أخرى؛ حركة فيها يقع أن يمكن ما بمقدار طولها السكوناِت أزماُن كانت وإن
السكونات تلك أزماُن كانت وإن الثاني، والخفيف الثاني العمود النغمات تلك سميت
األول، الثقيل النغمات تلك سميْت حركتان، فيها يقع أن يمكن ما بمقدار هذه من أطول
سميت حركات ثالث فيها يقع أن يمكن ما بمقدار هذه من أَْطوَل األزمان تلك كانت وإن

الثاني. الثقيل النغمات تلك
أهل يعرفه ما عىل فأما والقانون، القياس يوجبه ما عىل ووصفناه ذكرناه الذي وهذا
وسنذكُرُه هذا، غري فهو والثقيل؛ الخفيف من املالهي وأصحاب املغنني من الزمان هذا

الفصل. هذا بعد
هذا عىل واإليقاعات النقرات بني التي السكونات أزماُن زادْت إذا بأنه أخي يا واعلم
القوة وتميزها تدركها أن ِمْن أعني: والقياس؛ والقانون األصل من خرج الطول من املقدار
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تأخذ ريثما إال طويًال زمانًا الهواء يف تمكث ال األصوات أن ذلك يف والعلُة السمعية، الذائقة
إىل املؤدي لها الحامل الهواء من األصوات تلك تضمحل ثم الطنني، من َحظََّها املسامُع
املسامع يف يمكث ال األصوات طنني أيًضا وهكذا — هذا قبل فصل يف بَيَّنَّا َكَما — املسامع

الطنينات. تلك املسامع من تضمحل ثم رسومها، املتخيلة القوة تأخذ ريثما إال زمانًا
تقدم الذي املقدار عىل وزادت واإليقاعات النقرات بني السكونات أزمان طالت وإذا
تقدر فال األخرى، النغمة ترد أن قبل املسامع من وطنينها األوىل النغمُة اضمحلْت ذكره،
الذي التناسب وتعرف فتميزهما بينهما، الذي الزمان مقدار تعرف أن املفكرة القوة
بني وما النغمتني، بني التي األزمان كمية معرفة هي املسامع يف الذوق جودة ألن بينهما؛
حكم يجري املثال هذا وعىل واملقدار، التناسب من الحركات أزمان وبني السكونات أزمان
أن تقدر ال أيًضا البارصة القوة أن وذلك لها، املدركة الحاسة والقوى املحسوسات سائر
بينها ما بعد إذا وأما األماكن، يف متقاربة كانت إذا إال املرئيات بني ما أبعاد مقدار تعرف
وتميز تدركها أن البارصة القوة تقدر فال باألزمان، املسموعات بني ما بعد كما األماكن من
يف بَيَّنَّا َكَما واألصابع، والقبضة والباب واألشل كالذراع هندسية بآالت إال بينها ما البعد

الجومطريا. رسالة
القوة تقدر فال السكونات، أزمان بطول الحركات أزمان بني ما بُعد إذا وهكذا
كالطرجهارات رصدية بآالت إال بينها ما بُعد وتعرف تدركها أن السامعة الذائقة
السمع أدركها قريبة كانت إن فأما الرصد، آالت من شاكلها وما واألصطرالب، والشياهني
أزمان يف العلة من ذكرناه بما َ تَبنَيَّ فقد العروض— يف معروف هو كما — الذوق وميزها
األصل من وخرج املذكور املقدار عىل طولها زاد إذا وأنه النقرات، بني التي السكونات

والقانون.
يمكث ال السامعة القوة عىل وردت إذا الواحدة النغمة أن وهي أيًضا أخرى وعلة
كل بني أخواتها، من أُخرى نقرات ثالث زمان بمقدار إال يضمحل أن إىل صوتها فيها
اه اه الشكل: هذا مثل فحسب، أزمان ثمانية جملتها فتكون أحدهما، سكون زمان واحدة

املتحرك. عالمة والهاء السكون، عالمة األلف اه اه
البعد من بينهما وما والسكونات الحركات أزمان مقادير ذكر من فرغنا قد وإذ
وإصالحها، صناعتها وكيفية املصوتة اآلالت أمر من طرًفا أيًضا نذكر أن فنُريد والتناسب؛

منها. الكامل التام وما
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وإصالحها اآلالت صناعة كيفية يف فصل (6)

لنغمات كثرية وأدوات آالت صنعوا قد الحكماء ِبأَنَّ منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا اعلْم
والنايات والدفوف الطبول مثل األنواع؛ كثرية األشكال، مفننة الغناء، وألحان املوسيقى
والطنابري والعيدان والشواشل والسلباب والصفارات والرسنايات واملزامري والصنوج
املصوتة، واألدوات اآلالت من شاكلها وما واألرمونيقي واألراغن واملعازف والرباب والجنك

بالعود. املسماة اآللة صنعوها ما وأحسن الحكماء استخرجتها آلة أتم ولكن
بني ما نسب وكمية واستعمالها، وإصالحها صنعها كيفية من نذكر أن ونحتاج
واملقدمات؛ املدخل شبه طرًفا ونقراتها ورقتها وغلظها وعرضها وطولها أوتارها نغمات
لهم ونبني الرياضية، اآلداب يف والناظرين الفلسفية للعلوم الطالبني لنفوس تنبيًها ليكون
الباري هو الذي الحكيم الصانع عىل داللٌة كلها هي التي الصنائع وأرسار الحكمة دقائَق
والعلوم والحكم األول الصنائَع وألهمهم الصناع خلق الذي وهو — ثناُؤُه وَجلَّ تبارك —

الحاكمني. وأحكم الخالقني أحسن وهللا واملعارف،
صناعة كل يف استعينوا قيل: قد فإنه الصناعة؛ هذه أهل قال ما بذكر أوًال نبدأ ولكن
خشبًا العود تسمى التي اآللة تتخذ أن ينبغي قالوا: الصناعة هذه أهل إن فنقول: بأهلها،
نصفه، ومثل عرضه مثل طوله أَنَّ وهي الرشيفة، النسبة عىل يكون وعمقه وعرضه طوله
رقاًقا ألواُحُه وتكون الطول، ربع مثل العود وعنق العرض، نصف مثل عمُقُه ويكون
نُقر. إذا يطن خفيف صلب خشب من رقيًقا الوجه ويكون خفيف، خشٍب من متخذًة

يكون أن وهو األفضل، النسبة عىل بعض ِمْن أغلُظ بعُضها أوتار أربعة يتخذ ثم
املثنى وغلظ ثلثه، ومثل املثنى غلظ مثل املثلث وغلظ ثلثه، ومثل املثلث غلظ مثل البم غلظ
ثمانيًا واملثلث إبريسم، طاقة وستني أربعًة البم يكون أن وهو ثلثه، ومثل الزير غلظ مثل
تمد ثم إبريسم، طاقة وعرشين سبًعا والزير طاقة، وثالثني ستٍّا واملثنى طاقة، وأربعني
فوق املالوي يف ورءوسها املشط، يف أسفالها مشدودة العود وجه عىل األربعة األوتار هذه
هذه عىل مختلفة وغلظها دقتها يف وهي متساوية أطوالها تكون ذلك فعند العود، ُعنُق

لوكز». مح «سد النسبة
عند الخنرص دستان ويشد متساوية أقسام بأربعة الواحد الوتر طول يقسم ثم
متساوية، أقسام بتسعة الرأس من الوتر طول يقسم ثم العود، ُعنُق ييل مما األرباع الثالثة
دستان عند الوتر طول يقسم ثم العود، عنق ييل مما التسع عىل السبابة دستان ويشد
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يقع فإنه منه، التسع عىل البنرص دستان ويشد متساوية أقسام بتسعة املشط إىل السبابة
السبابة. دستان ييل مما الخنرص دستان فوق

عليها ويزاد أقسام، بثمانية املشط ييل مما الخنرص دستان عند الوتر طول يقسم ثم
دستان وبني بينها الوتر من نقطة بحيال يشد الوسطى دستان أعني: الدستان، هذا
نغمة إىل هذه الوسطى نغمة نسبة فيصري املشط، إىل الخنرص بني ما ثمن الخنرص
فيما يقع فإنه الوسطى، دستان ذلك عند ويشد فوق، الوتر من بقي فما مثلها، الخنرص
الدساتني. ومواضع األوتار ونسب العود إصالُح هو فهذا والبنرص، السبابة دستان بني

الزير يمد أن فهو النسب، من بينها يكون ما ومعرفة النغم إصالح كيفية فأما
يزم ثم ويحزق الزير فوق املثنى يمد ثم ينقطع، ال أن يحتمل ما بحسب ويحزق
يزاد وإال استويا، فقد متساويتني نغمتاهما سمعت فإذا الزير، مطلق مع وينقر بالخنرص
مع وينقر بالخنرص ويزم ويحزق املثلث يمد ثم يستويا، حتى وإرخائه املثنى حزق يف
يستويا حتى واإلرخاء الحزق يف يزاد وإال متساويتني، نغمتاهما تسمع حتى املثنى مطلق
مع وينقر بالخنرص، ويزم ويحزق املثلث يمد ثم واحدة. نغمة كأنهما نغمتاهما ويسمع

واحدة. نغمة كأنهما متساويتني نغمتاهما يسمع حتى املثنى مطلق
نغمتاهما سمعت فإذا املثلث، مطلق مع وينقر بالخنرص، ويزم ويحزق البم يمد ثم
الوصف هذا عىل األوتاُر هذه استوْت وإذا استويا، فقد واحدة نغمة كأنهما متساويتني
الغلظ يف ثلثه ومثل مثله بالخنرص مزمومة نغمة إىل باإلضافة وتر كل مطلق نغمة وجدت
مطبًقا تحته الذي الوتر نغمة مثل بالخنرص مزموم وتر كل نغمة أيًضا ويوجد والثقل،

سواء. ثلثه ومثل بالسبابة مزمومة نغمة مثل وتر كل مطلق نغمة أيًضا بالسواء،
منه الثالث وهو تحته الذي الوتر نغمة ضعف وتر كل مطلق نغمة أيًضا ويوجد
ثمنه ومثل بنرصه نغمة مثل منه وتر كل سبابة نغمة أيًضا ويوجد بالسبابة، مزموًما

سواء. ثمنه ومثل خنرصه نغمة مثل وتر كل وسطى نغمة أيًضا ويوجد سواء،
نسبة ولنغماتها إال والدساتني األوتار هذه من دستان وال وتر من ما وبالجملة:
النسب فمن ذلك، دون ما ومنها رشيفة، فاضلة هي ما منها ولكن بعض، إىل بعضها
الحادة مثل الغليظة النغمة وتكون سواء، األخرى مثل النغمة تكون أن الرشيفة الفاضلة

ثمنها. ومثل مثلها أو ربعها ومثل مثلها أو نصفها ومثل ثلثها ومثل
متناسبة؛ متواترة حركات وحركت الفاضلة النسب هذه عىل األوتار هذه استوت فإذا
فإذا غليظات، وثقيالت خفيفات حادَّات، متناسبة، متواترة نغماٌت منها ذلك عند حدث
النغماُت وصارت — هذا قبل فصل يف ذكرها تقدم كما — التأليفات من رضوبًا ألفت
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بعضها واتحد كاألرواح، لها وهي كاألجساد الخفاف الحادات للنغمات الثقال الغليظاُت
األقالم، بمنزلة ذلك عند األوتار تلك نقرات كانت وغناءً؛ ألحانًا وصارت وامتزجت ببعض
بمنزلة والغناء الكلمات، بمنزلة واأللحان الحروف، بمنزلة منها الحادات والنغمات
النغمات تلك يف املتضمنة واملعاني القراطيس، بمنزلة لها الحامل والهواء األقاويل،

األجساد. يف املستوَدعة األرواح بمنزلة واأللحان
بها استلذْت املسامع؛ إىل واأللحان النغمات تلك يف املتضمنة املعاني وصلت فإذا
تكون التي والسكونات الحركات تلك ألن النفوس؛ بها ْت وُرسَّ األرواح فيها وفرحْت الطباع،
الفلكية، األشخاص لحركات ومحاكية لها، وأذُرًعا لألزمان مكياًال ذلك عند تصري بينها
وأذرع للدهور مكياٌل أيًضا هي املتناسبات املتصالت واألفالك الكواكب حركات أن كما
لنغمات مماثلًة نغماتها كانت معتدًال؛ متناسبًا متساويًا كيًال الزمان بها كيل فإذا لها،
عالم يف التي الجزئية النفوس تذكرت ذلك فعند لها، ومناسبة والكواكب األفالك حركات
يف بأنها لها وتبني وعلمت هناك، التي النفوس ولذات األفالك عالم رسور والفساد الكون
األلحان وتلك أَْصَفى هي النغمات تلك ألن الرسور؛ وأدوم اللذات وأطيب األحوال أحسن
أحسن وحركاتها جوهًرا، وأصفى هنداًما وأجود تركيبًا أحسن األجسام تلك ألن أطيب؛

تأليًفا. أجود ومناسباتها نظاًما
وتيقنْت األفالك عالم أحوال والفساد الكون عالم يف التي الجزئية النفس علمت فإذا
من جنسها بأبناء واللحوق هناك إىل الصعود إىل ذلك عند تشوقْت وصفنا؛ ما حقيقة

الخالية. األمم من املاضية، األزمان يف الناجية النفوس
وأصوات؛ نغمات ألجسامه يكون أن يجوز ال خامسٌة طبيعٌة الفلك إن قائل: قال فإن
يف األجسام لهذه بمخالٍف فليس خامسة طبيعتُُه كانت وإن الفلك أن القائل هذا فليعلْم
مشف هو ما ومنها الكواكب، وهي النار مثل ميضء هو ما منها أن وذلك الصفات؛ كل
هو ما ومنها القمر، جرم وهو املرآة كوجه صقيل هو ما ومنها األفالك، وهي كالبللور

عطارد. وفلك القمر فلك وهو الهواء مثل والظلمة النور يقبل
أوصافلألجسام كلها وهذه عطارد، فلك إىل مخروُطُه األرضيبلغ ظل أن ذلك: وبيان
خامسة طبيعته كانت وإن الفلك أن تبني فقد فيها، تشاركها الفلكية واألجسام الطبيعية،
أنها وذلك بعض؛ دون بعضها يف بل الصفات، كل يف الطبيعية لألجسام بمخالف فليس
من وأصفى الياقوت، من صالبة أشد صلبة يابسة بل رطبة وال باردة وال بحارة ليست
وتصطكُّ بعًضا بعضها يماس وأنها املرآة، وجه من وأصقل البلور، من وأََشفُّ الهواء،
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وألحانها مؤتلفات متناسبات نغماتها وتكون والنحاس، الحديد يطن كما وتطنُّ ، وتحتكُّ
ومناسباتها. العيدان أوتار نغمات يف مثالها بَيَّنَّا َكَما — موزونات

العيدان كنغمات نغمات األفالك لحركات أن يف فصل (7)

أصواٌت األفالك أشخاص لحركاِت يكن لم لو أنه منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا اعلْم
سمع لهم يكن لم فإن فيهم، املوجودة السامعة القوة من فائدة ألهلها يكن لم نغماٌت؛ وال
الدليل قام وقد الوجود، الناقصات الجامدات الجمادات حال وهذه عمي، بكم صم فهم
مالئكُة هم األفالك وسكان السماوات أهل أن الفلسفي املنطق بطريق الربهان وصح
ال والنهار الليل ويسبحون ويقرأون ويعقلون ويبرصون يسمعون عباده، وخالُص هللا
من ألذ ونغمات املحراب، يف للزبور داود قراءة من أطيب ألحان وتسبيحهم يفرتون،

العايل. اإليوان يف الفصيحة العيدان أوتار نغمات
هذا فليعلْم وملس؛ وذوق شم أيًضا لهم يكون أن ينبغي فإنهم قائل: قال فإن
للرشاب؛ والشارب للطعام اآلكل للحيوان جعل إنما واللمس والذوق الشم بأن القائل
فأما لجثته، املهلكني املفرطني والربد الحر عن جثته ويحرز الضار، من النافع بها ليميز
الطعام أكل إىل محتاجني غري وهم األشياء، هذه كفوا فقد األفالك وسكان السماوات أهل
والشعور والعلم والرويَُّة الفكُر وفاكهتُُهم التهليل، ورشابهم التسبيح، غذاُؤُهم بل والرشاب

والراحة. والرسور والفرح واللذة واإلحساس واملعرفة
مفرحة لذيذة طيبة وألحانًا نغمات والكواكب األفالك لحركات أن ذكرنا بما تبني فقد
عالم رسور هناك التي البسيطة النفوس تذكر واأللحان النغمات تلك وأن أهلها، لنفوس
النفوس عالُم وهو األفالك، عالم جواهر من أرشف جواهرها التي الفلك فوق التي األرواح
يف تعاىل هللا ذكر كما الجنان، درجات يف وريحاٌن روٌح كلها نعيُمها التي الحياة ودار

القرآن.
حركات نغمات أن َوَصْفنَا ما حقيقة عىل والربهان قلنا ما صحة عىل والدليُل
كما األفالك، عالم رسور والفساد الكون عالم يف التي الجزئية النفوس تذكر املوسيقار
وهي األرواح، عالم رسور هناك هي التي النفوس والكواكب األفالك حركات نغمات تذكر
املوجودات إن قولهم: وهي الحكماء، عند بها املقرر املقدمات من أنتجت التي النتيجة
مقدمة فهذه لها، علل هي التي األُوىل املوجودات أحوال أحوالها تحاكي الثواني املعلوالت

واحدة.
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عالم يف التي األشخاص لهذه أوائل علل الفلكية األشخاص إن قولهم: واألخرى
َفَوَجَب حركاتها، تحاكي هذه وحركات هذه، لحركات علٌة حركاتها وأن والفساد، الكون
فإنهم لعبهم؛ يف الصبيان حركات ذلك يف واملثال نغماتها، تحاكي هذه نغماُت تكون أن
وصنائعهم أفعالهم يف يحاكون واملتعلمون التالمذة وهكذا واألمهات، اآلباء أفعاَل يحاكون
الفلكية األشخاص بأن يعلمون العقالء أكثر وأن وأحوالهم، واملعلمني األستاذين أفعال
علة وحركاتها القمر، فلك تحت التي الحيوانات عىل الوجود متقدمُة املنتظمة وحركاتها
رسالة يف بَيَّنَّا كما — األجسام عالم عىل الوجود متقدم النفوس وعالم هذه، لحركات

العقلية. املبادئ ورسالة الهيوىل
عالم يف أن عىل دلت متناسبة؛ نغمات لها منتظمٌة حركاٌت الكون عالم يف وجد فلما
لها ومشوقة لنفوسها، مفرحٌة متناسبٌة نغماٌت املتصلة املنتظمة الحركات لتلك األفالك،
طباع ويف واألمهات، اآلباء أحوال إىل اشتياٌق الصبيان طباع يف يوجد كما فوقها، ما إىل
امللوك، أحوال إىل اشتياٌق العامة طباع ويف األستاذين، أحوال إىل اشتياٌق واملتعلمني التالمذة
أنها الفلسفة حد يف ذكر كما بهم، والتشبه املالئكة أحوال إىل اشتياٌق العقالء طباع ويف

اإلنسية. الطاقة بحسب باإلله التشبه
نغمات — قلبه وذكاء نفسه جوهر بصفاء — سمع الحكيم فيثاغورس إن ويقال:
األلحان، ونغمات املوسيقى أُُصول فطرته بجودة فاستخرج والكواكب األفالك حركات
نيقوماخس بعده ثم الحكماء، من الرس هذا عن وأخرب العلم، هذا يف تكلم َمْن أول وهو
استعمالهم من الحكماء غرض كان وهذا الحكماء، من وغريهم وإقليدس وبطليموس
سنن يف القرابني عند العبادات، وبيوت الهياكل يف األوتار ونغم املوسيقية األلحان
للنفوس املذكرة القاسية، للقلوب املرققة املحزنة األلحان وخاصة اإللهية، النواميس
ودارها النوراني ومحلها الروحاني عاملها رسور عن الغافلة الالهية واألرواح الساهية

الحيوانية.
املعنى هذا يف ألفت قد موزونة وأبياتًا كلمات األوتار تلك نقرات مع يلحنون وكانوا
النفري عند املسلمني غزاة يقرأ كما ورسورهم، أهله ولذات األرواح عالم نعيم فيها ووصف
األرواح عالم إىل النفوس وتشوق القلوب، ق لرتقِّ املعنى هذا يف أُنزلت القرآن من آياٌت
َلُهُم ِبأَنَّ َوأَْمَواَلُهْم أَنُْفَسُهْم اْلُمْؤِمِننَي ِمَن اْشَرتَى هللاَ ﴿إِنَّ تعاىل: قوله مثل الجنان؛ ونعيم
َواْلُقْرآِن َواْإلِنِْجيِل التَّْوَراِة ِيف ا َحقٍّ َعَليِْه َوْعًدا َويُْقتَلُوَن َفيَْقتُلُوَن ِهللا َسِبيِل ِيف يَُقاِتلُوَن اْلَجنََّة
من اآليات هذه وأخوات ِبِه﴾، بَايَْعتُْم الَِّذي ِببَيِْعُكُم وا َفاْستَبِْرشُ ِهللا ِمَن ِبَعْهِدِه أَْوَىف َوَمْن
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أبيات من قيل ما الهيجاء عىل الحملة أو أيًضا اللقاء عند املسلمني ُغزاة ينشد وكما القرآن،
عىل يشجع أو هناك، إىل النفوس يشوق مما الجنان ونعيم العني الحور وصف يف الشعر

الشاعر: قول نحو والفارسية، بالعربية اإلقدام،

ال��رب��ي��ح ب��ال��ث��م��ن ال��ح��م��َد وأَْخ��ِذي ب��الئ��ي وأب��ى ع��ف��ت��ي ل��ي أب��ت
ال��م��ش��ي��ح ال��ب��ط��ل ه��ام��ة وض��رب��ي ن��ف��س��ي ال��م��ك��روه ع��ل��ى وإق��دام��ي
أوت��س��ت��ري��ح��ي ت��ح��م��دي م��ك��ان��ك وج��اش��ت ج��ش��أْت ك��ل��م��ا وق��ول��ي
ع��رضص��ح��ي��ح ع��ن ب��ع��د وأح��م��ي ص��ال��ح��ات م��آث��ر ع��ن ألدف��ع

الفاريس: الشاعر وقول

داري��م دي��ن��ارن��ه وغ��م درم أن��دوه س��ب��اري��م أون��د ب��خ��د وج��ان ت��ادل ب��ي��ا
ك��ذاري��م غ��زو أب��ره ف��ن��ار ع��م��ر وأي��ن ب��ف��روش��ي��م ودي��ان��ت دي��ن رازب��ي ج��ان

يف املوسيقى استعمالهم عند يلحنونها اإللهيون الحكماء كان التي األشعار فأما
الغفلة، نومِة من الساهية النفوس وتنبيه القاسية القلوب لرتقيق العبادات؛ وبيوت الهياكل
ودارها النوراني، ومحلها الروحاني عاملها إىل ولتشويقها الجهالة، رقدة يف الالهية واألرواح
ونجاتها الهيوىل بحر َغَرق من ولتخليصها والفساد، الكون عالم من وإلخراجها الحيوانية؛
األجسام بحر يف الغائصة النفوس أيتها «يا معانيها: هذه ما فهي الطبيعة، أَْرسِ ِمْن
عن الساهية األبعاد، الثالثة ذوات األجرام ظلمات يف الغريقُة األرواُح أيتها ويا املدلهمة،
ألست الحقُّ لكم قال إذ امليثاق؛ َعْهَد اذكروا الرشاد؛ سبيل عن املنحرفة املعاد، ذكر
إنما تقولوا: أو غافلني، هذا عن كنا إنا القيامة يوم تقولوا أن شهدنا بىل قلتم: بربكم،
وضنك الغرور، دار يف جرمانيني بعدهم من ذرية وكنا قبل، من الجسمانيون آباؤنا أرشك
آبائكم إىل وتشوقوا النوراني، ومحلكم الحيوانية وداركم الروحاني عاملكم اذكروا القبور.
األجرام أوساخ ِمْن هم الذين عليني، أعىل يف هم الذين الروحانيني وإخوانكم وأمهاتكم
دار إىل الفناء دار من وارحلوا بادروا منزهون، الطبيعية األجسام مالبسة وعن ُمَربَّءُون،
خارسين.» نادمني مستعدين غري مجبورين، مكرهني هناك إىل بكم يبادر أن قبل البقاء
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نغمات مع تلحن الحكماءُ كانت املعاني هذه شاكل وما األوصاِف هذه مثل ففي
غرض من طرٌف — ذكرنا بما — إذن تبني فقد العبادات، وبيوت الهياكل يف املوسيقى
علة وأما نغماته، وتركيب ألحانه أُُصول واستخراجاتهم املوسيقى استعمالهم يف الحكماء
استعمال أجل من فهو — السالم عليهم — األنبياء رشائع بعض يف املوسيقى تحريم
والرتغيب واللعب، اللهو سبيل عىل بل الحكماء، استعملها التي السبيل غري عىل لها الناس
قائل: قول مثل لها مشاكلة تنشد التي واألبيات بأمانيها، والغرور الدنيا لذات شهوات يف

ي��ت��ص��رُم ال��م��دى ط��ال وإن ف��ك��لٌّ ول��ذة ن��ع��ي��ٍم ِم��ْن ب��ن��ص��ي��ٍب خ��ذوا

القائل: وقول

ن��ار ف��ي أو م��ذم��ات ج��ن��ة ف��ي أن��ه ي��خ��ب��ر أح��د ج��اءن��ا م��ا

لذٌة ليست أنه وتوهموا ظنوا الناس أكثُر سمعها إذا األبيات هذه مثل بأن واعلْم
أخربت الذي وأن يشاهدونها، التي املحسوسات هذه غري رسوٌر وال فرٌح وال نعيٌم وال
به أخربت والذي باطٌل، أهلها ولذات الجنات نعيم من — السالم عليهم — األنبياء به
يف فيقعون حقيقٌة، له ليست وزور كذب ورشفه وفضله األرواح عالم رسور من الحكماء

وحرية. شكوك
السالم عليهم — لألنبياء تؤمن لم إن أنك منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلْم
من عرفوك بما الحكماء تصدق ولم أهلها، ولذات الجنان نعيِم ِمْن عنه أخربوك بما —
متحريًا بَِقيَت الفاسدة؛ والظنون الكاذبة األوهام لك تُخيل بما ورضيت األرواح، عالم رسور

. مضالٍّ ضاالٍّ شاكٍّا
— السالم عليهم — األنبياء غرض بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلْم
إصالح هو ليس السياسات وضع يف الحكماء وغرض والرشائع، النواميس وضعهم يف
غرضهم فأما جميًعا، والدنيا الدين إصالُح ذلك يف جميًعا غرُضُهم بل فحسب، الدنيا أُُمور
اآلخرة سعادة إىل وإيصالها أهلها وشقاوة الدنيا ِمَحِن ِمْن النفوس نجاُة فهو األقىص

أهلها. ونعيم
أفكار إىل واأللحان النغمات معاني وصلت إذا إنه فنقول: فيه كنا ما إىل اآلن ونرجُع
تلك يف مستودعة كانت التي املعاني تلك رسوم فيها وتصورت السمع بطريق النفوس
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إذا األلواح يف املكتوب عن يستغنى كما الهواء يف وجودها عن استغني والنغمات؛ األلحان
املعاني. من مكتوبًا فيها كان ما وحفظ ُفهم

مدى أقىص إىل وبلغت وكملت، تمت هي ما إذا الجزئية النفوس حكم يكون وهكذا
أو عريض، أو طبيعي بموت إما أجسامها هدمت ذلك فعند األجسام، هذه مع غاياتها
من الدرُّ يُستخرُج كما األجسام من النفوس تلك واستخرجت تعاىل، هللا سبيل يف بقربان
أمٌر بها واستؤنف القرشة، من والثمرة األكمام، من والَحبُّ الرحم، من والجنني الصدف،
الثمار حكم وهكذا الدر، وحصل بالصدف رمي إذا آخر أمر بالدر يستأنف كما آخر،
لبها وتحصيل بقشورها والرمي والحصاد الرصام إال فليس ونضجت، أدركت إذا والحب
كما آخُر أمٌر بها يراد األجسام مفارقة بعد النفوس ُحكم وهذا آخر، حكم بها ويستأنف
ْرنَا َقدَّ نَْحُن * اْلَخاِلُقوَن نَْحُن أَْم تَْخلُُقونَُه أَأَنْتُْم * تُْمنُوَن َما ﴿أََفَرأَيْتُْم تعاىل: هللا ذكر
تَْعَلُموَن﴾. َال َما ِيف َونُنِْشئَُكْم أَْمثَاَلُكْم َل نُبَدِّ أَْن َعَىل * ِبَمْسبُوِقنَي نَْحُن َوَما اْلَمْوَت بَيْنَُكُم

أخي يا تقدر فال آخُر، أمٌر بها يُستأنُف الذبح بعد الحيوانات نُُفوس ُحكُم أيًضا هكذا
هو إنما القرابني عند الهياكل يف البهائم ذبح تحليل يف النواميس واضعي غرض بأن
والفساد الكون عالم جهنم َدَركات ِمْن نُُفوسها تخليُص غرُضُهم بل حسب، لحومها ألكل
وأكمل أَتَمُّ هي التي اإلنسانية الصورة يف والكمال التمام حال إىل النقص حال من ونقلها
َكَما والفساد، الكون عالم جهنم يف باٍب آخُر هي الصورة وهذه القمر، فلك تحت صورة

املوت. حكمة رسالة يف بَيَّنَّا
صدف جسمك بأن واعلْم وتفكْر منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا اآلن فانظر
بلغت وقد وخالقها، بارئها عند عظيمة قيمًة لها فإن عنها، تغفْل ال ثمينٌة درٌة ونفسك
من ظاهُرُه الذي الباب هذا من وخرجت وسعيت وتزودت بادرت فإن جهنم، يف باب آخر
فقد املالئكة؛ صورة يف ساجًدا الرحمة، فيه باطنه الذي الباب من ودخلت العذاب، ِقبَله

ونجوَت. وفزَت أفلحَت
نفسك تََوىفَّ التي هي املالئكة صورة أن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلْم
ِبُكْم ُوكَِّل الَِّذي اْلَمْوِت َمَلُك اُكْم يَتََوفَّ ﴿ُقْل بقوله: تعاىل هللا ذكر كما الجسد، مفارقة عند
قابلُة هو املوت ملك بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم تُْرَجُعوَن﴾ َربُِّكْم إَِىل ثُمَّ

األطفال. قابلة هي لألجسام الداية أن كما النفوس، وَدايَُة األرواح
ألجسادهم أن كما األرواح، عالم يف أبوين املؤمنني من نفس لكل بأن أخي يا واعلْم
عيل يا وأنت أنا عنه: هللا ريض — لعيل ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال كما األجساد، عالم يف أبوين
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األبوة وهذه اْلُمْسِلِمنَي﴾، اُكُم َسمَّ ُهَو إِبَْراِهيَم أَِبيُكْم ﴿ِملََّة تعاىل: هللا قال األمة، هذه أبوا
جسمانية. ال روحانية

أوتار من اقترصوا إنما املوسيقاريني الحكماء إن فنقول: فيه كنا ما إىل فنرجُع
دون التي الطبيعية لألُُمور مماثلًة مصنوعاتهم لتكون أكثر؛ وال أقل ال أربعٍة عىل العود
فوتُر األرثماطيقي، رسالة يف بَيَّنَّا كما — ثناُؤُه َجلَّ — الباري بحكمة اقتداءً القمر؛ فلك
الهواء لركن مماثٌل واملثنى وحدتها، لحرارتها مناسبة ونغمتُُه النار لركن مماثٌل الزير
لرطوبة مناسبة ونغمته املاء لركن مماثل واملثلث ولينه، الهواء لرطوبة مناسبٌة ونغمته

وغلظها. األرض لثقل مماثلة ونغمته األرض لركن مماثل والبم وبرودته، املاء
يف نغماتها تأثرياِت وبحسب بعض إىل بعضها مناسبة بحسب لها األوصاُف وهذه
قوتها يف وتزيد الصفراء، خلط تقوي الزير نغمة أن وذلك لها؛ املستمعني ِطبَاِع أمزجة
قوته يف وتزيد الدم خلط تقوي املثنى ونغمة وتلطفه، البلغم خلط وتضاد وتأثريها
يف وتزيد البلغم خلط تقوي املثلث ونغمة وتلينه، وترققه السوداء خلط وتضاد وتأثريه
وتزيد السوداء خلط تقوي البم ونغمة حدتها، وتكرس الصفراء، خلط وتضاد وتأثريه قوته

فورانه. وتسكن الدم خلط وتضاد وتأثريها قوتها يف
أوقات يف األلحان تلك واستعملت لها، املشاكلة األلحان يف النغمات هذه ألفت فإذا
وكرست سكنتْها العارضة، والعلل الغالبة األمراض طبيعة طبيعتها املضادة والنهار الليل
واجتمعْت كثرْت إذا الطباع يف املتشاكلة األشياءَ ألن آالمها؛ املرىض عىل وخففت سورتها،
الحروب يف ذلك مثل الناس يعرف كما أضدادها وغلبت تأثرياتها، وظهرت أفعالها، قويْت

والخصومات.
يف لها املستعملني املوسيقيني الحكماء حكمة من طرف ذكرنا بما تبني فقد
اقترصوا وهم واألعالل، واألغراض األمراض لطبيعة املضادة األوقات يف املارستانات
غلظ مثل وتر كل غلظ جعلوا أجلها من التي العلة فأما أقل، وال أكثر ال أوتار أربعة عىل
واتباٌع — ثناُؤُه َجلَّ — الباري بحكمة اقتداءٌ أيًضا منهم فذلك ثلثه؛ ومثل تحته الذي

الطبيعية. املصنوعات يف ُصنعه آلثار
النار هي التي األربعة األركان أكر أقطار أن ذكروا الطبيعيني الحكماء أن وذلك
يف أعني: الكيفية؛ يف ثلثه ومثل تحته الذي مثل منها واحد كلُّ واألرض، واملاء والهواء
— القمر فلك دون التي النار كرة أعني: — األثري كرة قطر إن فقالوا: والغلظ، اللطافة
ومثل النسيم كرة قطر مثل الزمهرير كرة وقطر ثلثها، ومثل الزمهرير كرة قطر مثل
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كرة قطر مثل املاء كرة وقطر ثلثها، ومثل املاء كرة قطر مثل النسيم كرة وقطر ثلثها،
ثلثها. ومثل األرض

وجوهر ثلثه، ومثل الهواء جوهر مثل اللطافة يف النار جوهَر أَنَّ النسبة هذه ومعنى
األرض جوهر مثل اللطافة يف املاء وجوهر ثلثه، ومثل املاء جوهر مثل اللطافة يف املاء

ثلثها. ومثل
وحدتها النار لحرارة مماثلة ونغمته النار لركن مماثل هو الذي الزير شدهم علة وأما
الزير، ييل مما واملثنى كلها، فوقها األرض لركن املماثل البم وشدهم كلها، األوتار تحت
تتحرك خفيفة حادة الزير نغمة أن إحداهما اثنتني؛ لعلتني أيًضا فهي البم، ييل مما واملثلث
واتحادهما، ملزاجهما أَْمَكَن ذلك فيكون أسفل، إىل تتحرك ثقيلٌة غليظٌة البم ونغمة علوٍّا،

واملثلث. املثنى حاُل وكذلك
إىل واملثلث املثلث، إىل واملثنى املثنى، غلظ إىل الزير غلظ نسبة أن األُخرى: والعلة
والزمهرير الزمهرير، كرة إىل النسيم وكرة النسيم، كرة قطر إىل األرض قطر كنسبة البم؛

الرتتيب. هذا عىل لها شدهم سبب كان فهذا األثري، إىل
وتفضيلهم الخمسوالسدسوالسبع دون األوتار نغمة يف الثمن نسبة استعمالهم وأما
الستة فإن وأيًضا مكعب، عدد أول هي والثمانيُة الثمانية، من مشتقٌة أنها أجل فمن إياها؛
هو عليها واملقدم أفضلها، الستة السطوح ذوات األشكاُل وكانت تام عدد أول كانْت ا َلمَّ
الشكل هذا طول أن وذلك الجومطريا، رسالة يف بيَّنا كما التساوي من فيه ِلَما املكعب
ثماني وله متساويات، كلها مربعات سطوح ستة وله متساوية، كلها وعمقه وعرضه
وعرشون أربع وله متساوية، متوازية ضلًعا عرش اثنا وله متساوية، كلها مجسمة زوايا

ثمانية. يف ثالثة رضب من وهي متساوية، قائمة زاوية
الشكل بعد وليس أفضُل، فهو أكثُر فيه التساوي كان مصنوع كل إن قلنا: وقد
املقالة يف إقليدس كتاب يف قيل هذا أجل فمن املكعب، الشكل من تساويًا أكثر شكل الكري
مخمسات قاعدة عرشة اثنتي بذي الفلك وشكل أشبه، باملكعب األرض شكل إن األخرية:

عرش. االثني والعدد الكري الشكل فضيلَة األسطرنوميا رسالة يف بَيَّنَّا وقد أشبه،
وبني األفالك أكر أقطار بني بأن الرياضيون الحكماء ذكرته ما الثمانية فضيلة ومن
ثمانية، األرض قطر نصف كان إذا أنه ذلك وبيان موسيقية؛ نسبة والهواء األرض قطر
فلك وقطر عرش، اثنا القمر فلك كرة قطر فإن تسعة؛ الهواء كرة قطر نصف وكان
وقطر عرش، ثمانية الشمس فلك وقطر عرش، ستة الزهرة فلك وقطر عرش، ثالثة عطارد
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زحل فلك وقطر وعرشون، أربعة املشرتي فلك وقطر ونصف، وعرشون إحدى املريخ فلك
وثالثون. اثنان الثابتة الكواكب فلك وقطر أسباع، وأربعة وعرشون سبعة

والربع، املثل الهواء قطر ومن وثلث، مثله األرض قطر من القمر فلك قطر فنسبة
ونسبة والثلث، املثل القمر قطر ومن الضعف، نسبة األرض قطر من الزهرة قطر ونسبة
قطر ومن والربع، الضعفان األرض قطر ومن الضعف، الهواء قطر من الشمس قطر
األرض قطر ومن الضعف، القمر قطر من املشرتي قطر ونسبة والنصف، املثل القمر
قطر من الثابتة الكواكب فلك قطر ونسبة والنصف، املثل الزهرة ومن األضعاف، الثالثة
القمر ومن األرباع، والثالثة املثل الشمس ومن الضعف، الزهرة ومن والربع، املثل املشرتي

أضعاف. أربعة األرض ومن األرباع، والثالثة الضعفان
وذََكَر نحوس، إنها قيل: هذا أجل فمن النسبة، هذه فغري وزحل واملريخ عطارد وأما
إما شتى، نسبًا لبعض بعضها الكواكب هذه أجرام عظم بني أن أيًضا الحكماء هؤالء
أيًضا النسب هذه األرض جرم وبني بينها وهكذا موسيقية، وإما هندسية وإما عددية

ُحها. َرشْ يطوُل ذلك، دون ومنها فاضلٌة رشيفٌة منها ولكن موجودة،
وأركانها كواكبه وأشخاص أفالكه بجميع العالم جسم جملة أن ذكرنا بما تبني فقد
من بعُضها وموضوعٌة ومصنوعٌة ومؤلفٌة مركبٌة بعض، جوف بعضها وتركيب األربعة
مجرى يجري العالم جسم جملة وأن ِذْكُرها، املقدم املذكورة النسب هذه عىل بعض
ومؤلفها ومركبها ومصورها مدبرها وأن واحدة، ومدينة واحد وإنسان واحد حيوان جسم

الرسالة. هذه يف أغراضنا أحد كان وهذا له، رشيك ال واحٌد ومخرتعها ومبدعها
وتصفحت منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا تأملت إذا أنك أيًضا الثمانية فضيلة ومن
األركان: كطبائع مثمنات كثريًة موجوداٍت وجدت الفاسدات؛ الكائنات وعنرص املوجودات
املوجودات أصل وهي ثمانية، اليابس والحار الرطب والبارد اليابس والبارد الرطب الحار

الفاسدات. الكائنات وعنرص الطبيعية،
الفلك يف مواضع ثمانية إىل الكواكب مناظرات تجد أنك الثمانية فضيلة من وأيًضا
وهذه والتسديسان، والرتبيعان والتثليثان واملقابلة املركز وهي غريها، دون مخصوصة
أيًضا تأملت وإذا القمر، فلك دون التي الفاسدات الكائنات أسباب أحُد أيًضا هي الثمانية
وعرشين لثمان املماثلة العربية اللغة يف التي حرًفا والعرشين الثمانية وجدت واعتربت؛
ومفاعيل و». د ن م ي ف ل «أ وهي: أحرف، ثمانية هجاؤها القمر، منازل من منزلة
أيًضا غنائهم ألحان وأجناس العروض أجزاء وهي أجزاء، ثمانية أيًضا العرب أشعار

آخر. فصل يف سنبني كما — ثمانية
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وقد أبواب، سبعُة والنريان ثمانية العرش وَحَمَلة مراتب، ثماني للجنان إن قيل: وقد
املوجودات تأملَت إذا أخي يا القياس هذا وعىل حقيقتها، والقيامة البعث رسالة يف بينا
وخماسيات ورباعيات وثالثيات ثنائيات كثرية أشياء وجدَت الكائنات أحوال وتصفحت
بلغ. ما بالًغا ذلك عىل زاد وما ومعرشات، ومتسعات وثمانيات وسباعيات وسداسيات

أن ولتعلَم الجهالة؛ وَرْقدة الغفلة نوم من ننبهك أن املثمنات بذكر أردنا وإنما
جزئيٍّا نظُرُهم كان إنما غريها عىل وتفضيلها املسبعات بذكر شغفوا قد الذين املسبعة

كيل. غري وكالمهم
مربعاتهم يف والطبيعيني تثليثهم يف والنصارى املثنويات يف الثنوية حكم وكذلك
مذهب هذا وليس متسعاتهم، يف والكيالية مسدساتهم، يف والهند مخمساتهم يف والحزمية
وبحثهم كيل نظرهم بل البالد، يف كانوا حيث منه؛ بروح وإيانا هللا أيدهم الكرام إخواننا

شاملة. ومعرفتهم جامع وعلمهم عمومي
الُعود صفة من طرف ذكرنا بما إذن تبني قد فنقول: فيه كنا ما إىل اآلن ولنعد
بينها وما شدها وكيفية دساتينها وكمية ودقاقها غالظها بني ما وتناسب أوتاره وكمية
فإن التناُسب، من بينها وما ومزموًما مطلًقا أوتاره نقرات نغمات وكمية التناسب من
تركيبه وهيئة أجزائه تأليُف كان ما املؤلفات وأحسن املركبات وأَتَْقَن املصنوعات أحكم
وتستحسن املسامع أكثر تستلذها األلحان صارت هذا أجل ومن األفضل، النسبة عىل

والرؤساء. امللوك مجالس يف بها ويغنَّى العقول، أكثر واستعمالها صفتها

الصنائع من صنعٌة الكالم إحكام أن يف فصل (8)

ما الكالم أحكم أن وذلك واألقاويل، الكالم صنعة أيًضا املتقنة املحكمة املصنوعات ومن
ى، مقفٍّ موزونًا كان ما الفصاحة وأحسن أفصح، كان ما البالغات وأتقن وأبلغ، أَبنَْيَ كان
الذي هو األشعار من منزحف غري والذي منزحف، غري كان ما األشعار من املوزونات وأََلذَّ
الطويل ذلك: يف واملثال وأزمانها، متحركاتها لحروف مناسبٌة وأزمانها الساكنُة حروُفُه
مفاعيلن فعولن هذه: وهي مقاطع، ثمانية من مركب منها واحد كل َفِإنَّ والبسيط؛ واملديد

مفاعيلن. فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن
وأربعون ثمانية جملتها أوتاد؛ وثمانية سببًا عرش اثنَي من مركبٌة الثمانية وهذه
أربعٌة منه واملرصاع متحركات، حرًفا وعرشون وثمانية سواكُن، منها عرشون حرًفا،
ربع هو الذي املرصاع ونصف متحركات، عرش وأربعة سواكُن عرشٌة حرًفا، وعرشون
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ربعه حروف سواكن ونسبة متحركات، وسبعة سواكُن منها خمسٌة حرًفا، عرش اثنا البيت
إىل كلها حروفه سواكن وكنسبة متحركاته إىل نصفه ُحُروف سواكن كنسبة متحركاته إىل

كلها. متحركاته
وهي مقاطع، ستة من مركٌب منهما واحد كل فإن والكامل، الوافر حكم تجد وهكذا
سواكن ونسبة مرات، ست مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن هذه:
متحركاته، إىل نصفه سواكن حروف كنسبة متحركاته حروف إىل البيت ثلث حروف
األشعار من بيت كل يوجد والحكم املثال هذا وعىل كله، متحركات إىل كله سواكن وكنسبة
بينها، التي األزمان حكم وكذلك مسدًسا، أو مربًعا أو كان منصًفا الزحاف من سلم إذا
واأللفات املتحركات عالمة الهاءات ا» اه ه ا ه ه ا ه ا ه «ه مفاعيلن فعولن صورتها: وهذه

السواكن. عالمة
أجزائه تأليف كان ما املركبات وأتقن املصنوعات أحكم أن أيًضا املثال بهذا تبني فقد
أرشُف هي التي الكتابة صناعة أيًضا ذلك أمثال ومن األفضل، النسبة عىل بنيته وأساس
أنواعها كثرة مع امللوك، مجالس يف األدب وأهل والُكتَّاب الوزراءُ يفتخُر وبها الصنائع،
والفارسية كالعربية لألخرى، ما غري كتابة األُمم من أمة لكل أن وذلك فروعها، وفنون
هللا— إال يحيصعددها ال شاكلها، وما والهندية واليونانية والعربانية والقبطية والرسيانية
وصناعاتهم وطبائعهم وأخالقهم وألوانهم ألسنتهم اختالف مع خلقهم الذي — وجل عز
وتعاىل. سبحانه — حكمِتِه وإتقان مشيئته ونفاذ علمه ِلِسَعِة ذلك كل ومعارفهم؛ وعلومهم
ونسب مقاديرها وكمية ترتيبها وكيفية الحروف أصَل الفصل هذا يف نذكر أن ونريد
وألي وضعت، لغة أي يف كلها الكتابات حروف أصل إن فنقول: بينها، الفاضلة تأليفها
كلها أصلها فإن كثرت وإن صورت، نقش بأي أو وخطت، كتبت أقالم وبأي كانت، أمة
فأما الدائرة، محيُط هو الذي املقوس والخط الدائرة، قطُر هو الذي املستقيم الخط هو
إىل املدخل شبه الجومطريا رسالة يف بَيَّنَّا َكَما ومؤلفٌة، منهما فمركبٌة الحروف سائُر
دليًال ليكون العربية؛ الكتابة يف التي الحروف من ذكرنا ملا مثاًال ونبني الهندسة، صناعة
املستقيُم الخطُّ هو كلها الحروف أصل أن من وصفنا، ما وحقيقة قلنا ما صحة عىل
خ ح ج ث ت ب أ هذه: وهي محيطها، واآلخُر الدائرة قطر أحدهما اللذان املقوس والخط

ي. ال و ه ن م ل ك ق ف غ ع ظ ط سشصض ز ر ذ د
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الحروف هذه تجد فإنك منه؛ بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا وتأمْل واعتربْ اآلن فانظِر
وبعضها ز، ر ذ د هذا: مثل مقوًسا وبعضها ث، ت ب أ هذا: مثل مستقيًما خطٍّا بعضها
سائر كتابات ُحُروف توجُد والقياس املثال هذا وعىل الحروف، سائر مثل منهما مركبًا
والعربانية الرسيانية وكذلك ،٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ هكذا: فإنها الهندية، مثل األُمم
عما يخرج ال وصورها الحروف أشكال يف اصطالًحا منها لكل فإن والرومية، واليونانية

قلنا.
هو الذي املستقيم الخط هو كلها والكتابات الحروف أصل أن ذكرنا بما تبني قد وإذ
الخطوط أجود أن أيًضا نبني أن فنريد محيُطها؛ هو الذي املقوس والخط الدائرة، ُقْطر
النسبة عىل بعض من بعضها حروفها مقاديُر كان ما املؤلفات وأحسن الكتابات وأََصحَّ
وأََصحَّ أقوى ليكون الكتابة؛ صناعة أعني: الصناعة، هذه أهُل قاله ما أوًال فلنذكْر األفضل،

والقانون. القياس إىل وأرشد للبيان وأوضح للحجة
صحيحة وكتابتُُه جيًدا َخطُُّه ن يكوِّ أن يُريد ملن ينبغي املهندس: الحاذق املحرُر قال
يف ذلك يف واملثال خطوطه، عليه يقيس وقانونًا حروفه عليه يَبني أصًال لها يجعل أن
وهو لطوله، مناسبًا غلظه ويجعل شاء قدر بأي أوًال األلف يخط أن هو العربية كتابة
مناسبًا الحروف سائر يبني ثم الدائرة، ُقْطر األلف يجعل ثم أعاله، من أدق وأسفله الثمن
والثاء والتاء الباء يجعل أن وهو لقطرها، مساٍو األلف التي الدائرة ولِمحيط األلف ِلُطول
ت ب أ هذا: مثل الثمن فوق إىل رءوسها وتكون األلف، لطول مساٍو طولُُه منها واحد كل
وتقويسه األلف، نصف فوق من مدته منها واحد كل والخاء والحاء الجيم يجعل ثم ث،

خ. ح ج هذا: مثل لُقطرها مساٍو األلف التي الدائرة محيط نصف أسفل إىل
ذ، د هذا: مثل قوس؛ إذا األلف طول مثل منهما واحد كل والذال الدال يجعل ثم
ثم قطُرها، األلف التي الدائرة محيط ربع كمثل منهما واحد كل والزاي الراء يجعل ثم
أسفل إىل ومدتها األلف، ثمن فوق إىل رءوسها منهما واحد كل والشني السني يجعل
واحد كل طول مدة والضاد الصاد يجعل ثم ش، س هذا: مثل الدائرة محيط نصف
نصف مثل أسفل إىل ومدتها األلف ثمن مثل وفتحتها األلف طول مثل قدام إىل منهما
مثل طوله منهما واحد كل والظاء الطاء ويجعل ض؛ ص هذا: مثل ذكرها املقدم الدائرة
ثم ظ، ط هذا: مثل األلف بطول فوق إىل ورءوسها األلف، ثمن مثل وفتحتها األلف طول
وتقويسه الدائرة تلك محيط ربع فوق من تقويسه منهما واحد كل والغني العني يجعل

غ. ع هذا: مثل محيطها، نصف أسفل من
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وحلقة وحلقته األلف ثمن وفتحته األلف، طول مثل قدام إىل الفاء مدة يجعل ثم
ه، م و ق ف هذا: مثل دور إذا األلف ثلث مثل متساوية كلها والهاء وامليم والواو القاف
مدة يجعل ثم ق، هذا: مثل الدائرة تلك محيط نصف مثل أسفل إىل القاف مدة ويجعل
مثل األلف ربع فوق إىل وكرسته األلف، ثمن مثل وفتحته األلف، طول مثل قدام إىل الكاف
ثم ل، هذا: مثل األلف، نصف قدام إىل ومدته األلف، مثل الالم طول يجعل ثم ك، هذا:
و. م هذا: مثل والزاي الراء تقويس مثل أسفل إىل منهما واحد كل والواو امليم مدة يجعل
مثل لقطرها مساٍو األلف التي الدائرة تلك محيط نصف مثل النون تقويس يجعل ثم
أسفل إىل تقويسه أو األلف طول مثل خلف إىل ومدته الدال مثل الياء يجعل ثم ن، هذا:
وكمية الحروف هذه ِنَسب من ذكرناه الذي وهذا ي، هذا: مثل الدائرة محيط نصف مثل
والنسب الهندسة قواننُي توجبُُه يشء فهو بعض، عند بعضها وعرًضا طوًال مقاديرها

الفاضلة.
والنسب، املقادير من ذكرنا ما غري فعىل الكتاب ويستحسنُُه الناس يتعارُفُه ما وأما
الدربة ُطول وبحسب غريها، دون واختياراتهم ومرضياتهم موضوعاتهم بحسب وذلك
الُحُروف ومقادير الفاضلة النسب ماهيَة ذكرنا بما تبني قد وإذ فيها؛ العادة وجريان
أشكالها وتخطيط صورها كيفيِة ِمْن طرًفا أيًضا هنا ها نذكر أن فنُريد أطوالها؛ وكمية

الهندسة. بطريق والقانوُن القياُس يوجبُُه ما عىل بعض مع بعضها تركيبها وكيفية
الفنون كثرية الكتابات حروف صور بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا اعلم
واختياراتهم الكتاب من الحكماء موضوعات بحسب وهي ذكرها، تقدم كما األنواع، مختلفة
يف مختًرصا مجمًال قوًال نذكر ولكن ورشحه، ذلك علة ذكر يطول عليها وتواطئهم لها
املحرر أوىص كما الفلسفية، والقياسات الهندسة قوانني توجبه ما بحسب كلمان ثالث
لغة أي يف كانت، أمة ألي كلها الحروف صور تكون أن ينبغي فقال: املهندس، الحاذق
وأن العربية كتابة يف التي األلف هو ما واالنحناء التقويس إىل خطت أقالم وبأي كانت،
وإىل حادة كلها الزوايا الرتكيب عند يكون وأن هو ما االنخراط إىل الحروف غلظ يكون
مفردة ومناسباتها الحروِف هذه تقديِر يف الصناعة أهُل قاله ما فهذا هو، ما التدوير
عىل ولكن رشحها، يطول لعلل وتتغريُ تختلُف فربما والتأليف الرتكيب عند فأما مفردة،

عليها. التوقيف للخط تعليمه عند يجب املحرر
ما املؤلفات وأحسن املركبات وأَتَْقَن املصنوعات أحكم أن ذكرنا بما إذن تبني فقد
واملثل املثل، هي الفاضلة والنسب األفضل، النسبة عىل أجزائه وتأليُف بنيته تركيُب كان
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أمثال ومن — قبل بينا قد كما — والثمن واملثل والربع، واملثل والثلث، واملثل والنصف،
ُطوَل جعل — جاللُُه جل — الباري أن وذلك هيكله، وبنيُة اإلنسان صورُة أيًضا ذلك
مناسبًا ذراعيه وطول تجويفه، لعنق مناسبًا جثته وعرض جثته، لعرض مناسبًا قامته
عمود لطول مناسبًا رقبته وطول فخذيه، لطول مناسبًا عضديه وطول ساقيه، لطول
عينيه وشكل صدره، لسعة مناسبة وجهه واستدارة جثته، لكرب مناسبًا رأسه وِكَرب ظهره،
خديه، ملقدار مناسبًا أذنيه وقدر جبينه، لعرض مناسبًا أنفه وطول فمه، لشكل مناسبًا
وتجويف أوردته، لطول مناسبًا أمعائه وطول رجليه، ألصابع مناسبًا يديه أصابع وطول

رئته. لكرب مناسبًا قلبه ومقدار كبده، لكرب مناسبًا معدته
أعضائه وطول رئته، لكرب مناسبة حلقومه وسعة كبده، لشكل مناسبًا طحاله وشكل
وطول صدره، لصندوق مناسبًا وتقويسها أضالعه وطول عظامه، لكرب مناسبًا وغلظها
واعتربت تأملت إذا املثال هذا وعىل جسده، أقطار مسافة لبعد مناسبًا وسعتها عروقه
لعضو ومناسبًا ما نسبة جثته لجملة مناسبًا َوَجْدتَُه اإلنسان؛ بدن أعضاء من عضو كل
الذي — ثناُؤُه َجلَّ — هللا إال معرفتها كنه يعلم ال أُخرى، نسبة الجسد أعضاء من عضو
اْإلِنَْساَن َخَلْقنَا ﴿َلَقْد ثناؤه: جل — بقوله ذكر كما يشاء، كيف شاء كما وصورها خلقها

َركَّبََك﴾. َشاءَ َما ُصوَرٍة أَيِّ ِيف * َفَعَدَلَك َفَسوَّاَك ﴿َخَلَقَك وقال: تَْقِويٍم﴾، أَْحَسِن ِيف

املوسيقية األُصول عىل األعضاء تناُسب يف فصل (9)

العارضة اآلفات من الرحم يف سلمت إذا النطفة أن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا اعلم
وعند النقطة مسقط عند الفلك أشكال ومناحس املزاج وتََغريُّ األخالط فساد وِمن هناك
خرج لنا، رسالة يف بَيَّنَّا َكَما الجسد، صورة وكملت البدن، بنية وتمت بشهر شهًرا املبادئ
سواء، بشربه أشبار ثمانية قامته ُطوُل فكان الصورة، تام البنية صحيَح الرحم من الطفل
ومن شربان، حقويه إىل ركبتيه رأس ومن شربان، قدميه أسفل إىل ركبتيه رأس فمن

شربان. رأسه مفرق إىل فؤاده رأس ومن شربان، فؤاده رأس إىل حقويه
رأس بني ما وجد جناحيه الطائر يفتح كما ويرسة يمنة ومدهما يديه فتح وإذا
ترقوته عند ذلك من النصف أشبار؛ ثمانية اليرسى يده أصابع رأس إىل اليمنى يده أصابع
إىل وفتح رسته عىل الربكار رأس ووضع رأسه فوق إىل يديه مد وإذا مرفقيه، عند والربع
عرشة مساويًا بينهما البعد كان رجليه أصابع رءوس إىل أدبر ثم يديه، أصابع رءوس
فوق الشعر منبت إىل ذقنه رأس من وجهه طول ويوجد قامته، طول ربع بزيادة أشبار
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شربه، ربع أنفه طول ويوجد وربًعا شربًا أذنه بني ما البعد ويوجد وثمنًا، شربًا جبينه
وجهه. طول ثلث جبينه وطول شربه، ثمن ربع واحد كل عينيه شق طول ويوجد

شرب واحد كل قدميه وطول أنفه، لطول مساويًا واحد كل وشفتيه فمه شق ويوجد
طول ويوجد شربًا، الوسطى اإلصبع رأس إىل الكرسوع رأس من كفيه وطول شرب، وربع
شربه، ثمن الخنرص رأس عىل زائًدا البنرص ورأس متساويني، خنرصه وطول إبهامه
ونصًفا شربًا صدره عرض ويوجد السبابة، وكذلك البنرص عىل الوسطى زيادة وكذلك
ترقوته رأس إىل فؤاده رأس ومن شربًا، عانته إىل رسته بني وما شربًا، ثدييه بني ما وبُعد

شربين. منكبيه بني ما البعد ويوجد شربًا،
جسده وعروق جوفه ومصارين أمعائه طول اعترب إذا يوجد والقياس املثال هذا وعىل
وعرًضا طوًال بعض إىل بعضها متناسبات مفاصله وأوتار لعظامه املمسكات والعصبات
واملثال القياس هذا وعىل الظاهرة، أعضائه مقادير مناسبات من ذكرنا ما مثل وعمًقا
أو بدنه، لجملة منها نوع كل صورة أعضاء مناسبة الحيوانات سائر أبدان بنية يوجد
إذا شيئًا تخل ال جميًعا، بهما وإما بالكمية وإما بالكيفية إما مناسبة بعض إىل بعضها
املزاج وتغيري األخالط فساد من النشوء وعند االبتداء عند العارضة اآلفات من سلمت

الفلك. أشكال ومناحس
والتماثيل األشكال من مصنوعاتهم الحذاق الصناُع يعمل والقياس املثال هذا وعىل
بصنعة اقتداءً ذلك كل والهندام؛ والتأليف الرتكيب يف لبعض بعضها مناسبات والصور
باإلله التشبه هي إنها الفلسفة: حد يف قيل كما بحكمته، وتشبه قدرتُُه، تعالْت الباري

اإلنسانية. الطاقة بحسب

األفالك نغمات حقيقة يف فصل (10)

يف ذكرها تقدم التي املقاالت هذه اعتبار يف أن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا اعلم
ما هو التأليفات وأحسن املركبات، وأتقن املصنوعات أحكم أن عىل الدالة الفصول هذه
لكل وقياس دليل ذلك مثل عىل أجزائه وتأليف األفضل، النسبة عىل بنيته تركيُب كان
األركان ومقادير أجرامها ومقادير وكواكبها األفالك تركيب أن عىل معترب، متفكر عاقل

األفضل. النسبة عىل بعض عىل بعُضها موضوعٌة ومولداتها
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وأن األفضل، النسبة عىل متناسبات وحركاتها؛ وكواكبها األفالك هذه أبعاد وهكذا
حركات يف بيَّنا كما لذيذات، متوازنات مطربات متناسبات نغماٌت املتناسبة الحركات لتلك
صانًعا لها بأن وعلم ذلك عند له تبني واعترب؛ اللب ذو تفكر فإذا ونغماتها، العيدان أوتار
الشبهة فتزول بذلك، وتيقن ألفها لطيًفا ومؤلًفا ركبها حاذًقا ومركبًا صنعها حكيًما
ويعلم الحقُّ ويتضُح الشكوُك وترتفع املرتابني من كثرٍي ُقلُوب عىل دخلت التي املموهة
ألهلها ورسوًرا لذًة الحركات تلك ونغمات األشخاص تلك حركات يف أن له ويتبني أيًضا
تشوقت ذلك فعند العالم، هذا يف ألهلها ورسوًرا لذة العيدان أوتار نغمات يف ما مثل
الثالث هرمس نفس صعدت كما إليها والنظر لها واالستماع هناك إىل الصعود إىل نفسه
بقوله أشار وإليه — السالم عليه — النبي إدريس وهو ذلك، ورأت صفت ملا بالحكمة
درن من صفْت ا َلمَّ الحكيم فيثاغورس نفس سمعته وكما َعِليٍّا﴾، َمَكانًا ﴿َوَرَفْعنَاُه تعاىل:
واملوسيقية. والهندسية العددية وبالرياضات الدائمة باألفكار ولطفت الجسمانية الشهوات
بحر من وتخليصها نفسك تصفية يف منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا فاجتهْد
ووضعت الحكماء، فعلت كما وافعْل الجسمانية، الشهوات وعبودية الطبيعة وأرس الهيوىل
— األنبياء كتاب يف وصفنا كما واعمل نفوسهم، جوهر من نفسك جوهر فإن كتبها، يف
املرتاكمة والجهاالت الفاسدة واآلراء الرديئة األخالق من نفسك وَصفِّ — السالم عليهم
كما املوت بعد هناك إىل الصعود عن لها املانعُة هي الخصال هذه فإن السيئة؛ واألفعال
ِيف اْلَجَمُل يَلَِج َحتَّى اْلَجنََّة يَْدُخلُوَن َوَال َماءِ السَّ أَبَْواُب َلُهْم تَُفتَُّح ﴿َال بقوله: تعاىل هللا ذكر

اْلِخيَاِط﴾. َسمِّ
يوم نزل األفالك من نفسك جوهر أن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
الذي املوت بعد مصريُها يكوُن السماء وإىل — لنا رسالة يف بَيَّنَّا َكَما — النطفة مسقط
املوت. بعد جسدك يكون الرتاب وإىل جسدك، يكوُن الرتاب من أن كما الجسد، مفارقة هو
املتجسدة للنفوس الدنيا الحياة هذه بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
النطفة مسقط يوم من الرحم يف الجنني كون ملدة مماثلة املوُت هي التي املفارقة َوْقِت إىل

الوالدة. يوم إىل
ليسْت الوالدة أن كما الجسد، النفس مفارقة سوى شيئًا ليس املوت أَنَّ أخي يا واعلْم
لم والدتني يولد لم من السالم: عليه — املسيح وقال الرحم، الجنني مفارقة سوى شيئًا
ِفيَها يَذُوُقوَن ﴿َال الجنة: أهل صفة يف — ثناُؤُه َجلَّ — وقال السماء، ملكوت إىل يصعد
تََقدََّم التي الرشيطة عىل واحدة مرة الجسد النفس مفارقة وهو اْألُوَىل﴾، اْلَمْوتََة إِالَّ اْلَمْوَت
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ُكنَّا َوَما ِلَهذَا َهَدانَا الَِّذي هللِ اْلَحْمُد ﴿َوَقالُوا بقوله: إليهم أشار الذين السعداء وهم ذكرها،
يتمنون الذين َفُهُم األشقياءُ فأما ،﴾ ِباْلَحقِّ َربِّنَا ُرُسُل َجاءَْت َلَقْد هللاُ َهَدانَا أَْن َلْوَال ِلنَْهتَِدَي
هللا ذكر كما أخرى، مرة املوت ويذوقون أخرى مرة باألجساد والتعلُّق الدنيا إىل العود
إَِىل َفَهْل ِبذُنُوِبنَا َفاْعَرتَْفنَا اثْنَتنَْيِ َوأَْحيَيْتَنَا اثْنَتنَْيِ أََمتَّنَا َربَّنَا ﴿َقالُوا عنهم: حكاية تعاىل
حيث إخواننا وجميع وإيانا الطائفة هذه حال من األخ أيها هللا أعاذك َسِبيٍل﴾ ِمْن ُخُروٍج
قواننَي ذََكَر َمْن به وعدنا وقد فيه، ُكنَّا ما إىل فلنرجْع بالعباد، لطيف إنه البالد يف كانوا

فنقول: العربية، األلحان
سائُرها، يتفرع ومنها لها، كاألجناس هي قوانني ثمانيُة وألحانها العربية اللغة إن
العروض دوائر سائُر يرتكب منها مقاطع، ثمانية ألشعارها أن كما باقيها، يُنسب وإليها
برشحها. العروض ُكتُب يف مذكوٌر هو كما باقيها يُقاس وعليها يُنسب وإليها وأنواعها،
ثم الثقيل خفيُف ثم األوُل الثقيُل فأولها العربية، غناء قواننُي هي التي الثمانية وأما
فهذه الهزج، ثم الخفيف خفيف ثم الرمل خفيف ثم الرمل ثم خفيُفُه، ثم الثاني الثقيل
األول الثقيل فأما إليها، املنسوبة منها املتفرعة كاألنواع وسائرها كاألجناس هي الثمانيُة
نقرات، خمس ثم ساكنة، ثقيلٌة مفردة وواحدة متواليات منها ثالٌث نقرات، تسع فهو
تن تن تن تن تن تن تن مف مفاعيلن، مف مفعولن قولك: مثل أولها يف مطويٌة واحدة

املوسيقار. يسكت أن إىل دائًما ويكرر اإليقاع يعود ثم تن،
ساكنة، واحدٌة ثم متواليات، نقرات ثالث نقرة، عرشة إحدى فهو الثاني الثقيل وأما
مفاعيلن مفعو مفعولن قولك: مثل مطوية، واحدٌة أولها يف نقرات ست ثم ثقيلة، واحدٌة ثم

دائًما. ثانيًا اإليقاع يعود ثم تن، تن تن تن تن تن تن تن تن تن مفعو
بينهما يكون ال متواليتان، منها نقرتان نقرات، سبع فهو األول الثقيل خفيف وأما
قولك: مثل أولها، يف مطويٌة واحدٌة نقرات، أربع ثم ثقيلة، مفردة نقرة ثم نقرة زمان،
زماننا وأهل املغني، يسكت أن إىل ويكرر اإليقاع يعود ثم تن، تنن تن تنن مفاعيلن مفاعل

كو. كككو كو ككو الفاختات صياح مثال وهو املاخوري، اللحن هذا يسمون
نقرة، زمان بينها يكون ال متواليات نقرات ثالث فهو الثاني الثقيل خفيف وأما
دائًما تكرر فعلن فعلن قولك: مثل نقرة، زمان نقرات وثالث نقرات ثالث كل بني ولكن

املغني. يسكت أن إىل تننن تننن
مفردة نقرة أوله ولكن مثله، نقرات سبع أنه وذلك املاخوري، عكس فهو الرمل وأما
منها اثنتني كل نقرات أربع ثم نقرة، زمان بينهما يكون ال متواليتان نقرتان ثم ثقيلة،
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تن القباج صياح مثل مفاعلن فاعلن قولك: مثل نقرة زمان بينهما يكون ال متواليتان،
متحركات متواليات نقرات ثالث فهو الرمل خفيف وأما ككي، ككي ككي كي تنن تنن

تننن. تننن متفاعلتن قولك: مثل
بني ولكن نقرة، زمان بينهما يكون ال متواليتان نقرتان فهو الخفيف خفيف وأما
الهزج وأما تنن، تنن تنن تنن مفاعلن مفاعلن قولك: مثل نقرة زمان ونقرتني نقرتني كل
زمان اثنتني كل وبني نقرة، زمان بينهما منها، أخف أُخرى ونقرة مسكنة نقرة فهو

فاعل. فاعل قولك: مثل نقرتني
غري وأما وألحانها، العرب لغناء وقوانني أصل إنها قلنا: التي األجناس الثمانيُة فهذه
ولكنها هذه، غري أخر قوانني وغنائها فأللحانها واليونانية والرومية كالفارسية العربية
ذكرناه الذي والقانون األصل من تخرُج ليست أنواعها؛ وفنون أجناسها كثرة مع كلها
حقيقة وعرفت قلنا ما صحة وجدت وإيانا؛ هللا أيدك أخي، يا تأملت وإذا الفصل، هذا قبل

وصفنا. ما

املربعات ذكر يف فصل (11)

األشياءَ حكمته بواجب جعل تعاىل هللا أن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا اعلْم
مربعات أكثرها لكونها املوجبة؛ وعللها وأسبابها والفساد الكون تحت التي الطبيعية
ال الحكمة، وإتقاِن الصنعة إحكام من فيها ِلَما متشاكالت، وبعضها متضادات بعضها
وألفها وركبها وأوجدها واخرتعها أبدعها الذي هو إال معرفتها كنه خلقه من أحٌد يعلم

شاء. كيف شاء كما
تنبيًها ليكون واملتشاكالت؛ املتضادات املربعات األشياء تلك من طرًفا نذكر أن ونُريد
لنفوس وتسهيًال لها واالعتبار بها التفكر عىل لهم وحثٍّا فيها، النظر عن الغافلني لنفوس

فيها. الحكمة ما والطالبني عللها معرفة عن الباحثني
السنة، ُفُصول هي التي األربعة، األزمان البينات: الظاهرات املربعات األُُمور فِمَن
الحمل أول من الربوج من الربيع يشاكل والذي والشتاء، والخريف والصيف الربيع وهي
السماء، وتد إىل الصاعد الرشقي الربع الفلك أرباع من يشاكلها والذي الجوزاء، آخر إىل
من يشاكلها والذي الشهر، أول من أيام سبعة األول، الرابع الشهر من يشاكلها والذي

الهواء. ركن األربعة األركان ومن األيرس، الرتبيع الكواكب اتصاالت
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ومن التيمي، الرياح ومن الجنوب، الجهات ومن والرطوبة، الحرارة الطبائع ومن
الصبا، أيام العمر أرباع ومن الدم، املزاج أخالط ومن األوىل، ساعات الست اليوم أرباع

املتخيلة. القوة الحيوانية القوى ومن الهاضمة، القوة الطبيعية القوى ومن
والعدل، والكرُم الُجود األخالق ومن والطرب، والرسور الفرح الظاهرة األفعال ومن
ومن الرتنُّم، األلحان وِمَن ونغماته، املثنى وتُر أيًضا لهذه املشاكالت املحسوسات ومن
كاملنثور، أصباغه اعتدلت ما األلوان ومن الحالوات، الطعوم ومن املديح، واألشعار الكالم
وبالجملة اللينة، الحارة الروائح من شاكلها واملرزنجوشوما البنفسج الغالية الروائح ومن

معتدل. ولون ورائحة طعم كل
وتد إىل السماء وتد من الهابط الربع الفلك أرباع ِمن الصيف زمان شاكل والذي
الثاني الربع الشهر أرباع ومن السنبلة، آخر إىل الرسطان أول من الُربُوج ومن املغرب،
النار، ركن األركان ومن املقابلة، إىل األيرس الرتبيع جاوز ما االتصاالت ومن أيام، سبعة
اليوم أرباع ومن الصبا، الرياح ومن الرشق، الجهات ومن واليبس، الحرارة الطبائع ومن
الشباب، أيام العمر أرباع ومن الصفراء، املرة األخالط ومن النهار، آخر إىل ساعات ست
األخالق ومن املفكرة، القوة الحيوانية القوى ومن الجاذبة، القوة الطبيعية الُقَوى ومن

والجلد. والقوة الحركة رسعة الظاهرة األفعال ومن والسخاء، الشجاعة الباطنة
وما املاخوري األلحان ومن الزير، وتر نغمات مثل لها املقوية املحسوسات ومن
الطُّعوم ومن والشجعان، الُفرسان مديح من شاكلها وما األشعار الكالم ومن شاكله،
شاكلهما، وما والياسمني املسك الروائح ومن والحمرة، الصفرة األلوان ومن الحريفات،
أرباع ِمْن الخريف زمان شاكل والذي يابسة، حارة ورائحة ولون طعم ُكلُّ وبالجملة
آخر إىل امليزان أول من الربوج ومن األرض، وتد إىل املغرب وتد من الهابط الربع الفلك

القوس.
املقابلة بعد االتصاالت ومن النصف، بعد األيام السبعة الثالث الربع الشهر أرباع ومن
الجهات ومن واليبوسة، الربودة الطبائع ومن األرض، ركن األركان ومن األيمن، الرتبيع إىل
األخالط ومن الليل، أول من ساعات ست اليوم أرباع ومن الدبور، الرياح ومن املغرب،

الكهولة. أيام العمر أرباع ومن السوداء، املرة
ومن الحافظة، القوة الحيوانية القوى ومن املاسكة، القوة الطبيعية القوى ومن
لها املشاكلة املحسوسات ومن والتثبت، التَّأَنِّي الظاهرة األفعال ومن العفة، األخالق
العقل وصف يف كان وما املديح الكالم ومن شاكله، وما الثقيل األلحان ومن املثلث، نغمات
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وما الغربة السواد األلوان ومن الحموضات، الطعوم ومن والحصافة، والزكانة والرزانة
اليابسة. الباردة الروائح من شاكلهما وما والعود الورد رائحة الروائح ومن شاكلهما،

أفق إىل األرض وتد ِمْن الصاعد الربع الفلك أرباع من الشتاء زمان شاكل والذي
األخري الربع الشهر أرباع ومن الحوت، آخر إىل الجدي أول من الربوج ومن املرشق،
الربودُة الطبائع ومن املاء، ركن األركان ومن األيمن، الرتبيُع االتصاالت ومن أيام، سبعة
من األخري النصف اليوم أرباع ومن الجرباء، الرياح ومن الشمال، الجهات ومن والرطوبُة،
الحيوانية القوى ومن الدافعة، القوة الطبيعية القوى ومن البلغم، املزاج أخالط ومن الليل،

املذكرة. القوة
وحسن املعاملة يف السهولة الظاهرة األفعال ومن والتجاوز، الحلم األخالق ومن
الهزج األلحان ومن البم، وتر نغمات أيًضا له املشاكلة املحسوسات ومن املعارشة،
ومن الُخلُق، وُحسن والعدل والكرم الجود يف مديًحا كان ما واألشعار الكالم ومن والرمل،
وما والنيلوفر النرجس الروائِح ومن الخرضة، األلوان وِمن والعذوبات، الدسومات الطعوم

رطبة. باردة رائحة أو طعم أو لون كل وبالجملة: شاكلهما.
أحواَل منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا تصفحت إذا والقياس املثال هذا وعىل
هذه يف داخلة كلها وجدَت املحسوسات؛ الكائنات أنواع واعتربَت الطبيعيات املوجودات
بقوله هللا ذكر كما لبعض، بعضها مضادات أو لبعض، بعضها مشاكالت األربعة، األقسام
ا ِممَّ ُكلََّها اْألَْزَواَج ﴿َخَلَق وجل: عز وقوله اثنني، زوَجنْي َخَلْقنا يشء كل وِمن ثناُؤُه: َجلَّ

يَْعَلُموَن﴾. َال ا َوِممَّ أَنُْفِسِهْم َوِمْن اْألَْرُض تُنِْبُت
ائتلفْت التأليفية النسبة عىل بينها جمع إذا املتشاكلة األشياء هذه بأن أخي يا واعلْم
وبمعرفتها يخالفها، ما وقهرت أضدادها، وغلبت أفعالها، وظهرْت قواها، وتضاعفْت
واملراهم الرتياقات مثل لألسقام الشافية األمراض، من املربئة األدوية الحكماء استخرجت

كتبهم. يف املوصوفة األطباء، بني املعروفة والرشابات
وخواصها األشياء بطبائع معرفتهم بعد الطلسمات أصحاُب عمل ذلك مثل وعىل
الوالدة تسهيل يف املتسع الشكل ذلك يف واملثال تأليفها، ونسب تركيبها وكيفية ومشاكلتها
الطلق، من التاسعة الساعة يف الحمل من التاسع الشهر يف التسعة األعداد فيه كتب إذا
متصًال أو التاسع القمر يكون أو الطالع، يف التاسع رب أو التاسع، يف الطالع رب ويكون

املتسعات. من ذلك شاكل وما التاسع، يف منه بكوكب
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األلحان طبقات من االنتقال يف فصل (12)

حكمته بواجب جعل — جاللُُه َجلَّ — هللا أن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلْم
بها تنالها النفس قوى من وقوة بإدراكها، مختصة حاسة املوجودات من جنس لكل
أو دراكة حاسة كل ِجِبلَّة يف أيًضا وجعل أخرى، بطريقة تنال ال بطريقها، وتعرفها
إذا منها وملت فقدتها إذا إليها وتتشوق محسوساتها، إدراك من تستلذ أن عالمة قوة
يف الناس بني معروف هو ما مثل جنسها، أبناء ِمْن غريها إىل وتسرتوح عليها دامت
فاملوسيقاُر ومسموعاتهم، ومبرصاتهم ومشموماتهم وملبوساتهم ومرشوباتهم مأكوالتهم
إما آخر، لحنًا لهم َغنَّى لحن من ملوا قد املستمعني بأن علم إذا الذي هو الفارُه الحاذُق

له. مشاكًال أو له ا مضادٍّ
عىل إال طريٌق له ليس منه واالنتقال لحن، إىل لحن من الخروج أن أخي يا واعلم
ويبتدئ واإلرخاء بالحزق واألوتار الدساتني ويصلح ويسكت يقطع أن إما الوجهني، أََحِد
منه قريب آخَر لحن إىل اللحن ذلك من ويخرج بحاله األمر يرتك أو آخر لحنًا ويستأنف
قارب ما إىل أو ثقيله إىل الخفيف من أو خفيفه، إىل الثقيل من ينتقل أن وهو له، مشاكل
عند يقف أن املاخوري إىل الرمل خفيف من ينتقل أن أراد إذا أنه ذلك يف واملثال منه،
يبتدئ ثم خفيفًة، وقفًة يقف ثم بنقرة، يتلوهما ثم الرمل ثقيل من األخريتني النقرتني

باملاخوري.
مثل لها، املشاكلة األلحان املفرحة األشعار يكسو أن أيًضا املوسيقار حذق ومن
من يكسوها أن والكرم والجود املجد معاني يف املديح من منها كان وما واألهزاج، األرمال
الشجاعة معاني من املديح يف كان وما والثاني، األول الثقيل مثل لها املشاكلة األلحان
يشاكلها. وما والخفيف املاخوري مثل األلحان من يكسوها أن والحركة والنشاط واإلقدام
املشاكلة األحوال يف لألزمان املشاكلة األلحان يستعمل أن أيًضا املوسيقار حذق وِمْن
تُقوِّم التي باأللحان والرشب والوالئم الدعوات مجالس يف يبتدئ أَْن وهو لبعض، بعضها
املفرحة باأللحان يُتبعها ثم شاكلها، وما األول ثقيل مثل والسخاء، والكرم والجود األخالَق
آخر ويف شاكله، وما املاخوري والدستبند الرقص وعند والرمل، الهزج مثل املطربة،
امللينة األلحان يستعمل أن والخصومة والعربدة الشغب السكارى من خاف إن املجلس

الحزينة. املنومة
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املوسيقى يف الفالسفة نوادر يف فصل (13)

يكتب أن فأمر امللوك من ملك دعوة يف والفالسفة الحكماء من جماعٌة اجتمعت إنه يقال:
إن الحكماء: أحد قال مطربًا، لحنًا املوسيقار غنى فلما الحكمة، من به يتكلمون ما كل
فأخرجها بالعبارة إخراجها عىل يقدر ولم إظهاُرها، املنطق عىل يتعذر فضيلة للغناء
من فاسمعوا بها، ورست وفرحت استلذتها الطبيعة سمعتْها فلما موزونًا، لحنًا النفس
احذروا آخر: وقال تغرنكم، ال لزينتها والتأمل الطبيعَة ودُعوا ومناجاتها حديثها النفس
فتميل الطبيعة زينة نحو البهيمية النفس شهواُت بكم تثور أن املوسيقى استماع عند

الُعليا. النفس مناجاة عن وتصدكم الهدى سنن عن بكم
والشجاعة والجود الحلم من الرشيفة قواها نحو النفس حرك للموسيقار: آخر وقال

البهيمية. شهواتها تحرك ال الطبيعة ودع والرأفة، والكرم والعدل
ونََفى الفضائل، نحو النفوَس َحرََّك بصنعته حاذًقا كان إذا املوسيقاُر آخر: وقال

الرذائل. عنها
هذا نحو بنا امِض لتلميذه: فقال القينات، نغمة فيلسوف سمع إنه آخُر: وقال
غري ونغمة موزون غري لحنًا سمع منه قرب فلما رشيفة، صورة يفيدنا لعله املوسيقار؛
ما كان فإن إنسان، موت عىل يدل البوم صوت أن الكهانة أهل زعم لتلميذه: فقال طيبة،

البوم. موت عىل يدل املوسيقار هذا فصوت صدًقا، قالوا
أرسار عن يخرب فصيٌح ناطٌق فهو بحيوان ليس كان وإن املوسيقار آخر: وقال
ألفاظه ألن الرتجمان؛ إىل يحتاج أعجمي كالمه كل ولكن القلوب، وضمائر النفوس
هذا قول تصديق عىل تدل بالفارسية أبيات أنشدت وقد معجمة، حروٌف لها ليس بسيطٌة

هذه: وهي الفيلسوف،

أزت��ك��ي��ر ب��ك��وش��م أي��د خ��وش��ت��ر زي��ر ن��ال��ه ك��ي��رن��ان��ك ش��ب وق��ت
ن��خ��ج��ي��ر أن��دراورد ك��رزوش��ت ش��ك��ف��ت م��دار وأي��ن زي��ر زاري
ش��ي��ر ك��ذازد ان��دره��م��ي ب��دل ب��زم��ان زم��ان أوت��ي��رن��ه ت��ن
ش��ب��ك��ي��ر وروزت��ا أن ب��ام��داد ت��ب��ال��دزار وك��ه ك��ري��ان ك��ان
ت��ف��س��ي��ر ك��ن��د ع��اش��ق��ان خ��ب��ر ن��ه زب��ات��ش أوري زب��ان إن
زن��ج��ي��ر ب��رن��ه��د ب��ه��ش��ي��ار ك��ه ه��ش��ي��ار راك��ن��د دي��وان��ه ك��ان
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حروف لها ليس — بسيطة كانت وإن — ونغماته املوسيقار أصوات آخر: وقال
النفوس أن وذلك بينهما؛ ما ملشاكلة قبوًال أرسع ولها ميًال أشد إليها النفوس فإن معجم،
أشكالها إىل واألشياء كذلك املوسيقار ونغمات مركبة غريُ روحانيٌة بسيطٌة جواهُر أيًضا
جيد كان فإن عنه، واملعرب املوسيقى عن الرتجمان هو املوسيقار إن آخر: وقال أَْميَُل،
منه فالتقصري وإال الُقلُوب ضمائر عن وأخرب النفوس أرسار أفهم املعاني عن العبارة

يكون.
النفوس إال الغيوب أرسار عن عبارته ولطيف املوسيقار، معاني يفهم ال آخر: وقال

البهيمية. الشهوات من والربيئة الطبيعية، الشوائب من والربيئة الصافية، الرشيفة
الحيوانية باألجساد الجزئية النفوَس ربط ا َلمَّ — ثناُؤُه َجلَّ — الباري إن آخر: وقال
ثم الصبا، أيام يف الجرمانية اللذات تناُول من وَمكَّنَها الجسمية، الشهوات جبلتها يف ركب
يف الذي والنعيم والرسور املالذ عىل يدلها كما فيها وزهدها الشيخوخة أيام يف عنها سلبها
عالم نحو إشاراته فتأملوا املوسيقار نغمات سمعتم فإذا فيها، ويرغبها الروحاني، عاملها

النفوس.
املالذ يف وزهدت الجسمانية، الشهوات عن َصَفْت إذا الناطقَة النفوس إن آخُر: وقال
عاملها وتذكرت الحزينة، باأللحان ترنمت الهيوالنية؛ األصدية عنها وانجلْت الطبيعية،
تعرضت اللحن ذلك الطبيعة سمعت فإذا نحوه، وتشوقت العايل، الرشيف الروحاني
ال أن الطبيعة مكر من فاحذروا إليها، ترد كيما أصباغها ورونق أشكالها بزينة للنفس
وأرشفها الخمس الحواس أفضِل ِمْن ُهَما والبرص السمع إن آخر: وقال شبكتها، يف تقعوا
والسمع كالنهار ألنه أفضل؛ البرص أرى ولكن للحيوان، — ثناُؤُه َجلَّ — الباري وهب التي
محسوساته طلب يف يذهب البرص ألن البرص؛ من أفضل السمع بل ال آخر: وقال كالليل،
مثل تخدمه حتى محسوساته إليه يحمل والسمع العبيد، مثل يدركها حتى ويخدمها

امللوك.
يدركها والسمع مستقيمة خطوط عىل إال املحسوسات يدرك ال البرص إن آخر: وقال
السمع ومحسوسات جسمانية أكثرها البرص محسوسات آخر: وقال الدائرة، محيط من
باملكان عنها غائب هو من خرب تنال السمع بطريق النفس آخر: وقال روحانية، كلها

الوقت. يف حاًرضا كان ما إال ينال ال البرص وبطريق والزمان
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املوزون الكالم الذوق بجودة يعرف كان إذ البرص؛ من تمييًزا أدق السمع آخر: وقال
اللحن، واستواء اإليقاع من والخروج واملنزحف الصحيح بني والفرق املتناسبة والنغمات
والقريب كبريًا، والصغري صغريًا الكبري يرى ربما فإنه مدركاته، أكثر يف يخطئ والبرص
مستويًا. واملعوج معوًجا واملستوي متحرًكا، والساكن ساكنًا واملتحرك قريبًا، والبعيد بعيًدا
نغماُت وكانت التأليفية لألعداد ومشاكًال مجانًسا كان ملا النفس جوهر إن آخُر: وقال
استلذت متناسبة؛ بينها ما وسكونات نقراتها حركات وأزمان موزونة املوسيقار ألحان
والتناُسب املشاكلة من بينها ملا النفوس؛ بها ت وُرسَّ األرواُح، بها وفرحْت الطباُع، بها
املوجودات محاسن ألن الطبيعيات؛ وزينة الوجوه استحسان يف حكمها وهكذا واملجانسة،

أجزائها. تأليف وحسن صنعتها تناسب أجل من هي الطبيعية
عالم ِمْن أثٌر ألنها الحسان؛ الوجوه إىل الناظرين أبصار تشخص إنما آخر: وقال
املشينة اآلفات من لها يعرض ملا حسان؛ غري العالم هذا يف املرئيات عامَة وألن النفس؛
أَْلَطَف يكونون املواليد من َغار الصِّ أن ذلك وبيان بعده، أو الرتكيب أصل يف إما املشوهة،
ِمْن يرى ما ُحكم وهكذا منها، الصانع فراغ من عهدها لقرب وصورة؛ شكًال وأظرف بنيًة
والفساد. والبىل الهوام من لها العارضة اآلفات قبل كونها مبدأ يف ورونقها الثياب حسن
ملا إليها؛ اشتياًقا املحاسن نحو الجزئية النفوس أبصار تشخص إنما آخر: وقال

الفلكية. الكلية النفس آثار من العالم هذا محاسَن ألن املجانسة؛ من بينها
تنبئُ نغماتها؛ ولذيذ بينها ما وتناُسب املوسيقار وتر نقرات وزن إن آخر: وقال

لذيذة. مؤتلفٌة متناسبٌة نغماٌت والكواكب األفالك لحركات بأن الجزئيَة النفوَس
صارت الجزئية؛ األنفس يف الحسان املحسوسات رسوم تصورت إذا آخر: وقال
فارقت فإذا بها، ِللُُّحوق ومتمنية نحوها ومشتاقًة الكلية للنفس ومناسبة مشاكلة هذه
بالبقاء، أيقنت ذلك وعند األعىل، باملأل ولحقت السماء ملكوت إىل ارتقْت الجسداني الهيكل
فقال: األعىل؟ املأل وما منهم: قائٌل فقال صفًوا، العيش لذَة ووجدت الفناء، من وأمنت
يف يكن لم إن فقال: والبرص؟ السمع لهم أنى فقال: األفالك، وسكان السماوات أهُل
األشخاص تلك إىل وينظر املنظمة، الحركات تلك يرى َمن السماوات وسعة األفالك عالم
ومن باطًال، شيئًا إذن الحكمة فعلت فقد املوزونة، اللذيذة النغمات تلك ويسمع الفاضلة،

فيه. فائدة ال باطًال شيئًا تفعل لم الطبيعة أن الحكماء بني عليها املتفق املقدمات
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إذن فهي وسكاٌن، خالئُق السماوات وسعة األفالك فضاء يف يكن لم إن آخر: وقال
مع األفالك تلك فضاء يرتك أن — ثناُؤُه َجلَّ — الباري حكمة يف يجوز وكيف خاوية، قفر
املرة املالحة البحار ُقُعور يرتك لم وهو هناك، خالئق بال قفًرا خاويًا فارًغا جواهرها رشف
وغريها؛ والحيتان األسماك أنواع من الحيوانات أجناس قعرها يف خلق حتى فارًغا املظلمة
تسبح كما فيه تسبح الطيور أجناس له خلق حتى الرقيق الهواء هذا جو يرتك ولم
حتى الراسية والجبال الوحلة واآلجام اليابسة الرباري يرتك ولم املياه يف والحيتان األسماك
والحب النبات وأجناس الرتاب ظلمات يرتك ولم والوحوش، السباع أجناَس فيها خلق

والحرشات. الهوام أجناَس فيها خلق حتى والثمر
ومثاالٌت أشباٌح هي إنما العالم هذا يف التي الحيوانات هذه أجناس إن آخر: وقال
والصور النقوش أن كما السماوات، وسعة األفالك عالم يف التي والخالئق الصور لتلك
وإن اللحمية، الحيوانات هذه لصور ومثاالٌت أشباٌح والسقوف الحيطان ُوُجوه عىل التي
املنقشة الصور هذه كنسبة صافية جواهُرها التي الخالئق تلك إىل اللحمية الخالئِق نسبة

الدموية. اللحمية الحيوانات هذه إىل املزخرفة
نطق وال فهم وال عقل برصوال وال سمع لهم وليس خالئُق هناك كانت إن آخر: وقال
هناك وليس وبرص، سمع لهم كان فإن آخر: وقال عمي، بكم صم إذن فهم تمييز؛ وال
يكن لم فإن فيه، فائدة ال باطل إذًا وبرصهم فسمعهم تلذ؛ نغمات وال تسمع أصواٌت
تلك ألن هنا؛ ها مما وأفضل أرشُف إذن فهم ويبرصون يسمعون وهم وبٌرص سمٌع لهم
األلحان هذه استخرجت إنما آخر: وقال وأكمل، وأتم وأََشفُّ وأنور أصفى هي الجواهر
والرباب األسطرالب مثل الرصدية اآلالت عملت كما هناك ِلَما مماثلة هنا ها التي املوسيقية

هناك. ملا مماثلة الحلق وذوات والبنكان
ولم هنا، ها مما وأفضل أرشف هناك التي املحسوسات تلك تكن لم إن آخر: وقال
األنبياء وترغيب األرواح عالم إىل الرجوع يف الفالسفة فرتغيب وصول إليها للنفوس يكن
من هللا ومعاذ وبهتان وزور باطل إذن الجنان نعيم إىل وتشويقهم — السالم عليهم —
األفالك هذه وراء من هي الجنان إن مجادل: قال أو ظانٌّ ظن أو متوهٌم توهم فإْن ذلك!
أوًال تصعد لم إن إليها الوصول يف تطمع وكيف له: قيل السماوات؛ فسحة من وخارجة
باألسحار الجنان نسيم هبت إذا إنه ويقال: األفالك؟ سع وتجاوز السماوات ملكوت إىل
وتألألت ثمارها، وتناثرت أوراقها، وتخشخشت أغصانُها، واهتزْت أشجارها، تحركت
يف بالحياة تََلذَّذُوا َلَما واحدة نظرة منها الدنيا أهُل عاين فلو روائُحها، وفاحْت أزهاُرها،
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وبذلك املتنافسون، فليتنافس ذلك ويف العاملون، فليعمل هذا فِلِمثِْل أبًدا، ذلك بعد الدنيا
األرواح». «عالم الجنة ي تسمِّ والفالسفة يجمعون، مما خريٌ هو فليفرحوا،

األنغام تأثريات تلون يف فصل (14)

املستمعني نُُفوس يف املوسيقار نغمات تأثريات بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا اعلم
مراتبها بحسب ذلك كل متباينة؛ متفننٌة بها ورسورها منها النفوس ولذُة األنواع، مختلفُة
األوصاف من سمعْت إذا نفس فُكلُّ املحاسن، من املألوفة معشوقاتها وبحسب املعارف يف
ما بحسب والتذَّْت ْت وُرسَّ فرحت محبوبها؛ يالئم ما النغمات ومن معشوقاتها، يُشاكل ما
اآلخرين من النكري وقع ربما حتى محبوبها يف واعتقدت معشوقها، رسوم من تصورت
الوجد أهل من رجًال أن يُحكى ما ذلك يف واملثال نحوه، قصد ما وال مذهبه يعرفوا لم إذا
َراِضيًَة َربِِّك إَِىل اْرِجِعي * اْلُمْطَمِئنَُّة النَّْفُس أَيَّتَُها ﴿يَا يقرأ: قارئًا سمع املتصوفة من
ترجع، فليس ارجعي لها أقول كم يقول: وجعل مراًرا القارئ من فاستعادها َمْرِضيًَّة﴾
إِْن َجَزاُؤُه ﴿َفَما يقرأ: رجًال آخر وسمع روحه، فخرجت صعقة وصعق وزعق وتواجد
وصعق وزعق فاستعادها َجَزاُؤُه﴾، َفُهَو َرْحِلِه ِيف ُوِجَد َمْن َجَزاُؤُه َقالُوا * َكاِذِبنَي ُكنْتُْم
أن رحله يف وجد من جزاؤه قوله معنى حمل إنما الوجد: أهل فقال روحه، فخرجت
مصورة املحبوب صورة أن يعنون رحله، يف املوجود هو ألنه الحبيب؛ جزاء هو املحبوب
حمل كيف أخي يا ترى أال جزاؤه، فذلك قلبه يف منقوشة شكله ورسوم الحبيب نفس يف

الظاهر. يف اآلية معنى شهرة مع ومقصده مذهبه عىل القول معنى
يغني: وهو القائل قول سمع وآخر

ت��ق��ول م��ا ت��دري ف��ق��ل��ت ر ت��زو غ��ًدا ال��رس��ول ق��ال

غًدا ويقول: نونًا التاء مكان ويجعل يكرره وجعل وتواجد واللحُن القوُل فاستفزه
كان؟ ِممَّ وجده عن سئل أفاق فلما والرسور، واللذة الفرح شدة من عليه غيش حتى نزور

مرة. جمعة يوم كل يف ربهم يزورون الجنة أهل إن ملسو هيلع هللا ىلص: الرسول قول ذكرت فقال:
مناجاة يسمعونها نغمة وأطيب الجنة أهل يجدها نغمة أََلذَّ أَنَّ الخرب يف ويُروى
أَِن َدْعَواهم وآِخُر َسالٌم يَْلَقْونه يوَم تحيَّتُهم تعاىل: قوله وذلك — ثناُؤُه َجلَّ — الباري
من داخله ربه مناجاة سمع ملا السالم عليه موىس إن ويقال: العاَلِمني، ربِّ هلل الحمُد
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كل ذلك بعد عنده وصغر وترنم طرب حتى نفسه يتمالك لم ما واللذة والرسور الفرح
اللطيفة اإلشارات هذه معاني لفهم األخ أيها هللا وفقك — واألصوات واأللحان النغمات
البالد؛ من كانوا وأين كانوا حيث إخواننا وجميع وإيانا بالغها وبَلََّغَك الخفية، واألرسار

بالعباد. رءوٌف إنه

عىل هللا وصىل الشاكرين، حمد هلل والحمد املوسيقى، يف الخامسة الرسالة (تمت
أجمعني.) وصحبه آله وعىل النبيني خاتم محمد سيدنا
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األخالق وإصالح النفس تهذيب يف والهندسية العددية النسبة يف

الرحيم الرحمن هللا بسم

ُكوَن﴾ يُْرشِ ا أَمَّ َخرْيٌ آهللُ اْصَطَفى الَِّذيَن ِعبَاِدِه َعَىل َوَسَالٌم هلِلِ ﴿اْلَحْمُد
ذكرها، تقدم التي الرسالة من فرغنا قد أنا منه، بروح وإيانا هللا أيدك األخ، أيها اعلم

فنقول: بعض، إىل بعضها العدد نسبة الرسالة هذه يف نذكر أن ونريد
أحدهما أُضيف إذا عددين وكل اآلخر، عند املقدارين أحد قدر هي النسبة بأن اعلم
إلضافة فيقال متساويني كانا فإن مختلفني، أو متساويني يكونا أن من يخلو فال اآلخر إىل
أكثر أحُدُهما يكون أن من بد فال مختلفني كانا وإن التساوي، نسبة اآلخر: إىل أحدهما
تسعة بأحد عنه ويعرب األصغر، االختالف له: يقال األكثر إىل األقل أُضيف فإْن أقل، واآلخر
والثمن والسبع والسدس والخمس والربع والثلث النصف وهي قبل، ذكرنا التي األلفاظ
السدس نصف يقال: ما مثل إليها ويضاف األلفاظ. هذه من تركب وما والعرش والتسع
إىل الستة نسبة مثل الحساب بني معروفٌة النسبُة وهذه ذلك، شاكل وما الخمس وثلث
االختالف له: فيقال األقل، إىل األكثر العدُد أُضيف إِْن وأما األعداد، من وغريه الستني

الدواوين. لحساب ال للمتفلسفني النسبة هذه مثل يف والكالم والنظر األعظم،
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نسبُة أولها ألفاظ، بخمسة عنها ويعرب أنواع، بخمسة تتنوُع معروفٌة النسبُة وهذه
نسبة والرابع جزء، والزائد املثل نسبة والثالث جزءًا، الزائد املثل نسبة والثاني النصف،
عدٌد يُضاف أن يمكن وال جزء، والزائد الضعف نسبة والخامس جزء، والزائد الضعف

الخمس. النسب هذه من خارًجا فيكون أقل، عدد إىل أكثُر
النظم عىل االثنني من املبتدأة األعداد سائر إضافة مثل فهو الضعف نسبة أما
ثالثة والثالثة الواحد، ضعف االثنني فإن بلغ، ما بالًغا الواحد إىل باإلضافة الطبيعي،
القياس هذا وعىل أضعافه، خمسة الخمسة وكذلك أضعافه، أربعة واألربعة أضعافه،
وهذه األضعاف، ذي نسبة له: يقال الواحد إىل أضيف وإذا بلغ، ما بالًغا األعداد سائُر

صورتها:

٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١

املنتظمة االثنني من املبتدأة األعداد سائر نسبة مثل فهو جزء والزائد املثل نسبة وأما
الثالثة إىل واألربعة االثنني إىل كالثالثة نظريتها إىل واحدة كل الطبيعي، النظم عىل
إذا بلغ ما بالًغا األعداد سائر القياس هذا وعىل الخمسة، إىل والستة األربعة إىل والخمسة
منه، وجزء مثل هي التي النسبة هذه من يخرج ال فإنه بواحد، قبله الذي إىل أضيف

صورتها: وهذه

٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣
٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢

املنتظمة الثالثة من املبتدأة األعداد سائر نسبة مثل فهو أجزاء والزائد املثل نسبة وأما
نظم عىل املنتظمة الخمسة، من املبتدأة األعداد سائر إليها أضيف إذا الطبيعي النظم عىل
واألحد الخمسة إىل والتسعة األربعة إىل والسبعة الثالثة إىل كالخمسة األزواج؛ دون األفراد
بلغ، ما بالًغا األعداد سائُر القياس هذا وعىل السبعة، إىل عرش والثالثة الستة إىل عرش

صورتها: وهذه

١٥ ١٣ ١١ ٩ ٧ ٥
٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣
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املنتظمة االثنني من املبتدأة األعداد سائر مثل فهو جزء والزائد الضعف نسبة وأما
األفراد نظم عىل الخمسة من املبتدأة األعداد سائر إليها أضيف إذا الطبيعي النظم عىل
إىل عرش واألحد األربعة إىل والتسعة الثالثة إىل والسبعة االثنني إىل كالخمسة األزواج؛ دون

صورتها: وهذه بلغ، ما بالًغا األعداد سائُر القياس هذا وعىل الخمسة،

١١ ٩ ٧ ٥
٥ ٤ ٣ ٢

عىل الثالثة من املبتدأة األعداد سائر نسبة مثل فهو أجزاء والزائد الضعف نسبة وأما
كالثمانية الثالثة؛ بزيادة الثمانية من املبتدأة األعداد سائر إليها أضيف إذا الطبيعي النظم
وعىل الستة، إىل عرش والسبعة الخمسة إىل عرش واألربعة األربعة إىل عرش واألحد الثالثة إىل
صورتها: وهذه املثال، هذا عىل ثالثة ثالثة يتخطى بلغ ما بالًغا األعداد سائُر القياس هذا

١٧ ١٤ ١١ ٨
٦ ٥ ٤ ٣

الخمس هذه من يخلو فال األقل إىل األكثر أُضيف إذا مختلفني عددين كل أن تبني فقد
وجزء والضعف وأجزاء واملثل وجزء، واملثل الضعف نسبُة وهي ذكرناها، التي النسب
هذه يف فيزاد بَيَّنَّاه الذي الرتتيب هذا عىل األكثر إىل األقلُّ أُضيف إذا وأما وأجزاء، والضعف
األعداد سائر إىل الواحد أُضيف إذا فيقال: تحت، لفظة هي أُخرى لفظٌة األلفاظ الخمسة
جزءًا، والزائد املثل تحت فيقال: للثالثة، أضيفت إذا واالثنان األضعاف ذي تحت فهي
مما وبالعكس القياس هذا وعىل الخمسة، إىل واألربعة األربعة إىل الثالثة أضيف إذا وكذلك
إذا كالثالثة نظريه إىل بالنسبة واحد كل األقل إىل األكثر نسبة من األول الباب يف ذكرناه
والزائد املثل تحت فيقال: التسعة، إىل والخمسة السبعة إىل واألربعة الخمسة إىل أضيف
تحت فيقال: التسعة؛ إىل واألربعة السبعة إىل والثالثة الخمسة إىل االثنان وأما أجزاء،
األربعة إىل والخمسة عرش األحد إىل واألربعة الثمانية إىل الثالثة وأما جزءًا، والزائد الضعف
األقل نسبة أن تبني فقد أجزاء، والزائد الضعف تحت فيُقال: عرش، سبعة إىل والستة عرش
والزائد املثل وتحت األضعاف ذي تحت التي املعاني الخمسة هذه من تخلو ال األكثر إىل
األضعاف ذي وتحت جزءًا، والزائد األضعاف ذي وتحت أجزاء، والزائد املثل وتحت جزءًا،

أجزاء. والزائد
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النسب يف فصل (1)

بالكمية فالتي جميًعا، بهما وإما بالكيفية وإما بالكمية إما أنواع، ثالثة عىل النسبة أن اعلْم
يُقال جميًعا بهما والتي هندسية، نسبة لها: يقال بالكيفية والتي عدديٌة، نسبٌة لها: يقال
مختلفني عددين بني ما تفاوت فهي العددية النسبة وأما وموسيقيٌة، تأليفيٌة نسبٌة لها:
فإن عرشة، تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثالثة اثنان واحد ذلك مثال بالتساوي؛
ثمانية ستة أربعة اثنان وكذلك واحد، واحد األعداد هذه من عددين كل بني ما تفاُوت
عددين ُكلِّ بنَي التفاُوت فإن زاد، وما عرش ثمانية عرش ستة عرش أربعة عرش اثنا عرشة

اثنان. اثنان األعداد هذه من
بني التفاوت فإن ذلك، عىل زاد وما عرش أحد تسعة سبعة خمسة ثالثة واحد وكذلك:
يعترب وإنما العددية، النسب سائر تبنى القياس هذا وعىل اثنان، اثنان منها عددين كل
إذا — كانا عددين أي — عددين كل أن النسبة هذه يَّة َخاصِّ ومن بينهما، ما تفاوت مساواة
ذلك مثال العددين، بني متوسط آخُر عدٌد منهما يكون وجمع منهما واحد كل نصف أخذ
األربعة ونصف واحد وهو الثالثة نصف أخذ فإن واحد، بينهما ما تفاوت وأربعة ثالثة
بنصف، ثالثة من أكثر ونصف وثالثة ونصًفا ثالثة يكون بينهما وجمع اثنان، وهو

العددية. النسب سائر يُعترب القياس هذا وعىل بنصف، األربعة عن وينقص
ذلك مثال اآلخر؛ العدد عند املختلفني العددين أحد قدُر فهي الهندسية النسبة وأما
كنسبِة الستة إىل األربعة نسبة أن وذلك هندسية، نسبة يف هي فإنما تسعٌة، ستٌة أربعٌة
بالعكس وكذلك التسعة، ثلثا والستة الستة، ثُلُثَا األربعة أن وذلك التسعة، إىل الستِة
ومثل الستة مثل التسعة أن وذلك األربعة، إىل الستة كنسبة الستة إىل التسعة نسبة فإن
وسبعة عرش وثمانية عرش واثنا ثمانية وهكذا: نصفها، ومثل األربعة مثل والستة نصفها،
عرش واالثني عرش، االثني ثلثا الثمانية أن وذلك هندسية، نسبة يف كلها فإنها وعرشون،
وعرشون سبعة بالعكس وكذلك والعرشين، السبعة ثلثا عرش والثمانية عرش، الثمانية ثلثا
عرش واالثنا نصفها، ومثل عرش اثني مثل عرش وثمانية نصفها، ومثل عرش ثمانية مثل

الهندسية. النسب سائر يُعترب املثال هذا وعىل نصفها، ومثل الثمانية مثل
ومن ِذْكَرها، ْمنَا َقدَّ التي هذه مثل فاملتصلة ومنفصلة، متصلة نوعني: تنقسم وهي
الثاني رضب مثل الثالث يف األول رضب فإن أعداد، ثالثة كانت إذا النسبة هذه خاصيِة
كانت وإن نفسها، يف الستة رضب مثل التسعة يف األربعة رضب أَنَّ ذلك مثال نفسه، يف
ثمانية ذلك مثال الثالث، يف الثاني رضب مثل الرابع يف األول َب َرضْ فإنَّ أعداد، أربعة
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وثمانية وستة أربعة مثل فهي املنفصلُة وأما وعرشون، وسبعة عرش وثمانية عرش واثنا
ثُلُثَا الثمانية ألن عرش؛ االثني إىل الثمانية كنسبة الستة إىل األربعة نسبة فإن عرش، واثني
وأمثالها النسبة فهذه الستة، ثلثا األربعة لكن الثمانية، ثلثي الستة وليست عرش، االثني

منفصلة. لها: يقال
ومن الثالث، يف الثاني رضب مثل الرابع يف األول رضب أن النسبة هذه يَّة َخاصِّ ومن
فالحدُّ املنفصلة وأما النسبة، يف مشرتك األوسط الحد أن املتصلة النسبة هذه يَّة َخاصِّ
والعددية، الهندسية من املركبُة فهي التأليفيُة النسبُة وأما النسبة، يف مشرتك غري الوسُط
والثالثة األعظم، الحد تسمى فالستة وستة، وخمسة وأربعة وثالثة واثنان واحد ذلك مثال
أن وذلك الحدود، بني التفاضُل هما واثنان وواحد األوسط، الحد واألربعة األصغر، الحد
االثنني فنسبة واحد، والثالثة األربعة بني ما وفضل اثنان، واألربعة الستة بني ما فضل
األربعة بني التفاضُل هو الذي الواحد إىل والثالثة واألربعة الستة بني التفاضل هو الذي

الثالثة. هو الذي األصغر الحد إىل الستُة هو الذي األعظم الحد كنسبة والثالثة
األعظُم، الحدُّ هو الذي الستة إىل األصغُر الحدُّ هو الذي الثالثة نسبة بالعكس وكذلك

والستة. األربعة بني ما تفاُوُت هو الذي االثنني إىل الواحد كنسبة
الثالثة وكنسبة األربعة، إىل االثنني كنسبة االثنني إىل الواحد نسبة آخَر وجٍه ومن
االثنني ونسبة االثنني، إىل األربعة كنسبة الثالثة إىل الستة نسبة ذلك وعكس الستة، إىل
ذلك وعكس االثنني، إىل الثالثة كنسبة األربعة إىل الستة نسبة آخر وجٍه وِمْن الواحد، إىل
العدديِة من مؤلفٌة النسبة هذه فإن الستة؛ إىل األربعة كنسبة الثالثة إىل االثنني نسبة
بَيَّنَّا كما — واأللحان النغم تأليف استخراُج النسبِة هذه ومن منهما، ومركبٌة والهندسيِة،

املوسيقى. رسالة يف

املتصلة النسب استخراج يف فصل (2)

يوجُد وقد ما، نسبٌة إليه فله منه، أكثر آخر عدد إىل أُضيف — كان عدد أي — عدد كل
نسبة يف فإنها مائة إىل نسبت إذا عرشٌة ذلك مثال النسبة، تلك يف منه أََقلُّ آخُر عدٌد
املائة، عرش العرشة أن كما العرشة، عرش الواحد ألن النسبة؛ تلك يف الواحُد ودونها العرش،
العرشة نسبة وكذلك العرشة، إىل والتسع الواحد كنسبة التسعني إىل العرشة نسبة وكذلك
كنسبة السبعني إىل العرشة نسبة وكذلك العرشة، إىل والربع الواحد كنسبة الثمانني إىل
والثلثني الواحد كنسبة الستني إىل العرشة نسبة وكذلك العرشة، إىل أسباع وثالثة الواحد
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العرشة ونسبة العرشة، من االثنني كنسبة الخمسني من العرشة نسبة وكذلك العرشة، إىل
الثالثة كنسبة الثالثني من العرشة ونسبة العرشة، إىل ونصف االثنني كنسبة األربعني من
هذا وعىل العرشة، من الخمسة كنسبة العرشين من العرشة ونسبة العرشة، من والثلث

املتصلة. النسب سائُر تُعترب القياس
العدُد ويقسم نفسه، يف العدُد ذلك يُرضب أن النسبة هذه استخراج يف والقياس
املبلغ ُقسم وإن النسبة، تلك يف األقلُّ العدُد فهو خرج فما األكثِر، العدِد عىل منه الحاصُل
عدًدا أوجدني لك: قيل إذا ذلك مثال النسبة، تلك يف األكثر العدد خرج األقلِّ العدِد عىل
نفسها يف العرشة ترضب أن فبابُُه عرش، األحد إىل العرشة كنسبِة العرشة إىل نسبتُُه يكون
التسعة نسبُة فيكون عرش، أحد من وجزء تسعٌة فيخرج عرش أحد عىل املبلغ ويقسم
تسعة عىل ذلك قسمَت وإن عرش، األحد إىل العرشة كنسبة العرشة إىل عرش أحد من وجزءٌ

وتسع. عرش أحد خرج
هذه يَّة َخاصِّ ومن العرشة، إىل والتسع عرش األحد كنسبة التسعة إىل العرشة فنسبة
املجهول ذلك يعلم أن يمكن مجهوًال، والثالث معلوَمني منها اثنان كان متى أنه النسبة
خرج فما اآلخر، عىل املبلغ ويقسم نفسه، يف املعلومني أحُد يرضب أن فبابُُه املعلومني، من
االثنني إىل نسبته يكون عدًدا أوجدني لك: قيل إذا ذلك مثال املطلوُب، املجهوُل ذلك فهو
فالقياس األربعة، إىل الستة كنسبة إليه األربعة نسبة قال: أو الستة، إىل األربعة كنسبة
الستة عىل فنقسمها عرش، ستة فيكون نفسها يف األربعَة ترضب أن وهو واحٌد فيهما
الستة، إىل األربعة كنسبة األربعة إىل وثلثني االثنني نسبة فتقول: وثلثني، اثنني فيكون
الستة ذكر فإن األربعة، إىل الستة كنسبة والثلثني االثنني إىل األربعة نسبة ذلك وعكس
يف ُرضبت إذا الستة أن وذلك واحد، فيهما الباب فإن باألربعة، فعلت ما مثل بها فافعل
الستة كنسبة الستة إىل التسعة نسبة فنقول: تسعة، كانت أربعة عىل املبلغ وُقسم نفسها

األربعة. إىل
َفِقْس املثال هذا وعىل الستة، إىل األربعة كنسبة التسعة إىل الستة نسبة ذلك وعكس
املجهوالُت وكذلك باملعلومات، الهندسية املجهوالت يستخرج النسبة هذه ومن ذلك، نظائَر
فارضب بكم، أربعة إىل نسبة عرشة قيل: إذا مثاله مثمنًا، أو ثمنًا كان إن املعامالت يف التي

املطلوب. فهو خرج فما العرشة عىل املبلغ واقسم ستة، يف األربعة
ال أن القياس يف فاجتهْد املثمن، هو وتارة الثمن، هو املجهول يكون تارًة بأنه واعلْم

الثمن. يف واملثمن املثمن يف الثمن ولكن املثمن، يف واملثمن الثمن يف الثمن يرضب
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التناسب يف فصل (3)

أقل يتناسبان؛ ال والعددان بعض، من بعضها األعداد أقدار اتفاُق هو التناسَب أَنَّ اعلْم
فإنَّ ثالثة، كانت إذا املتناسبة أعداد بثالثة املتناسبة األعداد وأقل أعداد ثالثة من النسبة
متناسبة، أعداد ثالثة كل بالعكس وكذلك ثالثها، من ثانيها كقدر ثانيها من أولها َقْدر
كل ،٩٦٤ ذلك مثال وهذا نفسه، يف ثانيها كمرضوب ثالثها يف أولها مرضوب فإن
بالحاشيتني أعني: مجهولة؛ والواسطة معلومتني حاشيتاها كانت إذا متناسبة أعداد ثالثة
ذلك كان املجتمع جذر وأخذ األخرى، يف الحاشيتني إحدى رضبت فإذا والثالث، األول
رضبت معلومة والواسطة معلومة الحاشيتني إحدى كانت فإن املجهولة؛ الواسطة هو
الحاشية فهو القسمة من خرج فما املعلومة، الحاشية عىل املبلغ وقسم مثلها، يف الواسطُة
التوايل نسبة أحدهما نوعني، عىل نسبتها فإنَّ أربعة كانت إذا املتناسبة األعداد املجهولة

التوايل. غري واآلخر
ثانيها من أولها قدر فإن أربعة، كانت إذا نسبتها عىل املتوالية املتناسبة األعداُد فأما
يو» ح د «ب ذلك: مثال رابعها، من كثالثها ثالثها من وثانيها ثالثها، من ثانيها كقدر
رابعها، من ثالثها كقدر ثانيها من أولها قدر كان متوالية غري متناسبة أعداًدا كانت إذا
يو، ج و ح الصورة: هذه مثل رابعها، من ثالثها كقدر ثالثها من ثانيها قدر يكن ولم
رابعها يف أولها مرضوب فإن متوالية، غري أو كانت متوالية متناسبة أعداد أربعة كل
عىل املبلغ وقسم األخرى يف الواسطتني إحدى رضبت وإذا ثالثها، يف ثانيها مرضوب مثل

املجهولة. الحاشية فهو خرج فما املعلومة، الحاشية
يف الحاشيتني إحدى رضبت معلومة وسائرها مجهولًة الواسطتني إحدى كانت فإن
األعداد املجهولة الواسطة فهو خرج فما املعلومة، الواسطة عىل املبلغ وقسمت األخرى
والباقيان معلوَمني منها عددان وكان أربعة كانت إذا نسبتها عىل املتوالية املتناسبة
رضبت معلومني والثاني األول كان فإن باملعلومني، املجهولني إخراج أمكن مجهوَلني
والثالث األول كان فإن الثالث، فهو خرج فما األول، عىل املبلغ وقسمت مثله، يف الثاني
الثالث رضبت ثم الثاني، فهو كان فما املبلغ، جذر وأخذت الثالث، يف األول معلوَمنيرضبت
األعداد. سائر يف العمل وكذلك الرابع، فهو خرج فما الثاني، عىل املبلغ وقسمت نفسه، يف
يمكن لم عدَدين منها املعلوُم وكان متوالية، غري متناسبة أعداد أربعَة كانْت إذا فأما
أكثر الثاني وكان معلوَمني، والثاني األول كان إذا أنه غري باملعلومني، املجهولني استخراُج
مثل الرابع يف فإن ونسبته، األول أضعاف من خرج فما األول عىل الثاني قسم األول، من
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خرج فما الثاني، عىل األول قسم الثاني من أكثر األول كان وإذا الثالث، أضعاف من ذلك
الرابع. أضعاف من ذلك مثل الثالث ففي القسمة من

عىل الرابع إىل الثاني كنسبة الثالث إىل األول نسبة تجعل َفأَْن النسبة قلُب وأما
كنسبة مًعا والثاني األول إىل األول نسبة تجعل َفأَْن النسبِة ترتيُب وأما والعكس، االستواء
فهو النسبة تفضيُل وأما والتبديل، العكس يف هو وكذلك مًعا، والرابع الثالث إىل الثالث
إىل الرابع عىل الثالث زيادة نسبة يكون كذلك الثاني، إىل الثاني عىل األول زيادة نسبة
األول منه نقص ما بعد الثاني من بَِقَي ما نسبة تَْجَعَل َفأَْن النسبة تنقيُص وأما الرابع،

النسبة. وتبديل العكس يف وكذلك الثالث، منه نقص ما بعد الرابع كنسبة األول إىل

واملوسيقية والهندسية العددية النسب علِم فضيلِة يف فصل (4)

صلوات — األنبياءُ اتفقت قد أنه منه، بروح وإيانا هللا أيدك الرحيُم، البارُّ األُخ أيها اعلْم
واحٌد له، شبه وال له رشيك ال الذي — وجل عز — هللا بأن والفالسفُة — عليهم هللا
ومركبة، مؤلفة مثنوية املوجودات جميِع ِمْن سواه ما كل وأن الُوُجوه جميع من بالحقيقة
والصورة، الهيوىل وهما األصلني أوًال اخرتع الجسماني العالم إيجاد أراد ا َلمَّ هللا أن وذلك
التي األربع الطبائع عىل األركان يعني األجسام بعض وجعل املطلق الجسم منهما خلق ثم
ثم واألرُض، واملاءُ والهواءُ الناُر هي واألركان والرطوبُة، واليبوسُة والربودُة الحرارُة هي

واملعادن. والنبات الحيوان من األرض وجه عىل ما جميَع األركاِن هذه ِمْن خلق
الصور، مختلفات الطبائع، متضادات القوى، متفاوتات األركان هذه أن واعلْم
متى والتأليف لها، املؤلف بتأليف إال تجتمع ال متنافرات، متعاديات األماكن، متباينات
وذلك املوسيقية، النغم أصواُت ذلك أمثال ومن يتحْد، ولم يمتزْج لم النسبة عىل يكون ال
ضد والخفيف الغليظ ضد والرقيق ثقيل، غليٌظ البم ونغمة خفيف، رقيق الزير نغمَة أَنَّ

الثقيل.
ومتى يؤلفهما، ومؤلف بمركب إال يلتقيان وال يجتمعان ال متنافران متباينان وهما
عىل ألفا فمتى السمع، يستلذهما وال يتحدان وال يمتزجان ال النسبة عىل التأليف يكون ال
بهما وتَُرسُّ الطبيعة وتستلذهما بينهما السمع يميز ال واحدة كنغمة وصارا ائتلفا النسبة
النثر من أََلذَّ السمع يف يكوُن النسبة عىل كان إذا املوزوُن الكالُم أيًضا وهكذا النفوس،

النسب. من املوزون يف ِلَما بموزون؛ ليس الذي
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حرًفا وعرشون ثمانيٌة حرًفا؛ وأربعون ثمانيٌة فإنه الطويل، عروض ذلك أمثال ومن
وهكذا أسباع، خمسة كنسبة متحركاته إىل سواكنه فنسبة ساكنة، حرًفا وعرشون متحركٌة
نسبُة وهكذا ساكنة، أحرف وعرشُة متحركٌة حرًفا عرش أربعَة وهو البيت نصف نسبة
عرش اثني من مؤلف فهو وأيًضا سواكن، أحرف وخمسُة متحركٌة أحرف سبعة الربع
أحرف ثمانية أوتاد وثمانية ساكنة عرش واثنا متحركة حرًفا عرش اثنا واألسباب سببًا،

متحركة. حرًفا عرش وستة سواكن منها
وإذا الصور، متباينُة األشكال، مختلفُة فإنها الكتابة، ُحُروُف أيًضا ذلك أمثال ومن
غري عىل كان وإن جيًدا، الخط كان النسبة عىل بعض من بعضها ووضع تقديُرها ُجِعَل
تكون أن ينبغي كيف بعض من بعضها الحروف نسبَة بَيَّنَّا وقد رديئًا، الخط كان النسبة

أُخرى. رسالٍة يف
الشعاع متضادُة األلوان، مختلفة فإنها املصورين؛ أصباغ أيًضا ذلك أمثال ومن
فمتى األلوان، سائر من شاكلها وما والصفرة والخرضة والحمرة والبياض كالسواد
حسنًة براقًة التصاويُر تلك كانت النسبة عىل بعض من بعضها األصباُغ هذه وضعْت
يف بَيَّنَّا وقد حسنة، غري كدرة مظلمًة كانت النسبة غري عىل وضُعها كان ومتى تلمع،
بعضحتى من بعضها النسبة عىل األصباغ تلك وضُع يكون أن ينبغي كيف أُخرى رسالة

حسنة. تكون
متباينُة األشكال، مختلفُة فإنها ومفاصلها الصور أعضاء أيًضا ذلك أمثال ومن
عىل بعض من بعضها ووضع النسبة عىل بعض من بعضها مقاديُر كانت فمتى املقادير،
كانت وصفنا ما غري عىل كانت ومتى مقبولة، محققة صحيحًة الصورُة كانت النسبة؛
الصور تقدير ينبغي كيف طرًفا ذلك من بَيَّنَّا وقد النفس، يف مقبولة غري مضطربة سمجة

ِذْكُرها. املتقدم الرسالة يف بعض من بعضها أعضائها ووضع
مختلفاُت الطباع، متضادات فإنها وأدويتها الطب عقاقريُ أيًضا ذلك أمثال ومن
مثل كثرية؛ منافع ذات أدويًة صارْت النسبة عىل ركبْت فإذا واأللوان، والروائح الطعوم
ومقاديرها، أوزانها يف نسبة غري عىل ركبْت ومتى ذلك، شاكل وما واملراهم الرتياقات

قاتلة. ضارًة سموًما صارْت
واملقادير والروائح واللون الطعم مختلفُة فإنها الطبيخ، حوائُج أيًضا ذلك أمثال ومن
الرائحة، طيَب الطبيخ كان النسبة عىل لها الطبخ عند القدر يف مقاديُرها جعلت فمتى
هذا أجل ومن ذلك، بخالف كان النسبة غري عىل كان ومتى الصنعة، جيد الطعم، لذيذَ
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عىل ودبرت النسبة، عىل ركبت متى العقاقري تلك أن الصنعة كتب ويف الطب كتاب يف ذكر
تصح. ولم فسدت ذلك غري عىل كانت ومتى صحت، النسبة تلك

الزئبق أن وذلك والكربيت، الزئبق من كلها املعادن جواهر تركيب القياس هذا وعىل
ترتيب عىل املعدن حرارة وطبختْهما النسبة عىل مقداُرُهما وكان امتزجا، متى والكربيت
عىل أجزاؤهما تكن لم ومتى اإلبريز، الذهب الزمان طول عىل ذلك من انعقد واعتدال؛
أجزاء كانت ومتى بيضاء، فضة صارت طبخهما عن املعدن حرارة وقرصت النسبة تلك
أحمر. نحاًسا وصارت عليها اليبس وغلب الزئبق، رطوبُة نشفت الحرارة زائدَة الكربيت
كان ومتى الحديد، منهما صار صافينَي غري غليظني والكربيُت الزئبُق كان ومتى
وعىل أرسبًا، وصارت عليها الربد غلب ناقصًة؛ والحرارة أقلَّ والكربيت أكثَر الزئبُق
عىل وامتزاجهما والكربيت الزئبق مقادير بحسب املعادن جواهر تختلف القياس هذا
باإلفراط منها والخروج لها الحرارة طبخ واعتدال والنقصان الزيادة إىل والخروج النسبة

والتقصري.
وطعومها وألوانها وهيئاتها والنبات الحيوان أشكاُل تختلُف القياس هذا وعىل
واألرض واملاءُ والهواءُ الناُر هي التي األربعة األركان أجزاء تركيب حسب عىل وروائحها

بعض. من بعضها وقَوى أجزائها مقادير ونسبة
منها ركبت التي األخالط كمية كانت متى البرش من املولودين أن ذلك أمثال ومن
يعرض ولم األفضل، النسبة عىل تركيبهم أصل يف واملرتني والبلغم الدم أعني: أجسامهم؛

صافية. وألوانهم قوية أبدانهم وبنية املزاج صحيحَة أجساُدُهم كانت عارٌض لها
األفضل؛ النسبة عىل بعض من بعضها ووضع أعضائهم تقديُر كان متى وهكذا
خالف عىل كانت ومتى محمودًة، وأخالقهم مقبولًة وهيئاتهم حسنًة صورهم كانت
ذلك يف واملثال محمودة، غري وأخالقهم وحشة وصورهم مضطربًة أجساُدُهم كانت ذلك
وألواهم نحيفًة تكون أجساَدهم فإن الحرارة؛ أبدانهم أمزجِة عىل غلبْت الذين املولودون
السخاء ومن ر التهوُّ إىل الشجاعة يف زائدين والغضب الحركة رسيعي ويكونون سمًرا
عبىل الحركة، بطيئي يكونون فإنهم الربودة، أبدانهم عىل الغالب الذين وأما التبذير، إىل

والبخل. الجبن يف زائدين الغضب، قلييل األلوان، بيض األجساد،
أن نحن أََرْدنَا وإنما طويل، برشٍح الفراسة وكتب الطب ُكتُب يف هذا تبني وقد
يُعرف الذي النسب علم ِف َرشَ عىل داالٍّ ليكون مثاًال؛ املوجودات من جنس كل ِمْن نذكر
باسم العلم هذا خص وإنما كلها، الصنائع يف إليه محتاج العلم هذا وأن باملوسيقى،
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الحكماء من القدماء أن وذلك ؛ أَبنَْيُ فيه املثال ألن والنغم؛ األلحان تآلُف هو الذي املوسيقى
جمعوا ملا والهندسية العددية بالنسبة املعرفة من والنغم األلحان أُُصول استخرجوا إنما

النسب. استخراج يف الذي الفصل يف بينا كما املوسيقية النسبة خرجت بينهما
وألعظام ألفالكها الكواكب من للسعود بأن واملتفلسفون النجوم أصحاُب وذكر
نغماٌت الحركات لتلك وأن موسيقيٌة، نسبٌة األربعة؛ األركان إىل حركاتها ولرسعة أجرامها
يناظر التي الفلك لبيوت وكذلك النسبة، تلك لها ليست الكواكب من النحوس وأن لذيذة،

رشيفة. نسبٌة بعًضا بعضها
وأفالكها النحوس لبيوت وأن النسبة، تلك لها ليست تتناظُر ال التي البيوت وأن
رشيفة نسبة بعض إىل بعضها وأفالكها السعود لبيوت وأن نسبة، بعض إىل بعضها
أجل وِمْن بعض، من بعضها النحوس بني وال النسبة تلك النحوس وبني بينها ليسْت
بمثاالت النسب علم يف مقالتان إقليدس كتاب يف أفرد معانيها ولطيف النسبة علم رشِف
مختلفة القوى، متعادية الطبائع، متضادة أشياء من مصنوع كل إن وبالجملة وبراهني،
األفضل. النسبة عىل أعضائه وتأليف أجزائه تركيب كان ما وأتقنها أحكمها فإن األشكال،
ما ذلك من املنافع، من واألثقال البعاد يف يظهر ما النسبة يَّة َخاصِّ عجائب ومن
بعيٌد طويٌل القرسطون عمود رأيس أحد أن وذلك القبان، أعني القرسطون يف يظهر
رأسه وعىل قليل، ثقل الطويل رأسه عىل علق فإذا منه، قريٌب قصريٌ واآلخر املعالق، ِمن
كنسبة الكثري الثقل إىل القليل الثقل نسبة كانت متى وتوازنا تََساَويَا كثري ثقل القصري

املعالق. من الطويل رأس بعد إىل القصري رأس بعد
شخص كل أَنَّ وذلك بينها، التناُسب من األشخاص ظل يف يظهر ما ذلك أمثال ومن
طول إىل الشخص ذلك ظل طول نسبة وإن ما ظالٍّ له فإن القوام، منتصب القد مستوي
سواء، االرتفاع تمام جيب إىل الوقت ذلك يف االرتفاع جيب كنسبة األوقات جميع يف قامته
الثقيل جر يف النسبة هذه توجد وهكذا الزيج، يحل من أو املهندسون إال يعرفه ال وهذا

ثقيل. ثقل بال طويًال زمانًا املحرك تحريك ويف بالخفيف
أجرامها ومقعر أثقالها بني ما املاء فوق الطافية األجسام يف أيًضا يظهر ما ذلك ومن
املاء من يسع املقعر مكانه فإن املاء فوق يطفو جسم كل أن وذلك التناُسب، من املاء يف
الجسم ذلك فإن املاء، من بوزنه مقعره يسع ال الجسم ذلك كان فإن سواء، وزنه بمقدار
الجسم ذلك فإن سواء، املاء من بوزنه يسع املقعر ذلك كان وإن يطفو، وال املاء يف يرُسُب
سطح مع منطفًحا سطُحُه يبقى بل املاء، عن ناتئٌ يشءٌ منه يبقى وال املاء، يف يرسب ال
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كنسبة اآلخر إىل أحدهما مقعر سعة نسبة فإن املاء فوق طافيني جسمني وكل سواء، املاء
صناعَة يتعاطى كان من يَعرُفها ذكرناها التي األشياء وهذه سواء، اآلخر إىل أحدهما ثقل

واألبعاد. واألجرام واألفالك األثقال بمراكز عامًلا كان أو الحركات
من يتبني ما ذلك من النسب، بمعرفة علمها املجهوالت من يظهر ما الفوائد ومن
ما بقدر يقدر يشء كل أن وذلك لها، املفروضة أثمانها وبني املثمنة األشياء بني التناُسب
ثمنه وبني املقدر اليشء ذلك بني فإن ثمن، له يفرض ثم والعدد، والذرع والكيل الوزن من
بستة عرشة قيل: إذا ذلك مثال معكوسة، واألخرى مستويٌة إحداهما نسبتني، له املفروض
مستويٌة إحداهما نسبتان؛ وبينهما املفروض الثمن هي والستة املقدُر اليشءُ هي فالعرشُة
مثل فإنها العرشة ذلك وعكس وعرشها، العرشة نصف الستة أن وذلك معكوسة، واألُخرى
مقادير؛ بأربعة يلفظ أن له بد فال ما يشء ثمن عن سأل إذا سائل وكل وثلثيها، الستة
ومعكوسة. مستوية نسبتان منها قدرين كل وبني مجهولة، وواحدٌة معلومٌة منها ثالثٌة
ستٌة وكذا معلوٌم قدٌر هي عرشة فقوله: كم؟ بأربعة بستة عرشة قيل: إذا ذلك مثال
بَيَّنَّا، كما نسبتني والعرشة الستة بني إن فنقول: مجهول، فقدر كم، قوله: وأما وأربعة،
وبني العرشة بني وكذلك نسبتان، املجهول القدر هو الذي الكم وبني األربعة بني وكذلك
الستة هو املجهول القدر أن ذلك بيان نسبتان، وبينه الستة بني وكذلك نسبتان، املجهول
الكم مثل العرشة وإن الستة، ثلثا األربعة أن كما العرشة ثلثا الكم إن فنقول: وثلثان،
ثلثيها ومثل األربعة مثل الكم وأيًضا نصفها، ومثل األربعة مثل الستة أن كما نصفه ومثل
كما وعرشه الكم نصف األربعة أن ذلك وعكس ثلثيها، ومثل الستة مثل العرشة أن كما

وعرشها. العرشة نصف الستة أن
ومعكوسة مستوية نسبتان؛ ثمنه وبني مثمن كل بني ُوجد املثال هذا عىل ِقيَس فإذا
فما الثالث عىل املبلغ وقسم اآلخر يف املعلومني أحد رضب وإن باملعلوم، املجهول وعرف
األربعة فارضب بأربعة، كم بستة عرشة قيل: إذا ذلك مثال املطلوُب، املجهوُل فهو خرج

وثلثان. ستة وهو املطلوُب املجهوُل فهو خرج فما ستة عىل واقسْمها عرشة يف
ما جميع الحكماء وأن جليل رشيف علٌم العدد نسبة علَم أن بان فقد املثال هذا وعىل
بالفضل العلم لهذا وقَضوا وأَْحَكُموه ُسوه أَسَّ األصل هذا فعىل حكمتهم تأليف من وضعوه
عمل يصح لم ذلك ولوال عليه، مبنيًة تكون أن إىل محتاجة كلها كانت إذ العلوم؛ سائر عىل
وتفكْر األخ أيها ذلك فاعلم األفضل، الحال عىل املوجودات من يشء ثبت وال صناعة وال
وجميع وإياك وأرشدنا هللا، نفعك الرصاط، سواء إىل يهدي علم فإنه التفكُّر؛ غاية فيه

ورحمته. بمنه إخواننا
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منها والغرض العلمية الصنائع يف

الرحيم الرحمن هللا بسم

ُكوَن﴾ يُْرشِ ا أَمَّ َخرْيٌ آهللُ اْصَطَفى الَِّذيَن ِعبَاِدِه َعَىل َوَسَالٌم هلِلِ ﴿اْلَحْمُد
العددية النسب ذكر من فرغنا قد أنَّا منه، بروح وإيانا اله أيدك األخ، أيها اعلم
القوة من إظهارها كيفية ووصفنا األجناس تلك وأنواع أجناسها وكمية بماهياتها وأخربنا
جواهر كلها مصنوعاتها وأن طبيعيٌة أجساٌم كلها فيها املوضوع أن وبَيَّنَّا الفعل، إىل
أن فنُريد الدنيا. الحياة معيشة أمر لتتميم األرض عمارة كلها أغراضها وأن جسمانية،
هي التي روحانيٌة جواهُر فيها املوضوع هي التي العلمية الصنائع الرسالة هذه يف نذكر
املنطق، رسالة يف ذكرنا كما روحانية، كلها املتعلمني يف تأثرياتها أن ونبني املتعلمني، أنفس
كيفية أيًضا ونصف األجناس تلك وأنواع أجناسها كمية ونذكر العلوم ماهية أيًضا ونبني
وهو التعاليم، يف األقىص الغرُض هو الذي الفعل إىل العلوم من النفس قوة يف ما إخراج
التي اآلخرة دار يف للبقاء وتكميلها وتتميمها أخالقها وتهذيب النفوس جواهر إصالُح
أمر عن الغافلون هم الدنيا يف الخلود يريدون والذين يعلمون، كانوا لو الحيوان داُر هي

اآلخرة.
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اإلنسان مثنوية يف فصل (1)

من مجموعة جملة هو كان ملا اإلنسان بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا اعلم
األحوال يف متضادان الصفات، يف متباينان جوهران وهما روحانية، ونفس جسماني جسد
الجسماني جسده أجل من اإلنساُن صار الزائلة؛ والصفات العارضة األفعال يف ومشرتكان
للدار طالبًا صار الروحانية نفسه أجل ومن فيها، للخلود متمنيًا الدنيا، يف للبقاء مريًدا

إليها. للبلوغ متمنيًا اآلخرة،
والنوم واملمات كالحياة متضادة مثنوية، أحواله وترصف اإلنسان أُُمور أكثر وهكذا
والفجور والصحة واملرض والحماقة والعقل والغفلة والتذكُّر والجهالة والعلم واليقظة
الصداقة بني مرتدٌد وهو واللذة، واأللم والشجاعة والجبن والسخاء والبخل والعفة
والحق والكذب والصدق والرجاء والخوف والهرم والشبيبة والغنى والفقر والعداوة
واألفعال األخالق من شاكلها وما والُحسن والقبح والرش والخري والخطأ والصواب والباطل
جسٍد ِمْن مجموعٌة جملٌة هو الذي اإلنسان من تظهر التي املتباينة املتضادة واألقاويل

روحانية. ونفس جسمانيٍّ
إىل وال بمجرده الجسد إىل تنسب ال َعَدْدنَا التي الخصال هذه بأن أخي يا واعلم
حي هو الذي منهما واملجموع جملتُهما هو الذي اإلنسان إىل ولكن بمجردها، النفس
من نومه وهكذا جسده، قبل من وموتُُه نفسه ِقبَل من ونطُقُه فحياتُُه مائت، ناطق
املتباينات وأحواله أُُموره سائُر القياس هذا وعىل نفسه، قبل من ويقظته جسده قبل
وعلمه عقله ذلك مثال الجسد، قبل من وبعضها النفس، قبل من بعضها املتضادات؛
وما وخريه وصوابه وصدقه وحكمته وعدلُُه وعفتُُه وشجاعتُُه وسخاُؤُه وتفكُّره وحلمه
قبل من وأضدادها جوهرها وصفاء نفسه ِقبَل من فكلها املحمودة، الخصال من شاكلها

أخالطه. ومزاج جسده أخالط

والنفس بالجسد املختصة الصفات يف فصل (2)

جسمانيٌّ جوهٌر الجسد أن هي بمجرده بالجسد املختصة الصفات بأن أخي يا واعلم
وهو ورخاوة، وصالبة وخشونة ولني وسكون وخفة وثقل ورائحة ولون طعم ذو طبيعي
من الكائن الغذاء من املتولدة واملرتان والبلغُم الدُم هي التي األربعة األخالط من متكوٌن
الحرارة هي التي األربع الطبائع واألرضذوات واملاء والهواءُ الناُر هي التي األربعة األركان
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إىل وراجع ومستحيل ومتغري الجسد أعني منفسد؛ وهو واليبوسة، والرطوبة والربودة
استعماله. وتركها الجسد النفس مفارقة هو الذي املوت بعد األربعة األركان هذه

نورانية سماوية روحانية جوهرة أنها فهي بمجردها بالنفس املختصة الصفات وأما
ومستعملة األجسام، يف فعالة للتعاليم، قابلة بالطبع، الة َفعَّ بالقوة، مة َعالَّ بذاتها حية
األجسام لهذه تاركة إنها ثم معلوم، وقت إىل والنباتية الحيوانية لألجسام ومتممة لها،
ندامة أو وغبطة بربح إما كانت، كما ومبدئها ومعدنها عنرصها إىل وراجعة لها ومفارقة
َهَدى َفِريًقا * تَُعوُدوَن بََدأَُكْم ﴿َكَما بقوله: — وجل عز — هللا ذكر كما وخرسان، وحزن
َعَليْنَا َوْعًدا نُِعيُدُه َخْلٍق َل أَوَّ بََدأْنَا ﴿َكَما وجل: عز — وقال َالَلُة﴾، الضَّ َعَليِْهُم َحقَّ َوَفِريًقا
تُْرَجُعوَن﴾ َال إَِليْنَا َُّكْم َوأَن َعبَثًا َخَلْقنَاُكْم ََّما أَن ﴿أََفَحِسبْتُْم تعاىل: وقال َفاِعِلنَي﴾، ُكنَّا َّا إِن
نوم من منتبًها كنت إن ونذيًرا، ومذكًرا وتوبيًخا وتهديًدا ووعيًدا زجًرا أخي يا بهذا فكفى

الجهالة. رقدة من ومستيقًظا الغفلة
﴿َلُهْم بقوله: العاملني رب ذمهم الذين من تكون أن الرحيم البار األخ أيها وأعيذك
َكاْألَنَْعاِم أُوَلِئَك ِبَها يَْسَمُعوَن َال آذَاٌن َوَلُهْم ِبَها وَن يُبِْرصُ َال أَْعنُيٌ َوَلُهْم ِبَها يَْفَقُهوَن َال ُقلُوٌب
أمر يعقلون يكونوا لم أنهم أجل من ذمهم أفرتى اْلَغاِفلُوَن﴾، ُهُم أُوَلِئَك أََضلُّ ُهْم بَْل
ما يفقهون وال واملعاد اآلخرة أمر يف يتفكرون يكونوا لم ألنهم ذمهم إنما الدنيا؟ معيشة
نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة ِمَن َظاِهًرا ﴿يَْعَلُموَن فقال: املعاد، وطريق اآلخرة أمر معاني من لهم يُقال
ُقلُوبُُهْم ِباْآلِخَرِة يُْؤِمنُوَن َال ﴿َفالَِّذيَن وجل: عز — وقال َغاِفلُوَن﴾، ُهْم اْآلِخَرِة َعِن َوُهْم

ُمْستَْكِربُوَن﴾. َوُهْم ُمنِْكَرٌة

األعمال ومثنوية اإلنسان قنية مثنوية يف فصل (3)

جملة أنه أجل من متضادة مثنوية أحواله وترصف اإلنسان أمور أكثر أن تبني وملا
صارت قبل، بَيَّنَّا َكَما روحانية، ونفس جسماني جسد متباينني؛ جوهرين من مجموعة
العلم أن وذلك والدين، كالعلم وروحانية الدنيا ومتاع كاملال جسمانية نوعني؛ أيًضا قنيته
من اللذات تناول من باملال يتمكن اإلنسان أن وكما للجسد، قنية املال أن كما للنفس قنية
يصل وبالدين اآلخرة، طريق اإلنسان ينال بالعلم فهكذا الدنيا، الحياة يف والرشب األكل
ويزيد الجسد ى يُنَمَّ والرشب باألكل أن كما وتصح، وترشق النفس تيضء وبالعلم إليها،

ويسمن. ويربو
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واللعب واللهو والرشب لألكل مجلس اثنني؛ أيًضا املجالس صارت هكذا كان فلما
الفاسد املستحيل الجسد هذا لصالح األرض ونبات الحيوان لحوم من الجسمانية واللذات
جواهرها، تبيد ال التي النفوس لذة من روحاني وسماع والحكمة للعلم ومجلس الفاني،
َما ﴿َوِفيَها بقوله: — ثناُؤُه َجلَّ — هللا ذكر كما اآلخرة، الدار يف رسورها ينقطع وال
أيًضا صار اثنني املجالُس كانت فلما َخاِلُدوَن﴾، ِفيَها َوأَنْتُْم اْألَْعنُيُ َوتََلذُّ اْألَنُْفُس تَْشتَِهيِه
املنفعة ولجر الجسد هذا لصالح الدنيا، عرض من حاجة يسأل واحٌد اثنني، السائلون
وخالصها النفس أمر لصالح العلم من مسألة يسأل وواحٌد عنه، املرضة لدفع أو إليه،
إليها، الوصول يف واجتهاًدا اآلخرة لطريق طلبًا الدين؛ يف ه للتفقُّ أو الجهالة ظلمات من
األفالك عالم إىل بالوصول وفوًزا والفساد الكون عالم من ونجاة جهنم نار من وفراًرا
املذكور والريحان الروح ذلك من والتنفس الجنان درجات يف والسيحان السماوات وسعة

القرآن. يف

السؤال وأوجه والتعليم والتعلُّم واملعلوم العلم يف فصل (4)

املعلوم، وما العلم ما أوًال يعرفوا أن األشياء حقائق عن والباحثني العلم لطالبي وينبغي
الذي وما يسألون الذي ما يدروا حتى سؤال كل جواب وما السؤال يكون وجه كم وعىل
يشء بأي يدري ال أجيب فإذا سأل يشء أي يدري وال يسأل الذي ألن سئلوا؛ إذا يجيبون

أجيب.
وهو الجهل وضده العالم، نفس يف املعلوم صورُة هو إنما العلم بأن أخي يا واعلم
املتعلمني وأنفس بالفعل عالمة العلماء أنفس بأن واعلْم النفس، من الصورة تلك عدُم
إىل اإلمكان، يعني: القوة؛ يف ما إخراج سوى شيئًا ليسا والتعليم التعلم وأن بالقوة، عالمة
سمي املتعلم إىل نسب وإن تعليًما، ُسمي العالم إىل ذلك نسب فإذا الوجود، يعني الفعل؛

تعلًما.
والثاني هو؟ هل أولها آحاد: تسعة مثل أنواع تسعُة الفلسفية السؤاالت بأن واعلم
هو؟ أين والسادس هو؟ يشء أي والخامس هو؟ كيف والرابع هو؟ كم والثالث هو؟ ما
عن يبحث سؤال هو هل تفسريها: هو؟ من والتاسع هو؟ لم والثامن هو؟ متى والسابع
رسالة يف والعدم الوجود معنى بَيَّنَّا وقد ال. أْو نعم والجواب عدمه؟ عن أو يشء وجدان
أو بالحد تُعرف اليشء وحقيقة اليشء حقيقة عن يبحث سؤال هو وما واملعقول، العقل
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مثل والبسيط الجسم، مثل فاملركب وبسيط، مركٌب نوعان كلها األشياءَ أن ذلك بالرسم،
الهيوىل. رسالة يف معناهما بينا وقد والصورة، الهيوىل

مثال منها، مركبٌة هي التي األشياء عرفت إذا حقيقتُها تُعرف املركبُة واألشياءُ
حقيقة ما قيل: إذا وهكذا مختلطان، وماء تراب فقال: الطني؟ حقيقُة ما قيل: إذا ذلك
عنه، ُسئل إذا مركب ُكلُّ القياس هذا وعىل ممزوجان، وعسٌل خلٌّ فيقال: السكنجبني؟
هذا مثل يسمون والحكماء بها، وموصوٌف منها مركٌب هو التي األشياء يذكر أن فيحتاج
العميق، العريض الطويل اليشء إنه الجسم: حد يف قالوا هذا أجل ومن الحد، الوصف
الصورة؛ إىل إشارة والعميق والعريض الطويل وقولهم: الهيوىل، إىل إشارة اليشء فقولهم:
اإلنسان: حد يف قولهم وهكذا حده، يف ذكرت التي هذه غري بيشء ليست الجسم حقيقة ألن
الجسد؛ به يعنون ومائت النفس، به يعنون ناطق حي فقولهم: مائت، ناطق حي إنه
هذا وعىل روحانية، ونفًسا جسمانيٍّا جسًدا أعني: منهما؛ مجموعٌة جملٌة هو اإلنسان ألن

يشء. من املركبة األشياء حقائُق تُعرف القياس
وخالقها باريها شاء كما مبدعة مخرتعة بل يشء من مركبًة ليست التي األشياء وأما
الهيوىل؟ حقيقُة ما قيل: إذا ذلك مثال بها، املختصة الصفات من تُعرف فحقيقتُها تعاىل
هي فيُقال: الصورة؟ ما قيل: وإذا البتة، فيه كيفية ال للصورة قابٌل بسيٌط جوهٌر فيقال:
الحد بني والفرق الرسم، الحكماءُ يِه تَُسمِّ الوصف هذا فمثُل هو، ما بها اليشءُ يكوُن التي
والرسم — بَيَّنَّا َكَما — منها مركب املحدود التي األشياء من مأخوذٌ الحد أَنَّ والرسم

بالرسوم. املختصة الصفات من مأخوذٌ
والرسم سواُه، ا َعمَّ ويميزه املحدود اليشء جوهر عن يخربك الحد أن آخُر: وفرق
وإيانا هللا أيدك الرحيُم، البارُّ األخ أيها لك فينبغي حسب، سواه عما املرسوم لك يميز
هل تنظر بل بالجواب تستعجل ال أن األشياء من يشءٍ حقيقة عن سئلَت إذا منه، بروح
فسؤال هو؟ كم وأما ذلك، بحسب تجيب حتى بسيط أم ُمَركٌَّب عنه املسئوُل اليشءُ ذلك

اليشء. مقدار عن يبحُث
والسطُح الخطُّ أنواع: خمسة فاملتصُل ومنفصٌل، متصٌل نوعان املقادير ذواُت واألشياءُ
فيها: يقال كلها األشياء وهذه والحركة، العدد نوعان: واملنفصل والزماُن، واملكاُن والجسُم
واملكان والزمان الحركة وماهية األرثماطيقي رسالة يف العدد ماهية بينا وقد هو؟ كم
هو؟ كيف وأما الهندسة، رسالة يف والسطح الخط وماهية الهيوىل، رسالة يف والجسم
املقوالت رشح رسالة يف بيناها وقد األنواع، كثرية والصفاُت اليشء، صفة عن يبحث فسؤال
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واحد عن يبحُث فسؤاٌل هو؟ يشء أي وأما األجناس، جنُس منها واحدة كل التي العرش
الكل. من بعٍض عن أو الجملة من

إذا وأما كثريٌة، الكواكب ألن هو؟ كوكب أي فيقال: الكوكب، طلع قيل: إذا ذلك مثال
القمر، وكذلك كثرة جنسها من ليس إذ هي؟ شمس أي يقال فال الشمس، طلعت قيل:
صفة املكان أن بينهما والفرُق رتبته، عن أو اليشء مكان عن يبحث فسؤال هو؟ أين وأما
أو املسجد يف أو البيت يف فيقال: زيد؟ أين قيل: إذا ذلك مثال لكلها، ال األجسام لبعض
جسماني نوعان: والعرُض للعرض، صفٌة فهو املحل وأما آخر، موضع يف أو السوق يف
فيقال: السواد؟ أين قيل: إذا ذلك مثال األجسام، يف حالٌة الجسمانية فاألعراُض وروحاني،
الطعم ذات األجسام يف حالٌة والروائح والطعوم كلها األلوان وهكذا األسود الجسم يف حالٌّ

الجسمانية. األعراض جميع ُحْكُم وهكذا والرائحة، واللون
العلم؟ أين قيل: إذا ذلك مثال الروحانية، الجواهر يف فحالة الروحانية األعراض وأما
الصفات من شاكلها وما والعدل والشجاعة السخاء وكذلك العالم، نفس يف حال فيقال:
خربة له ليست ممن العلم أهل من كثري ظن وقد أضدادها، حكم وهكذا النفس يف حالة
محل يف واحد كل الجسم؛ يف حالة األعراض هذه أن بجوهرها معرفة وال النفس بأمر
الدماغ يف والعقل الكبد يف والشهوة القلب يف العلم إن قالوا: ما ذلك مثال مختص،
نحن بينا وقد األعراض، سائر القياس هذا وعىل الطحال، يف والجبن املرارة يف والشجاعة
يف واألخالق األفعاُل هذه الجسد يف ومنها بها تظهُر للنفس وأدواٌت آالٌت األعضاء هذه أن

الجسد. تركيب رسالة
النفس؟ أين قيل: إذا ذلك مثال الروحانية، الجواهر صفات من فهي الرتبة وأما
بعد فيُقال: العدد؟ من الخمسة أين قيل: إذا وهكذا الطبيعة، وفوق العقل دون هي فيقال:
باملكان توصف ال التي الروحانية الجواهر ُحْكُم القياِس هذا وعىل الستة، وقبل األربعة

العقلية. املبادئ رسالة يف بَيَّنَّا َكَما — بالرتبة ولكن باملحل، وال
أمس، مثل ماٍض ثالثة؛ واألزمان اليشء. كون زمان عن يبحث فسؤاٌل هو؟ متى وأما
بيَّنا وقد والساعات، والشهور السنني حكم وهكذا اليوم، مثل وحارض غد، مثل ومستقبل
فسؤاٌل هو؟ ِلَم وأما الهيوىل، رسالة يف ماهيته يف العلماء أقاويل واختالف الزمان ماهية

املعلول. اليشء علة عن يبحث
علة والثانية هيوالنية، علة إحداها علل؛ أربُع صناعي معلول لكل بأن أخي يا واعلْم
فإن والرسير، والباب الكريس ذلك مثال تمامية، علة والرابعة فاعلية، علة والثالثة صورية،
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النجار، الفاعلية والعلة والرتبيع، الشكل الصورية والعلة الخشب، فيها الهيوالنية العلة
وعىل الدار. عىل ليغلق وللباب عليه، النوم وللرسير عليه، القعود للكريس التمامية والعلة
فاعرْف يشء علة عن سئلَت فإذا العلل، األربع هذه من له بد ال معلوٍل ُكلُّ القياس هذا

ذلك. بحسب الجواُب يكون حتى تسأل؛ أيها عن أوًال
السؤال هذا إن النحو: علماءُ ويقول لليشء، التعريف عن يبحث فسؤاٌل هو؟ من وأما
أْن فيه والجواُب وتمييز، علٍم ذي كل إىل آخرون: قوٌم ويقول عقل، ذي كل إىل إال ُه يَتََوجَّ ال
مثال صناعته، إىل أو أصله، إىل أو بلده، إىل يُنسب أن إما أشياء، ثالثة بأحد السؤال يعرف
إىل والنجار أصله، إىل والهاشمي بلده، إىل ينسب البرصي، فيقال: زيد؟ من قيل: إذا ذلك

صناعته.
حقائق يف والنظر العلوم ومباحث وأجوبتها السؤاالت كمية يف مخترصٌة جملٌة فهذه
الفلسفي، املنطق يف النظر املتعلمني َفْهِم ِمْن ليقرب واملقدمات؛ املدخل شبه األشياء

الفلسفي. املنطق إىل املدخل هو الذي إيساغوجي يف النظر قبل عليها وليوقفوا

العلوم أجناس يف فصل (5)

األجوبة من واحد كل يقتيض وما السؤاالت وأنواع الُعلُوم ماهيِة ِذْكِر ِمْن فرغنا قد وإذ
أغراضهم إىل العلم لطالبي دليًال ليكون األجناس؛ تلك وأنواَع العلوم أجناَس نذكر أن فنريد
كشهواِت اآلداب وفنون املختلفة العلوم يف النفوس رغبة ألن مطلوباتهم؛ إىل وليهتدوا

والرائحة. واللون الطعم املختلفة لألطعمة األجسام
الرياضية، فمنها أجناس، ثالثُة البُرش يتعاطاها التي العلوَم بأن أخي يا فاعلْم
التي اآلداب علم هي فالرياضية الحقيقيُة. الفلسفيُة ومنها الوضعيُة، الرشعيُة ومنها
الكتاب علُم أولها أنواع، تسعُة وهي الدنيا، الحياة أمر وصالح املعاش لطلب أكثرها وضع
الشعر علم ومنها واملعامالت، الحساب علم ومنها والنحو، اللغة علم ومنها والقراءة،
والكيمياء والعزائم السحر علم ومنها يشاكله، وما والفأل الزجر علم ومنها والعروض،
والتجارات والرشاء البيع علم ومنها والصنائع، الحرف علم ومنها شاكلها، وما والحيل

واألخبار. السري علم ومنها والنسل، والحرث
أنواع؛ ستة فهي اآلخرة وطلب النفوس لطب ُوضعت التي الرشعية الُعلُوم أنواُع فأما
الفقه علم والرابع واألخبار، الروايات علم والثالث التأويل، علم وثانيها التنزيل، علُم أولها
تأويل علم والسادس والتصوف، والزهد واملواعظ التذكار علم والخامس واألحكام، والسنن

223



األول) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

األنبياء، وخلفاء األئمُة هم التأويل وعلماء والحفظة، القراء هم التنزيل فعلماءُ املنامات،
التذكار وعلماء الفقهاء، ُهُم والسنن األحكام وعلماء الحديث، أصحاُب هم الروايات وعلماء
ون. املعربِّ هم املنامات تأويل وعلماء شاكلهم، ومن والرهبان والزهاد الُعبَّاد هم واملواعظ
ومنها املنطقياُت ومنها الرياضيات منها أنواع؛ أربعُة فهي الفلسفيُة العلوم وأما
معرفة وهو األرثماطيقي أولها أنواع؛ أربعُة فالرياضياُت اإللهياُت، ومنها الطبيعياُت
قبل الذي الواحد من نشوئها وكيفية األنواع تلك وخواص أنواعه وكمية العدد ماهيِة

بعض. إىل بعضها أضيف إذا املعاني من فيها يعرض وما االثنني
وكمية األبعاد ذوات املقادير ماهية معرفُة وهي الهندسة وهو الجومطريا والثاني
بعض إىل بعضها أضيف إذا املعاني من فيها يعرض وما األنواع تلك وخواص أنواعها
يف كالواحد الهندسة صناعة يف وهي الخط، رأس هي التي النقطة من مبدئها وكيفية

العدد. صناعة
والربوج والكواكب األفالك كمية معرفُة وهي النجوم، وهي األسطرنوميا والثالث
وماهية دورانها وكيفية حركاتها ورسعة تركيبها وكيفية أجرامها ومقادير أبعادها وكمية
التأليف، علم هو الذي املوسيقى والرابُع كونها، قبل الكائنات عىل دالئلها وكيفية طبائعها
الصور، املتباينة الجواهر املختلفة األشياء تأليف وكيفية النسب ماهية معرفُة وهو
وتتحد وتأتلف تتنافر ال كيما بينها؛ ويؤلف تجمع كيف الطبائع املتنافرة القوى، املتضادة
هذه من صناعة كل يف عملنا وقد أفعال، عدة أو واحًدا فعًال وتفعل واحًدا، شيئًا وتصري

واملقدمات. املدخل شبه رسالًة الصناعات
الشعر، صناعة معرفة وهي أنولوطيقيا أولها أنواع؛ خمسة املنطقيات والعلوم
صناعة معرفة وهي طوسيقا والثالث الخطب، صناعة معرفة وهي ديطوريقيا والثاني
معرفة وهي سوفسطيقا والخامس الربهان، صناعة معرفُة وهي يولوطيقا والرابع الجدل،
هذه يف واملتأخرون األَوَّلُون الحكماءُ تكلم وقد والجدل، املناظرة يف املغالطني صناعة

الناس. أيدي يف موجودٌة وهي كثرية، ُكتُبًا فيها وَصنَُّفوا والعلوِم، الصنائِع
أولها الربهان؛ لكتاب مقدماٍت وجعلها أخر كتب ثالثَة أرسطاطاليس عمل وقد
أكثرها عنايته جعل وإنما األوىل، أنولوطيقيا والثالث باريميناس والثاني قاطيغورياس
األقوال يف الكذب من الصدق به يعرفون الحكماء ميزان الربهان ألن الربهان؛ بكتاب
األفعال، يف الرش من والخري االعتقادات يف الباطل من والحق اآلراء يف الخطأ من والصواب
واملكيلة املوزونة األشياء تقدير واألذرع؛ واملكاييل باملوازين الناس جمهور يَعرف كما
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الربهان بصناعة العارفون العلماء فهكذا وتخمينها، حزرها يف اختلفوا إذا واملذروعة
يعرف كما الرأي وتخمني العقول حزر فيها اختلف إذا األشياء حقائَق بها يعرفون
هو الذي العروض بصناعة فيه اختلف إذا وانزحافها القوايف استواءَ العروضيون الشعراء

الشعر. ميزاُن
صناعة إىل املدخُل وهو إيساغوجي، وسماه كتابًا الصوري فرقوريوس عمل وقد
لم من لغة إىل لغة من ونقلها فيها الخطب َطوَّلُوا أنهم أجل من ولكن الفلسفي، املنطق
عىل وَعُرسَ معانيها َفْهُم الكتب هذه يف الناظرين عىل انغلق وبمعانيها بها عارًفا يكن
ما نكت فيها ذكرنا رسالًة الصنائِع هذه من واحدٍة كل يف عملنا وقد أخذها، املتعلمني

التطويل. وتركنا إليه يحتاج
قد فيها ينظر من ليكون هنا؛ ها منها رسالة كل يف ما غرض نذكر أن نريد لكن
فهو إيساغوجي يف ما غرض أما فنقول: فيها، النظر قبل هذه من صناعة غرضكل عرف
الشخص قولهم: وهو أقاويلها، يف الفالسفُة تستعملها التي األلفاظ الستة معاني معرفُة
اشرتاكاتها وكيفية منها واحد كل وماهية والعرض والخاصة والفصل والجنس والنوع
أفكار يف التي املعاني عىل دالالتها وكيفية بعض من بعضها تميز التي رسومها وماهية

النفوس.
منها واحدة كل التي ألفاظ العرشة معاني معرفُة فهو قاطيغورياس غرُض وأما
منها واحد كل وماهية أعراض وتسعة جوهر منها واحًدا وإن األجناس، جنس لها: يقال
عىل داللتها وكيفية بعض، من بعضها لها املميز منها واحد كل ورسم أنواعها وكمية

النفوس. أفكار يف التي املعاني جميع
يف هي التي األلفاظ العرشة تلك معرفة فهو باريمنياس يف ما غرض وأما
وقضايا، كلماٍت تصري حتى الرتكيب عند املعاني من عليه تدلُّ وما قاطيغورياس،
تركيب كيفية معرفُة فهو األوىل أنولوطيقا يف ما غرُض ا وأَمَّ والكذب، الصدُق منها ويكون
حتى تُستعمل وكيف أنواعها وكمية مقدماٍت منها يكون حتى أخرى؛ مرة األلفاظ تلك
الثانية أنولولطيقا يف ما غرُض وأما ونتائجها. القضايا واقرتان محسوٌس يشءٌ منها يكون
زلل. وال فيه خطأ ال الذي الصحيح والربهان الحق القياس استعمال كيفية معرفة فهو
معرفة وهي الجسمانية املبادئ علم أولها أنواع؛ سبعة فهي الطبيعية العلوم وأما
املعاني من فيها يعرض وما والحركة، واملكان والزمان والصورة الهيوىل أشياء: خمسة
األفالك جواهر معرفة وهو والعالم السماء علم والثاني بعض، إىل بعضها أضيف إذا
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تقبل كما والفساد الكون تقبل وهل دورانها وعلة تركيبها وكيفية وكميتها والكواكب
يف واختالفها الكواكب حركات علة وما ال؟ أم القمر فلك دون هي التي األربعة األركان
املركز؟ يف الفلك وسط األرضيف سكون علة وما األفالك؟ حركة علة وما واإلبطاء؟ الرسعة
شاكل وما فيه؟ يشء ال فارٌغ موضٌع العالم يف وهل ال؟ أم آخُر جسٌم العالم خارج وهل

املباحث. من ذلك
هي التي األربعة األركان جواهر ماهيِة معرفُة وهو والفساد، الكون علم والثالُث
العالية، األشخاص بتأثريات بعٍض إىل بعُضها يستحيل وكيف واألرض واملاء والهواء النار
إليها تستحيُل وكيف والحيوان، والنبات املعادن من والكائناُت الحوادُث منها ويكوُن

الفساد. عند راجعة
الكواكب بتأثريات الهواء تغيريات كيفيِة معرفُة وهو الجو، حوادث علم والرابع
فإنه الهواء؛ وخاصة منها وانفعاالتها األركان هذه عىل شعاعاتها ومطارح بحركاتها
والغيوم والضباب الرياح وتصاريف والربد والحر والظلمة النور من والتغري ن التلوُّ كثريُ
وقوس األذناب وكواكب والصواعق والشهب والرعود والربوق والربد والثلوج واألمطار
والحوادث. التغيرياِت من رءوسنا فوق يحدث مما شاكلها وما والهاالت والزوابع قزح

البخارات من تنعقد التي املعدنية الجواهر معرفُة وهو املعادن، علُم والخامُس
البحار وقعور الجبال، وكهوف األهوية يف املنعقدة والعصارات األرض، باطن يف املحتقنة
والذهب والنوشادر واألمالح والشبوب والزوابيق الكباريت من والجواهر العقاقري من
والياقوت والبلور والزرنيخ والكحل واألرسب والرصاص والحديد والنحاس والفضة

ومضارها. ومنافعها خواصها ومعرفة شاكلها، وما والبازهرات
وجه عىل يَنبت أو يُبذر أو يُغرس نبت كل معرفُة وهو النبات، علم والسادس
والزروع األشجار من األنهار شطوط أو املياه قعر أو الجبال رءوس يف أو األرض
ومواضع األنواع تلك وخواص أنواعها كمية ومعرفة والكالء والعشب والحشائش والبقول
الهواء؛ يف وأُُصولها فروعها وارتفاع األرض يف عروقها امتداد وكيفية البقاع من منابتها
الطول من أغصانها وأشكال الجهات يف فروعها وتفرق األرض وجه عىل وانبساطها
والضيق السعة من أوراقها أشكال وكيفية واالعوجاج. واالستقامة والغلظ والدقة والقرص
وبذورها وحبوبها ثمارها صور وكيفية أنوارها وأصباغ أزهارها وألوان والخشونة واللني

واحًدا. واحًدا ومضارها ومنافعها وخواصها وروائحها وطعومها وصموغها
مما ويتحرك ويحس وينمى يغتذي جسم كل معرفُة وهو الحيوان، علُم والسابع
يف يتحرك أو الرتاب يف يدب أو املاء يف يسبح أو الهواء يف يطري أو األرض وجه عىل يميش
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شاكلها، وما والحبوب والثمر النبات لب ويف الحيوان جوف يف كالديدان آخر جسم جوف
يف تََكوُّنها كيفية ومعرفة األنواع تلك وخواص األجناس وأنواع أجناسها كمية ومعرفة
أجسادها وتركيب أعضائها تأليف كيفية ومعرفة العفونات؛ يف أو البيض يف أو األرحام
أخالقها وتباين طباعها ومنافرة أصواتها وفنون أزواجها وائتالف صورها واختالف
برتبية ورفقها أعشاشها واتخاذ وسفادها هيجانها أوقات ومعرفة أفعالها وتشاكل
وأربابها وأوطانها ومضارها بمنافعها ومعرفتها نتاجها صغار عىل وتحننها أوالدها

ذلك. شاكل وما ومعارفها، وأعدائها
الطب علم وكذلك الطبيعيات، العلوم إىل يُنسب عنها والبحُث كلها هذه يف فالنظُر
داخٌل أجمع الصنائع وعلم والنسل والحرث والطيور والسباع الدواب وسياسة والبيطرة

الطبيعيات. يف

اإللهية العلوم يف فصل (6)

وصفة نواله وعم — جاللُُه َجلَّ — الباري معرفُة أولها أنواع: خمسُة اإللهيُة والعلوُم
الوجود ومعطي الجود وفائض املخلوقات وخالق املوجودات علة هو وكيف وحدانيته
الغيب وعالم الكل ومدبر الدوام ومبقي النظام وحافظ والخريات الفضائل ومعدن
وآخر ابتداءً يشء كل وأول السماء، يف وال األرض يف ذرة مثقاُل عنه يعزُب ال والشهادة
اللطيف العليم السميع وهو علًما، يشء كل وباطن قدره يشء كل وظاهر انتهاءً يشء كل
غريه، إله وال ثناؤه، وجل َجدُّه، وتعاىل قدرتُُه، وَجلَّْت شأنه، عز بالعباد، الرءوف الخبري

كبريًا. علوٍّا الظاملون يقول عما تعاىل
التي الة الَفعَّ مة الَعالَّ العقلية البسيطة الجواهر معرفُة وهو الروحانيات علُم والثاني
لألجسام املستعملة الهيوىل، من املجردُة الصوُر وهي عباده وخالص هللا، مالئكُة هي
عىل بعضها وفيض ببعض بعضها ارتباط كيفية ومعرفة أفعالها ومنها لها بها املدبرة

الجسمانية. باألفالك محيطاٌت روحانيٌة أفالٌك وهي بعض،
الفلكية األجسام يف السارية واألرواح النفوس معرفُة وهي النفسانيات، علم والثالث
لألفالك إداراتها كيفية ومعرفة األرض مركز منتهى إىل املحيط الفلك لدن من والطبيعية
انبعاثها وكيفية الحيوانات ُجثث يف وحلولها والنبات للحيوان وتربيتها للكواكب وتحريكها

املمات. بعد
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السياسة والثاني النبوية، السياسُة أولها أنواع: خمسُة وهي السياسة علم والرابُع
الذاتية. السياسة والخامس الخاصية، السياسة والرابع العامية، السياسة والثالث امللوكية،
الزكية والسنن املرضية النواميس وضع كيفية معرفُة فهي النبويُة السياسُة فأما
السخيفة واآلراء الفاسدة الديانات من املريضة النفوس ومداواة الفصيحة باألقاويل
ومحو والعادات، األديان تلك من نقلها كيفية ومعرفة الجائرة واألفعال الردية والعادات
وتلك اآلراء تلك سقام من ومداواتها تزييفها ونرش عيوبها بذكر ضمائرها عن اآلراء تلك
واألعمال الجميلة والعادات املريض بالرأي وشفائها إليها العود من لها بالحمية العادات

املآب. يوم الثواب جزيل يف والرتغيب لها باملدح املحمودة واألخالق الزكية
يف وسلوكها الرشاد سبيل قصد عن بصدودها الرشيرة النفوس سياسة وكيفية
سبل إىل لرتجع والتهديد؛ والتوبيخ والوعيد والزجر لها بالقمع والتمادي الغي طرق وعور
من الساهية واألرواح الالهية األنُفس تنبيه كيفية ومعرفة الثواب جزيل يف وترغب النجاة
من جاءنا ما يقولوا لئال امليثاق؛ يوم عهد لها واإلذكار املعاد، ذكر ونسياها الرقاد طول

عليهم. هللا صلوات — والرسل األنبياء بها تختص السياسُة وهذه كتاب، وال رسول
امللة يف السنة وإحياء األمة، عىل الرشيعة حفظ معرفُة فهي امللوكية السياسة وأما
صاحب رسمها التي األحكام وإنفاذ الُحُدود بإقامة املنكر عن والنهي باملعروف باألمر
يختص السياسة وهذه األخيار، ونرصة األرشار وكف األعداء وقمع املظالم ورد الرشيعة،
كانوا وبه بالحق قضوا الذين املهديون واألئمة — عليهم هللا صلوات — األنبياء خلفاء بها

يعدلون.
البلدان عىل األمراء كرياسة الجماعات عىل الرياسة هي التي العامية السياسة وأما
شاكلها؛ وما العساكر عىل الجوش قادة ورياسة القرى، أهل عىل الدهاقني ورياسة واملدن،
وأخالقهم ومذاهبهم وصنائعهم وأنسابهم وحاالتهم املرءوسني طبقات معرفُة فهي
وجمع بينهم والتناُصف شملهم وتأليف أسبابهم د وتفقُّ أُُمورهم ومراعاة مراتبهم وترتيب
ِمْن يشاكلهم ما يف واستعمالهم األُُمور من له يصلحون ما يف واستخدامهم شتاتهم

منهم. واحد بواحٍد الالئقة وأعمالهم صناِئِعهم
معيشته وأمر منزله تدبري كيفية إنسان كل معرفُة فهي الَخاصية السياسة وأما
مع وصحبته جريانه مع وعرشته وأقربائه، ومماليكه وأوالده وغلمانه َخَدِمِه أمر ومراعاة
وآخرتهم. دنياهم أُُمور من مصالحهم يف والنظر أسبابهم وتفقد حقوقهم، وقضاء إخوانه
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وأقاويله أفعاله وتفقد وأخالقه نفسه إنسان كل معرفُة فهي الذاتية السياسة وأما
أُُموره. جميع يف والنظر ورضاه وغضبه شهواته حال يف

من األرواح انبعاث وكيفية األُخرى النشأة ماهية معرفة وهو املعاد علم والخامس
الرصاط عىل وقيامها املعاد يوم وحرشها الرقاد ُطول من النفوس وانتباه األجساد ُظلمة

املسيئني. وعقاب املحسنني جزاء كيفية ومعرفة الدين يوم لحساب وحرشها املستقيم
طرًفا فيها وذكرنا رسالًة، ذكرها تقدم التي العلوم هذه من فصل كل يف عملنا وقد
وترغيبًا للمريدين وإرشاًدا للغافلني تنبيًها ليكون بالجامعة؛ وأتممناها املعاني تلك من
إخوانك عىل الرسالة هذه واعرض سعيًدا، أخي يا به فكن للمتعلمني، ومسلًكا للطالبني
بذلك فإنك اآلخرة؛ طريق عىل وُدلَّهم الدنيا، يف ْدُهم وَزهِّ العلم، يف بُْهم وَرغِّ وأصدقائك،
املرتبة به وتبلغ اآلخرة، بسعادة وتفوز رضوانه، وتستوجُب تعاىل، هللا من الزُّْلفى تناُل

كفاعله.» الخري عىل «الدال السالم: عليه — النبي قول عليه دل كما الُعليا
— عليهم هللا صلوات — األنبياء سلكها التي هي الطريقة هذه بأن أخي يا واعلم
كما زمرتهم يف تحرش لعلك فاجتهْد والحكماء، العلماء من الُفضالء األخياُر عليها واتبعهم
َهَداءِ َوالشُّ يِقنَي دِّ َوالصِّ النَِّبيِّنَي ِمَن َعَليِْهْم هللاُ أَنَْعَم الَِّذيَن َمَع فقال:﴿َفأُوَلِئَك تعاىل، هللا وعد
َلنَْهِديَنَُّهْم ِفينَا َجاَهُدوا ﴿َوالَِّذيَن ِهللا﴾، ِمَن اْلَفْضُل ذَِلَك * َرِفيًقا أُوَلِئَك َوَحُسَن اِلِحنَي َوالصَّ
سبيل وإياك وهدانا للسداد، األخ أيها وإيانا هللا وفقك اْلُمْحِسِننَي﴾، َلَمَع هللاَ َوإِنَّ ُسبَُلنَا

الرشاد.
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منها والغرض العملية الصنائع يف

الرحيم الرحمن هللا بسم

ُكوَن﴾ يُْرشِ ا أَمَّ َخرْيٌ آهللُ اْصَطَفى الَِّذيَن ِعبَاِدِه َعَىل َوَسَالٌم هلِلِ ﴿اْلَحْمُد
وما وتركيبها وصورها هيوالتها ووصفنا الجسمانية الجواهر ذكر من فرغنا قد وإذ
أعراضها بتوسط الحواس بطريق إدراكها كيفية أيًضا وبَيَّنَّا األغراض، من للمركب يعرض
كانت ا َلمَّ ألنه الروحانية؛ الجواهر العقليات يف نذكر أن نُريد «الطبيعيات» رسائلنا يف
صوًرا منهما؛ مجموًعا أو أعراًضا أو جواهر محسوسة، أو معقولة كلها املوجودات
الجواهر وكانت بينهما؛ مقرونًا أو روحانيٍّا، أو جسمانيٍّا منهما؛ مركبًا أو هيوىل، أو
تدرك وال فاعلة، الروحانية والجواهر الحواس، بطريق مدركة كلها، منفعلة الجسمانية
والصنائع العقلية، األفعال من عنها يصدر وبما بالعقل إال تعرف وال الحواس، بطريق
الهيوليات يف العملية الصنائع نذكر أن احتجنا الجسمانية؛ الجواهر يف العلمية بعد العملية
ليكون لها؛ املوضوعة الهيوليات يف صناعاتها إظهار وكيفية وكيفياتها وكمياتها وماهياتها
وُفنُون جواهرها ملعرفِة وأَبنَْيَ الفاعلة، الروحانية الذوات إثبات عىل الدليل يف أَْوَضَح

أفعالها. واختالف صنائعها وبدائِع ُعلُومها وغرائِب قوتها وعجائِب حركاتها
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نوعان البرشية الصنائع بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك الرحيم، البار األخ أيها فاعلْم
هي العلوم العلوم؟ ما أوًال فنقول: تقدم، فيما العلمية يف القول وتقدم وعملية، علمية

العالم. نفس يف املعلومات صوُر
النفس تنبيُه هو والتعليم والتعلم، التعليم بعد إال يكون ال العلم بأن أخي يا واعلْم

املعلوم. لصورة النفس ر تصوُّ هو والتعلُّم بالقوة، مة الَعالَّ للنفس بالفعل مة الَعالَّ
طريُق إحداها ثالث؛ طرقات من املعلومات صور تَنال إنما النفس بأن أخي يا واعلم
واحدة كل يف عملنا وقد والروية، الفكر طريُق واألخرية الربهان، طريق واألخرى الحواس

فنقول: العملية؛ الصنائع اآلن نذكر أن فنريد رسالة، منها
يف وَوْضُعها فكره يف التي الصورة العالم الصانع إخراُج هي العملية الصنعة إن
تأثري من ذلك وابتداء جميًعا، والصورة الهيوىل من مصنوعٌة جملٌة هو واملصنوُع الهيوىل،

ثناُؤُه. َجلَّ — هللا بأمر الكيل العقل تأييد بقوة فيها الكلية النفس
فالبرشيُة وإلهية، ونفسانيٌة وطبيعيٌة برشيٌة أجناس: أربعُة املصنوعات بأن واعلْم
املدن أسواق يف الطبيعية األجسام يف واألصباغ والنقوش األشكال من الصناع يعمل ما مثل
أشكال وُفنُون الحيوانات، هياكل صور هي الطبيعية واملصنوعات املواضع. من وغريها
األربعة األركان مراكز نظام مثل النفسانية واملصنوعات املعادن، جواهر وألوان النبات
ونظام األفالك تركيب ومثل واألرُض، واملاءُ والهواءُ الناُر وهي القمر، فلك تحت هي التي
املخرتعات الهيوليات من املجردُة الصور هي اإللهيُة واملصنوعاُت بالجملة، العالم صورة
واحدة دفعة يشء، من ال ويشء ليس، من ليس العدم، من وجوًدا تعاىل املبدعات مبدع من
ومخرتعاته الباري مبدعات كلها ألنها حركة؛ وال صورة وال هيوىل وال مكان وال زمان بال

الراحمني. وأرحم الحاكمني وأحكم الخالقني أحسن هللا فتبارك — ومصنوعاتُه
أشياء ستة إىل صنعته تتميم يف محتاج البرش من صانع كل بأن أخي يا واعلْم
فهي املختلفُة األشياءُ فأما جهات، سبع وإىل حركات سبع وإىل السابع، وهو مختلفة
طبيعي صانع وكل النفس، والسابع والحركة واآللة واألداة والزمان واملكان الهيوىل
نفساني صانع وكل والحركة، والزمان واملكان الهيوىل وهي منها، أربعة إىل فمحتاٌج
صورة إىل فمحتاج عقيل صانع وكل حسب، والحركة الهيوىل وهما منها، اثنني إىل فمحتاج

يشء. إىل يشء من ال الحق، البدائع مبدع من أثر األول العقل وهو فقط، واحدة
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مخرتعاتُُه كلها ألنها منها؛ يشء إىل محتاٍج فغريُ — ثناُؤُه َجلَّ — الباري وأما
كلها. واألدوات واآللة والحركة والزمان واملكان والصورة الهيوىل أعني: ومبدعاتُُه؛

واألداة والهيوىل الصورة يف فصل (1)

وتارة صورة وتارة موضوًعا وتارة هيوىل تارًة ى يَُسمَّ الواحد الجسم أن أخي يا واعلم
وهي يقبلها، التي للصورة هيوىل الجسم يسمى وإنما أداة، وتارة آلة وتارة مصنوًعا
وفيه منه يعمل الذي للصانع موضوًعا ويسمى شاكلها، وما واألصباُغ والنقوُش األشكاُل
يف الصانُع استعمله وإذا مصنوًعا، سمي ذلك قبل وإذا والنقوش، األشكال من صنعته
لكل هيوىل لها يُقال فإنه حديد، قطعة ذلك مثال أداة، يسمى أخرى صنعة يف أو صنعته
صنع وإذا صنعته، فيها يعمل الذي للحداد موضوع إنها أيًضا لها ويقال تقبلها، صورة
استعمل وإذا مصنوًعا، سمي ذلك غري أو مربًدا أو منشاًرا أو فأًسا أو سكينًا منه الحداد

وغريها. الفأس وهكذا أداة، تسمى غريه أو القصاب السكني
بسيط فقط: نوعان صناعاتهم يف البرشيني الصناع موضوعات أن أخي يا واعلم
وهي أنواع، ثالثُة واملركب واألرُض، واملاءُ والهواءُ الناُر وهي أنواع، أربعُة فالبسيط ومركب،
الطبيعة، مصنوعات كلها وهي الحيوانية، واألجساُم النباتية واألجساُم املعدنية األجساُم
كلها النفسانية املوضوعات وأن نفسانيٌة، مصنوعات كلها الطبيعة موضوعات أن كما

إلهية. مصنوعات
يستعملُها آالت، أو آلة أو أدوات أو أداة من له بد ال البرش من صانع كل أن واعلْم
والعني، والرأس والرجل واألصابع اليد هي اآللة أن واألداة: اآللة بني والفرُق صنعته، يف
النجار كفأس الصانع ذات من خارجًة كانت ما األداة وأن الجسد. أعضاء وبالجملة
شاكل وما املزين، وموس اإلسكاف وشفرة الكاتب وقلم الخياط وإبرة الحداد ومطرقة

بها. إال صناعاتُُهم تتم وال صنائعهم يف الصناع يستعملُها التي األدوات من هذه
أحد وهذا والهيئات، األشكال مختلفُة أدواٌت صنعته يف له صانع كل بأن واعلم
الحركات من رضوبًا صنعته يف منها واحد بكل يظهر وهو أفعاله، اختالف يف أسبابه

األفعال. من وفنونًا
ينرش وباملنشار أسفل إىل فوق من وحركته ينحت بالفأس فإنه النجار، ذلك مثاُل
مثقبه وحركة ويرسة يمنة قوسيٌة وحركتُُه يثقب وباملثقب خلف إىل ام ُقدَّ من وحركته
دوريٌة واحدة حركات؛ سبُع لصانعها صنعة كل يف يوجُد القياس هذا وعىل دورية،
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العلوية األجرام حركاُت كانت ا َلمَّ ألنه اإللهية؛ الحكمة بواجب وذلك مستقيمة، وستٌّ
«السماء رسالة يف بَيَّنَّا َكَما عرضية وست األول بالقصد دورية واحدة أنواع؛ سبعُة الفلكية
علل تلك ألن لها؛ مماثلة أيًضا القمر فلك تحت التي األشخاص حركات صارت والعالم»؛
قالت هذا أجل ومن وتأثرياتها، علتُها فيها يوجد أن املعلوالت شأن وِمن معلوالت وهذه
اآلباء صناعَة لعبهم يف الصبيان يحكي كما أوائلها تحكي األُُمور من الثواني إن الحكماءُ

واألستاذين. واألمهات
يف أعضائه من عضو تحريك من البرش من صانع لكل بد ال بأنه أخي يا واعلْم

والركبة. والكتف والظهر والرجل كاليد أعضاء عدة أو صناعته
خالف أفعاٍل عدُة أو فعٌل العضو بذلك وللنفس إال الجسد يف عضو ِمْن ما وبالجملة:
من طرًفا بَيَّنَّا وقد لها، وأدواٌت للنفس آالٌت هي الجسد أعضاء فإن آخَر؛ بعضو يكون ما
واملعقول، العقل رسالة ويف واملحسوس، الحاسِّ رسالة ويف الجسد تركيب رسالة يف ذلك

صغري. عالم اإلنسان رسالة ويف

نوعان الصناع موضوع أن يف فصل (2)

صنعتَه، وفيه منه الصانع يعمل موضوع من صنعٍة كل يف بُدَّ ال بأنه أخي يا واعلم
يف املوضوع هو فالروحاني وجسماني، روحاني نوعان: البرشيني صناعة يف فاملوضوُع
الصناعة يف املوضوع هو والجسماني — املنطق رسالة يف بَيَّنَّا َكَما — العلمية الصناعة
واملركبة واألرض، واملاء والهواء النار هي فالبسيطة ومركبة، بسيطة نوعان وهو العملية،

الحيوانية. واألجسام النباتية واألجساُم املعدنية األجساُم وهي أنواع، ثالثة
والروائني والسقائني املالحني كصناعة حسب، املاء فيها املوضوع هي ما الصنائع فمن
كصناعة حسب، الرتاب فيها املوضوع هي ما ومنها شاكلهم، وَمن والسباحني ابني والرشَّ
ومنها الحجارة، ويقلع الرتاب ينقل من وكل واملعادن، والقبور والقني واألنهار اآلباء حفار
هي ما ومنها واملشعلني، والوقادين النفاطني كصناعة حسب النار فيها املوضوع هي ما
هي ما ومنها أجمع، والنفاخني والبواقني الزمارين كصناعة حسب الهواء فيها املوضوُع
ورضابي والقدوريني والغضارين الفخارين كصناعة حسب والرتاب املاء فيها املوضوع
كصناعة املعدنية األجسام أحد فيها املوضوع هي ما ومنها الرتاب، يبل من وكل اللبن

شاكلهم. ومن والصواغني والزجاجيني والرصاصني والصفارين الحدادين
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كصناعة واألوراق والقضبان األشجار من النبات أُُصوُل فيها املوضوع هي ما ومنها
هي ما ومنها شاكلهم، وَمْن واألقفاصيني والحرصيني والبوارين والخواصني النجارين
شاكلهم، ومن والكاغد القنب يعمل ومن الكتانني، كصناعة حسب، النبات لحاء فيها
وعروقها ونورها النبات وزهر والحشائش األشجار ورُق فيها املوضوع هي ما ومنها
الدقاقني كصناعة النبات؛ وَحبُّ األشجار ثمُر فيها املوضوُع هي ما ومنها وقشورها،
ثمر من األدهان يخرج من وكل والشريجيني، والبزارين والعصارين والنوائيني والرزازين

النبات. وحب الشجر
وساسة والبقر الغنم وُرعاة الصيادين كصناعة الحيوان فيها املوضوع هي ما ومنها
أحُد فيها املوضوُع هي ما ومنها شاكلهم، وَمْن الطيور وأصحاب والبياطرة الدواب
القصابني كصناعة والقز؛ والصوف والشعر والجلد والعظم اللحم من الحيوانية األجسام
والحذائني والدنانني والسيوريني والخرازين واألساكفة والدباغني والطباخني والشوائني
الوزانني كصناعة األجسام مقاديُر فيها املوضوُع هي ما الصنائع ومن شاكلهم، ومن
األشياء قيمة فيها املوضوع هي ما الصنائع ومن َشاَكَلهم، وَمْن والذراعني والكيالني

شاكلهم. ومن واملقومني والداللني الصيارفة كصناعة
وَمْن واملزينني الطب كصناعة الناس؛ أجساُد فيها املوضوُع هي ما الصنائع ومن
وهي أجمع، املعلمني كصناعة الناس؛ نفوس فيها املوضوع هي ما الصنائع ومن شاكلهم،
قد مما وأنواعها، العلوم أجناس رسالة يف ذكرنا ما مثل فالعلمية وعلمية، عملية نوعان:

تقدم. ما يف ذكرنا ما مثل والعملية رسائلنا من رسالة وخمسني إحدى يف رشحناه

واألدوات اآلالت إىل الحاجة يف فصل (3)

أو جسده ِمْن عضٍو استعماِل إىل صنعته يف يحتاج َمْن الصناع من أن أخي يا واعلم
وأمثالهم، والحائك والدباغ والبناء كالحراث كثرية أدوات أو خارج من وأداة عضوين،
ومن صناعته، يف ورجليه يديه وتحريك خارج من أدوات إىل يحتاج منهم واحد كل فإن
كالخطيب جسده من عضو يكفيه بل خارج، من أدوات إىل فيها يحتاج ال ما الصنائع

حسب. لسانُُه يكفيه منهم واحد كل فإن شاكلهم، وَمْن والقارئ والقايض والشاعر
حسب، العينان صناعتهم يف يكفيهم املراتب وأصحاب والديدبان الناطور وكذلك
َمْن ومنهم واللسان، باليد والنائحة كالحاكي عضوين صنعته يف يستعمُل َمْن ومنهم
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إىل صنعته يف يحتاج َمْن الصناع وِمَن والسابح، كالرقاص كله جسده استعمال إىل يحتاج
والنداف. كالرفاء دائًما الُقُعود إىل يحتاُج َمْن ومنهم واملاسح، كالساعي امليش

والدفاف، والزمار كالبوَّاق واحدة أداة إىل إال صناعته يف يحتاج ال َمْن الصناع ومن
اإلبرُة صنعته يف يكفيه الخياط فإن والكاتب؛ كالخياط أداتني إىل يحتاج من ومنهم
صناعة من فليس السكنَي الكاتب استعماُل وأما والدواة، القلم يكفيه والكاتب واملقص،

النجارة. صناعة من ولكن الكتابة،
يدير والذي األرز ودقاق كالحالج صناعته يف دائًما القيام إىل يحتاج من الصناع ومن

برجليه. الدوالب

الصناعة يف املفيدة األدوات من النار أَنَّ يف فصل (4)

النار استعمل صانع وكل فيها، النار استعمال من بد ال الصنائع أكثر بأن أخي يا واعلم
ومن والزجاجني، والصفارين كالحدادين موضوعه يف إما ثالثة، أسباٍب َفألحد صناعته يف
واألشكال، الصورة لقبول الهيوىل تليني هو وغرضهم وأمثالهم والنورة الجص يطبخ
تليني بعد إال واألشكال الصورة تقبل ال صلبة أحجاًرا موضوعاتُُهم كانت ا َلمَّ أنه وذلك
بعد الهيوىل فتصريُ ِفكره، يف التي الصنعة يصنع أن الصانَع أَْمَكَن النْت فإذا بالنار،

مصنوعة. الصورة تلك قبولها
اآلجر، يطبخ ومن والغضارين والقدوريني كالجرارين النار يستعمل من الصناع ومن
بالعجلة؛ الصورُة منها تنسلَّ لئال فيها؛ وثباتها الهيوىل يف الصورة تقييُد ذلك يف وغرضهم
ال بسيًطا جوهًرا األول حالها إىل ورجوعها ذاتها عن الصورة دفع الهيوىل شأن ِمْن ألن

كيفية. وال كمية وال فيه تركيب
والشوائني كالطباخني ومصنوعه موضوعه يف النار يستعمل من الصناع ومن

بها. االنتفاع ليتم وتنضيجها تتميمها وغرضهم وأمثالهم، والخبازين

الصناعات مراتب يف فصل (5)

ومنها إليها، الرضورة دعت األول بالقصد هي ما الصنائع هذه من بأن أخي يا واعلم
جماٌل هي ما الصنائع ومن ومكملة، لها متممٌة هي ما ومنها وخادمة، لها تابعٌة هي ما
سائرها وأما والبناء، والحياكة الحراثُة وهي فثالثة، األول بالقصد التي فأما وزينة،
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والصوف الشعر من عريانًا الجلد رقيق خلق ملا اإلنسان أن وذلك ومتممة؛ وخادمٌة فتابعة
اللباس اتخاذ إىل الرضورة دعته الحيوان لسائر موجود هو وما والريش، والصدف والوبر
إال تتم ال الغزل وصناعة الغزل بصناعة إال تتم ال الحياكُة كانت وملا الحياكة، بصناعة

وخادمة. لها تابعًة الثالثُة هذه فصارت الحلج؛ بصناعة
والقصارة الخياطة صناعُة صارْت حسب بالحياكة إال يتم ال اللباس كان ملا وأيًضا
والغذاء، القوت إىل محتاًجا اإلنساُن ُخِلَق ا َلمَّ وأيًضا ومكملة، لها متممًة والطرز والرفو
صناعة إىل الرضورة َدَعِت الشجر وثمر النبات حب من إال يكونان ال والغذاء والقوت
وحفر األرض إثارة إىل محتاجة والغرس الحراثة صناعة كانت وملا والغرس، الحراثة
إال تكون ال والفدن واملساحي شاكلها، وما والفدن باملساحي إال هذا يتم وال األنهار،
إىل محتاجٌة الحديد وصناعة اتخاذهما، إىل الرضورُة َدَعِت والحدادة؛ النجارة بصناعة
والغرس. الحراثة لصناعة وخادمًة تابعًة كلها فصارت أُخرى، صنائَع وإىل املعدن صناعة
اتخاذ إىل الرضورة دعت والطحن؛ الدق إىل يحتاج الشجر وثمر الزرع َحبُّ كان ا َوَلمَّ
الرضورة دعت الخبز بعد إال به الغذاءُ يتم ال الطحُن كان ا وَلمَّ والعرص، الطحن صناعة
وخادمة، له متممة أُخرى صناعٍة إىل محتاٌج منهما واحٍد وكل والطبخ، الخبز صناعة إىل
وتحصني السباع من والتحرز والربد، الحر من يكنه ما إىل محتاًجا اإلنساُن كان ا َلمَّ وأيًضا
النجارة صناعة إىل أيًضا محتاجٌة البناء وصناعة البناء، صناعة إىل الرضورُة َدَعتُْه القوت؛
لبعض. بعضها متممة أو معينة أُخرى صناعة إىل محتاجٌة منهما واحدٍة وكل والحدادة،
وما العطر وصناعة والحرير الديباج كصناعة فهي والجمال الزينة صناعة وأما
وتكميلها؛ وتتميمها الهيوىل يف الصور تحصيُل هو فيها الحذق ُكلُّها والصنائُع شاكلها،

حسب. الدنيا الحياة يف بها االنتفاع لينال
الذين هم فالصناع وفقراء، أغنياء وتجار صناع كلهم الناس أن أخي يا واعلم
وغرضهم واألشكال، واألصباغ والنقوش الصور مصنوعاتهم يف وأدواتهم بأبدانهم يعملون
يتبايعون الذين هم والتجاُر الدنيا، الحياة معيشة لصالح مصنوعاتهم عن العوض طلب
الذين هم واألغنياء يعطون، ما عىل يأخذونه فيما الزيادة طلب وغرضهم واإلعطاء، باألخذ
مخافة وحفظها جمعها يف وغرضهم والصناعية، الطبيعية املصنوعة األجسام هذه يملكون

الغنى. وطلبهم إليها املحتاجون هم والفقراء الفقر،
الحث هو الفقر؛ من األغنياء وخوف فقراء، أكثرهم الناس كون يف الغرض أن واعلم
هو جميًعا فيها والغرض والتجارات، فيها والثبوت الصنائع اتخاذ يف االجتهاد عىل لهم
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والغرُض حني، إىل لهم متاٌع ذلك يف والغرُض املحتاجني، إىل وإيصالها الحاجات إصالُح
واآلراء الجميلة واألخالق الحقيقية باملعارف النفس تتمم أن هو حني إىل تمتُّعهم يف
ملكوت إىل الصعود من لها التمكني النفس تتميم يف والغرض الزكية، واألعمال الصحيحة
وأَْرسِ الهيوىل بحر ِمْن النجاُة هو السماء ملكوت إىل صعودها يف والغرُض السماء،
هناك واملكث األرواح عالم ُفسحة إىل والفساد الكون عالم هاوية من والخروج الطبيعة

أبًدا. مخلًدا ملتذٍّا مرسوًرا فرًحا

ل والتعقُّ الفكر إىل تحتاج صناعة كل أن يف فصل (6)

العقل رسائل إىل الرسالة هذه ونََسبْنَا واملهن الصنائَع هذه ذكرنا إنما أنا أخي يا واعلم
ُقًوى كلها التي وفكرته وَرِويَّتِِه وتمييزه بعقله اإلنساُن يعملُها الصنائع هذه ألن واملعقول؛
عىل تظهر التي واألفعال الصنائع هذه يف َفكََّر إذا عاقل كل إن وأيًضا عقلية، روحانية
وهذه املحكمة، األفعال هذه مظهر هو آخر جوهًرا الجسد هذا مع أن فيعلم البرش، أيدي
ينقص لم ا تامٍّ برمته املمات بعد يوجد قد الجسد ألن الجسد؛ هذا من املتقنة الصنائُع
ذلك أجل فِمْن فارقه، آخر جوهًرا معه أن فيعلم كلها، هذه منه فقدت وقد يشء، منه
موضع إىل موضع من وينقله الجسد هذا يحرك الذي هو ألنه ُكلُّها؛ الفضائُل هذه فقدت

الست. الجهات يف
عىل حمًال معه يحمل أيًضا وكان ذاته، من خارجة أشياء بتوسطه أيًضا يحرك وكان
عليه مطروًحا لوح عىل يحملونه نفر أربعة إىل الجسد هذا احتاج فارقه فلما وكتفه، ظهره
ودفن. غسل من به يفعل ما وال بوجوده يحس وال حركة وال قعوًدا وال قياًما يطيق ال

بجوهرها؛ معرفة وال النفس بأمر خربة له ليست ممن العلم أهل من كثري زعم وقد
هذا هو لها الفاعل البرش أيدي عىل تظهر التي املتقنة واألفعال املحكمة الصنائع هذه أن
الحياة مثل تحله بأعراض والعصب والعظام والشحم والدم اللحم من املؤلف الجسد
وإنما الجسم، يف حلولها ليس األعراض هذه أن يعرفوا ولم شاكلها، وما والعلم والقدرة
ميت جسم من مجموًعا كان ملا اإلنسان أن وذلك النفس، جوهر تحل نفسانيٌة أعراٌض هي
الحياة وليست مماته حال يف وفقدت حياته حال يف األعراض هذه وجدت حية، ونفس
ليست أنه كما استعماله، تركها سوى شيئًا املمات وال الجسد، النفس استعمال سوى شيئًا

استعمالها. تركها سوى شيئًا النوم وال الخمس الحواس استعمالها سوى اليقظة
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الصنائع يفرشف فصل (7)

جهة من إحداها وجوه؛ عدة من بعض عىل بعضها يتفاضل الصنائع بأن أخي يا اعلْم
الحاجة جهة من ومنها مصنوعاتها، جهة من ومنها فيها، املوضوع هي التي الهيوىل
الصناعة جهة من ومنها العموم، منفعِة جهة من ومنها اتخاذها، إىل الداعية الرضورية
وهي: أجناس، ثالثُة فهي إليها الرضورية الحاجة جهة من رشفها التي فأما نفسها.
املوضوع الهيوىل جهة من رشفها التي وأما قبل. ذكرنا كما والبناء والحراثة الحياكُة
فمثل مصنوعاتها جهة من التي وأما شاكلها. وما والعطارين الصاغة صناعة فمثل فيها
بصورة املمثلة واألكر الحلق وذوات األسطرالب مثل الرصد، آالت يعملون الذين صناعة
أسطرالب منها عمل إذا دراهم خمسة قيمتها الصفر من قطعة فإن شاكلها؛ وما األفالك
فيها. جعلت التي الصورة لتلك ولكن للهيوىل، ليست القيمة تلك فإن درهم، مائة يساوي
الرضابني أو الصواغني صناعة يف املوضوع الهيوىل هما اللذان والفضة الذهب وأما
املوضوع بني ما القيمة تفاُوت مبلغ فليس ما، صياغة أو ودنانري دراهم منهما رضب إذا

وغريها. أسطرالب صناعة يف يبلغ ما مثل واملصنوع
والسمادين الحمامني صناعة مثل فهي للعموم منها النفع جهة من رشفها التي وأما
والوضيع والرشيف والكبري للصغري منه املنفعة الحمام أَنَّ وذلك وغريهم، والكناسني

به. االنتفاع يف يتفاضلون ال بالسوية كلهم والبعيد والقريب والغريب واملدني
واملأكوالت امللبوسات يف كاختالفهم منافعها يف متفاوتون فأهلُها الصنائع أكثُر وأما
الفقري حال خالف فيها الغني حال املصنوعة، األمتعة من وأمثالها واملسكونات واملرشوبات
عظيم تركها يف الرضر فإن والزبالني السمادين صناعة وأما وأمثالهما، املزين الحمام إال
للموضوع مضاد صناعاتهم يف املوضوع الذين العطارين أن وذلك املدينة؛ أهل عىل عامٌّ
ذلك من يلحق لم واحًدا شهًرا وأسواقهم دكاكينهم أغلقوا أنهم لو السمادين صناعة يف
أسبوًعا صناعاتهم السمادين ترك من الرضر من يلحق ما مثل املدينة ألهل الرضر من
عيُش ُص يَتَنَغَّ وما والقاذورات والجيف والرسقني السماد من تمتلئُ املدينة فإن واحًدا؛

أجله. من أهلها
واملصورين املشعبذين صناعة مثل فهي نفسها الصناعة من رشُفها التي وأما
األسباب وإخفاء الحركة رسعة سوى شيئًا ليست الشعبذة أن وذلك وأمثالهم، واملوسيقيني
من أيًضا العقالء يتعجب منها السفهاء ضحك مع إنه حتى فيها الصانع يعملها التي
املوجودات صور محاكاتهم سوى شيئًا فليست املصورين صناعة وأما صانعها. حذق
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ترصف أن فيها حذقهم من يبلغ إنه حتى النفسانية، أو البرشية أو الطبيعية املصنوعات
ورونق ُحسنها من بالتعجب أنفسها املوجودات إىل النظر عن إليها الناظرين أبصار
بعض يف رجًال أن يُحكى فإنه بعيًدا، تفاوتًا صناعها بني التفاُوُت أيًضا ويبلغ منظرها،
الناظرون وكان براقة، حسنة وألوان صافية بأصباغ مصورة وتماثيَل صوًرا عمل املواضع
صانع بها َمرَّ حتى نقٌص الصنعة يف كان ولكن ورونقها، ُحسنها ِمْن يتعجبون إليها
التصاوير تلك بجانب ومثل الطريق من فحمة وأخذ بها فاستزرى فتأملها حاذٌق، فارٌه
ذلك بعد الناظرين أبصاُر فانرصفت الناظرين، إىل بيديه يشري كأنه زنجي رجل صورة
وحسن صنعته عجيب من والتعجب إليه بالنظر واألصباغ التصاوير تلك إىل النظر عن

حركته. وهيئة إشارته
نفسها، الصناعة جهة من أحدهما اثنني: وجهني فِمن املوسيقى صناعة رشف وأما
وذلك ُصنَّاعها؛ بني ما تفاُوت جهة من وأيًضا النفوس، يف تأثرياتها جهة من واآلخر
كل فيطرب لحنًا يرضب وآخُر املستمعني بعض فيطرُب لحنًا يرضب منهم الواحد أن
رجل دعوة يف مجتمعني كانوا الصناعة هذه أهل من جماعة أن يُحكى وقد املستمعني،
املجلس صاحُب فرفعه النساك، ثياُب عليه الحال رثُّ إنساٌن عليهم دخل إذ رئيس؛ كبري
من شيئًا يسمعهم أن فسأله فضله، يبني أن فأراد وجوههم يف اإلنكاُر فتبني كلهم، عليهم
تحريًكا، وحركها معه كانت أوتاًرا عليها ومد تركيبًا وركبها خشبات فأخرج صنعته،
كل فأبكى آخر، تحريًكا وحرك قلب ثم والفرح، اللذة من املجلس يف كان من كل فأضحك
يف كان من كل فنوم تحريًكا وحرك قلب ثم القلب، ورقة الحزن من املجلس يف كان من

خرب! له يُعرف فلم وخرج وقام املجلس،
الباري هو الذي الحكيم بالصانع التشبه هو صنعة كل يف الحذق بأن أخي يا واعلم
ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن وروي الحاذق، الفاره الصانع يُحب تعاىل هللا إن ويقال — ثناُؤُه َجلَّ —
الفلسفة حد يف قيل هذا أجل وِمْن صنعته، يف املتقن الصانع يحب تعاىل هللا إن قال: أنه
والصنائع العلوم يف التشبَه بالتشبُّه أردنا وإنما اإلنسان، طاقة بحسب باإلله التشبُّه إنها
وأصنع الحكماء وأحكم العلماء أعلم — ثناُؤُه َجلَّ — الباري أن وذلك الخري؛ وإفاضة
ذكر كما قربة، هللا من ازداد درجة األشياء هذه يف زاد من فكل األخيار، وأفضل الصناع
اْلَوِسيَلَة َربِِّهُم إَِىل ﴿يَبْتَُغوَن فقال: عباده؛ خالص هم الذين املالئكة وصف يف سبحانه هللا

َرْحَمتَُه﴾. َويَْرُجوَن أَْقَرُب أَيُُّهْم
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يملكون ال العباد ألن عبادة؛ أو علم أو بعمل إال تكون ال الوسيلة أن أخي يا واعلم
َسَعى َما إِالَّ ِلْإلِنَْساِن َليَْس ﴿َوأَْن فقال: — وجل عز — هللا ذكر كما سعيهم سوى شيئًا

يَُرى﴾. َسْوَف َسْعيَُه َوأَنَّ *

الصنعة اإلنسان قابلية يف فصل (8)

طباعهم واختالف املختلفة طباعهم بحسب يختلف الصنائع تََعلُّم الصبيان قبول أَنَّ واعلْم
أن نُريد ولكن املواليد، يف النجوم تأثريات رسالة يف ذلك ْحنَا َرشَ َوَقْد مواليدهم، بحسب
واحدة صناعة تََعلُّم عىل مطبوٌع هو َمْن الناس من أن فاعلْم طرًفا، ذلك من هنا ها نذكر
بجودة صناعة يتعلم من الناس من كثريًا إن حتى قبولها يف بسهولة صنائع عدة أو
ومنهم عليها، وقف قد كأنه تأمل بأدنى أعمالهم يف الصناعة تلك أهل رأى إذا قريحته،
فيها يكن لم إذا فيها يفلح ال وربما وترغيب، دائم وحث شديد توقيف إىل يحتاج من
ويكون البتة، الصناعة يتعلم ال من الناس ومن مولده، له أوجبه وما للطبيعة، موافًقا
كوكب بداللة إال للمولود تأتي ال الصناعة أن ذلك يف والسبب جميًعا، منها خلًوا فارًغا
واحٌد الثالثة الكواكب أحد من عليه استوىل إذا أنه وذلك طالعه؛ من العارش لربج متول
لها بد فال صنعة كل أن وذلك وعطارد؛ والزهرة املريخ وهي يتعلمها، صنعة من بد فال

لعطارد. والحذق للزهرة والنشاط للمريخ فالحركُة وحذق، ونشاط حركة من
يشاكله ما عىل يدل ولكن الصنعة يعطي فال بالدلة أحُدها انفرد إذا منها وأربعة
مولده يف عليه استوىل من أن وذلك والقمر؛ واملشرتي وزحل الشمس وهي األعمال، من
من وأما امللوك، أوالد مثل نفسه لكرب الصناعة يتعلم ال فهو الشمس، العارشة الدرجة عىل
الدنيا أُُمور من بقليل ورضاه وورعه لزهده يعمل وال يتعلم ال فهو املشرتي عليه استوىل

بهم. يقتدي ومن — السالم عليهم — األنبياء مثل اآلخرة طلب عىل وإقباله
الحركة عن طبيعته وثقل لكسله يتعلم وال يعمل ال فإنه زحل عليه استوىل من وأما
القمُر عليه استوىل َمْن وأما والسؤال، كاملكدين معاشه طلب يف والهوان بالذل ويرىض
من وأمثالهن النساء مثل فهمه وقلة طبيعته واسرتخاء مهانته أجل ِمْن يعمل ال فإنه

الرجال.
الصبي تسليم أرادوا إذا الزمان قديم يف كانوا الذين اليونانيون كان هذا أجل ومن
وصور الصنائع هيكل إىل وأدخلوه األيام من يوًما له اختاروا الصنائع من صناعة إىل
تلك إىل وسلموه صناعته عىل دل الذي الكوكب ذلك لصنم قربانًا وقربوا الكواكب سائر
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عليه عرضوا مولده من عرفوه يكونوا لم وإن مولده، من ذلك عرفوا ما بعد الصناعة
أحوال عىل له توقيفهم بعد منها واحدة يف رغب فإن الهيكل، ذلك يف املصورة الصنائع

إليها. سلموه الصنعة تلك
وخاصة الغرباء، صناعة من األوالد يف أنجع واألجداد اآلباء صناعة بأن أخي يا واعلم
سياسة يف أوجبوا هذا أجل ومن وأنجب. أحذق فيها ويكونون عليها، مولده دل من
وأن قطًعا وأجدادهم آبائهم صناعة لُُزوم الناس من طبقة كل أهل عىل بابكان بن أزدشري

زرادشت. كتاب يف — وجل عز — هللا من فرض ذلك أن وزعموا يتجاوزوها، ال
كثر إذا ألنه أهله؛ من ليس من فيه يرغب ال أن للملك صيانٌة كله هذا بأن واعلم
األُُمور، واضطربت الشغب، كثر التناُزُع كثر وإذا بينهم، التناُزُع كثر للملك الطالبون

والبطالن. البوار يتبعه النظام وفساد النظاُم، وانفسد

امللك الغرضمن يف فصل (9)

القيام برتكهم يندرس ال أَْن أهله عىل الناموس حفُظ هو امللك من الغرض بأن واعلْم
الدخوَل َلَرتَُكوا السلطان خوف لوال والفلسفية النبوية الرشائع أهل أكثر ألن بموجباته؛
واتباع محارمه واجتناب سنته واتباع فرائضه وتأدية وحدوده الناموس أحكام تحت

ونواهيه. أوامره
فمتى جميًعا، والدنيا الدين صالح طلُب هو الناموس حفظ من الغرض بأن واعلْم
والعناية اإللهية السياسة ولكن الحكمُة، وبطلت جميًعا انفسدا بواجباته القيام ترك
ونظامهما وبقائهما لوجودهما املوجبة العلة هي ألنها ينفسدان؛ ترتكهما ال الربانية

وعلمه. الصانع فكر يف تكون أوًال فإنها املصنوع يف صورة وكل وكمالهما، وتمامهما

ذاته ِمْن يتحرك ال الجسم أَنَّ يف فصل (10)

وآالتهم ومصنوعاتهم الصناع موضوعات بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
واألفعال بمتحرك ليس الجسمية حيث من والجسم أجسام، كلها وأجسادهم وأدواتهم
والنفوس نفًسا، نسميه الذي وهو آخُر جوهٌر لألجسام فاملحرك بالحركة، إال تكون ال
وإنما واحد، جوهٌر الجسمية حيث من األجسام أن كما واحد، جوهر النفسية حيث من
ومعارفها أفعالها اختالف بحسب قواها واختالف قواها اختالف بحسب النفوس تختلف
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بحسب أشكالها واختالف أشكالها، اختالف بحسب األجسام اختالَف أن كما وأخالقها،
أعراضها. اختالف

أفالكه بجميع واحد جسم جسمه أن كما واحدة، نفس العالم نفس بأن واعلم
وأفعال كلية، بقًوى كلية أفعال العالم لنفس كانت ملا ولكن ومولداته، وأركانه وكواكبه
شخصية، بقًوى شخصية وأفعال نوعية، بقًوى نوعية وأفعال جنسية، بقًوى جنسية
ومن وبالعكس، الجنوب إىل الشمال ومن وبالعكس، املغرب إىل املرشق من حركتها وهي
وشخصية، ونوعية جنسية نفوًسا بأفعالها القوى هذه سميت وبالعكس؛ أسفل إىل فوق
تكثر كما املفتنة، أفعالها بحسب قواها وتكثرت املختلفة، قواها بحسب النفوس فتكثرت
فأفعاُل أعراضه، اختالف بحسب أشكاله وتكثر أشكاله، اختالف بحسب العالم جسم
األول بالقصد املغرب إىل املرشق من والكواكب األفالك إدارتها هي الكلية العالم نفس
من كوكب وكل فلك بكل يختص ما الجنسية وأفعالها بها، الخاص مركزها وتسكينها
باألركان أيًضا يختص وما والعالم، السماء رسالة يف بينا كما العارضة، الست الحركات
والفساد. الكون رسالة يف بَيَّنَّا َكَما الطبيعية، الحركات من القمر فلك تحت التي األربعة
واملعادن والنبات الحيوان هي التي املولدات بالكائنات يختص ما النوعية وأفعالها
من البرش أيدي عىل يجري وما الحيوانات أشخاص من تظهر التي الشخصية وأفعالها

ذكرها. َم تََقدَّ التي الصنائع
من جسًما قارنت فإذا بذاتها، حيٌة روحانيٌة جوهرٌة النفس بأن أخي يا واعلم
جاورْت فإذا بذاتها، حارٌة جسمانيٌة جوهرٌة النار أن كما مثلها، حيٍّا َتْه َصريَّ األجسام
عالمة إحداهما اثنتني؛ قوتني للنفس بأن واعلم مثلها، حارٍّا َتْه َصريَّ األجسام من جسًما
يف وتصورها هيوالها من املعلومات رسوم تنزع العالمة بقوتها فهي فعالة، واألخرى
الفعالة وبقوتها كالصورة فيها وهي كالهيوىل، الرسوم لتلك جواهرها ذات فتكون ذاتها،
ذلك عند الجسُم فيكوُن الجسماني، الهيوىل يف وتنقشها فكرها، يف التي الصور تخرج
صارت تعلمها فإذا بالقوة، نفسه يف املعلوم صورة فإن علًما متعلم وكل لها، مصنوًعا

بالفعل. فيها
صارْت تََعلََّمها فإذا بالقوة، نفسه يف املصنوعات صور فإن صنعة متعلم كل وهكذا
شيئًا ليس والتعليم الفعل، إىل القوة من الطريق سوى شيئًا ليس والتعلم بالفعل، فيها

الطريق. عىل الداللة سوى
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املطلوب هو واملعلوم الطريق، هو والتعلم الداللة، هو وتعليمهم األدالء هم واألستاذون
نفس وكل بالفعل، عالمة األستاذين ونفوس بالقوة، عالمة الصبيان فنفوس عليه، املدلول

الفعل. إىل القوة من تخرجها بالفعل عالمة نفس من لها بد ال بالقوة عالمة
أو صنعته منه يتعلم أستاذ من له بد ال البرش من صانع كل بأن أخي يا واعلم
أحد من علُمُه ليس واحٍد إىل ينتهي حتى وهكذا قبل، له أستاذ من األستاذ وذلك علمه،
وفكره نفسه بقوة استخرجه إنه نقول: أن إما األمرين، أحد ذلك عند فيكوُن البرش، من
له موقٍف عن أخذه إنه نقول: أن وإما — املتفلسفون يزعم كما — واجتهاده ورويته

عليهم. هللا صلواُت — األنبياء يقول كما البرش من ليس
وال األنبياء ال العلوم من بعلٍم يحيُط أحٌد البرش من ليس أنه يقينًا علًما أخي يا واعلم
حفظهما يئوده وال واألرض السماواُت كرسيُُّه َوِسَع الذي شاء بما إال غريهم وال الفالسفة
عقولهم بقوة والصنائع العلوم استخرجوا أنهم زعموا الذين أن وذلك العظيم؛ العيل وهو
وقاسوا فاعتربوها الطبيعة، مصنوعات وشاهدوا رأوا أنهم لوال ورويتهم فكرهم وَجْوَدِة
أيًضا والطبيعة منها، يشء إىل اهتَدوا َلَما الطبيعة؛ من كالتعليم لهم ذلك وكان عليها،
هو الذي الكيل بالعقل مؤيدة إنها لوال الكلية والنفس الكلية، بالنفس مؤيدة أنها لوال
هو الذي شاء كيف للكل املؤيد هو سبحانه والباري سبحانه، الباري من املوجودات أول

األلباب. ذوي ِللُبِّ واملؤيد األسباب، صانع
ومنافعها؛ ورشفها وأغراضها وموضوعاتها البرشية الصنائع ِذْكِر ِمْن فرغنا قد وإذ
كيفيتها ذََكْرنَا وقد اإللهي، الناموس وضع البرش طاقُة إليها تبلغ صناعة خري أَنَّ بَيَّنَّا فقد
نفسك لعل أرساره؛ معرفة يف أخي يا فاجتهْد اإللهي، الناموس رسالة يف ورشائطها
العلماء بعيش فتعيش العقلية، املعارف بروح وتحيا الجهالة ورقدة الغفلة نوم من تنتبه
فإن اآلبدين، أبد مخلًدا املقربني املالئكة جوار يف الروحانيني عالم نعيَم وتنال الربانيني
تنجو فلعلك بحدوده، والقيام أحكامه بحفظ الناموس يف خادًما فكن ذلك لك يستِو لم
ذوي والفساد بالكون الجسام عالم وهاوية الطبيعة وأرس الهيوىل بحر من أهله بشفاعة
كريٌم إنه البالد، يف كانوا حيث إخواننا وجميع للرشاد األخ أيها وإيانا هللا وفقك اآلالم،

وآله. رسوله عىل هللا وصىل العاملني، رب هلل والحمد جواد،
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األنبياء، آداب من ونُكت ِعَلِلها وأنواع اختالفها وأسباب األخالِق بيان يف
الحكماء أخالق من وُزبَد

الرحيم الرحمن هللا بسم

ُكوَن﴾ يُْرشِ ا أَمَّ َخرْيٌ آهللُ اْصَطَفى الَِّذيَن ِعبَاِدِه َعَىل َوَسَالٌم هلِلِ ﴿اْلَحْمُد
وتركيبها. وصورها هيوالتها ووصفنا الجسمانية الجواهر ذكر من فرغنا قد وإذ

إىل النطفة مسقط يوم من الرحم يف باإلنسان األحوال تصاريف ِذْكِر ِمْن فرغنا وإذ
وكيف الكواكب، روحانيات قوى الجنني خلقة إىل ينضاف كيف وبَيَّنَّا الجسد، والدة يوم
الذي شهر بعد شهًرا أشهر تسعة الطبيعة يف املركوزة املختلفة األخالق جبلته يف تنطبع
مائة الدنيا الحياة يف العمر اإلنسان واستئناف الطفل، والدة يوم إىل الطبيعي املكث هو
هذه يف نذكر أن فنريد النطفة؛ مسقط رسالة يف الطبيعي العمر هو الذي سنة وعرشين
بالعادات الوالدة بعد املكتسبة األخالق يف املركوزة الطباع تلك إىل ينضاف ما الرسالة
أيام تصاريف يف عنها ناقصة أو عليها زائدة إما لها، املولدة الداعية واألسباب الجارية
هي التي الثانية ووالدتها الجسد النفس مفارقُة هو الذي املمات يوم إىل الدنيا الحياة
َفَلْوَال اْألُوَىل النَّْشأََة َعِلْمتُُم ﴿َوَلَقْد بقوله: — ثناُؤُه َجلَّ — هللا ذكر كما األُخرى، النشأُة
— هللا وقال تَْعَلُموَن﴾ َال َما ِيف ﴿َونُنِْشئَُكْم تعاىل: وقال اآلخرة، النشأة يعني: تَذَكَُّروَن﴾

َقِديٌر﴾. ءٍ َيشْ ُكلِّ َعَىل هللاَ إِنَّ اْآلِخَرَة النَّْشأََة يُنِْشئُ هللاُ ﴿ثُمَّ وجل: عز
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األخالق جميَع اإلنسان قابلية يف فصل (1)

يف يجعل أن أراد ا َلمَّ — ثناُؤُه َجلَّ — هللا بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا اعلْم
بكون عامًرا القمر فلك دون هو الذي السفيل العالم ن ليكوِّ البرش؛ من له خليفًة األرض
والرتتيب النظام عىل محفوًظا أيديهم، عىل العجيبة املصنوعات من مملوءًا فيه، الناس
العالم ليكون جميًعا؛ يَّة والَخاصِّ والعامية والفلسفية وامللكوتية الناموسية بالسياسات
وهو هرمس صحف من الرابع السفر يف ذكر كما غاياته، وأكمل حاالته أتم عىل باقيًا
رسائلنا، يف إليه وأرشنا الجامعة، الرسالة يف وذكرناه — السالم عليه — النبي إدريس

الرسالة. هذه يف سنبني وكما
الخلقة، ظريف البنية، عجيب الرتاب من هيكًال لخليفته فبنى تعاىل ربنا أوًال فبدأ
الحيوانات؛ سائر من صورة أحسن يف َرها وَصوَّ ركبها ثم القوى، كثري األعضاء، مختلف
روحه، من فيه نفخ ثم يشاء، كيف فيها مترصًفا لها، مالًكا عليها، مفضًال بها ليكون
ليكون وأرشفها؛ الحيوانية النفوس أفضل من روحانية بنفس الرتابي الجسد ذلك فقرن

يشاء. ما فاعًال عامًال عالًما دراًكا حساًسا متحرًكا بها
له وممكنًا بها، له متهيئًا ليكون الفلك؛ يف الكواكب سائر روحانية بقوى نفسه أيد ثم
والسياسات، واملعارف والرياضيات واآلداب العلوم جميع وتعلم األخالق، سائر جميع قبول
البرشية الصنائع جميع تعاطي والهيئات األشكال املختلفة بدنه بأعضاء له وهيأ مكنه كما

امللكية. واألعمال اإلنسانية واألفعال
التسعة املزاجات وكل األربعة األركان أخالط جميَع هيكله بنية يف جمع قد أنه وذلك
كل طباعها؛ وخواص الحيوانات أخالق لجميع وقابًال متهيئًا بها ليكون االعتدال؛ غاية يف
املتقنة واألعمال العجيبة والصنائع األفعال جميع إظهاُر له ويتهيأ عليه يسهل كيما ذلك
واحد وخلق واحدة وأداة واحد بعضو كلها إظهارها كان إذ املحكمة؛ والسياسات املختلفة

البرشية. الصنائع رسالة يف بَيَّنَّا َكَما اإلنسان، عىل يتعذر واحد؛ ومزاج
الذي وباريه بإلهه التشبُه له ويتهيأ لإلنسان يتمكن أن هو كلها هذه من والغرُض
ومستخرج نباتها ومربي حيوانها وسائس فيه ما ومالك عامله، وعامر أرضه يف خليفتُُه هو
سياسة ويسوسها سياسية تدبريات ليدبرها فيها، ما عىل ومتسلط ومتحكم معادنها
نفسه تصري كيما ذلك كل الفلسفية؛ والرياضات الناموسية الوصايا له رسم كما ربوبية،
النعيم يف الخلود بذلك فينال املقربني، املالئكة من ملًكا والتدبري والسياسة العناية بهذه
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تعاىل: هللا قال إرسائيل، بني أنبياء كتب بعض يف ذكر كما الداهرين، ودهر اآلبدين أبد
عنه؛ نهيتك عما وانته به، أمرتك فيما أطعني أموت؛ ال حي وأنا لألبد، خلقتك آدم ابن «يا
أطعني فيكون؛ ُكْن لليشء: أقول أن عىل قادر أنا آدم ابن يا أبًدا، تموت ال حيٍّا أجعلك

فيكون.» كن لليشء: تقول أن عىل قادًرا أجعلك عنه؛ نهيتك عما وانتِه به، أمرتك فيما
ِجِبلَِّة يف املختلفة األخالق ُوُجود من املراد وما الغرض ما ذكرنا بما تبني قد وإذ
أخالُق تختلُف أجلها ومن بها التي واألسباب العلل نذكر أن فنريد وطبيعته؛ اإلنسان

هي؟ لم تقدم: فيما تبني قد إذ هي؟ وكيف هي، وما هي، كم وسجاياهم: البرش

األخالق اختالف وجوه يف فصل (2)

أخالط جهة من أحدها وجوه؛ أربعة من تختلف وطبائعهم الناس أخالق أن أخي يا اعلْم
من والثالث أهويتها، واختالف بلدانهم تربة جهة من والثاني أخالطها، ومزاج أجسادهم
من والرابع ويؤدبهم، يربيهم ومن وأستاذيهم ومعلميهم آبائهم ديانات عىل نشوئهم جهة
وباقيها األصُل وهي نطفهم، ومساقط مواليدهم أُُصول يف النجوم أحكام موجبات جهة
ُ ونبدأ وصفنا، ما وحقيقة قلنا ما صدق ليتبني الباب؛ هذا رشح إىل ونحتاج عليه، فروٌع
من أمزجتها وتغريات الجسد أخالط جهة من تكون التي واألسباب العلل بِذْكر أوًال

املتضادة. املختلفة والسجايا الخالق من يتبعها وما والنقصان، والزيادة االعتدال

األخالط جهة من األخالق اختالف يف فصل (3)

األمر عىل يكونون القلب مزاج وخاصة الناس من الطباع املحروري بأن أخي يا اعلْم
والتأني الثبات قلييل املخوفة، األُُمور يف متهورين النفوس، أسخياء القلوب، شجعاَن األكثر
أذكياء الحقد، قلييل املراجعة، رسيعي الغضب، شديدي الحركة، مستعجيل األُُمور، يف
الذهن، بليدي يكونون األكثر األمر يف واملربودين التصور. جيدي الخواطر، حادِّي النفوس،
ذوي األمر أكثر يف يكونون واملرطوبني األخالق، نضيجي غري األرواح، ثقييل الطباع، غليظي
سهيل األخالق، طيبي النفوس، سمحاء الجانب، ليني األُُمور، يف ثبات وقلة بليدة طباع
يف يكونون املزاج واليابيس الطبيعية. األُُمور يف ر تََهوُّ كثرة مع النسيان، رسيعي القبول،
والحقُد الصربُ عليهم الغالب القبول، عرسي الرأي، ثابتي األعمال، يف صابرين األُُمور أكثر

والحفظ. واإلمساك والبخل
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بعض يف وجد —كما السالم عليه آدم خلق يف فصل (4)
إرسائيل بني كتب

— هللا أن جسده وتكوين آدم خلقة صفة من إرسائيل بني أنبياء كتب بعض يف وجد
ثم أشياء، أربعة من بدنه وركبت آدم خلقت إني قال: واخرتعه ابتدعه حني — وجل عز
َركَّبُْت القيامة، يوم إىل عليها وينمون أجسادهم، يف تنشأ وذريته ولده يف وراثة جعلتُها
فيه نفخت ثم وماء، تراب من خلقته أني وذلك وبارد، وحارٍّ ويابس رطب من جسده
النفس، من وحرارته املاء، قبل من ورطوبته الرتاب، قبل من جسده فيبوسة وروًحا نفًسا
الجسد أُُمور مالك هن أخر، أنواع أربعة هذا بعد الجسد يف جعلت ثم الروح. من وبرودته
واملرة السوداء، املرة فمنهن باألخرى، إال منهن واحدٌة تقوم وال بهن، إال الجسد يقوم ال
املرة يف اليبوسة مسكن فجعلت بعض، يف بعضها أسكنُت ثم والبلغم، والدم الصفراء،
جسد فأيما البلغم، يف والربودة الدم، يف والرطوبة الصفراء، املرة يف والحرارة السوداء،
ربًعا منهن واحدة كل وكانت وقوامه، مالكه جعلتها التي األخالط األربعة هذه فيه اعتدلت
أخواتها عىل منهن واحدة زادت وإن بنيته، واعتدلت صحته، كملْت تنقص، وال تزيد ال
كانت وإذا زادت، ما بقدر ناحيتها من الجسد عىل السقم دخل بهن، ومالت وقهرتهن
نواحيهن من الجسد عىل السقم ودخل فغلبنها مقاومتهن عن طاقتها ضعفت ناقصة

مقاومتهن. عن طاقتها وضعف عنهن قلتها بقدر
يعتدل حتى الزائد يف ينقص أو الناقص يف يزيد وكيف الدواء وكيفية الطب علمتُه ثم
دخل أين من يعرف الذي هو والدواء بالداء العالم املاهر فالطبيب الجسد، أمر ويستقيم
ناقصها يف فيزيد به، يعالج الذي الدواء ويعلم والنقصان الزيادة من الجسد عىل السقم

بأقرانه. اليشء ويعتدل فطرته عىل الجسد أمر يستقيم حتى زائدها من وينقص
أخالق تبنى عليها وأُُصوًال فطًرا الجسد عليها ركبت التي األخالط هذه صريُت ثم
ومن الحدة، الحرارة ومن اللني، املاء ومن العزم، الرتاب فمن توصف، وبها آدم بني
مالت وإن وفظاظة، قساوة عزمته كانت وأفرطت اليبوسة، به مالت فإن األناة، الربودة
وسفاهة، طيًشا حدته كانت الحرارة به مالت وإن ومهانة، توانيًا لينه كان الرطوبة به
أخالقه، اعتدلت سواءً وكن اعتدلت وإن وبالدة، ريثًا أناءته كانت الربودة به مالت وإن
يغلبه ال حدته، يف متأنيًا لينه، يف هادئًا عزمه، يف لينًا أناته يف عازًما وكان أمره، واستقام
استكثر، شاء أيها من املعتدل املقدار عن أخالطه من طبيعة به تميل وال أخالقه، من خلق

عدل. شاء وكيف قلل شاء أيها ومن
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آدم ابن يسمع فبالنفس وروًحا، نفًسا بجسده وقرنت روحي، من فيه نفخت ثم
ويبكي ويضحك ويقعد وينام ويرشب ويأكل ويحس ويلمس ويذوق ويشم ويبرص
ويتقدم ويحذر ويحلم ويستحي ويَتََعلَّم ويدري ويفهم يعقل وبالروح ويحزن، ويفرح
ولهوه ولعبه وشهوته وخفتُُه حدتُُه تكوُن النفِس فِمَن ويهجم، ويقف ويتكرم ويمنع
وعفاُفُه ووقاُرُه حلُمُه يكون الروح ومن وخرقه، وعنفه ومكره وخداعه وسفهه وضحكه

وصربه. ورفقه وصدقه وحذقه وتكرمه وفهمه وبهاُؤُه وحياُؤُه
أخالق من بضده قابله النفس، أخالق من خلٌق عليه يغلب أن اللب ذو خاف فإذا
والشهوة بالوقار والخفة بالحلم الحدة فيقابل ويقومه، به فيعدله إياه وألزمه الروح،
والخداع بالكرم، والسفه بالهم، والضحك بالبهاء، واللهو بالحياء، واللعب بالعفاف
كل إذ باألناة؛ والخرق بالصرب، والنزق بالرفق، والعنف بالصدق، والكذب بالشجاعة،
وقنوطه ويأسه وشحه وفظاظته وبخله قساوته تكون الرتاب ومن بضده، يعالج مرض
وسماحته وتكرمه ومعروفه واسرتساله وسهولته لينه يكون املاء ومن وإرصاره، وعزمه

واستبشاره. ورجاؤه وقبوله وقربه وقوته
األخالق من بضده قابله الرتابية؛ أخالقه من خلٌق عليه يغلب أن اللب ذو خاف فإذا
والفظاظة بالعطاء، والبخل باللني، القسوة فيقابل ويقومه، ليعدله إياه وألزمه املائية،
واإلرصار بالقبول، والعزم باالستبشار، والقنوط بالرجاء، واليأس بالكرم، والشح بالبرش،

بالعدل.
مخالفات، أضداد ولهن مشاكالت، أخوات األخالق من خلق لكل بأن أخي يا واعلم
من الباب هذا ألن وتعرف؛ لتبني رشح إىل تحتاج متضادات متباينات أفعال كلهن ولهن
بني من الكرام أخالق تعرف الفن هذا من كان إذ اللطيفة؛ واملعارف الرشيفة العلوم
َكاِتِبنَي﴾ ﴿ِكَراًما فقال: تعاىل، هللا ذكر كما الجنان ُسكَّان هم الذين املالئكة وأخالق آدم،
كما النريان أهل هم الذين الشياطني أخالق أيًضا تُعرف الباب هذا ومن بََرَرٍة﴾، و﴿ِكَراٍم
النار؛ َصالُو إنهم بهم مرحبًا ال وقالوا أختَها لعنَْت ٌة أُمَّ دخَلْت ُكلَّما بقوله: تعاىل هللا ذكر
جهة من اإلنسان أخالق اختالف إىل املؤدية األسباب من طرف ذكرنا بما تبني قد وإذ
اختالف جهِة ِمْن تكوُن التي األسباب من طرًفا نذكر أن أيًضا فنريد جسده؛ أخالط مزاج

األخالق. اختالف إىل املؤدية أهويتها وتغيريات البالد تربة
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األخالق يف البلدان طبيعة تأثري يف فصل (5)

عدة، جهات من تتغري وأهويتها تختلف والقرى واملدن البالد ترب بأن أخي يا واعلْم
يف أو الجبال رءوس عىل أو الغرب أو الرشق أو الشمال أو الجنوب ناحية يف كونها فمنها
أو والقفار الرباري يف أو األنهار شطوط أو البحار، سواحل عىل أو واألغوار األودية بطون
الصخرية البقاع يف أو السهلة، السباخ واألرضني الرملة ذات واألرض والدحال اآلجام يف
واألشجار األنهار بني اللينة والرتبة السهلة األرضني يف أو والرمال والحىص والحجارة

والنور. والزهر والبساتني والزروع
األربع الرياح تصاريف اختالف بحسب تختلف والبقاع البالد أهوية فإن وأيًضا
آفاقها، من عليها الكواكب شعاعات ومطارح عليها الربوج مطالع وبحسب ونكباواتها،
اختالف إىل يؤدي األخالط أمزجة واختالف األخالط، أمزجة اختالف إىل تؤدي كلها وهذه
وصنائعهم وأعمالهم ومذاهبهم وآرائهم وعاداتهم ولغتهم وألوانهم وطباعهم أهلها أخالق
هذه من بأشياء منها أمة كل تنفرد بل بعًضا بعضها يشبه ال وسياساتهم، وتدابريهم

غريها. فيها يشاركها ال ذكُرها َم تََقدَّ التي
ذلك عىل وينشأون هناك ويرتبَّْون الحارة البالد يف يولدون الذين أن ذلك: مثال
يف يولدون الذين أيًضا وهكذا الربودة، أبدانهم أمزجة باطن عىل الغالب فإن الهواء؛
أمزجة باطن عىل الغالُب يكوُن الهواء، ذلك عىل وينشأون هناك، ويرتبَّْون الباردة البلدان
موضع يف واحدة، حال يف يجتمعان ال ضدان هما والربودة الحرارة ألن الحرارة؛ أبدانهم
األوقات؛ دائم يف موجودين ليكونا واستجن؛ اآلخر استبطن أحدهما ظهر إذا ولكن واحد،
أهل أبدان مزاج أن قلنا ما عىل والدليل بهما، إال قوام وال لها وجود ال املكونات كانت إذ
الغالب كان ملا فإنه الهند، وأهل السند وأهل والرتبة والزنج الحبشة من الجنوبية البلدان
سخنت مرتني السنة يف البالد تلك سمت عىل الشمس بمرور الحرارة بالدهم أهوية عىل
لذلك شعوُرُهم وتجعدْت ُجلوُدُهم واسودْت أبدانهم ظواهُر فاحرتقت الجو فحمي أهويتها،
ومناخرهم عيونهم واتسعت وأسنانهم، عظامهم وابيضت أبدانهم، بواطن وبردت السبب

السبب. بذلك وأفواههم
سمت من بعدت ملا الشمس أن وعلتها الشمالية البلدان أهل حال هذا يف وبالعكس
لذلك وابيضْت الربُد أهويتِها عىل غلب صيًفا، وال شتاءً ال عليها تمر ال وصارت البالد تلك
والفروسة الشجاعة وكثرت وأسنانهم، عظامهم، واحمرت أبدانهم، وترطبت جلوُدُهم،
لذلك أبدانهم بواطن يف الحرارة واستجنت عيونهم، وضاقت شعورهم، وسبطت فيهم،
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يكونون واألهوية بالطباع املتضادة البلدان أهل صفات توجد القياس هذا وعىل السبب،
الحاالت. وأََعمِّ األمر أكثر يف واألخالق الطباع يف مختلفني

البالد ترب اختالف جهة من الناس أخالق تغري من طرف ذكرنا بما َ تَبنَيَّ قد وإذْ
الذين إن فنقول: النجوم، أحكام موجباِت أسباب ِمْن طرًفا نذكر أن فنريد أهويتها؛ وتغري
املريخ مثل النارية الكواكب عليها املستويل يكون التي األوقات يف النارية بالربوج يوَلدون
وقوة الحرارة أبدانهم أمزجة عىل الغالب فإن الكواكب؛ من شاكلهما وما األسد وقلب
الكواكُب عليها املستويل يكون التي األوقات يف املائية بالربوج يولدون والذين الصفراء،
الرطوبة يكون أبدانهم أمزجة عىل الغالب فإن اليمانية؛ والشعرى الزهرة مثل املائية

والبلغم.
وما زحل عليها املستويل يكون التي األوقات يف الرتابية بالربوج يولدون الذين وهكذا

السوداء. واملرة اليبوسة أبدانهم أمزجة عىل الغالب فإن الثابتة، الكواكب من شاكله
املشرتي عليها املستويل يكون التي األوقات يف الهوائية بالربوج يولدون الذين وهكذا
يَعرف واالعتدال. الدم أبدانهم أمزجة عىل الغالب فإن الثابتة؛ الكواكب من شاكله وما

والتجارب. الصناعات أهل وصفنا ما وصحة قلنا ما حقيقة
يف املركوزة األخالق لوجود املوجبُة والعلُل األسباُب ما وذكرنا قلنا بما تبني قد وإذ
منها، الجارية بالعادة املكتسبة وما الجبلة، يف املركوزة األخالُق ما نبني أن فنريد الجبلة؛

واملركوزة. املكتسبة األخالق يعني: بينهما، الفرُق وما ذلك، يف الغرض وما

األخالق ماهية يف فصل (6)

كل يف ما تََهيٌُّؤ هي الجبلة يف املركوزة األخالق أن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا اعلْم
األعمال من عمل أو األفعال من فعل إظهاُر النفس عىل به يسهل الجسد أعضاء من عضو
فكر غري من سياسة أو اآلداب من أدب أو العلوم من علم تعلُّم أو الصنائع من صناعة أو
اإلقداُم عليه يسهل فإنه الشجاعة عىل مطبوًعا اإلنساُن كان متى أنه ذلك مثال روية، وال
يسهل السخاء عىل مطبوًعا كان متى وهكذا روية، وال فكر غري من املخوفة األُُمور عىل
سهل العفة عىل مطبوًعا اإلنسان كان متى وهكذا روية، وال فكر غري من العطية بذل عليه

روية. وال فكر غري من املحرمات املحظورات اجتناب عليه
والعدل الخصومات يف الحكومة عليه سُهل االعتدال؛ عىل مطبوًعا كان من وهكذا
الجبلة يف املطبوعة والسجايا األخالق سائُر والقياس املثال هذا وعىل املعامالت، يف والنصفة
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وصنائعها وعلومها أفعالها إظهار النفس عىل يسهل ما لكي جعلت؛ إنما فيها، املركوزة
روية. وال فكر بال وتدبريها وسياساتها

الخصال هذه استعمال عند يحتاج فهو ذلك من الضد عىل مطبوًعا كان من وأما
األُُمور هذه اإلنسان يفعل وال وكلفة شديد واجتهاد وروية فكر إىل األفعال هذه وإظهار
كل يكون املثال هذا وعىل وترهيب، وترغيب وذم ومدح ووعيد ووعد ونهي أمر بعد إال
العلة وبهذه ورغبة، واجتهاد وفكر ونهي أمر إىل صاحبه يحتاج خالفه، الطبع يف حكم
وترهيبُُه، وترغيبُُه ووعيده وعده كان السبب ولهذا ونواهيه؛ الناموس أوامِر أكثُر َوَرَدْت
كل إظهار يف كلفٌة عليه كان َلَما األخالق جميع عىل مطبوًعا الواحد اإلنسان كان ولو
األخالق جميع قبول عىل املطبوُع هو الكيل املطلق اإلنسان ولكن الصنائع، وجميع األفعال

الجزئي. اإلنسان ال واألعمال الصنائع جميع وإظهار
خليفُة أنه إليه أرشنا الذي وهو املطلق، اإلنسان لهذا أشخاٌص الناس كل بأن واعلم
الكلية النفُس وهي الكربى، القيامة يوم إىل البرش أبو آدم خلق يوم منذ أرضه يف هللا
َخْلُقُكْم ﴿َما بقوله: — ثناُؤُه َجلَّ — ذكر كما الناس، أشخاص كل يف املوجودُة اإلنسانيُة

البعث. رسالة يف بَيَّنَّا َكَما َواِحَدٍة﴾ َكنَْفٍس إِالَّ بَْعثُُكْم َوَال
يف هللا خليفُة هو قلنا الذي املطلق اإلنسان هذا بأن منه، بروح هللا أيدك أخي، يا واعلم
والصنائع اإلنسانية العلوم وجميع البرشية األخالق جميِع قبول عىل مطبوٌع وهو أرضه،
منه تظهر البرش أشخاص من شخص كل ومع وزماٍن، وقٍت كل يف موجوٌد هو الحكمية
من علم لقبول تهيًؤا أََشدُّ هو َمْن األشخاص من ولكن وصنائُعُه، وأخالُقُه وعلوُمُه أفعالُُه
بحسب واإلظهار األعمال، من عمل أو األخالق، من ُخلُق أو الصنائع من صناعة أو العلوم

يكون. ذلك

الرتبية يف مطلب

يف النظر أن كما لها، املشاكلة األخالق تقوي فيها باملداومة الجارية العادات بأن واعلم
والرسوخ بها الحذق يقوي فيها واملذاكرة لها والدرس عنها البحث عىل واملداومة العلوم
فيها، واألستاذية الحذق يقوي فيها والدءوب الصنائع استعمال عىل املداومة وهكذا فيها،

والسجايا. األخالق جميع وهكذا
وأصحاب والفرسان الشجعان مع نشئوا إذا الصبيان من كثريًا أن ذلك يف واملثال
إذا الصبيان من كثري أيًضا وهكذا مثلهم، وصاروا بأخالقهم تطبعوا معهم وتربوا السالح
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إن مثلهم، وصاروا بأخالقهم تطبعوا معهم وتربوا واملعيبني واملخانيث النساء مع نشئوا
بعض. ففي الخلق كل يف يكن لم

الصبياُن عليها يتطبع التي والسجايا األخالق سائر حكُم يجري القياس هذا وعىل
واملعلمني واألصدقاء واألتراب واألخوات اإلخوة أو واألمهات اآلباء بأخالق إما الصغر، منذ
واملذاهب اآلراء حكم القياس هذا وعىل أحوالهم، تصاريف يف لهم املخالطني واألستاذين

جميًعا. والديانات

فصل

أخالُقُه تكون من ومنهم ألخالقه، تابًعا اعتقاُدُه يكوُن َمْن الناس من بأن أخي يا واعلْم
اآلراء إىل نفسه تميل فإنه مرِّيخيَّة طبيعة عىل مطبوًعا يكون َمْن أن وذلك العتقاده؛ تابعة
يكوُن َمْن أيًضا وهكذا أكثر، والخصومات والجدال التعصب فيها يكون التي واملذاهب
فيها يكوُن التي واملذاهب اآلراء إىل مائلًة نفسه تكون فإنه مشرتية، طبيعة عىل مطبوًعا
ألخالقهم. تابعًة ومذاهبُُهم الناس آراء توجد القياس هذا وعىل أكثَر، واللنُي والورُع الزهُد
َرُه وتََصوَّ مذهبًا أو رأيًا اعتقد إذا الذي فهو العتقاده تابعة أخالُقُه تكوُن الذي وأما
همه أكثر يرصف ألنه واعتقاده؛ ملذهبه مشاكلًة وسجاياه أخالُقُه صارْت به وتحقق
له خلًقا ذلك فيصري مترصفاته، جميع يف اعتقاده وتحقيق مذهبه نرصة إىل وعنايته

لها. وترُكُه عنها إقالعه يصعب وعادة وسجية
والوعد والعقاب والثواب والذم املدح من املجازاة تقع األخالق من الجنس هذا وعىل
جاء ما ذلك يف واملثال له، وفعل صاحبه من اكتساب ألنه والرتهيب؛ والرتغيب والوعيد
واآلخر كرمان، أهل من مجويس أحدهما األسفار، بعض يف اصطحبا رجلني أن الخرب يف
املسافر إليه يحتاج ما كل عليها بغلة عىل راكبًا املجويس وكان أصفهان، أهل من يهودي
زاد معه ليس ماشيًا كان واليهودي مرفًها، يسري فهو واألثاث، والنفقة الزاد من سفره يف
خوشاك؟ يا واعتقادك مذهبك ما لليهودي: املجويس قال إذ يتحدثان؛ هما فبينما نفقة، وال
وأسأله أعبده وأنا إرسائيل بني إله هو إلًها السماء هذه يف أن اعتقادي اليهودي: قال
والنرصة اآلفات من والسالمة البدن وصحة العمر وطول الرزق سعة ومنه إليه، وأطلب
يخالفني فيمن أفكر وال ومذهبي، ديني يف يوافقني وملن لنفيس الخري منه أريد األعداء؛ عىل
ومالُُه، دُمُه يل فحالٌل ومذهبي ديني يف يخالفني من أن وأعتقد أرى بل ومذهبي، ديني يف

عليه. الشفقة أو الرحمة أو معاونته أو نصيحته أو نرصته عيلَّ وحرام
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مغا، يا فأخربني عنه، سألتني ا َلمَّ واعتقادي مذهبي عن أخربتك قد للمجويس: قال ثم
الخري أريد أني فهو ورأيي اعتقادي أما املجويس: قال واعتقادك، مذهبك عن أيًضا أنت
ويوافقني ديني عىل كان ملن ال سوءًا، الخلق من ألحد أريد وال كلهم جنيس وألبناء لنفيس

مذهبي. يف ويضادني يخالفني ملن وال
السماء هذه يف أن أعلم ألني نعم؛ قال عليك؟ وتعدى ظلمك وإن له: اليهودي فقال
يجازي وهو خلقه، أمر يف خافية عليه تخفى ال عليًما حكيًما عادًال فاضًال خبريًا إلًها

إساءتهم. عىل املسيئني ويكافئ بإحسانهم املحسنني
املجويس فقال اعتقادك، وتحقق مذهبك تنرص أراك فلست للمجويس: اليهودي فقال
راكب وأنت جائًعا، متعوبًا أميش تراني وأنت جنسك أبناء من ألني قال؛ ذلك؟ وكيف
فقد ألسرتيح ساعة واحملني أطعمني قال: تريد؟ وماذا صدقت، قال: مرتفه، شبعان
ومىش أركبه ثم أشبعه، حتى فأطعمه سفرته، له وفتح بغلته عن املجويس فنزل أعييت،
حرك أعيا قد املجويس أن وعلم الركوب، من اليهودي تمكن فلما يتحدثان، ساعة معه
فقد وانزل يل قف خوشاك، يا فناداه: يلحقه، فال يميش املجويس وجعل وسبقه البغلة
مذهبك عن وخربتني مغا، يا مذهبي عن أخربتك قد أليس اليهودي: له فقال أعييت،

اعتقادي. وأحقق مذهبي أنرص أن أيًضا أريد وأنا وحققته، ونرصته
قليًال، يل قف خوشاك، يا ويحك ويقول: يعدو، أثره يف واملجويس البغلة يجري وجعل
وارحمني وعطًشا جوًعا وأموت السباع تأكلني الربية هذه يف ترتكني وال معك، واحمْلني
برصه، عن مىضوغاب حتى عليه يلوي وال ندائه، يف يفكر ال اليهودي وجعل رحمتك، كما
السماء يف بأن له وصف وما اعتقاده تمام تذكر الهالك عىل وأرشف املجويسمنه يئس فلما
السماء، إىل رأسه فرفع خافية، خلقه أمر من عليه يخفى ال عادًال عامًلا فاضًال خبريًا إلًها
سمعت بما ووصفتك وحققته ونرصته مذهبًا اعتقدت قد أني علمت قد إلهي، يا فقال:

قلت. ما حقيقة ليعلم به وصفتك ما خوشاك اليهودي عند فحقق وتحققت، وعلمت
وهي عنقه، فاندقت البغلة به رمت وقد اليهودي، رأى حتى قليًال إال املجويس مىش فما
وترك لسبيله، ومىض ركبها بغلته املجويس لحق فلما صاحبها، تنتظر منه بالبعد واقفة
واحملني ارحمني مغا، يا اليهودي: فناداه املوت، كرب ويعالج الجهد يقايس اليهودي
وانرص مذهبك، وحقق وعطًشا، جوًعا وأموت السباع تأكلني الربية هذه يف ترتكني وال
وصفت ما تعقل ولم لك قلت ما تفهم لم بعد ولكن مرة، فعلت قد املجويس: قال اعتقادك،
حتى بقويل تصدقني فلم مذهبي لك وصفت ألني فقال: ذلك؟ وكيف اليهودي: فقال لك،
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إلًها السماء هذه يف إن لك: قلت أني وذلك لك، قلت ما تعقل لم بعد وأنت بفعيل، حققته
ويكافئ بإحسانهم، املحسنني يجازي وهو خافية، عليه يخفى ال عادًال عامًلا فاضًال خبريًا
املجويس: له فقال وصفت، ما وعلمت قلت ما فهمت قد اليهودي: قال بإساءتهم، املسيئني
عليه نشأت قد اعتقاٌد اليهودي: فقال خوشاك؟ يا لك قلت بما تتعظ أن منعك الذي فما
باآلباء اقتداءً له؛ االستعمال وكثرة فيه الدءوب بطول وجبلة عادة وصار ألفته قد ومذهب
ثابتة وطبيعًة ِجِبلًَّة صار فقد ومذهبي، ديني أهل من واملعلمني واألستاذين واألمهات

عنها. واإلقالع تركها عيلَّ يصعب
وحدث مكسوًرا، أهله إىل وسلمه املدينة إىل به جاء حتى معه وحمله املجويس فرحمه
حملته كيف للمجويس: الناس بعض فقال يتعجبون، فجعلوا معه وحديثه بقصته الناس
مذهبي وقال: إيلَّ، اعتذر املجويس قال إليه؟ إحسانك مكافأته وقبيح بك جفائه شدة بعد
يصعب به، العادة وجريان فيه الدءوب لطول ثابتة وطبيعة جبلة صار وقد وكيت، كيت
وجبلة عادة يل صار مذهبًا وسلكت رأيًا، اعتقدت قد أيًضا وأنا لها، والرتك عنها اإلقالع

لها. والرتك عنها اإلقالع فيصعب
املؤدية واألسباب النفوس أخالق الختالف املوجبة العلل أن ذكرنا بما تبني قد وإذ
إما نوعان، كلها األخالق إن اآلن: فنقول الرسالة؛ أول يف قلنا كما حسب، أنواع أربعة إليها
وكثرِة العادة جريان من معتادٌة مكتسبٌة وإما فيها، مركوزة النفوس جبلة يف مطبوعة
ما ومنها وقوانني، أُُصول هي ما منها نوعان، األخالق إن أيًضا آخر وجه ومن االستعمال،
هذا كان إذ بعض؛ من بعضها ليُعرف ونفصلها نبينها أن فنحتاج لها، وتابعٌة فروٌع هي
النفس برياضة عنايٌة له ملن وخاصة ا، جدٍّ النافعة الرشيفة العلوم من املعرفة من الفن
من لها املنجية األسباب أحد هي النفوس أخالق كانت إذ أخالقها؛ وإصالح وتهذيبها

وتعاىل. سبحانه هللا إىل الدعوة رسالة يف بَيَّنَّا َكَما بعض، من بعضها املفصلة الهلكة،

األنفس مراتب يف فصل (7)

النفوس أَبْدََع ا َلمَّ — ثناُؤُه َجلَّ — الباري بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا اعلم
املفردات األعداد كمراتب ونظمها رتبها الكائنات من واملستجن املستكنَّ وأَبَْرَز واخرتعها
َوإِنَّا * َمْعلُوٌم َمَقاٌم َلُه إِالَّ ِمنَّا ﴿َوَما قولهم: املالئكة عن حكاية بقوله تعاىل ذكر كما —

اْلُمَسبُِّحوَن﴾. َلنَْحُن َّا َوإِن * وَن افُّ الصَّ َلنَْحُن
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كما — ثناُؤُه َجلَّ — هللا إال يُحصيها ال كثريٌة النفوس أعداد بأن أخي يا واعلم
ومقاماتها مراتبها ِمْن طرًفا نذكر أن نحتاج ولكن ُهو﴾، إِالَّ َربَِّك ُجنُوَد يَْعَلُم ﴿َوَما قال:

هو. إال يعلمها وال تعديدها يمكن ال واألشخاص األنواع كانت إذ الجنسية؛
ومنها اإلنسانية، األنفس مرتبة فمنها أنواع، ثالثة النفوس مراتب بأن أخي يا واعلم
أيًضا، سبٌع فوقها والتي مراتب، سبع دونها هي فالتي دونها، هي ما ومنها فوقها، هي ما

مرتبة. عرشة خمس وجملتُها
يعرفها أن عاقل لكل ويمكن العلماء، عند ذكرناها التي املراتب هذه من واملعلوُم
ورتبة والقدسية، امللكية رتبة وهي اإلنسانية رتبة فوق اثنتان منها خمٌس، بها؛ ويحس
دونها واثنتان والناموسية، النبوة رتبة هي القدسية ورتبة الحكمية، رتبة هي امللكية
الناظرون وصفنا ما وحقيقة قلنا ما صحة ويعلم والحيوانية، النباتية النفس مرتبُة وهي

األطباء. من وكثري والفالسفة الحكماء من النفس علم يف
وأما الناموسية، وفوقها الحكمة مرتبة فهي اإلنسانية رتبة فوق اللتان الرتبتان وأما
تَْقِويٍم﴾، أَْحَسِن ِيف اْإلِنَْساَن َخَلْقنَا ﴿َلَقْد بقوله: تعاىل هللا ذكرها التي فهي اإلنسانية مرتبة
اإلنسان يعني َواْستََوى﴾؛ ُه أَُشدَّ بََلَغ ا ﴿َوَلمَّ بقوله: إليه أشار فما هذه فوق التي وأما
ِبِه يَْمِيش نُوًرا َلُه َوَجَعْلنَا َفأَْحيَيْنَاُه َميْتًا َكاَن ﴿أََوَمْن أيًضا: وقال َوِعْلًما﴾، ُحْكًما ﴿آتَيْنَاُه
بنور نفسه أحيينا اإلنسان يعني ِمنَْها﴾؛ ِبَخاِرٍج َليَْس الظُّلَُماِت ِيف َمثَلُُه َكَمْن النَّاِس ِيف

الراسخني. والعلماء العارفني املؤمنني نُُفوس مرتبُة هي وهذه الهداية،
أشار وإليها اإللهية، النواميس الواضعني النبوية النفوس فمرتبُة فوقها التي فأما
وهذه َدَرَجاٍت﴾، اْلِعْلَم أُوتُوا َوالَِّذيَن ِمنُْكْم آَمنُوا الَِّذيَن هللاُ ﴿يَْرَفِع ثناؤه: جل — بقوله
اإلنسان يمكن التي الخمس املراتب ذكرنا بما تبني فقد امللكية، القدسية مرتبة تيل املرتبُة
عىل معرفتها فبعيدٌة القدسية وفوق النباتية دون التي املراتُب فأما بها، ويحس يعلمها أن
َمه نَُقدِّ أَْن أردنا ما ِذْكِر ِمْن فرغنا قد وإذ غريهم؛ عىل فكيف اإللهية، بالعلوم املرتاضني
والتأييد. املعونة من الخمس النفوس هذه من نوع كل يخص ما بكل ونخرب اآلن فنقول
األنفس ربط ملا — ثناُؤُه َجلَّ — هللا أن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا اعلم
أيدها صغري» عالم «اإلنسان رسالة يف ذكرناها التي للعلة الجزئية باألجسام الجزئية
وإنعام بها، ولطف منه جود ذلك كل التأييدات؛ من وفنون املعاونة من برضوب وأعانها
ما، رتبة منها نفٌس بلغت كلما أنه وذلك لها، وإكرام إليها وإحسان وإفضال عليها منه
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وأجل وأرشف وأعز منها وأرفع فوقها ما إىل نقلها أو وجوًدا منه فضًال بزيادة َها أََمدَّ
نهاياتها. وتمام غاياتها مدى أقىص إىل ليبلغها ذلك كل وأكرم؛

رباطها يف والحكمة الفائدة وما الخمس النفوس مراتَب ذكرنا بما َ تَبنَيَّ قد وإذ
القوى وهي والتأييد، املعاونة من منها نوع كل يخص ما نذكر أن فنريد باألجسام؛
الحسية والشعورات الجسدانية واألدوات الجسمانية والهياكل املركوزة واألخالق الطبيعية
والصنائع االختيارية واألعمال اإلرادية واألفعال املكانية والحركات الفكرية واألوهام
يف املركوزة الشهوات بذكر أوًال ونبدأ امللكوتية، والسياسات الناموسية واألوضاع الحكمية
واألخالق القوى جميع يف والقانون األصل هي كانت إذ لها؛ املعينة الطبيعية والقوى الجبلَّة

بعد. سنبني كما — أجلها ومن بها والشعور والحس والحركات واألفعال والخصال

فصل

الشهوانية، النباتية النفس إىل منسوبة هي ما والقوى األخالق من بأن أخي يا واعلم
اإلنسانية النفس إىل منسوبٌة هي ما ومنها الغضبية، الحيوانية إىل منسوبٌة هي ما ومنها
إىل منسوبٌة هي ما ومنها الحكمية، العاقلة النفس إىل منسوبٌة هي ما ومنها الناطقة،

امللكية. الناموسية النفس
شهوُة فأولها تخصها، التي والقوى الخصال من الشهوانية النفس إىل املنسوبُة فأما
والحرص فيها والرغبة واملشتهيات واملرشوبات املأكوالت نحو والشوق النزوع وهي الغذاء
يف واللذة والراحة بوجدانها والرسور والفرح أجلها من والذل املشقة واحتمال طلبها يف

له. والبغض منها الضار من والنفور منها، االستكفاء عند والشبع وامللل تناولها
والغاذية والدافعة والهاضمة واملاسكة الجاذبة القوة أيًضا بها املختصة القوى ومن
إرسال األفعال ومن الست، الجهات معرفة والتمييز الشعور ومن واملصورة، والنامية
املتسعة الجهات إىل والقضبان الفروع وتوجيه اللني، والرتاب الندية الجهات نحو العروق

املؤذية. واألجسام الضيقة األمكنة عن واالنحراف وامليل
من معاونة ذلك وكل رويٍة، وال فكٍر غري ِمْن الجبلة يف مركوزٌة الخصاُل هذه كل
والوصول مشتهياتها طلب عىل — ثناُؤُه َجلَّ — باريها بإذن لها وتأييد لنفوسها الطبيعة
ومادة ألجسامها غذاء هي املشتهيات تلك كانت إذ منها؛ املرضة من والفرار منافعها إىل
ويف لفضائلها، وتكميل ملعارفها تتميم كلها بقائها يف كان إذ كلها؛ لبقائها وسببًا لقوامها

نهاياتها. وأرشف حاالتها أفضل إىل لها تََرقٍّ فضائلها وتكميل معارفها تتميم
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زيادة الجبلة يف املركوزة الخصال من بها املختصة الحيوانية النفس إىل املنسوبة وأما
الهياكل أيًضا ولها الرياسة، وشهوة االنتقام وشهوة الجماع شهوُة فهي تقدم ما عىل
والتنقل املكانية للحركات اللينة واملفاصل العجيبة، لألغراض املختلفة واألعضاء اللحمية،
واألصوات املخصوصة بالحواس الشعور ولها كثرية، ومنافع ملآرب الست الجهات يف

متباينة. لدالالت املختلفة
الجنس أبناء لعرفان والذكر والحفظ واملنافع للمطالب والتخيل الوهم أيًضا ولها
يف مركوزٌة هذه كل العدو؛ من والفرار والنفور املضار، من االحرتاس وإمكان واملخالف،
جبلتها يف املركوزة الجماع شهوة علة فأما اإلنسان، إىل النسبة القريبة الحيوانات جبلة
إذ املتواترة؛ األشخاص يف الصورة بقاء أجل من هو والتناسل التناسل، أجل من فهي
يف املركوزة االنتقام شهوة علة وأما عني، طرفة تقف ال السيالن يف دائمة الهيوىل كانت

املتشخصة. لهياكلها املفسدات املرضات دفع أجل من فهي جبلتها
بالهرب يكون وتارة والغلبة، بالقهر يكون تارة املضار دفع ِبأَنَّ أخي يا واعلم
رسالة يف ذلك رشحنا قد كما والحيلة، باملكر وتارة والتحصن، بالتحرُّز وتارة والفرار
كانت إذ السياسة؛ تأكيد أجل من فهي جبلتها يف املركوزة الرياسة شهوُة وأما الحيوانات،

الرياسة. وجدان بعد إال تتم ال السياسة
أفضل عىل وبقاُؤها املوجودات صالُح هو السياسة من املراد بأن أخي يا واعلم

آخر. فصل يف سنبني كما — الغايات وأتم الحاالت
فهي ذكره، تقدم ما عىل زيادة بها املختصة الناطقة النفس إىل املنسوبة وأما
فيها والحذق واألعمال الصنائع وشهوة منها، واالستكثار ر والتبحُّ واملعارف العلوم شهوُة
والرغبة إليها والشوق نهاياتها غايات يف والرتقي والرفعة الِعزِّ وشهوة بها واالفتخار
وجدانها من والرسور والفرح أجلها، من واملشقة الذل واحتمال طلبها، يف والحرص فيها،

فقدانها. من والحزن والغم إليها، الوصول عند والراحة واللذة

النفوس مناهج اختالف يف فصل (8)

كل اختيارات تختلف ولكن اإلنسان، جبلة يف مركوزة الخصال هذه بأن أخي يا واعلم
أسباب له تيرس من الناس من أن وذلك أسبابه، وتتأكد له تيرس ما حسب لها واحد
والترصف، العمل أسباب له تيرس وآخر واآلداب، العلوم أسباب وآخر والحرف، الصنائع
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البطالة أسباب وآخر والسلطان، امللك أسباب وآخر والرشاء، والبيع التجارات أسباب وآخر
الفصل. هذا بعد سنبينه كما — واملعارف الحكم أسباب وآخر والفراغ،

بني من إحسانه من به ْت وُخصَّ تعاىل هللا نعم من الناطقة النفس أعطيت ومما
إىل للوصول وأيدت غاياتها، أقىصمدى إىل البلوغ عىل به وأُعينْت الحيوانات، سائر نُُفوس
عجزت قد الذي الصنعة، املتَقن الصورة املحكم البنية العجيب الهيكل هذا نهاياتها؛ تمام
يف منه طرف وصف قد مما الصنعة، غرائب من بنيته وتركيب معرفته كنه عن الحكماء
الحيوانات، سائر بني من قامته انتصاب كيفية من الترشيح وكتاب األعضاء منافع كتاب
من بيانه وُحْسن أقاويله وفنون لغاته وغرائب لسانه فصاحة من أيًضا به خص وما
الصنائع من بهما له يَتَأَتَّى وما يديه، شكل طريف من أيًضا به خص وما سائرها، بني
حواسه أدواِت طرائف ِمْن أيًضا به خص وما سائرها، بني من املتقنة واألعمال املحكمة

واملحسوس. الحاس رسالة يف وصفنا كما — للمحسوسات إدراكها طرقات وغرائِب
العقُل وإحسانه؛ تعاىل هللا نعم من اإلنسانية الناطقة النفس أيًضا به ْت ُخصَّ ومما
من تنسب التي وأما بعد، سنبني كما املحمودة، وخصاله وجنوده أعوانه وكثرة الغريزي
طلبها عىل به أعينت وما واملعارف العلوم فشهوة الحكمية النفس إىل املحمودة الخصال
والفهم الصايف كالذهن املجبولة؛ والقوى املركوزة الخصال من إليها والوصول وإدراكها
وجودة التخيل وقوة الخاطر، ورسعة الفؤاد، وحدة القلب وصفاء النفس وذكاء الجيد
ومعرفة والتذكار والحفظ واالستبصار والنظر واالعتبار، والتأمل والروية والفكر التصور،
والقيافة ن والتكهُّ باملقدمات النتائج واستخراج القياسات ووضع واألخبار الروايات
والزجر. النجوم بعلم بالكائنات واإلنذار املنامات ورؤية واإللهام، الوحي وقبول والفراسة
تُنسب التي وأما إليها، والوصول الغاية إىل البلوغ إىل وتأييد لها معاونة ذلك كل
منه الفيض وقبول لديه، والزلفى ربها إىل الُقْرب شهوُة فهي القدسية امللكية النفس إىل
﴿يَبْتَُغوَن بقوله: تعاىل هللا ذكر كما جنسها، أبناء ِمن دونها َمن عىل الجود وإفاضة
وقوله: اْألَْرِض﴾، ِيف ِلَمْن ﴿َويَْستَْغِفُروَن سبحانه: وقوله أَْقَرُب﴾، أَيُُّهْم اْلَوِسيَلَة َربِِّهُم إَِىل
كل إىل يُنسب ما جملة تفصيُل فهذا اآلية، َكاِتِبنَي﴾ ﴿ِكَراًما وقال: تَابُوا﴾، ِللَِّذيَن ﴿َفاْغِفْر
كلها تعمها التي فأما فيها، املركوزة الشهوات من بها واملخصوص النفوس، من جنٍس
األفضل الحال عن والنقص الفناء وكراهية الغايات وأكمل الحاالت أتم عىل البقاء فشهوُة

واألكمل.
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فصل

وتأملت وصفنا فيما النظر أنعمَت إن بأنك منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
هاتني أن وتيقنَت علمَت املوجودات؛ وعلة الكائنات مبادئ عن البحث وجودت ذكرنا، ما
املركوزة النفوس شهوات لجميع وقانوٌن أصٌل الفناء وكراهية البقاء شهوة أعني: الحالتني؛
وسجاياها، أخالقها لجميع وقواننُي أُُصوٌل جبلتها يف املركوزة الشهوات تلك وأن ِجِبلَِّتها، يف
كما — ومترصفاتها ومعارفها وصنائعها أفعالها لجميع وقواننُي أُُصوٌل األخالُق وتلك

الفصول. هذه يف سنبني
من الكائنات وجميع املوجودات ُكلِّ ِجِبلَِّة يف مركوزتني الحالتان هاتان صارْت وإنما
ومبدعها الكائنات وسبب املوجودات علة هو كان ا َلمَّ — ثناُؤُه َجلَّ — البارَي أن أجل
وأفضل غاياتها مدى أقىص إىل ومبلغها ومكملها ومتممها ومبقيها وموجدها ومخرتعها
أجل من صار الفناء؛ من يشء له يعرض ال البقاء دائم — ثناُؤُه َجلَّ — وكان حاالتها،
املعلول جبلة يف ألن وبغضه؛ الفناء وكراهية وشهوته البقاء محبة املوجودات جبلة يف هذا
يشءٌ — ثناُؤُه َجلَّ — للباري يعرض ال وإنما عليها، دائمًة داللًة العلة صفات بعُض يوجد
املوجودات سائُر وأما نفسه، من وبقاؤه لذاته الوجود علة أنه أجل من والفناء النقص من
الفناءُ لها عرض نقص أو يشء منها عدم ومتى وعلل، أسباٌب فلوجودها الكائنات وجميع
النباُت ذلك يف واملثال األكمل، والوجود األفضل الحال إىل البلوغ عن والقصوُر والنقُص
َ وتََغريَّ وانفسد هلك بقائها ومادة األجساد، هيوىل هو الذي الغذاء عدم متى فإنه والحيواُن؛

. واضمحلَّ
يمكنها ولم وإحساسها شعورها بطل هياكلُها بطلت متى نفوسها ُحْكُم وهكذا
النقص، حال عىل ولكن موجودة النفوس الحال بتلك فتكون وتأثرياتها، أفعالها إظهاُر
العقول بأوائل يعلم وقد النقص، حال عىل لكن موجوًدا يكون أجسادها تراب أن كما
قالت وقد النقص. عىل الوجود من وأفضل وأرشف ألذ األفضل الحال عىل الوجود بأن
ذاته، أجل من يراد والخري الخري، أجل من فهو يراد يشء كل بأن والفالسفة الحكماء

آخر. ليشء ال لنفسها تراد والسعادة السعادة، املحض والخري
فالسعادُة وأخروية، دنيويٌة نوعان السعادَة بأن اإليمان رسالة يف وبيَّنا قلنا وقد
والسعادة غاياته، وأتم حاالته أفضِل عىل يمكن ما أطول موجوٍد ُكلُّ يبقى أن هي الدنيويُة

غاياتها. وأتم حاالتها أفضل عىل اآلبدين أبد إىل نفس ُكلُّ تبقى أن األخروية
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جزئيٌة أجساٌم هي التي بأجسادها ُربطت إنما الجزئية النفوس بأن أخي يا واعلْم
الفضائل من والظهور الفعل إىل واإلمكان القوة يف ما كل وتخرج فضائلها تكمل ما كي
— البارَي أَنَّ كما لها، وتدبرياتها األجساد بهذه بارتباطها إال ذلك يمكن ولم والخريات،
هذا بإيجاد إال وإنعامه وأفضاله إحسانه وفيض جوده إظهار يكن لم — ثناُؤُه َجلَّ
ِمْن يحويه وما املحيط الفلك أعني: بالقدرة، املصنوع بالحكمة، املبني العظيم الهيكل

إياها. وسياسته لها وتدبريه الكائنات واملولدات واألركان والكواكب األفالك َساِئِر
الجبلة، يف املركوزة الشهوات من الفائدة وما الغرض ما ذكرنا: بما تبني قد وإذ
املنفعة طلب إىل النفوس الشهوات تلك تدعو أن وهي والخصال، األخالق من يتبُعها وما
أن فنريد عليها؛ والخصال األخالق تلك وتعينها عنها واملرضة املكروه ودفع ألجسادها
اإلنسان يكون ومتى املحمود، وما منها، املذموم وما الرش وما منها، الخري ما اآلن نبني

معاقبًا؟ أو بها مثابًا

رذيلة أو فضيلة وكونها بعضها عىل األخالق ترتب يف فصل (9)

األخالط من مركبًا جسده كان ملا اإلنسان بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلْم
الحكمة بواجب — ثناُؤُه َجلَّ — الباري جعل األربع الطبائع من مزاُجُه وكان األربعة،
أَْعَوَن ليكون لبعض؛ بعضها مطابقات مشاكالت مربعات أحواله وتصاريف أُُموره أكثر
يف مركوزة طبيعية بعضها وأفعاله أخالقه تجد أنك ذلك من وأدل، منه يراد ما عىل له
فكرية، عقلية وبعضها اختيارية، نفسانية وبعضها ذلك، من طرًفا ذكرنا كما الجبلة،

سياسية. ناموسية وبعضها
ومقدمة للنفس خادمة هي الطبيعة بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
وذلك له؛ ومقدمة للناموس خادٌم العقل وأن له، ومقدمٌة للعقل خادمٌة النفس وأن لها،
وبينته، فأظهرتْه باالختيار النفس جاءت الجبلة يف وركزته خلًقا أصلت إذا الطبيعة أن
وَقوََّمه َفَسوَّاُه والنهي باألمر الناموس جاء ثم وكمله َمُه فتَمَّ والروية بالفكر العقُل جاء ثم

وعدله.
عىل وكانت الجبلة، يف املركوزة الشهوات هذه الطبيعة من ظهرت متى أنه وذلك
بخالفه كانت ومتى خريًا. سميت ينبغي؛ ما أجل من ينبغي، الذي الوقت يف ينبغي، ما
ما أجل من ينبغي ما بمقدار ينبغي ما عىل وإرادته باختياره ذلك فعل ومتى ا، رشٍّ سميت
وإرادتُُه اختياُرُه كان ومتى مذموًما، كان بخالفه كان ومتى محموًدا، صاحبه كان ينبغي؛
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سمي بخالفه كان ومتى فاضًال، فيلسوًفا حكيًما صاحبه كان وصفنا ما عىل وروية بفكٍر
رذًال. جاهًال سفيًها

ما وفعل عنها ومنهيٍّا بها مأموًرا ورويتُُه وفكُرُه واختياره وإرادتُُه فعلُُه كان ومتى
بخالف كان ومتى عليها، ومجاًزى بها مثابًا صاحبُُه كان ينبغي ما عىل ينبغي كما ينبغي
يف املركوزة الشهوات أن ذكرنا بما تبني فقد عليها، ومعاقبًا بها مأخوذًا كان ذكرناه ما
ألن هي أجلها من املترصفات وجميع لها التابعة واألفعال منها املنتشئة واألخالق الجبلة

غاياتها. مدى أقىص إىل منها نوع كل ويبلغ حاالتها، أفضل عىل النفوس تبقى
َرتََّب ا َلمَّ — ثناُؤُه َجلَّ — الباري بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
متصًال أولها جعل حكمته؛ اقتضْت ما عىل املفردات األعداد كمراتب مراتبها النفوَس
املرتبة إىل دونها ما بها لرتتقي بينهما؛ املرتبة بوسائطها بأولها، متصًال وآخرها بآخرها،
تحت النباتية النفوس رتب أنه وذلك نهاياتها، وتمام غاياتها، مدى إىل ليبلغها فوقها؛ التي
لها، خادمة وجعلها اإلنسانية الناطقة تحت الحيوانية ورتب لها خادمًة وجعلها الحيوانية
تحت العاقلة ورتب لها، خادمة وجعلها الحكمية العاقلة تحت اإلنسانية الناطقة ورتب

لها. خادمة وجعلها امللكية تحت الناموسية ورتب لها، خادمة وجعلها الناموسية
رئيسها، مرتبة إىل نُقلت سياستها؛ يف أمره وامتثلت لرئيسها انقادت منها نفس فأية
أو علم يف متعلم أو تلميذ أي أن املشاهد من ذلك يف واملثال الفعل، يف مثلها وصارْت
أستاذه مرتبة إىل ما يوًما سيصري فإنه عليه، ودام ملعلمه وانقاد أستاذه أمر امتثل صناعة
املثال هذا فعىل وصفنا، ما مثل متأمل عاقل كل عىل هذا يخفى ال معلمه؛ مثل ويصري

مراتبها. يف النفوس ُل تَنَقُّ يكون
تنقل أن الحيوانية النفوس أحق بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
يف املتعوبة ألمره، املنقادة به، املستأنسة لإلنسان، الخادمة هي التي اإلنسانية رتبة إىل
والقياس املثال هذا وعىل القرابني، يف منها املذبوحة وخاصة خدمته، يف الشقية طاعته،
أوامر يف الخادمة هي التي املالئكة رتبة إىل تنتقل أن أحقها فإن اإلنسانية؛ النفوس حكُم
الفصل. هذا بعد سنبني كما أركانه، حفظ يف املتعوبة ألحكامه، املنقادة ونواهيه، الناموس
مترصفاتهم يف وطبقاٌت أصناٌف الناس بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
﴿َوَقْد تعاىل: بقوله ذكر كما — ثناُؤُه َجلَّ — هللا إال عددها يحيص ال الدنيا أُُمور يف
أرباُب منهم أن وذلك األقسام؛ السبعة هذه كلهم يجمعهم ولكن أَْطَواًرا﴾، َخَلَقُكْم
أرباب ومنهم واألموال، واملعامالت التجارات أرباب ومنهم واألعمال، والحرف الصنائع
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ومنهم السياسات، وأرباب واألجناُد والسالطنُي امللوُك ومنهم واألمالك، والعمارات البنايات
البطالة وأهل والعطل الزَّْمنَى ومنهم بيوم، يوًما واملتعيشون والخدامون املترصفون
السبعة هذه من طائفة وكل الناموس، يف واملستخدمون والدين العلم أهل ومنهم والفراغ،
إياها أكسبتهم ومآرُب، وسجايا وطباٌع أخالٌق منها صنف ولكل كثرية، أصناف إىل تنقسُم
— هللا إال عددها يحيص وال بعًضا، بعضها يشبه ال مترصفاتهم، لهم وأوجبتها أعمالهم،

وجل. عز
واألعمال والخصال والسجايا األخالق من إليه يحتاج ما منها نذكر أن نريد ولكن
يُْرَجى الذين أركانه الحافظون الناموس بأحكام املتمسكون الدين أهل والعلوم؛ واآلداب
أَْدُعو َسِبيِيل َهِذِه ﴿ُقْل ثناؤه: جل — هللا ذكر كما باستعمالها، والفوز بها النجاُة لهُم
وقال ِبَمَفاَزتِِهْم﴾، اتََّقْوا الَِّذيَن هللاُ ي ﴿َويُنَجِّ وقوله: اتَّبََعِني﴾، َوَمِن أَنَا بَِصريٍَة َعَىل ِهللا إَِىل
من كثرية وآيات اآلية، آخر إىل اْلُهَدى﴾ َلُه َ تَبنَيَّ َما بَْعِد ِمْن الرَُّسوَل يَُشاِقِق ﴿َوَمْن تعاىل:

املعاني. هذه مثل يف القرآن

األعمال حسب األخالق الناسيف مراتب يف فصل (10)

أُُموَرهم وتبينَت أحوالهم اعتربَت إذا الناس بأن منه، بروٍح وإيانا هللا أيدك أخي، يا اعلْم
وتتميمهم بنياتهم، تأسيسهم يف اإللهية النواميس لواضعي واألدوات كاآلالت كلهم وجدتَهم
هم الذين للملوك وخوًال خدًما تجدهم ثم أركانهم، وحفظهم رشائطها وتكميلهم أحكامها
واضعو رتبها كما وترتيبها، نظامها عىل وحراستها حفظها يف بعدهم ِمْن األنبياء ُخلفاءُ
األعداد كرتتيب مرتبات ومراتُب وطبقاٌت أصناٌف ذلك يف وهم بمراعاتها، وأمروا النواميس
الذين وأنصاره وأصحابه العدد، يف كالواحد مبدئه يف الناموس واضع أن وذلك املفردات؛
ومن كاملئات، بعدهم من جاء ومن كالعرشات، مناهجهم عىل تبعهم ومن كاآلحاد، اتبعوه
إىل بلغ ما بالًغا األلوف ومئات األلوف كعرشات بعدهم من جاء ومن كاأللوف، بعدهم

القيامة. يوم
وأشار بقوله — ثناؤه جل — هللا ذكر كما واحدة، جملة كلهم بذلك يصريون ثم
َفَلْم نَاُهْم ﴿َوَحَرشْ وقال: يَتََكلَُّموَن﴾ َال ا َصفٍّ َواْلَمَالِئَكُة الرُّوُح يَُقوُم ﴿يَْوَم املعنى: هذا إىل

ا﴾. َصفٍّ َربَِّك َعَىل وَُعِرُضوا * أََحًدا ِمنُْهْم نَُغاِدْر
املعقولة األُُمور يف النظر أنعمت إذا بأنك منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلْم
أمره ونفاذ الناموس صاحب أحواَل واعتربت وحدوده الناموس ألحكام التأمل وَجوَّْدَت
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بأن وعرفَت تبينَت له؛ وطاعتهم ونهيه أمره وامتثالهم وأنصاره، أتباعه نفوس يف ونهيه
أركانه بأن وتبينَت الثمانية، أركانه حفظ يف وقوامه وجوده وأن روحانيٌة، مملكٌة الناموس
كأنهم منهم صنف كل أصناف؛ ثمانيُة وهم وأنصاره، الناموس صاحب أتباُع هم الذين

الناموس. أركان من ركنًا حاملون قيام، صفٌّ
ِلَمْن ومعلموها رسومها عىل ألفاظه اظ وُحفَّ وكتبه تنزيله قراءُ هم األصناف فأوُل
لكي ذلك كل قبلهم؛ عمن أخذوا ما أتباعهم من بعدهم من إىل ليؤدوا ذراريهم؛ من بعدهم
أحكام وتبطل وتضمحل الدين معالم فتندرس وتنىس بعدهم من يجيءُ َمْن يجهلها ال
إىل ومؤدوها سريه وحافظو أحاديثه وناقلو أخباِرِه ُرواُة هم الثاني والصنف الناموس،
فال أخباره وتموت آثاُرُه فتندرس وينىس يجهل ال كي آخرهم إىل ليبلغوها بعدهم؛ من

تعرف.
ال كي حدوده؛ اظ وُحفَّ سننه وعلماءُ الناموس أحكام فقهاءُ هم الثالث والصنف
والصنُف الناموس، ويبطل وتضمحل الدين معالم فتندرس تنىس أو تستعمل فال تجهل
معانيه وجوه عن واملعربون املروية وأقاويله الظاهرة تنزيله ألفاظ املفرسون هم الرابُع
َمْن يجيء َمْن يجهلها ال كي ذلك كل بها؛ معرفتُُه وَقلَّْت عنها فهمه قرص ملن املختلفة
وتضمحل الدين معالُم فتندرس تُنىس أو الناموس أحكام يف وأتباعهم ذراريهم من بَْعَدُهم

الناموس. أحكام وتبطل
أتباع بالد ثغور الحافظون أعدائه، وُغزاُة املجاهدون أنصاُرُه هم الخامُس والصنُف
كما عليهم، دينهم أمر ويفسد أعداؤهم عليها يغلب ال كي وأنصاره؛ الناموس صاحب
الروم فعلت وكما املقدس، ببيت وهو إرسائيل، بني هيكل يف بإيلياء َ نَرصَّ بخت فعل

املسلمني. بثغور
والحارسون الجماعات ورؤساء ِتِه أُمَّ الناموسيف صاحب خلفاءُ السادسهم والصنف
سرية بغري يسريوا أن لهم املانعون املنكر، عن والنهي باملعروف باألمر أمته عىل رشيعته
أحكام فيفسد عالنية، أو ا رسٍّ خارجيٌّ يخرج ال كي اململكة؛ أطراف الحافظون الناموس،
مملكة يف الخرمي مزدك فعل كما والجهال العامة قلوب عىل وزوره بتمويهه الناموس

الفرس. ملك قباد
الهياكل، يف والُقوَّام والرهبان املساجد، يف والعباُد الزهاُد ُهُم السابُع والصنُف
الناموس، أحكام استعمال ترك من لهم املحذرون الناس الواعظون املنابر عىل والخطباء
الشهوات، يف للمنهمكني املزهدون بأمانيها، االغرتار من لهم املحذرون الدنيا، أُُمور الذامون
بها. املقرون اآلخرة نعيم إىل املشوقون عنها، للغافلني القيامة وأحوال املعاد أمر املذكرون
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والتزوُّد إليها للرحلة واالستعداد اآلخرة ِذْكُر يُنىس وال املعاد أمر يجهل ال كي ذلك كل
الناموس وضع يف األقىص الغرض هو هذا كان إذ الزاد؛ خري هو الذي التقوى الدنيا من

الفلسفية. الرياضيات من واملطلب والغاية اإللهي
واملعارف اإللهية العلوم يف والراسخون تنزيله تأويل علماء هم الثامُن والصنُف
الراشدون، والخلفاء املهديون األئمُة هم الذين الناموس أرسار َخِفيَّات العارفون الربانية،

يعدلون. وبه بالحق يقضون الذين

فصل

واعتربَت الثمانية األصناف هذه من صنف كل إىل ونظرَت تأملَت إذا بأنك أخي يا واعلْم
مراعاتها عىل وحرصهم الثمانية األُُمور هذه ِحْفِظ ِمْن به ومتعلقون عليه هم وما أحوالهم
جملتهم إىل جوهرك وصفاء بصريتك ونور قلبك بعني نظرت ثم وصفنا، كما برشائطها
الناموس صاحب أتباع ورأيت روحانية مملكة الناموس رأيت وفكرت؛ وهمك يف وتخيلتها
الناموس واضع ورأيت وتماثيل، محاريب من يشاء ما له ويعملون فيه يسعون وأنصاره
ربهم بحمد يَُسبُِّحون عرشه حاملون وهم ونهيه، أمره فيهم نافذًا عرشه عىل استوى قد
ملن كالسماء ألنهم أتباعهم؛ من بعدهم من وهم األرض، يف ملن ويستغفرون به، ويؤمنون

أسالفهم. من قبلهم وملن لهم، كاألرض بعدهم ومن بعدهم،
من ركنًا حفظها يف تحتاج الثمانية األصناف هذه من طائفٍة كل بأن أخي يا واعلْم
نرشحها أن نحتاج جميلة؛ وأخالق محمودة وخصال معلومة رشائَط إىل الناموس أركان
املحمودة والخصال الجميلة األخالق ِمَن والحفظُة القراءُ إليها يحتاج التي أما ونصفها:
العبارة وجودُة النغمة وطيب اللسان وتقويم األلفاظ فصاحُة فأولها املعلومة، والرشائط
منه يتعلم ملن والتواضع القراءة يف والنشاط الدرس ودوام الفهم وجودة الحفظ ورسعة
من الضجر وقلة عليه والشفقة يعلمه بمن والرفق وحرمته حقه ومعرفة له والتعظيم
وقلة منه العوض أخذ يف الطمع وقلة تلقينه ِمْن الصدر ِضيِق وترك وحفظه فهمه إبطاء

يعلمه. بما عليه املنة
األحاديث، وحملة األخبار أصحاب واألخالق الخصال هذه من إليها يحتاج التي وأما
بالكتابة وتقييدها رسمها عىل األلفاظ وضبط الكالم واستيفاء االستماع جودُة فأولها
األداء وحسن والصدق تمامها عن والنقصان فيها الزيادة من والحذر والتحرج والتحرُّز
اإلخبار له يصلح أو عنها سأل ملن ونرشها وبذلها بهيئتها عنها الحكاية ثم الكذب وتجنُّب
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للدين ونرصة لإلخوان نصيحة ذلك كل به؛ تليق وال له تصلح ال عمن وصوًال وطيها عنها،
اآلخرة. يف ثوابه وجزيل هللا وجه وابتغاء الناموس ولواضع

والرشائط واألخالق الخصال هذه من واملفتون والقضاُة الفقهاءُ إليها يحتاج التي وأما
واضُع َرتَّبَها التي الرتب معرفُة فأولها: بسبيله، هم بما منها والقيام فيها املحمودة
والحدود والحرام والحالل والنوافل والسنن والفرائض والنواهي األوامر من الناموس

واألحكام.
الواردة واملسائل الفتاوى يف األُُصول من الُفُروع استخراج وكيفية القياس معرفُة ثم
السؤال استفهام يف واالستقصاء الفتيا يف والتأني والتثبت األُُصول، يف ذكٌر لها ليس التي
املشكالت يف التحريج وترك املحذورات من الشبهات يف الرتخيص قلة ثم رشائطه، بجميع
وبذل لألقران الحسد وترك الجنس أبناء مع الخالف وقلة بالشبهات الحدود وَدْرء
األحكام، يف اإلصابة يف االفتخار وترك الجهال، عىل والتحنن والشفقة لإلخوان النصيحة
الدنيا، ُحطام يف الرغبة وقلة الجريان، ألذية واالحتمال بزالتهم، العلماء عىل الشنعة وقلة
مخالًفا قوله يكون ال وأن الناموس، أحكام بواجب والقيام الطمع وترك الفرج وعفة

لعمله.
أللفاظ املفرسون والرشائط واألخالق الخصال هذه من إليها يحتاج التي وأما
األلفاظ واستعماله التنزيل إيراده يف الناموس صاحب غرض معرفة فأولها التنزيل،
يحتملها وما واألقاويل، الكالم تصاريِف معرفِة يف اتساٌع له يكون أن ثم املعاني، املشرتكة
استخراج يف غور وبعد بحث جودة له ويكون الناموس، واضع غرَض يؤكد مما املعاني من
املتعلمني، فهم من ويقرب املستمعني، عقول تحتمل ما بحسب عنها العبارة ولطف املعاني
إليها يشري التي املعاني يف وال وعباراته أقاويله يناقض ال ما القلب يقظة من له ويكون

وبيانه. وكالمه وأقاويله الناموس واضع تنزيل أللفاظ تفسريه يف
إيراده يف الناموس واضع بغرض عارًفا املفُرس يكن لم متى بأنه أخي يا واعلم
من األلفاظ تلك من له تخيل وبيانه، وعباراته وأقاويله تنزيله يف املعاني املشرتكة األلفاظ
من املستمعني فأفهم فيها، أراد ما سوى وتوهم الناموس، واضع إليه أشار ما غري املعاني
واضع دين غري ومذهبًا دينًا ذلك له فصار به، علم ما املتعلمني وَعلََّم هو، تخيل ما تفسريه
بذلك ويكون يشعر، ال وهو الرشيعة يف اعتقاده يف له مخالًفا وكان وطريقته، الناموس
هذا من أخي يا فاحذْر يدري، وال املصلحني من أنه يظن وهو الناموس، أحكام يف مفسًدا
يكون. الباب هذا من أكثُرها رشائعهم وأحكام الناموس واضعي ديانات فساد فإن الباب؛
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الناموس واضع أنصار والرشائط واألخالق الخصال هذه من إليها يحتاج التي وأما
عىل وغريٌة للدين تعصٌب لهم يكون أن وأنصاره أتباعه بالد ثغور والحافظون أعدائه وغزاة
بالعداوة املجاهرين األعداء عىل وحنق عليه، يدخل فساد أجل من وحمية الناموس، ُحْرَمة
عند النفس وشجاعة منهم، الهيبة وقلة أحكامه فساد املريدين ودينه، الناموس لواضع
أوقات يف الحذر وأخذ العدو، غدر من القلب وتيقظ الجوالن، عند الحركة وخفة الرباز،
يف ومخادعة قتال، غري من استوى ما للظفر الحيلة وطلب بقلتهم االغرتار وقلة الغفلة
عز — هلل الذكر وكثرة اللقاء، عند وصرب واألكفاء األقران إىل الرباز يف ومبادرة الحروب،
النهب، يف الرغبة وقلة العار، من فيه يكون وما الفرار من واألنفة به، واالستعانة — وجل
العدو، هزيمة عند اإلفساد وترك هلل، الشكر وكثرة الظفر، عند الحريم هتك من والتقية
َعَدد كثرة عند اإلعجاب وترك بالعهد، والوفاء الهدنة، عند الصلح وقبول األسري، ورحمة

واألنصار. األعوان
واملذكرون والعباد الزهاد والرشائط واألخالق الخصال هذه من إليها يحتاج التي وأما
باليسري القناعة األمر ومالك الدين أساُس هي التي فأولها املعاد؛ وذكر اآلخرة أمر للناس
يف االنهماك عن النفس وصيانة وَلذَّاِتها، متاعها ِمْن بالقليل والرضا الدنيا، حطام من
الحاجات طلب يف الحرص وقلة والكرامة، والجاللة املنزلة طلب وترك ولذاتها، شهواتها
الخلطة وترك الجنس، أبناء مع والصالة بالصوم والعبادة العلم، بطلب واالشتغال فيها،
وزوال الدنيا نعيم وفناء املوت ذكر وكثرة الخلوات، يف والتفرُّد أبنائها، من فيها الراغبني يف
الدارسة واملنازل الخربة والدور بها، واالعتبار املاضية، القرون آثار إىل والنظر ملكها،
يف والتفكر املاضية، امللوك سري وأخبار الحكماء كتب يف والنظر الخالية، لألمم العافية
تصاريف واعتبارهم الدنيا وصفهم يف التجربة ذوي الحكماء ألسنة عىل املرضوبة األمثال
القرار دار اآلخرة نعيم إىل االشتياق وشدة املعاد، بأمر والتيقن الحدثان، ونوائب الزمان

رفيًقا. أولئك وَحُسَن والصالحني والشهداء والصديقني النبيني من األبرار مع
الناموس، واضع خلفاء والرشائط واألخالق الخصال هذه من إليها يحتاج التي وأما
يف والسياسة والتدبري الدنيا أُُمور يف والرياسة امللك يف خلفاُؤُه إحداهما طائفتان؛ وهم
إىل يحتاج الباب هذا كان إذ رسالة؛ له أفردنا فقد أهله؛ عىل الناموس أحكام ظاهر حفظ

كثري. ورشح طويل خطب
الراشدون؛ والخلفاء املهديون األئمُة هم الذين الناموس أحكام أرسار يف خلفاُؤُه وأما
وخمسني إحدى يف وطرائقهم ومعارفهم وعلومهم ورشائطهم وخصالهم أخالَقهم بَيَّنَّا فقد
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هللا أيدك الرحيم، البارُّ األخ أيها فُقْم منها. واحدة الرسالة وهذه وَدوَّنَّاها، عملناها رسالة
يف كانوا حيث إخواننا جميع وأخربْ بحقها، والقيام بواجبها بالعمل منه، بروح وإيانا

كفاعله. الخري عىل الدالُّ إذ األخر؛ والرسائل الرسالة هذه يف بما البالد
حفظهم يف معه أتباعه وحكم الناموس صاحب خصال من طرًفا ذكرنا بما بيَّنا وقد
يف أحوالهم كيفية من طرًفا نذكر أن فنُريد الدنيا، يف أحوالهم وتصاريف الناموس أركان
اإللهية النواميس َوْضِع يف األقىص الغرُض هو هذا كان إذ أحكامها؛ وتصاريف اآلخرة

النبوية. الديانات وسنن
وظواهر وباطنًا، ظاهًرا العالم هذا يف املوجودات من يشءٍ لكل بأن أخي يا فاعلم
هذا يف املوجودة األشياء أحد هو الناموس وأن ومخ، لب وبواطنها وعظام، قشوٌر األُُمور
وعلماء الرشيعة أهل يعلمها بينٌة، ظاهرٌة وحدوٌد أحكاٌم وله الناس، كان منذ العالم
الخواص إال يعرفها ال وبواطُن أرساٌر وحدوده وألحكامه والعام، الخاص من أحكامها

العلم. يف والراسخون منهم،
واآلخرة الدنيا وأن جميًعا، والدنيا الدين لصالح ُوِضَع الناموس بأن أخي يا واعلم
مختلفات وصفتهما وحقيقتهما ومعناهما مضادان، واسماهما متقابلتان داران هما
وبنون أهٌل ولهما اآلخرة، وهي كاللب واألُخرى الدنيا، وهي كالقرشة إحداهما متضادات؛
نرشحها أن نحتاج متضادات؛ متخالفاٌت وأعماٌل وسجايا وأخالٌق صفاٌت وبنيهما وألهلهما
من كل ويعرفها ليعلمها أهلها؛ بني ونميز حقيقتها، وبني بينها الفرق ونذكر ونفصلها
يتعاطاها التي املعارف وأجل العلوم أرشف من هو كان إذ العلم؛ هذا ويريد يفهم أن أراد

العلوم. سائر من الناس
وأما ر، التأخُّ من واآلخرة والقرب، الدنو من مشتقٌّ فاسُمها الدنيا أما فنقول:
يوم إىل الجسد والدة يوم من اإلنسان عىل تجري أُُموٍر تصاريُف هي فالدنيا حقيقتُهما
عىل تجري أُُمور تصاريُف هي واآلخرة إياه، ومفارقتها النفس والدُة هو الذي املمات
الداهرين. ودهر اآلبدين أبد بعدها ما إىل الجسد النفس ومفارقة املمات يوم من اإلنسان
حني؛ إىل ومتاًعا عرًضا الدنيا الحياة سمى — ثناُؤُه َجلَّ — هللا بأن أخي يا واعلْم
والغرض القصد يكن ولم اآلخرة، طريق يف عرض عارض الدنيا يف اإلنسان كون ألن
املكث طول والقصد الغرض يكن لم الرحم يف الكون يف الغرض أن كما فيها، املقام
سفينة هو الجسد هذا يف النفس كوُن فكذلك الدنيا، إىل وجواًزا طريًقا ولكْن هناك، واملقام
هنالك الكون دون الدنيا إىل الوروُد يكن لم أنه وذلك اآلخرة، الدار إىل ومعرب ومركوب
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أيًضا فهكذا النطفة، مسقط رسالة يف بَيَّنَّا َكَما صورته وتكميل الجسد، بنية لتتميم زمانًا
يكن لم أنه وذلك بعدها؛ ما إىل وجواز طريق هو زمانًا فيها والكون الدنيا يف املكث حكم
أحوال تتم ما لكي ما زمانًا فيها والكون الدنيا عىل الجواز دون اآلخرة الدار إىل الورود
املوت. حكمة ورسالة صغري، عالم اإلنسان رسالة يف بَيَّنَّا َكَما فضائلها، وتكمل النفس،

والجمعات: األعياد يف املنابر عىل الخطب يف قيل ووصفناه ذكرناه الذي املعنى ولهذا
األصالب ومن تُنقلون، دار إىل دار من ولكن لألبد، ُخلقتم إنما أنكم الناس أيها اعلموا
إىل أو الجنة إىل الربزخ ومن الربزخ، إىل الدنيا ومن الدنيا، إىل األرحام ومن األرحام، إىل
َال إَِليْنَا َُّكْم َوأَن َعبَثًا َخَلْقنَاُكْم ََّما أَن ﴿أََفَحِسبْتُْم بقوله: — وجل عز — هللا ذكر كما النار،
اْآلِخَرُة اُر الدَّ ﴿ِتْلَك وقوله: اْآلِخَرَة﴾، يُِريُد َوهللاُ نْيَا الدُّ َعَرَض ﴿تُِريُدوَن وقوله: تُْرَجُعوَن﴾،
التزهيد يف القرآن يف كثرية وآيات َفَساًدا﴾ َوَال اْألَْرِض ِيف ُعلُوٍّا يُِريُدوَن َال ِللَِّذيَن نَْجَعلَُها
َكانُوا َلْو اْلَحيََواُن َلِهَي اْآلِخَرَة اَر الدَّ ﴿َوإِنَّ تعاىل: قوله مثل اآلخرة، يف والرتغيب الدنيا يف
عنها ولكنهم أشد، طلبها يف وحرصوا أكثر فيها لرغبوا الدنيا أبناء يعني يَْعَلُموَن﴾؛
والراحة، والفرح والرسور واللذات النعيم من هناك ما يدرون ال جاهلون، ساهون غافلون
َوأَنْتُْم اْألَْعنُيُ َوتََلذُّ اْألَنُْفُس تَْشتَِهيِه َما ﴿ِفيَها بقوله: واخترص — وجل عز — هللا ذكر كما

َخاِلُدوَن﴾. ِفيَها
الدنيا بطلب ذلك عند اشتغلوا عنها وغفلوا اآلخرة، أمور الدنيا أبناء جهل فلما
وتلك يشهدونها، لهم محسوسٌة ألنها فيها؛ الخلود وتمنوا وشهواتها، ولذاتها ونعيمها
أشار وإليهم لها والطلب فيها والرغبة عنها، البحث فرتكوا الحواس، إدراك عن غائبٌة
َغاِفلُوَن﴾. آيَاِتنَا َعْن ُهْم َوالَِّذيَن ِبَها َواْطَمأَنُّوا نْيَا الدُّ ِباْلَحيَاِة ﴿َوَرُضوا ثناؤه: جل — بقوله
األرواح عالم ألنها الحيوان؛ اآلخرة الدار سمى — ثناُؤُه َجلَّ — هللا بأن أخي يا واعلم
تكسبها وإنما بطبائعها، موات األجسام وجواهر األجسام، عالم والدنيا النفوس، ومعدن
والضياء النور الهواء الشمس تكسب كما ومعها، فيها بكونها واألرواح النفوس الحياة
معها، بكونها الحياة األجساد تكسب التي هي النفوَس أَنَّ عىل الدليل وفيه عليه، بإرشاقها
والتصاريف واألصوات والشعور والحركة الحس من املوت قبل األجساد حال ِمْن يرى وما
ال مما الجسد، النفس مفارقة سوى شيئًا هو ليس الذي املوت عند ذلك فقدانها وكيفية

أحكامه. موجبات يف بعقله منصف عاقل كل عند به خفاء
باآلخرة ُمِقرُّون وأنصارهم الناموس واضعي أتباع ِمْن الناس أكثَر ِبأَنَّ أخي يا واعلْم
أبنيتها وال كيفيتها وال حقيقتها ما يدرون وال ماهيتها، يعرفون ال ولكنهم بها، مؤمنون

269



األول) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

األرواح بعالم ُمِقرُّون املتفلسفني من كثريٌ أيًضا وهكذا إليها، الوصول وقت متى وال
الوصول. كيف وال نحوها الطريق كيف يدرون ال أيًضا أكثرهم ولكن النفوس، وجواهر
جميًعا الفريَقني ِكَال إليه يحتاج ما والعقلية الناموسية رسائلنا يف نحُن بَيَّنَّا وقد
كلهم الناس إن اآلن: فنقول اآلخرة، وما الدنيا ما ذكرنا بما تبني قد وإذ املعنى؛ هذا يف
اثنني، قسمني اآلخرة يف ينقسمون ولكنهم وأهلها، الدنيا أبناء هم كما وأهلها اآلخرة أبناءُ
فهم وأشقياؤهم الدنيا بني سعداءُ فأما وأشقياء، سعداء اثنان: قسمان الدنيا يف هم كما
نذكره أن نحتاج الذي ولكن مشاهد، هو هذا كان إذ ِذْكِرِهم؛ إىل نحتاج ولسنا معروفون
بعد إال يعلم ال خفيٍّا أمًرا هذا كان إذ وأعمالهم؛ وأخالقهم اآلخرة أبناء سعداء عالمات

والعالمات. والدليل والرشح الوصف

أقسام أربعة السعادة الناسيف انقسام يف فصل (11)

فمنهم أقسام، أربعة وشقائهما واآلخرة الدنيا سعادة يف ينقسمون الناس أن أخي يا اعلم
الدنيا يف أشقياء ومنهم جميًعا، فيهما أشقياء ومنهم جميًعا، واآلخرة الدنيا يف سعداء

اآلخرة. يف أشقياء الدنيا يف سعداء ومنهم اآلخرة، يف سعداء
واملتاع املال من الدنيا يف حظهم وفر الذين فهم جميًعا واآلخرة الدنيا يف السعداءُ فأما
وقدموا به، وقنعوا بالقليل، ورضوا البلغة، عىل منها فاقترصوا فيها ومكنوا والصحة،
ِمْن ِألَنُْفِسُكْم ُموا تَُقدِّ ﴿َوَما بقوله: تعاىل هللا ذكر كما ألنفسهم، ذخريًة اآلخرة إىل الفضل
يف كثرية وآيات ا﴾ َحاِرضً َعِملُوا َما ﴿َوَوَجُدوا سبحانه: هللا وقال ِهللا﴾، ِعنَْد تَِجُدوُه َخرْيٍ

املعنى. هذا يف القرآن
ومكنوا متاعها من حظهم وفر الذين فهم اآلخرة أبناء وأشقياء الدنيا أبناء سعداء وأما
ولم الناموس، بزواجر يتعظوا ولم وتكاثروا، وتفاخروا وتلذذوا فتمتعوا فيها وارتقوا منها
وأرسفوا، وبغوا وطغوا املقدار، وتجاوزوا حدوده، وتعدوا ألمره، يأتمروا ولم له، ينقادوا
ِيف َطيِّبَاِتُكْم ﴿أَذَْهبْتُْم ثناُؤُه: َجلَّ — بقوله إليهم أشار الذين وهم املرسفني، يحب ال وهللا
نُْؤتِِه نْيَا الدُّ َحْرَث يُِريُد َكاَن ﴿َوَمْن وقال: اآلية، آخر إىل ِبَها﴾ َواْستَْمتَْعتُْم نْيَا الدُّ َحيَاِتُكُم

هؤالء. وصف يف القرآن يف كثرية وآيات نَِصيٍب﴾، ِمْن اْآلِخَرِة ِيف َلُه َوَما ِمنَْها
مصائبهم وكثرْت فيها، أعماُرُهم طالْت الذين فهم اآلخرة وسعداء الدنيا أشقياءُ وأما
وكثرْت أهلها، خدمة يف أبدانهم وفنيْت طلبها، يف عنايتُُهم واشتدت أيامها، تصاريف يف
ولم الناموس، بأوامر وائتمروا ولذاتها، نعيمها من بيشء يحَظْوا ولم أجلها، ِمْن هموُمُهم
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أَْجَرُهْم اِبُروَن الصَّ يَُوىفَّ ﴿إِنََّما القرآن: من كثرية آيات يف ذلك هللا ذكر وقد ُحُدوَده، ْوا يَتََعدَّ
ِحَساٍب﴾. ِبَغرْيِ

منها، يمكنوا ولم الدنيا، من حظهم بخسوا الذين فُهُم واآلخرة الدنيا أشقياء وأما
ينالوا ولم مهمومة، ونفوٍس متعوبٍة بأبداٍن أعمارهم ُطول فيها فعاشوا طلبها، يف وشُقوا
يَتَِّعُظوا ولم حدوده، وتجاوزوا ألحكامه، ينقاُدوا ولم الناموس، بأوامِر يأتمروا لم ثم خريًا،
واآلخرة الدنيا خرسوا الذين فهم أركانه، ِحْفظ يف وال بنيانه عمارة يف يعملوا ولم بزواجره،

املبني. الخرساُن هو ذلك جميًعا،

فصل

يف داخًال يكون أَْن ِمْن الناس من أحٌد يخلو ال أنه عقلية بأقسام ذكرنا بما تبني قد وإذ
اآلخرة أبناء وأخالق وطباعهم، الدنيا أبناء أخالق نذكر أن فنُريد األربعة، األقسام تلك أحد

بينهم. الفرق ليعرف وسجاياهم؛
ركزتها التي هي الدنيا بني أخالق بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا اعلم
كلفة، وال اجتهاد وال روية وال فكرة وال اختيار وال منهم كسٍب غري من الجبلة يف الطبيعُة
عنها، املرضة ودفع األجساد منافع طلب يف البهائم مثل عليها ويعملون فيها يسعون فهم
أبناء أخالق وأما َلُهْم﴾، َمثًْوى َوالنَّاُر اْألَنَْعاُم تَأُْكُل َكَما ﴿يَأُْكلُوَن ذكره: تعاىل هللا قال كما
باتباع وإما والروية، والفكر العقل بموجب إما باجتهادهم، اكتسبوها التي فهي اآلخرة
وكثرة فيها، الدءوب بطول لهم عادة ذلك عند وتصري سنبني، كما وتأديبه، الناموس أوامر
ِلْإلِنَْساِن َليَْس ﴿َوأَْن بقوله: تعاىل هللا ذكر كما ويثابون، يجاَزون وعليها لها، االستعمال

اْألَْوَىف﴾. اْلَجَزاءَ يُْجَزاُه ثُمَّ * يَُرى َسْوَف َسْعيَُه َوأَنَّ * َسَعى َما إِالَّ
وَفكَّْرَت بعقلك، النظر أنعمت إذا بأنك منه، بروٍح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
ووعده وترهيبه وترغيبه وحدوده وأحكامه ونواهيه الناموس أوامر وتأملت برويتك،
الناس، طباع يف ما بخالف هي أوامره أكثر أَنَّ وتبينت عرفت وتهديده؛ وزجره وعيده
والتلذذ، والنعيم الراحة طلب أو الشهوات تََركُّب من مركوٌز الجبلة يف هو عما ونواهيه

الجبلة. يف مركوز هو وما
وبالطهارة والعطش، الجوع شدة عند والرشب األكل وترك بالصيام أمر أنه وذلك
وشدة القلة عند وباملواساة الوطيء، الفراش عىل النوم وترك الصالة يف وبالقيام الربد، عند
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عند وبالشجاعة الغضب، سورة عند وبالحلم الشهوة، هيجان عند وبالتعفف الحاجة،
وبالرضا الشدائد، عند وبالصرب الحكومة، عند وبالعدل املقدرة، عند وبالعفو املخاوف،
وبصدق الكسل، عند والتشمري وباالجتهاد املصائب، عند العزاء وبحسن املقادير، ُمرِّ عند
وبالزهد املغيب، عند العهد وبوفاء الفقر، شدة عند وبالسخاء منه، الخوف شدة عند القول
يف التي والسجايا واألخالق واألعمال األفعال هذه شاكل وما منها، التمكن عند الدنيا يف
صىل — هللا رسول ُسئل أنه الخرب يف ويُروى غريها، مركوٌز الطباع ويف خالُفها الجبلة
َوأَْعِرْض ِباْلُعْرِف َوأُْمْر اْلَعْفَو ﴿ُخِذ وجل: عز — هللا قول معنى عن — وآله عليه هللا
ظلمك، عمن عفُوك سبعة: وهي األخالق، مكارَم اآلية هذه يف جمع فقال: اْلَجاِهِلنَي﴾، َعِن
ملن ونصيحتك إليك، أساء من إىل وإحسانك قطعك، ملن وصلتك حرمك، من وإعطاؤك

أغضبك. عمن وحلمك اغتابك، ملن واستغفارك ك، َغشَّ
إليهم أشار الذين هللا أولياء ِمن الكرام أخالِق أمهاُت هي هذه بأن أخي يا واعلم
﴿ُرَحَماءُ وقوله: اآلية، آخر إىل َهْونًا﴾ اْألَْرِض َعَىل يَْمُشوَن الَِّذيَن الرَّْحَمِن ﴿وَِعبَاُد بقوله:
ثناُؤُه: َجلَّ — بقوله إليهم أشار الذين املالئكة أخالُق وهي ًدا﴾ ُسجَّ ُركًَّعا تََراُهْم بَيْنَُهْم
منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا اآلن انظر اآلية، َحْوَلُه﴾ َوَمْن اْلَعْرَش يَْحِملُوَن ﴿الَِّذيَن
وأهل هللا أولياء من تكون أن تريد كنت إن فيها وتفكر الكرام، أخالق من ذكرناه ما إىل
وروية منك باجتهاٍد بأخالقهم َوتََخلَّْق بهم، فاقتد الربرة، الكرام مالئكته حزب ومن جنته،
وجبلًة وطبيعًة عادًة لك لتصريَ بها؛ دربة وُطول لها استعمال وكثرة شديدة وعناية
وجنود الشياطني إخوان أخالق ودع املفارقة، عند مصورة نفسك يف وتبقى مركوزة،

أجمعني. إبليس
الجسد، النفس مفارقة عند املوت بعد اإلنسان يصحب ليس بأن يقينًا علًما واعلم
هذه من يداه كسبت ما إال واملتاع، واألهل املال من الدنيا يف يملك ما كل من معه ويبقى
قال كما وأضمرها، اعتقدها التي واآلراء واملعارف والعلوم لها، املشاكلة واألعمال األخالق
َعِملُوا َما ﴿َوَوَجُدوا ثناُؤُه: َجلَّ — هللا وقال إليكم، ترد أعمالكم هي إنما ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول

ا﴾. َحاِرضً
الجبلة؛ يف مركوزًة طبيعًة جعلْت إنما وسجاياهم الدنيا بني أخالق بأن أخي يا واعلْم
اآلخرة أبناءُ فأما ذلك، يف عللهم فأُزيحت لها، مستعدين غري جاهلني الدنيا إىل وردوا ألنهم
أعلموا بما اآلخرة إىل ورودهم قبل عللهم أزيحت ألنهم معتادة؛ مكتسبًة أخالُقُهم فصارْت

طلبها. يف وجدوا منها، وأنذروا بها، وبرشوا عنها، وأخربوا بها،
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واالستطاعة البيان من إليه يحتاجون فيما عللهم وأزيحت طريقها، لهم وأوضح
مما ذلك شاكل وما والرتهيب والرتغيب والوعيد والوعد والنهي واألمر والهداية والقدرة
يكون لئال وقضاياها؛ العقول موجبات ويف وحدودها، النواميس أحكام يف واضٌح بنٌي هو

املركوزة. والعقول الرسل بعد حجٌة هللا عىل للناس
يف مركوزة الدنيا أبناء أخالق َكْون يف السبب وما العلُة ما ذكرنا بما تبني قد وإذ
ما املكتسبة األخالق ِمْن أَنَّ نبني أن فنريد معتادة؛ مكتسبة اآلخرة أبناء وأخالق الجبلة،
ومنها وقضاياه، العقل بموجب هي ما منها املحمودة وأن محمودة، هي وما مذمومٌة هي

منها. املذمومة ُحْكُم وهكذا وأوامره، الناموس أحكام بموجب هي ما
أحوال يف برويته وتفكر بعقله نظر إذا القلب ذكي عاقل كل بأن أخي يا واعلم
بأن له وتبني عرف، دنياهم؛ يف أمورهم تصاريف واعترب طبقاتهم، بني وميز الناس،
وآداب وسجاياهم امللوك أخالق بأن له ويتبني ويعلم وسوقة، وملوًكا ا وعامٍّ ا خاصٍّ منهم
أحٌد يرتك ال بأنه ويعلم والسوقة، العامة أخالق خالف وينادمهم يصحبهم وَمْن أتباعهم
وهيبة ووقار وسكون وعلم أدب بعد إال امللوك مجالس إىل يدخل أن والسوقة العامة من

له. داللة هذا يف فيكون وجاللة،
ملكوت إىل يصعد أن يثق وال به، يليق وال الناس، من أحًدا يمكن ال أنه فيعلم
نفسه تهذيب يف شديدة عناية بعد إال املالئكة زمرة يف والدخول األفالك وسعة السماوات
هو ما إصالح يف ذلك عند فيجتهد معلوماته، وحقيقة اعتقاده وصحة أخالقه وإصالح
اجتهاُدُه إليه ويؤدي عقله، قضية توجبه ما بحسب مذموم هو ما ويتجنب منها، فاسٌد

الفلسفية. السياسة كتب يف مذكوٌر هو كما
كان إذ وصفنا؛ ما يفعل أن عاقل كل مكنة يف يكن لم ملا أنه أخي يا واعلْم
عليهم، ذلك تعاىل هللا َف َخفَّ قوي؛ ونظر دقيق، وبحث شديدة، عناية إىل فيه يحتاج
أمرهم بامتثال وأمرهم املرضية، الوصايا مع مؤيدين اإللهية النواميس واضعي وبعث
وأمروهم العبادات، وبيوت الصلوات ومواضع والبيع واملساجد الهياكل لهم فبنَوا ونهيهم،
وخشوع وورع وأدب ووقار بسكينة الزينة ولبس ونظافة طهارة بعد إليها بالدخول
وأسواقهم بيوتهم يف يفعلوها أن وجائًزا لهم مباحة كانت أشياء وترك واستغفار، وتسبيح
تكون أن ينبغي هكذا أنه فهم عاقل لكل داللة ليكون ذلك كل وطرقاتهم؛ ومجالسهم
وأيام عمره طول السماوات ملكوت إىل بروحه ويعرج الجنة، يدخل أن يريد َمْن سرية
إىل بروحه يعرج أن ويستاهل فيستحق ثابتة، وطبيعة وجبلة له عادة لتصري كلها؛ حياته
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يعني يَْرَفُعُه﴾ اِلُح الصَّ َواْلَعَمُل الطَّيُِّب اْلَكِلُم يَْصَعُد ﴿إَِليِْه بقوله: تعاىل هللا ذكر كما هناك
املؤمن. روح

يف وامللل الديانات كل يف املنابر عىل الخطب من يسمع فيما عاقل كل تفكر فإذا
وصفنا. ما وصحة قلنا ما حقيقة له تبني والجمعات، األعياد

للخاص عموم دعوتهم ألن مفننة؛ كثرية وصايا النواميس لواضعي أن أخي يا واعلْم
ينبغي ما طبقة لكل فبينوا األحوال، مختلفو — أتباعهم أعني — وهم جميًعا؛ والعام
لهم والتصديق به، جاءوا بما اإلقرار إىل الدعوُة هي كلهم عمهم الذي ولكن لها، ويصلح

يعلموا. لم أو أتباعهم ذلك علم الغائبة، األُُمور من عنه خربوا بما
فآمنوا َجِميًعا﴾ إَِليُْكْم ِهللا َرُسوُل إِنِّي النَّاُس أَيَُّها ﴿يَا تعاىل: قال كما اإليمان هو هذا
معلومٌة معروفٌة هي كثرية أشياء عن ونهاهم بأشياء هذا بعد أمرهم ثم ورسوله، باهلل
تُْرَجُعوَن يَْوًما ﴿َواتَُّقوا قوله: به ختمها ما آخر ولكن وفقهائهم، الرشيعة أهل علماء عند
آخر هذا بأن الخرب يف ويرَوى يُْظَلُموَن﴾، َال َوُهْم َكَسبَْت َما نَْفٍس ُكلُّ تَُوىفَّ ثُمَّ ِهللا إَِىل ِفيِه

القرآن. من نزل ما
ألوامر مماثلٌة لعباده تعاىل هللا أوامر بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
تََفرََّس إذا أنهم آدابهم ومن الرؤساء من وكثري والخلفاء امللوك سنة ِمن أن وذلك امللوك،
وتأديبه تعليمه يف عناية أفضل به ُعني والفالح؛ النجابَة عبيده أو أوالده أحد يف أحدهم
وسوء اآلداب ترك عن ونهاه الشهوات، يف واالنهماك واللهو اللعب من وحماه ورياضته،
مهذبًا ويكون ليتخرج ذلك كل واألخيار؛ والعقالء الرؤساء بأخالق يليق ال وما األخالق

وامللك. الرياسة يف أبيه ومكان ملواله خليفة يكون أن منه يُراد ما لقبول متهيئًا
من به أمرهم فيما املؤمنني من وأوليائه وُرُسله ألنبيائه تعاىل هللا تأديُب كان وهكذا
َخاَف َمْن ا ﴿َوأَمَّ تعاىل: قال كما — أنفسهم هوى اتباع من عنه ونهاهم رضوانه اتباع
من كثريًا إن أيًضا وهكذا اْلَمأَْوى﴾ ِهَي اْلَجنََّة َفِإنَّ * اْلَهَوى َعِن النَّْفَس َونََهى َربِِّه َمَقاَم
ونهيه أمره بامتثال نفسه أخذ ذكرنا ما مواله أو أبيه من أحس إذا وعبيدهم امللوك أوالد
فهكذا العظيم، والخطب الجليل األمر من يرجو ِلما ذلك كل هواه؛ واتباع شهواته وترك

هللا. لقاء يرجون الذين املؤمنني من هللا أولياء حكم
يرجون ال الذين األشقياء وعبيدهم والرؤساء امللوك أوالد من واملدابريُ املتخلفون وأما
فيما يفكرون وال لهم، يُقال ما يسمعون وال يؤمرون، ما يقبلون ال فهم يوعدون؛ ما
هوى وارتكاب شهواتهم طلب يف ونهارهم ليلهم يسعون بل والرتهيب، الرتغيب من يُقال
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والسلطان والنهي واألمر الرياسة من إخوانهم ينال ما يحرمون أنهم جرم فال أنفسهم،
يكونوا أن غري ليشء يصلحون فال امللوك أوالد من املدابري هؤالء فأما والكرامات، والِعزِّ

إخوتهم. عند معتقلني أو أعدائهم، عند رهائَن
ينال ما يحرمون اآلخرة؛ يف والفاسقني واملنافقني الكافرين ُحكم أخي يا فهكذا
تركوا ِلما لهم عقوبة واللذات؛ والرسور والدرجات واملراتب والقرب الكرامات من املؤمنني
كما والجزاء، الثواب وحرموا الهدى، عن وضلوا أنفسهم، هوى وارتكبوا ربهم، وصية من
َوَقْلِبِه َسْمِعِه َعَىل َوَختََم ِعْلٍم َعَىل هللاُ َوأََضلَُّه َهَواُه إَِلَهُه اتََّخذَ َمِن ﴿أََفَرأَيَْت تعاىل: هللا قال

اآلية. ِغَشاَوًة﴾ ِه بََرصِ َعَىل َوَجَعَل
فنقول: ألوالدهم، امللوك لتأديب مماثل للمؤمنني هللا تأديب أن ذكرنا بما تبني قد وإذ
الطبيب لوعيد مماثٌل والفاسقني واملنافقني للكافرين وعذابه ووعيده وعده أن أخي يا اعلم
وعده هللا ذكر وقد واللذات، اآلالم رسالة يف بَيَّنَّا َكَما العليل، الجاهل لولده الحكيم املشفق
تعاىل: قوله مثل آية؛ ألف من نحو يف القرآن يف واملنافقني للكافرين ووعيده للمؤمنني
— هللا جعل وإنما اآلية، اْألَنَْهاُر﴾ تَْحِتَها ِمْن تَْجِري َجنَّاٍت َواْلُمْؤِمنَاِت اْلُمْؤِمِننَي هللاُ ﴿وََعَد
كثرية فضائَل تجمع خصلة اإليمان ألن اآلخرة؛ ونعيم الجنان املؤمنني ثواب — ثناُؤُه َجلَّ
الكافرين عىل ويتميزون بها يُعرفون عالماٌت فللمؤمنني عقلية، كثرية ورشائَط ملكية
نحتاج ولكن املؤمنني، وخصال اإليمان رسالة يف العلم هذا من طرًفا بينا وقد واملنافقني،
تعاىل هللا أمر كما للغافلني، وموعظة تذكاًرا ليكون منها؛ طرًفا الرسالة هذه يف نذكر أن

اْلُمْؤِمِننَي﴾. تَنَْفُع الذِّْكَرى َفِإنَّ ﴿َوذَكِّْر بقوله:

فصل

املستبرصين العارفني املؤمنني عباده خواص أن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا اعلم
الليل ساعات يف أنفسهم ويحاسبون واليقني، بالصدق — ثناُؤُه َجلَّ — هللا يعاملون
ساعة، ساعة أعمالهم ثواب فيجدون ويرونه، هللا يشاهدون كأنهم يعملون، فيما والنهار
ويرون اآلخرة، إىل بلوغهم قبل الدنيا الحياة يف البُرشى وهي واحدة، لحظًة عنهم يتأخر ال
َجلَّ — بقوله أشار وإليهم قليل، إال عليهم يخفى ال أفعالهم، يعقب أيًضا سيئاتهم جزاء
وبقوله وَن﴾، ُمبِْرصُ ُهْم َفِإذَا تَذَكَُّروا يَْطاِن الشَّ ِمَن َطاِئٌف ُهْم َمسَّ إِذَا اتََّقْوا الَِّذيَن ﴿إِنَّ ثناُؤُه:
وآيات اْلُمْخَلِصنَي﴾، ِمنُْهُم ِعبَاَدَك ﴿إِالَّ وقال: ُسْلَطاٌن﴾، َعَليِْهْم َلَك َليَْس ِعبَاِدي ﴿إِنَّ تعاىل:
معه. معاملًة وأحسنهم باهلل الناس أَْعَرُف وهم عليهم، الثناء وُحسن بمدحهم ذكرها كثرية
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رأس عىل له صومعة يف براهب سياحته بعض يف يوًما اجتاز منهم واحًدا أن وذكروا
قال: هذا؟ من وقال: صومعته، من إليه رأسه فأخرج راهب، يا فناداه: بإزائه فوقف تل،
يف الراهب: قال هللا؟ إىل الطريق كيف قال: تريد؟ فما قال: اآلدميني، جنسك أبناء من رجل
وتحصنت الناس عن تباعدت لم قال: التقوى، قال: الزاد؟ خري فما له: قال الهوى، خالف
سوء من الحرية عقيل عىل وحذًرا فتنتهم من قلبي عىل مخافة قال: الصومعة؟ هذه يف
مع معاملتي وجعلت أفعالهم، وقبيح مداراتهم مقاساة من نفيس راحة فطلبت عرشتهم،

منهم. فاسرتحُت ربي
فكيف قال: ففارقتهم، أصحاب، وأََرشَّ قوم أسوأ قال: وجدتَهم؟ كيف فأخربني قال:
تزويق عنك ودع القول فاصدْقني ربكم؟ مع معاملتكم املسيح أتباع معرش يا وجدتم
له: قال تكون، معاملة أسوأ قال: ثم متفكًرا، الراهب فسكت األلفاظ، وزخارف الكالم
وترك الليل وقيام النهار وصيام النفوس وجهد األبدان بكد أمرنا ألنه قال: ذلك؟ وكيف
والرضا املتسلط العدو ومجاهدة الغالب الهوى ومخالفة الجبلة يف املركوزة الشهوات
اآلخرة يف نسيئه األجر جعل كلها هذه ومع والبلوى، الشدائد عىل والصرب العيش بخشونة
ربنا، مع معاملتنا يف حالتنا فهذه والحرية، الشكوك وكثرة الطريق بُعد مع املوت بعد
معاملة خري قال: ربكم؟ مع معاملتكم وجدتم كيف أحمد، أتباع معرش يا عنكم فخربني

وأحسنها. تكون
تُحىص ال جزيلة ومواهب كثرية سلًفا أعطانا إنه له: قال يل، صفها الراهب: قال
نعمه من أنواع يف نتقلب ونهارنا ليلنا فنحن واألفضال، واإلحسان النعم من أنواعها فنون
كيف الراهب: قال منقاد، وخالف مستفاد وآنف معتاد سالف بني ما آالئه من وفنون
واألفضال واإلحسان النعمة أما قال: واحد؟ والرب غريكم دون املعاملة بهذه خصصتم
واإلقرار الرأي وصحة االعتقاد بحسن ُخصْصنا نحن ولكن كلنا، عمتنا قد للجميع، فعموم
والتسليم واإليمان باالنقياد أعطينا ملا الحقائق ملعرفة فوفقنا والتسليم، واإليمان بالحق
الطارئة األحوال تصاريف وتفقد الطريق، ومالزمة النفس محاسبة من املعاملة وصدق

بساعة. ساعة واإللهام والوحي الخواطر من عليه يرد بما القلب ومراعاة الغيب من
إن تفهم. ما واعقل وافهمه، أقوله ما اسمع نعم، قال: البيان، يف زدني الراهب: قال
من نسله وجعل مذكوًرا شيئًا يكن ولم طني من اإلنسان خلق ملا — ثناُؤُه َجلَّ — هللا
أن إىل أشهر تسعة حال بعد حاًال قلبه ثم مكني، قرار يف نطفًة جعله ثم مهني، ماء ساللة
ساملة، وحواس منتصبة وقامة تامة وصورة صحيحة بنية سويٍّا خلق هناك من أخرجه
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وأنشأه رباه ثم كاملني، حولني للشاربني لذة سائًغا خالًصا لذيذًا لبنًا هناك من زوده ثم
حكًما آتاه ثم واستوى أشده بلغه أن إىل حكمته من وغرائب لطفه من بفنون وأنماه
ولسانًا لينًا وملًسا طيبًا ا وشمٍّ لذيذًا وذوًقا ا حادٍّ وبًرصا دقيًقا وسمًعا ذكيٍّا وقلبًا وعلًما
واختياًرا ومشيئة وروية وفكًرا وتمييًزا صافيًا وذهنًا جيًدا وفهًما صحيًحا وعقًال ناطًقا

ساعيتني. وِرْجَلني صانعتني ويَدين طائعة وجوارح
والتجارة والبيع والزراعة والحرف والصنائع بالقلم والخط والبيان الفصاحة علمه ثم
واألمر والسلطان العز وطلب البنيان واتخاذ املنافع وجوه وطلب املعاش يف والترصف
واملعادن، والنبات الحيوان من األرضجميًعا يف ما له وسخر والسياسة، والتدبري والرياسة

حني. إىل بها متمتًعا املالك، ترصف فيها ومترصًفا األرباب تحكم عليها متحكًما فغدا
مما وأجل أرشف آخر شيئًا وإنعامه وُجوده وفضله إحسانه ِمن يَزيده أن هللا أراد ثم
الذي النعيم من جنته وأهل عباده وخالص مالئكته به هللا أكرم ما وهو وذكرنا، عددنا
ورسورها باآلالم ولذاتها بالبؤس مشوبًا الدنيا نعيم كان إذ تنغيص؛ وال نقٌص يشوبُُه ال
بالسقم وصحتها بالفقر وِغناها بالكدر وصفوها بالذل وعزتها بالنصب وراحتها بالحزن
يف مغرورون املغبوطني، صورة يف ون مغتمُّ املنعمني، صورة يف ُمعذبون فيها وأهلها
آمنني. غري خائفون مطمئنني، غري َوِجلُون املكرمني، صورة يف مهانون الواثقني، صورة

ورطب وبرد وحر وصيف وشتاء ونهار وليل وظلمة، نور من األضداد بني مرتددون
وضعف وقوة وهرم وشباب وتعب وراحة وري وعطش وشبع وجوع ويقظة ونوم ويابس
متحريون بينها، مرتددون وأبناؤها الدنيا أهل التي األُُمور من ذلك شاكل وما وموت، وحياة

إليها. مدفوعون فيها،
ال نعيٍم إىل منها وينقلهم باللذات، املشوبة اآلالم هذه من يخلصهم أن ربك فأراد
بال وكرامة ذل، بال وعز غم، بال وفرح حزن، بال ورسور ألم، يشوبها ال ولذة فيه، بُْؤس
وصحة فقر، بال وغناء خوف، بال وأمن كدر، يخالطه ال وصفو تعب، بال وراحة هوان،
ويقظة ظالم، يشوبه ال ونور الزمة، ومودة هرم، بال وشباب موت، بال وحياة سقم، بال
وال حسد وال أهلها، بني عداوة بال وصداقة جهالة، بال وعلم غفلة، بال وذكر نوم، بال

الداهرين. ودهر اآلبدين أبد مطمئنني آمنني متقابلني، رسر عىل إخوانًا غيبة،
املستحيل الثقيل والجسم الفاني الجسد بهذا هناك اإلنسان يكون أن يمكن لم وملا
األخالط من املؤلفة املتضادة، األركان أجزاء من املركب املظلم العميق العريض الطويل
اقتضت الباقية واألحوال الصافية األوصاف تلك من سبيله هذه بمن يليق ال كان إذ األربعة؛
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َجلَّ — هللا ذكر كما آخر، نشوءًا ينشأ أن — ثناُؤُه َجلَّ — الباري حكمة بواجب العناية
وقال: األخرى، النشأة يعني: تَذَكَُّروَن﴾؛ َفَلْوَال اْألُوَىل النَّْشأََة َعِلْمتُُم ﴿َوَلَقْد بقوله: — ثناُؤُه
أنبياءه بلطفه فبعث اْآلِخَرَة﴾ النَّْشأََة يُنِْشئُ هللاُ ﴿ثُمَّ وقال: تَْعَلُموَن﴾، َال َما ِيف ﴿َونُنِْشئَُكْم
قبل مستعدين لها ويكونوا يطلبوها ما كي طريقها؛ عىل ويدلونهم فيها، يرغبونهم ورسله
وتخفف ولذاتها، شهواتها من الدنيا من ألفوا ما مفارقة عليهم يسهل ولكي إليها، الورود
من قبلها ما ويمحو يغمرها ما بعدها يرجون كانوا إذ ومصائبها؛ الدنيا شدائد عليهم
فإنه به، وعدوا ما يفوتَهم ال كي طلبها؛ يف التواني أيًضا ويحذرونهم وبؤسها، الدنيا نعيم

مبينًا. خرسانًا وخرس بعيًدا، ضالًال وضل جميًعا، واآلخرة الدنيا خرس فقد فاتته من
يف عيشنا طاب االعتقاد وبهذا ربنا، مع معاملتنا يف راهب يا واعتقادنا رأيُنا فهذا
يف حرصنا وزاد اآلخرة، يف رغبتنا واشتدت شهواتها، وترك فيها الزهد علينا وسهل الدنيا،
ورشف؛ وعز وكرامة نعمة ذلك أن نرى بل بها، نحس فال العبادة، كد علينا وخف طلبها،
من عرفنا ملا أبصارنا َر ونَوَّ صدورنا ورشح قلوبنا هدى وإذ نذكره؛ أن أهًال جعلنا إذ

وإحسانه. ألطافه وفنون إنعامه كثرة
ومن أحسنه، ما أنعاًما ذاكر ومن أبلغه، ما واعظ ِمن خريًا هللا جزاك الراهب: قال

أشفقه. ما ناصح وأخ أحذقه، ما رفيق وطبيب أبرصه، ما رشيٍد هاٍد

فصل

ومحتوية بنا محيطٌة الطبيعية األُُمور بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
حرص ذلك كل بمحها؛ البيضة قرشة وكإحاطة بالجنني، الرحم كإحاطة نفوسنا عىل
فإذا معلوم، أجل إىل العارضة اآلفات من وصيانتها وتكميلها تتميمها عىل الطبيعة من
الذي هو حينئٍذ فالجنني الصورة، وتكميل البنية تتميم بعد هناك من الخروج وقت جاء
األوتار تلك وتتقطع املشيمة، يخرق حتى بيديه ويرضب برجليه، ويركض أعضاءه، يحرك
الفرخ أفعال وكذلك الرحم، من الخروج ويمكنه هناك، تمسكه كانت التي والرباطات
إىل األجسام عالم من والخروج الدنيا فراق تريد نفس لكل ودليل قياس فهذا بالبيضة،
أنفسنا عن ندفع حتى ونجتهد نتحرك أن لنا ينبغي أنه عىل لها وتنبيه األرواح، عالم
والخروج النهوض عن للنفوس املانعة منها، املذمومة الجبلة يف املركوزة الطبيعية األخالق
النفوس. ومقر األرواح ومعدن السماوات وسعة األفالك عالم إىل والفساد الكون عالم من
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ويفهم الجليَل، األمَر هذا يعقل أن إنسان منة يف يكن ولم ذكرناه، كما هذا كان فلما
النبيني إليهم بعث أْن لعباده وإكرامه وإحسانه هللا فضل من كان الخطري؛ الخطب هذا
عليه وينبهوهم الخطب هذا ويعرفوهم األُُمور هذه الناس ليعلِّموا مؤيدين؛ واملرسلني
أو طوًعا نيله يف االجتهاد ويكلفوهم طلبه، عىل ويحثوهم فيه ويرغبوهم إليه ويدعوهم
ُهم َعمَّ الذي إليهم، إحسانه وعظيم عباده عىل سبحانه هللا نعم جسيم من وهذه كرًها،
تعاىل هللا نعم بعض بأن ذكرنا بما تبني قد وإذ اآلخر؛ دون أحدهم يخص ولم كلهم،
يخص ما نذكر أن فنُريد اآلخر، دون واحًدا يخص ال َخْلِقِه لجميع عموٌم هي ما وإحسانه

ويستأهلها. يستحقها ومن ذلك، يكون كيف ونبني منها،
عبيده من خواص به يخص ما وإكرامه وإحسانه هللا نعم ِمن أن أخي يا فاعلْم
كان إذ لهم؛ عقوبًة آخرين قوًما ويحرمه معاملتهم، وُحسن وسعيهم اجتهادهم بحسب
عدله من الباب فهذا واجتهادهم، أولئك سعي بخالف ومعاملتُهم واجتهادهم سعيهم
تعمهم عليهم تفضًال قبله ِمن هي التي والنعم إليهم اإلحسان كان إذ خلقه؛ بني وإنصافه
فيها؛ بينهم يساوي ال باجتهادهم ويستأهلونها سعيهم، بحسب يستحقونها والتي كلهم

العمل. يف متساوين يكونوا لم إذ
الجاهلة األُمم إىل ورسله أنبياءه بعث ملا — ثناُؤُه َجلَّ — هللا بأن أخي يا واعلم
وسع يف ما سوى ا شاقٍّ شيئًا كلفهم وال يأمرهم لم الخطري؛ الجليل األمر هذا عن الغافلة
هو به وطالبوهم األنبياء أمرهم يشء فأول واإلضمار، والنية والعمل القول من طاقتهم
عن غائبة أُُمور عن واألخبار األنباء من به جاءوا بما لهم اللسان إقراُر هو الذي اإليمان
النَّاُس أَيَُّها يَا ﴿ُقْل ثناُؤُه: َجلَّ — بقوله ذكر كما لها، واإلنكار الجحود وترك ِهم َحَواسِّ
وثبت باللسان اإلقرار أعطاه فمن َوَرُسولِِه﴾، ِباهللِ َفآِمنُوا … َجِميًعا إَِليُْكْم ِهللا َرُسوُل إِنِّي
اليقني، بنور قلبه هللا يهدي أن عاجًال الدنيا يف إلقراره ومكافأته جزاؤه كان يرجع؛ ولم
والتكذيب، الكرب ألم من قلبه وينجي الغيب، عن به أخرب بما للتصديق صدره ويرشح
﴿َوَمْن بقوله: — ثناُؤُه َجلَّ — وعد كما والحرية، والريبة الشك عذاب من نفسه ويخلص
واإلخالص، واليقني للتصديق قلبه يهد بلسانه يقر من يعني: َقْلبَُه﴾؛ يَْهِد ِباهللِ يُْؤِمْن
﴿َوآتَاُهْم واستبصاًرا يقينًا يعني: ُهًدى﴾؛ ﴿َزاَدُهْم أقروا، يعني: اْهتََدْوا﴾؛ ﴿َوالَِّذيَن وقال:

واالرتياب. الشك عنهم أزال يعني: تَْقَواُهْم﴾؛
وهذه دهًشا، متحريًا مرتابًا شاكٍّا يكون بقلبه واملنكر بلسانه املقر بأن أخي يا واعلم
املقرين عباده يخلص أن — ثناُؤُه َجلَّ — هللا فأراد للنفوس، وعذاٌب للقلوب آالٌم كلها
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عن ونهاُهم يفعلونها بأشياء املقرين فأمر والعذاب، اآلالم هذه من به جاءوا بما ألنبيائه
جزاُؤُه كان عليها وثبت بها وعمل وصاياه قبل فمن ليبلوهم، ذلك كل ليرتكوها؛ أشياء
َح وَرشَ اليقني بنور قلوبهم َهَدى أَْن اآلخرة؛ إىل وصوله قبل عاجًال الدنيا يف عمله وثواُب
عذابها. ِمن وَخلََّصهم والنفاق والدهشة والحرية واإلنكار والريبة الشك ضيق من صدورهم
وأََرسَّ أظهر، ما خالف وأضمر ومكر، خادع بل بها، يعمل ولم الوصية ترك َمْن ا وأَمَّ
أن وعقوبتُُه جزاُؤُه كان واملخازي؛ املساوئ هذه عىل وأقام الوعد، وأخلف أعلن، ما غري
هللا ذكر كما نفسه، متأملة قلبه، معذَّبًا مذبذبًا شاكٍّا متحريًا دينه، يف مرتدًدا ريبه يف يُرتك
َوِبَما َوَعُدوُه َما هللاَ أَْخَلُفوا ِبَما يَْلَقْونَُه يَْوِم إَِىل ُقلُوِبِهْم ِيف ِنَفاًقا ﴿َفأَْعَقبَُهْم بقوله: تعاىل
َمرٍَّة َل أَوَّ ِبِه يُْؤِمنُوا َلْم َكَما َوأَبَْصاَرُهْم أَْفِئَدتَُهْم ﴿َونَُقلُِّب تعاىل: وقوله يَْكِذبُوَن﴾، َكانُوا
أَنَّى هللاُ َقاتََلُهُم َفاْحذَْرُهْم اْلَعُدوُّ ﴿ُهُم ملسو هيلع هللا ىلص: لنبيه وقال يَْعَمُهوَن﴾، ُطْغيَاِنِهْم ِيف َونَذَُرُهْم
بأفضاله املؤمنني تعاىل هللا اختصاص كيفية من طرف ذكرنا بما تبني فقد يُْؤَفُكوَن﴾،
عاجل يف ربهم مع معاملتهم بحسب لهم مكافأًة قوم دون قوم إىل وإحسانه وأنعامه
لهم عقوبًة آخرين قوًما النعم تلك يحرم وكيف اآلخرة، إىل وصولهم قبل الدنيا الحياة

بها. يعملوا ولم وصاياه من تركوا ملا وجزاءً

فصل

وبأنبيائه به املقرين املؤمنني عىل فرض قد — ثناُؤُه َجلَّ — بأنه هللا، أيدك أخي، يا واعلم
وأسبابًا علًال وجعلها بها، ليبتليهم ذلك كل ليرتكوها؛ أشياء عن ونهاهم يفعلونها، أشياءَ
غاياتهم. وأكمل حاالتهم أتم إىل يبلغهم أن إىل حال بعد حاًال بها وينقلهم فيها، لريقيهم
القهقرى يرجع ولم عندها فوقف ورتبة، درجة هللا بلغه َمْن ِبأَنَّ أخي يا واعلْم
الرتبة تلك من ينقله أن وثوابه جزاءه جعل برشائطها؛ ووىف بحقها قام ثم بلوغها، بعد
قدر جهل ومن منها، وأََجلُّ أرشُف هو ما إىل تلك من ويرفعه فوقها، ما إىل والدرجة
عليها؛ الزيادة يف رغب وال فوقها، ما طلب يف اجتهد وال يشكرها، فلم الرتبة تلك يف النعمة
وراء ما فيفوته املزيد، ويحرم عملُُه، به انتهى حيث ويُوقف مكانه يُرتك أن جزاُؤُه كان
ذلك يف واملثال عقوبته، هو والحرمان الفوت ذلك وكان واملراتب، الدرجات من وفوقه ذلك
املرتابني. املخادعني واملنافقني الصادقني املخلصني املقرين املؤمنني أمر يف ذكره تقدم ما
وأخالقهم وأعمالهم الصادقني املوقنني املخلصني املؤمنني عالمات تعاىل هللا ذكر وقد
آيات يف املرائني املرتابني املنافقني عالمات أيًضا وذكر القرآن، ُسَوِر من كثرية آياٍت يف

280



التاسعة الرسالة

عن كفاية فيه بما األحزاب، وسورة التوبة وسورة األنفال سورة يف ما وخاصة كثرية،
الناس يأمُر كان — عنه ريضهللا — الخطاب بن عمر أن الخرب يف ويروى هنا، ها إعادته
ما بواجب أنفسهم يأخذوا وأن ودرسها، بحفظها ويأمرهم السور، هذه بقراءة إمارته أيام
املرائني الشاكني املرتابني املنافقني صفات من فيها ُوصف مما ساحتهم وبراءة فيها ذُكر

املخادعني.
تُعاِمُل ما كل يف لك وقياًسا دليًال ذكرنا الذي هذا تجعل أَْن أخي يا لك فينبغي
يف ويرفعك املراتب، يف برحمته يرقيك أن أردت إن حياتك، وأيام عمرك طول ربك به
ذلك تعاىل هللا وعد كما جميًعا، واآلخرة الدنيا يف وأرشفها أقصاها يبلغك حتى الدرجات

َدَرَجاٍت﴾. اْلِعْلَم أُوتُوا َوالَِّذيَن ِمنُْكْم آَمنُوا الَِّذيَن هللاُ ﴿يَْرَفِع بقوله:

العلم طلب فضل يف فصل (12)

املؤمنني عىل فرض قد — ثناُؤُه َجلَّ — هللا بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
ليس ولكن — آنًفا قلنا كما — يرتكونها كثرية أشياء عن ونهاهم يفعلونها، كثرية أشياء
وال أجل وال أفضل وال أوجب الناموس وأحكام الرشيعة مفروضات جميع من فريضة من
فيما ورسله ألنبيائه والتصديق به اإلقرار بعد ربه إىل له أقرب وال لعبد، أنفع وال أرشف

وتعليمه. وطلبه العلم من عنه وخربوا به جاءوا
ما وتعلمه، طلبه وفضل وجاللته فضيلته من ذكرناه ما عىل العلم رشف ذكر وبيان
هلل تََعلُِّمِه يف فإن العلم؛ تعلموا قال: أنه — وسلم وآله عليه هللا صىل — النبي عن روي
صدقة، يعلمونه ال ملن وتعليمه جهاد، عنه والبحث تسبيح، ومذاكرته عبادة وطلبه خشية
الوحدة يف واملؤنس الجنة سبيل ومنار والحرام الحالل معالم ألنه قربة؛ ألهله وبذله
واملقرب األعداء عىل والسالح والرضاء الرساء عىل والدليل الغربة، يف والصاحب والوحشة،
بهم، يُْهتََدى قادة الخري يف فيجعلهم أقواًما به هللا يرفع األخالء، عند والزين الغرباء، عند
يف املالئكة وترغب آرائهم، إىل ويُنتهى بأعمالهم، ويوثق آثارهم، تُْقتََفى الخري يف وأئمة
ويابس رطب كل لهم ويستغفر لهم، تستغفر صالتها ويف تمسحهم، وبأجنحتها خلتهم،

ونجومها. والسماء وأنعامه، الرب وسباع وهوامه، البحر يف الحيتان حتى
من األبدان وقوة الظلم، من األبصار ومصابيح الجهل، من القلب حياة العلم ألن
واآلخرة، الدنيا يف الُعىل والدرجات امللوك، ومجالس األحرار منازَل العبد به يبلغ الضعف،
الخري، يعلم وبه يُعبد، وبه هللا، يُطاع به بالقيام؛ ومدارسته بالصيام، يعدل فيه والفكر
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العلم أن واعلْم والحرام، الحالل يُْعَرُف وبه األرحام، توَصل وبه يؤجر، وبه يتورع، وبه
األشقياء. ويَحرمه السعداء، هللا ويلهمه تابعه، والعمل العمل، إماُم

فصل

أولها خصال، سبع إىل يحتاج العلم طالب بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
ثم نفسه، من الصدق طلب ثم به، العمل ثم التفكر، ثم االستماع، ثم والصمت، السؤال
عرش صاحبه يُكسب والعلم يُحسنُه، بما اإلعجاب ترك ثم هللا، نعم من أنه الذكر كثرة
كان وإن والغناء مهينًا، كان وإن والعز دنيًا، كان وإن الرشف أولها محمودة، خصال
والقدر بعيًدا، كان وإن والقرب حقريًا، كان وإن والنبل ضعيًفا، كان وإن والقوة فقريًا،
كان وإن واملهابة صلًفا، كان وإن والحياء بخيًال، كان وإن والجود ناقًصا، كان وإن
يَْعَلُموَن الَِّذيَن يَْستَِوي ﴿َهْل ِذْكُرُه: َجلَّ — هللا وقال سقيًما، كان وإن والسالمة وضيًعا،
ِعبَاِدِه ِمْن هللاَ يَْخَىش ﴿إِنََّما سبحانه: وقال اْألَْلبَاِب﴾، أُولُو يَتَذَكَُّر إِنََّما يَْعَلُموَن َال َوالَِّذيَن
يف القرآن يف كثرية وآيات َكِثريًا﴾، َخرْيًا أُوتَِي َفَقْد اْلِحْكَمَة يُْؤَت ﴿َوَمْن وقال: اْلُعَلَماءُ﴾،

ذلك. مثل يف عليهم الثناء وحسن وفضائلهم العلماء مدح
ردية، وأخالًقا وعيوبًا آفات — العلم فضائل كثرة مع — للعلماء بأن أخي يا واعلم
هللا رسول عن ُروي وقد واالفتخار، والُعجب الكرب فمنها وتتحذرها، تتجنبها أن تحتاج
يزدد لم مودة؛ وللعلماء رحمة، وللجهال تواضًعا، هلل يزدْد ولم علًما ازداد من قال: أنه
والعداوة والتعصب به الرياسة وطلب فيه واملنازعة الخالف كثرة ومنها بعًدا. إال هللا من
بركبتك، وزاحمهم العلماء، جالس بني يا البنه: الحكيم لقمان وقال بينهم، فيما والبغضاء
وإياك املطر، بوابل امليتة األرض تحيى كما العلم، بنور امليتة القلوب يحيي هللا فإن
إىل رصفوها الرجال تعلمها فلما صافية، السماء من نزلت الحكمة فإن العلماء؛ ومنازعة

أنفسهم. أهواء
بموجبات العمل وترك الشبهات والرتخيصيف املشكالت الخوضيف العلماء آفات ومن
قيل وقد طلبها، يف الحرص وشدة الدنيا يف الرغبة كثرة أيًضا العلماء آفات ومن العلم،
وسقام للنفوس مرض طلبها يف والحرص خطيئة، كل رأُس الدنيا حب إن املثل: يف
الدنيا يف الراغب العالم فَمثل وُمداووها، النفوس أطباء هم الناموس أحكام وعلماء لها،
صالحه، يرَجى ال مريض وهو غريه املداوي الطبيب كمثل شهواتها طلب عىل الحريص
هللا بدين عامًلا يكون الدنيا، يف زاهًدا عامًلا إن قيل: وقد بعالجه؟ املريض يشفي فكيف
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أيها السالم: عليه — املسيح وقال فيها، راغب عالم ألف من خريٌ اآلخرة بطريق وبصريًا
وال الجنة، فتدخلون إليها تسريون أنتم فال اآلخرة، طريق عىل قعدتم والفقهاء العلماء
عذر. منهما لواحد وليس العالم، من أعذر الجاهل وإن إليها، فيصل يجوزكم أحًدا ترتكون
عىل يعينه وال اآلخرة طلب إىل صاحبه يؤدي ال وأدب علم كل بأن أخي يا واعلم
والجبابرة امللوَك أن وذلك القيامة؛ يوم عليه وحجٌة صاحبه عىل وباٌل فهو إليها، الوصول
وحكمة وسياسة بارعة، وآداب رضية، عقوٌل لهم كانْت املاضية والقرون والفراعنة
وكتابهم وزرائهم من إليهم ويقرب وينادمهم يعاُرشُهم كان َمْن وهكذا عجيبة، وصنائُع
الُقوى تلك رصفوا أنهم أجل من هلكوا ولكن وأدبائهم، وعلمائهم وقوادهم وعمالهم
والتمتع الدنيا شهوات طلب يف ورويتهم وتمييزهم أفكارهم وأكثر واألفهام والعقول
ِهم َكدِّ أكثر وجعلوا فيها، للخلود والتمنِّي والحرص الشديدة بالرغبة ونعيمها بلذاتها
له يستعدوا ولم املعاد، وذكر اآلخرة وأهملوا عمروها حتى الدنيا أُُمور صالح يف وسعيهم
عنها ورحلوا لغريهم، وتركوها الدنيا، من يتزودوا ولم اآلخرة عن وغفلوا الدنيا وذكروا
واآلخرة، الدنيا فخرسوا اآلخرة، بها ينالوا لم إذ عليهم؛ وباًال النعم تلك فصارْت كارهني،

املبني. الخرسان هو ذلك
بهم يعترب ما لكي عليهم؛ الثناء وسوء هؤالء ذَمَّ القرآن يف سبحانه هللا أكثر وإنما
هللا قال كما كاغرتارهم، بالدنيا يغرتوا وال بحالهم، ويتعظوا بعدهم يجيء ممن املعتربون
اْلَحيَاُة ََّما ﴿أَن وقال: اْلَغُروُر﴾، ِباهللِ يَُغرَّنَُّكْم َوَال نْيَا الدُّ اْلَحيَاُة تَُغرَّنَُّكُم ﴿َفَال ِذْكُرُه: َجلَّ —
َهَواِت الشَّ ُحبُّ ِللنَّاِس ﴿ُزيَِّن ِذْكُرُه: تعاىل — وقال اآلية، آخر إىل َوِزينٌَة﴾ َوَلْهٌو َلِعٌب نْيَا الدُّ
نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة َمثََل َلُهْم ْب ﴿َواْرضِ وقال: اآلية، اْلُمَقنَْطَرِة﴾ َواْلَقنَاِطرِي َواْلبَننَِي النَِّساءِ ِمَن
هللاُ َوَكاَن يَاُح الرِّ تَذُْروُه َهِشيًما َفأَْصبََح اْألَْرِض نَبَاُت ِبِه َفاْختََلَط َماءِ السَّ ِمَن أَنَْزْلنَاُه َكَماءٍ
ِعنَْد َخرْيٌ اِلَحاُت الصَّ َواْلبَاِقيَاُت نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة ِزينَُة َواْلبَنُوَن اْلَماُل * ُمْقتَِدًرا ءٍ َيشْ ُكلِّ َعَىل
منها والتحذير الدنيا، يف الراغبني ذم يف القرآن يف كثرية وآيات أََمًال﴾، َوَخرْيٌ ثََوابًا َربَِّك

وأمانيها. غرورها ومن
تفوتهم لئال ورحمة؛ ونظر بهم ولطف املؤمنني لعباده سبحانه هللا من نصح ذلك كل
هلك من ليهلك الرسل؛ بعد حجٌة هللا عىل للناس يكون ولئال أولئك؛ فاتْت كما اآلخرُة
َال ِللَِّذيَن نَْجَعلَُها اْآلِخَرُة اُر الدَّ ﴿ِتْلَك تعاىل: هللا قال بينة، عن يحيى من ويحيَى بينة، عن

ِلْلُمتَِّقنَي﴾. َواْلَعاِقبَُة َفَساًدا َوَال اْألَْرِض ِيف ُعلُوٍّا يُِريُدوَن
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فصل

محمودة هي ما املكتسبة األخالق من بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
الشيطان، إىل منسوبٌة مذمومٌة هي ما ومنها بعُد، سنبينها كما املالئكة، إىل منسوبٌة
الكرام، إخواننا ويعرفها بينهما الفرق ليظهر ونرشحها؛ نبينها أن نحتاج كثريٌة وهي
ويجتهدوا ويْؤثروها، الكرام املالئكة بأخالق ويتخلقوا ويرتكوها الشياطني أخالَق فيجتنبوا
بعد النفس تفارق ال التي األشياء األربعة أحد هي النفوس أخالق كانت إذ اكتسابها؛ يف

فرش. ا رشٍّ وإن فخري، خريًا إن النفوس تجاَزى أيًضا وعليها األجساد مفارقتها
األخالق أولها الفراق، بعد عليها تجاَزى النفس أن ذكرنا التي األشياء األربعة وهذه
األعمال والرابع املعتَقدة، اآلراء والثالث التعليمية، العلوم والثاني املعتادة، املكتسبة
وحسد آدم وحرص إبليس كرب أولها الشياطني أخالق فمن واإلرادة، باالختيار املكتَسبة

قابيل.
ولها الرشور، وأُُصول املعايص أمهاُت هي الثالث الخصال هذه بأن أخي يا واعلم
ليعلم منها طرًفا نذكر أن نحتاج منها متفننات وأغصان وفروع لها، مشاكالت أخواٌت

وصفنا. ما حقيقة ويُعرف قلنا ما صحة
وترك الحق، قبول عن واألنفة نفسه، برأي املرء عجب وأشكاله الكرب أخوات فمن
الحد عن والخروج والتعدي الطاعة، الواجب والناهي اآلمر ألمر واالنقياد به، اإلقرار
يف اإلنصاف وترك الحكومات، يف القدرة عند والجور والظلم الالزم، والحق الواجب
يف والصالبة والقحة الحقوق، من اللوازم عن واإلعراض الواجبات، يف والتهاُون املعاملة،
واللجاج والجدال الخطاب يف والسفاهة والفحش والرضورات والعيان الحق دفع يف الوجه
واملكر والغش الترصف، يف والطيش والحدة العرشة، يف والنزق والخرق الخصومات يف
األُُمور يف واالفتخار عليهم واالستطالة الجنس، ألبناء واالحتقار واالستصغار املعاملة، يف
من شاكلها وما والعدوان والبغي عليه، فضل من لفضل واإلنكار املواهب، من خص بما

القبيحة. واألعمال السيئة واألفعال الرديئة واألخالق املذمومة الخصال
الحثيث، والطلب الرغبة، وشدة الكاذب، الطمع وأشكاله الحرص أخوات ومن
واالستكثار واالدخار، الجمع يف الروح وكد النفس، وعناء البدن، وتعب السعي، يف والعجلة
الشؤم من يتبعها وما والنكد، واللؤم والشح واملنع والبخل الفقر، خوف ِمْن واالحتكار
واملناَقشة املعاملة، يف واملضايقة املدخور، من والحرمان باملوجود، االنتفاع وقلة والخذالن
وطلب األمانة، يف والخيانة واملؤتمنني، للثقات والتهمة باألمني، الظن وسوء املحاسبة، يف
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الكذب وإظهار اإلرضار، عىل القلب وإضمار الفحشاء، وارتكاب الحرم، وهتك الحرام
النصيحة وقلة األمتعة، يف والغش والرشاء، البيع من الطلب أسباب يف والِحيَل الرس، لكتمان
أسباب يف الزور وأقاويل الُحُكومات، يف االعتذار عند الكاذبة واليمني والحلف الصنائع، يف
واألخالق املذمومة الخصال ِمن شاكلها وما الحدود، يف والتعدِّي والعداوة الخصومات،

السيئة. واألعمال القبيحة واألفعال الباطلة واألقاويل الرديئة
إىل الخصال هذه تدعو ثم والدغل، والغلُّ الحقُد وأشكاله الحسد أخوات وِمْن
القلب وقساوة والعدوان والتعدي والحرد والغضب والبغي والبغضاء بالعداوة املكاشفة
والرش للخصومة سببًا وتكون والفحشاء، واللعن والطعن والغلظة والفظاظة الرحمة وقلة
والغدر والخداع والحيلة املكر إىل يدعو وإال وإعالنًا، جهاًرا ذلك أمكن إن والقتال، والحرب
والرياء، والنفاق واملداهنة والكذب والبهتان والزُّور والنميمة والغيبة والسعاية والخيانة
اإلخوان من والبُعد الرحم وقطيعة الجميع وتفريق الشمل لتشتيت سببًا ذلك ويصري
النفس وهموم القلب وألم والغم والحزن الوحدة ووحشة الديار وخراب اإللف ومفارقة
هذه من باهلل نعوذ واآلخرة، الدنيا وخرسان املنقلب وسوء العيش وتنغيص األرواح وعذاب
العقوُل تُنكرها التي الدنية السيئة واألعمال القبيحة واألفعال واألخالق والرشور الِخصال

الطاهرة. واألرواح املهذبة والنفوس السليمُة
للطاعة، عدو الحق قبول عن املتكرب بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
وضد بالعدل، واألرض السماواُت قامت به الذي األعظم هللا اسُم هي الطاعة إن قيل: وقد
ومن هللا، رفعه هلل تواضع َمن السائر: املثل يف ويُقال له، والقبول للحق التواضع الكرب
الكرب وتعاىل: سبحانه — هللا قال إرسائيل: بني ُكتُب بعض يف وقيل هللا، وضعه تكرب
— هللا قال منخريه، عىل جهنم نار يف كببته فيهما نازعني فَمن إزاري والعظمة ردائي
الشديد الحرص إِنَّ وقيل: ِيَن﴾، ِلْلُمتََكربِّ َمثًْوى َجَهنََّم ِيف ﴿أََليَْس القرآن: يف — َوَجلَّ َعزَّ
هللا وقال حسد، ما إال للحاسد وليس هللا، لنعم عدوٌّ والحاسُد الحرمان، سبب كان ربما
من أخي يا فاحذر َفْضِلِه﴾، ِمْن هللاُ آتَاُهُم َما َعَىل النَّاَس يَْحُسُدوَن ﴿أَْم ِذْكُرُه: َجلَّ —
الذين أجمعني إبليس وجنود الشياطني أخالق من فإنها واألعمال؛ واألخالق الِخصال هذه
َدَخَلْت ﴿ُكلََّما بقوله: تعاىل هللا ذكر كما بعًضا بعضهم ويعاِدي بعًضا، بعضهم يبغض
القرآن يف كثرية وآيات النَّاِر﴾، َصالُوا إِنَُّهْم ِبِهْم َمْرَحبًا ﴿َال تعاىل: وقال أُْختََها﴾، َلَعنَْت ٌة أُمَّ

عليهم. الثناء وسوء هؤالء ذم يف
الخصال لسائر وأمهاٌت أُُصوٌل والحسد والحرص الِكْربَ أن ذكرنا بما تبني فقد
فإن منها، أخي يا فاحذر كلها، واملعايص الرشور منها املنتشئة الرديئة واألخالق املذمومة
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يف مركوزًة الخليقة، يف موجودًة الثالث الخصال هذه كون يف والفائدُة الحكمُة ما قيل:
وعلو همتها، ُعلُوِّ من هو النفس وكرب النفس، كرب من فهو التكربُّ أما فنقول: الجبلة؟
أن وذلك السياسة، أجل من الرياسة وطلب الرياسة، لطلب النفس جبلة يف ُجعل الهمة
ذُكر كما معلومة، رشائَط عىل يسوسهم رئيس إىل أُُمورهم تصاريف يف محتاجون الناس
النبوة سياسة رسالة يف منها طرًفا ذكرنا وقد طويل، برشح السياسات كتب يف ذلك
النفس وكرب للرياسة، يصلْح لم النفس؛ كبري الهمة عايلَ الرئيس يكن لم فإذا وامللك،
والخدم واألَتْبَاع واألعوان الرعيُة فأما الجماعات، وسياسة للملوك ويصلُُح بالرؤساء، يليُق

بهم. يليق وال النفس كرب لهم يصلح فال والعبيد
إذا ولكن محمود، بأمر ليس يشء كل ويف وقت كل يف النفس كرب إن بالجملة: وأقول
ذلك سمي ينبغي؛ ما أجل ِمن ينبغي ما بمقدار ينبغي الذي الوقت يف ينبغي كما استُعمل
دينًا، جميًال كريًما عفيًفا الهمة عايل مروءة، ذا النفس طلق ذلك عامل فيكون محموًدا،
اإلقرار وترك الحق قبول عن ُ التكربُّ وأما مهيبًا، مبجًال معظًما محموًدا صاحبُُه ويكوُن
املذموُم فهو املفروضة؛ للطاعة واإلذعان االنقياد وترك الرئيس أمر عن والفسق بالواجب

واملنكر. واملعصية الرش هو وهو
وتشتهي وتحب تريد كما بأنك َن وتَتَيَقَّ تَْعَلَم أَْن أخي يا لك ينبغي بالجملة: وأقول
يتكربون وال وولدك وزوجك وتابعك وأجريك خادمك وكذلك ألمرك ينقاد أن عبدك من
لرئيسك تكون أن ويجب ينبغي فهكذا نهيك؛ يجاوزون وال أمرك، عن يخرجون وال عليك
ملتذٍّا مجاًزا مثابًا ممدوًحا ا محقٍّ منصًفا عادًال تكون حتى والنهي األمر يف فوقك هو وَمن
التكرب وجود يف والفائدة الحكمة ما ذكرنا بما تبني فقد مكرًما؛ منعًما مرسوًرا فرًحا
يكون ومتى معاقبًا، مذموًما صاحبه يكون ومتى جبلتها، يف املركوزة النفس طباع يف

مثابًا. محموًدا
فهو الجبلة؛ يف املركوز الخليقة، يف املوجود فيه املرغوب طلب يف الحرص كون وأما
وإبقاء ما مدة شخصه ودوام هيكله لبقاء مواد إىل محتاًجا ُخِلَق ا َلمَّ اإلنسان أن أجل من
والجمع طلبها يف والحرص فيها الرغبة وِجِبلَِّتِه طبعه يف جعل ما؛ زمانًا نسله يف صورته
موجوًدا مكان كل ويف وقت كل يف ليس كان إذ إليها؛ الحاجة لوقت والحفظ واالدخار لها
وجمع له ينبغي ما وطلب إليه يحتاج فيما اإلنسان رغب فإذا إليه، ويحتاج يريده ما
بقدر وأنفق ينبغي، كما ينبغي ما استعمل ثم الحاجة، وقت إىل وحفظه الحاجة مقدار
َفِرًحا ًما ُمنَعَّ ُمثَابًا ملتذٍّا مأجوًرا مصيبًا ا محقٍّ منصًفا عادًال محموًدا يكون فهو الحاجة؛

مكرًما. مرسوًرا
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طلب فإذا املركوزة، الجبلة يف والحرص الرغبة َكْون يف والفائدة الحكمة ما بَيَّنَّا فقد
ولم جمع أو متعوبًا، كان إليه يحتاج مما أكثر جمع أو مذموًما، كان إليه يحتاج ال ما
ال فيما واستعمل أنفق فإن محروًما، مقرتًا كان إليه الحاجة وقت يف يستعمل ولم ينفق
عليه هللا صىل — هللا رسول عن وروي معذبًا، معاقبًا جائًرا مخطئًا مرسًفا كان ينبغي
جاره؛ عىل وتعطًفا عياله، عىل وتوسًعا املسألة، عن تعفًفا الدنيا طلب من قال: أنه — وآله
مرائيًا؛ مفاخًرا مكاثًرا الدنيا طلب ومن البدر، ليلة كالقمر ووجهه القيامة يوم هللا لقي

هلك. واٍد بأي به هللا يبال ولم عينيه، بني فقره هللا جعل
يف التناُفس أجل من فهو الخليقة، يف املوجود الجبلة، يف املركوز الحسد كون فأما
إال عددها يحِيص ال كثريٌة خلقه عىل تعاىل الباري نعم أن وذلك هللا، نعم ِمن الرغائب
بالقسط األشخاص يف ففرقت واحد، شخص عىل كلها عددها يجمع أن يمكن ولم هو،
حكمته اقتضت كما بعض عىل بعضهم وفضل وضعها، — َوَجلَّ َعزَّ — ربهم شاء كما
عىل رأى فمن خلقه، ِمْن أحٌد استوفاها وال وآالئه، هللا نعم من الخلق من أحد يخل فلم
ذلك عىل بعينها ليست نعمة عليه هل فلينظْر بعينها، عليه ليست نعمًة الخلق ِمَن أحد
أخيه عىل رأى ومن عليه، يديمها أن ويسأله هللا، ويشكر بتلك، هذه فيقابل الشخص،
فإن أخيه؛ عن تلك زواَل يتمنى وال فضله، من تعاىل هللا فليسأل مثلها، عليه ليس نعمة
عدوٍّا قلبه، مؤمًلا نفسه، معذبة به الحاسد يكون الذي املذموم وهو بعينه، الحسد هو ذلك

خلقه. عىل هللا لنعم

الناس ودرجات الحرصوالزهد يف فصل (13)

الفكر وجودت بعقلك، النظر أنعمت إن بأنك منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا اعلم
أكثر أن وعرفت تبينت الناس؛ أحوال تصاريف واعتربت الدنيا، أمور وتأملت برويتك،
طلب عىل والحرص الدنيا يف الرغبة شدة سببها إنما الناس بني تجري التي الرشور
كل أس وجدت واعتربت؛ تأملت وإذا فيها. الخلود وتمني ورياستها، ولذاتها شهواتها
والرغبة ولذاتها ونعيمها شهواتها يف الرغبة وقلة الدنيا يف الزهد فضيلة كل وأصل خري

إليها. للرحلة واالستعداد النهار وأطراف الليل آناء يف املعاد ذكر وكثرة اآلخرة يف
طاعته وأهل هللا عبيد كلهم الخلق بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
فأول الدرجات، متفاوتُة طبقات بينهما وما وعام خاص منهم ولكن كرًها، أو طوًعا
واملدح والوعيد والوعد والنهي باألمر الخطاب نحوهم توجه الذين العقالء هم الخواص
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عىل املؤمنني قدر رفع — ِحْكَمِتِه بواجب — تعاىل هللا إن ثم والرتهيب، والرتغيب والذم
يف لهم َرَسَم فيما لطاعته املنقادون ونواهيه، أوامره والقابلون املقرون وهم العقالء سائر

وعالنية. ا رسٍّ عنه نُهوا ملا التاركون العقول، وموجبات النواميس أحكام
طائفًة، منهم واصطفى املخلصني، املقرين املؤمنني من رفع سبحانه هللا إن ثم
ونواهيه الناموس أوامر تعلُّم يف اجتهدوا الذين والفقهاء العلماء وهم غريهم، عىل وفضلهم
آَمنُوا الَِّذيَن هللاُ ﴿يَْرَفِع بقوله: تعاىل هللا ذكر كما بواجبها، ورشائطه وحدوده وأحكامه

َدَرَجاٍت﴾. اْلِعْلَم أُوتُوا َوالَِّذيَن ِمنُْكْم
العابدون التائبون وهم طائفًة، العلماء جملة من رفع — اسُمُه َجلَّ — هللا إن ثم
بواجبات القيام من باجتهادهم استحقوا بما املحسنون املتقون الَوِرعون الصالحون
الليِْل آنَاءَ َقاِنٌت ُهَو َمْن ﴿أَْم بقوله: — َوَجل َعزَّ — هللا ذكر كما درجات، الناموس أحكام
الَِّذيَن يَْستَِوي َهْل ﴿ُقْل تعاىل: وقال اآلية، َربِِّه﴾ َرْحَمَة َويَْرُجو اْآلِخَرَة يَْحذَُر َوَقاِئًما َساِجًدا
َعِن ُجنُوبُُهْم ﴿تَتََجاَىف تعاىل: وقال اْألَْلبَاِب﴾، أُولُو يَتَذَكَُّر ََّما إِن يَْعَلُموَن َال َوالَِّذيَن يَْعَلُموَن

عليهم. الثناء وحسن ومدحهم هؤالء ذكر يف القرآن يف كثرية وآيات اآلية، اْلَمَضاِجِع﴾
يف الزاهدون وهم الدرجات يف طائفة هؤالء من رفع — ثناُؤُه َجلَّ — هللا إن ثم
وهم علمها، يف الراسخون بها، املتحققون اآلخرة، يف الراغبون عيوبها، العارفون الدنيا،
الباري اُهُم َسمَّ الذين أجمعني، خلقه من وصفوته املؤمنون، وعباده املخلصون، هللا أولياء
هي التي الدار، ذكرى بخالصٍة وأَْخَلَصُهْم النَُّهى، وأويل األبصار وأويل األلباب أُوِيل تعاىل:
وقوله: اْألَْخيَاِر﴾، اْلُمْصَطَفنْيَ َلِمَن ِعنَْدنَا َُّهْم ﴿َوإِن سبحانه: بقوله أشار وإليهم الحيواُن،
وُحْسن ومدحهم ذكرهم يف القرآن، يف كثرية وآيات ُسْلَطاٌن﴾ َعَليِْهْم َلَك َليَْس ِعبَاِدي ﴿إِنَّ

عليهم. الثناء
محاسن من كثرية فضائَل للمؤمنني بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
يف كلها تجمع أن يمكن ال الفعال، وجميل األعمال وفضائل األفعال ومكارم األخالق
خصلة واإليمان العلم بعد ليس ولكن ومكثر، فُمِقل أشخاص عدة يف بل واحد، شخص
والرغبة الدنيا يف الزهد من أفضل وال أجل وال أرشف الكرام أخالق من ُخلُق وال للمؤمنني
طلب وترك الدنيا الحياة متاع فضول ترك هو إنما الدنيا يف الزهد أن وذلك اآلخرة، يف
خصال تتبعها خصلة وهذه منه، بد ال الذي من باليسري والقناعة بالقليل والرضا شهواتها

األفعال. وجميل األعمال وفضائل األخالق محاسن من كثرية
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تتبعها خصلة وهي شهواتها، طلب يف والحرص الدنيا يف الرغبُة هو الزهد وضد
خصال من أن وذلك — ذكره تقدم كما — سيئة وأعمال قبيحة وأفعال ردية أخالق
محمودٌة خصاٌل الشهوات وترك األكل قلة ويف الشهوات، وترك األكل قلة وشعارهم الزهاد
أنفسكم «أجيعوا قال أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن روي ما فمنها جميلة، حسنٌة ومناقُب كثريٌة،
وأزكى حفًظا وأَْجَوَد جسًما أََصحَّ يكون اإلنسان أن ومنها السماء»، سكان بكم تفرح
وأصغى فكًرا وألطف بًرصا وأحدَّ نفًسا وأخف رؤيا وأصدق نوًما وأقل قلبًا وأجىل فهًما
وأوسع مؤنة وأقل طبيعة وأسلم حركة وأرسع للعلم وأقبل رأيٍّا وأثبت ا حسٍّ وأصح سمًعا

القلوب. يف وأحىل صحبة وأثبت خلًقا وأكرم مواساة
الفطنة وحياة الحكمة وينبوع الفكر مزرعة كان القناعة ساعدته إذا األكل وقلة
وعصمة اإللهام، ومنزل الوسواس وهادم الشهوات وقاتل البدن وطبيب القلب ومصباح

زائل. عنه النعمة وكفر تابع، له والشكر الحساب، شدة من وأمانًا النفس رش من

الزهاد وخصال األكل وكثرة الشبع آفات يف فصل (14)

بعد األمة هذه يف حدث بالء أوُل قالت: أنها — عنها هللا ريض — عائشة عن يروى
وقست أبدانُُهم، سمنْت بطونُُهم شبعْت إذا القوم أن وذلك وكثرته؛ الشبع ملسو هيلع هللا ىلص نبيها ذهاب

شهواتُُهم. واشتدت نفوسهم، وجمحت قلوبهم،
ونسيان البهاء، وذهاب األجساد، ومرض القلب، عفونة األكل وكثرة الشبع آفات ومن
اليقني، وذهاب الدين، وجراحة الشياطني، وسالح الروح، وهزال القلوب، وعمى الرب،
ومزرعة البُخل، وزيادة السخاء، وذهاب الحكمة، وعداوة العقل، ونقصان العلم، ونسيان
الشهوات، وإدرار النفس، وثقل الفقراء، واحتقار املعايص، وركوب األدب، وترك إبليس،
ويكثر الخوف، وينقص الدنيا، حب يف ويزيد القول، ُفُضول وكثرة الجهل، وزيادة
ويذهب اإلخالص، ويقل العبادة، ويهدم املوت، ِذْكر وينيس العيش، ويحبب الضحك،
األصحاب، تفريق ويسبب الغفلة، ويكثر النوم، ويطيل السوء، عادة ويهيج بالحياء،
ويبغض الشيطان، ويحبب القلوب، من الحالوة ويذهب الصفو، ويكدر األعمال، ويحرج
سبُب ألنه الجنان؛ من ويبعد النريان، من ويقرب الحساب، يوم الغم ويكثر الرحمن،
خمسون فهذه الصرب، ويذهب الشكر، ويقل الحسد، ويثبت الكرب، ويحرك املعايص،

األكل. وكثرة الشبع من تهيج خصلة
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سبب كان ينطبْخ لم فإذا الكبد، حرارة ونارها الطعام، قدر املعدَة إن ويُقال:
فثلث نفسه، اآلدمي غلبت فإن بطنه، تعمر أكالت آدم ابن فحسُب املختلفة، األمراض

للنفس. وثلث للرشاب، وثلث للطعام،
جميلٌة أخالٌق يتبعها خصلة فهذه ن؛ والتصوُّ العفة وشعارهم الزهاد ِخصال ومن
واألمانة والتَُّقى والوقار والحفظ والورع الكف فمنها كثرية، وفضائُل محمودٌة وخصال
عليهم الثناء وحسن والسالمة والصحة والتوقي واملراقبة والسكون واللني والكرم واملروءة
والثقة إليهم الناس وسكون الساحة وبراءة القلوب ومحبة والرسور والغبطة لهم والتزكية
والجود والكرم السخاء وشعارهم أيًضا الزهاد خصال ومن واإلكرام، لهم واإلجالل بهم
واملعروف والرب والتودد والرحمة والرأفة واإلفضال واإليثار واإلحسان واملواساة والبذل
والتؤدة والرزانة والتثبت واألناة الحلم وشعارهم أيًضا خصالهم ومن والهدية، والصدقة
والرحمة والشفقة والتغاُفل والعفو والصفح والحياء والوقار والسكينة واملداراة والرفق
أيًضا خصالهم ومن واالحتمال، والتواضع واإلجابة والقبول واملحبة والنصفة والعدل
للقضاء والتسليم العناء من والراحة الطمع من واليأس والكفاف والتجمل والقناعة الرضا

العزاء. وحسن والبلوى الشدائد يف والصرب
يف له واإلخالص إليه والطمأنينة به والثقة هللا عىل التوكُّل وشعارهم خصالهم ومن
بالعهد والوفاء لإلخوان والنصح الضمري يف والتصديق بالقول والصدق والدعاء العمل
ورهبًا، رغبًا الخريات يف واملساَرعة واملعروف والرب واإلحسان الخري عمل يف والعزم والحزم
الذين املؤمنني من عباده وخالص هللا أولياء هم فهؤالء مشفقون، ربهم خشية من وهم
يتمنَّْون الذين وهم هللِ﴾ ُحبٍّا أََشدُّ آَمنُوا ﴿َوالَِّذيَن بقوله: ذكر كما — ويحبهم هللا يحبون
أخي، يا لك فهل َسَالٌم﴾، يَْلَقْونَُه يَْوَم ﴿تَِحيَّتُُهْم تعاىل: هللا قال التحية، من يرجون ملا لقاءه
وتتخلق أثرهم وتقفو مناهجهم وتقصد ُصحبتهم يف ترغب بأْن منه، بروح وإيانا هللا أيدك

يحزنون. هم وال السوء يمسهم ال بمفازتهم تفوز لعلك بسريتهم، وتسري بأخالقهم
أوًال تبتدئ أن هو وصفناها التي الخصال هذه إىل الطريق بأن أخي يا واعلم
أكثر يعرفها اإللهية النواميس كتب يف هي كما صاحبه بوصايا فتعمل الناموس بسنة
نفسك عن تنزع أن نحن به نوصيك والذي ذكرها، عن استغنينا قد الرشيعة أهل علماء
األُُمور من بها أحاط الذي اللباس وتخلع الجسد، صحبة من عليها تعلقت التي الُقُشور
البدن أخالط من عليها تركب الذي الصدأ عنها وتجلو الجسمانية والصفات الطبيعية
اللب لك ليصفو األشياء هذه عنها وتنحي اآلراء، وفساد الجهاالت وتراكم األخالق وسوء
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كلمات من كلمة هي التي النورانية الروحانية الشفافة النرية نفسك جوهر وهو واملخ
«وَمثَل بقوله: تعاىل هللا مدحها التي وهي بها، وأحياه الجسد يف نفخها منه وروح هللا
اْلَكِلُم يَْصَعُد ﴿إَِليِْه وقال: اآلية، السماء» يف وفرعها ثابت أصلها طيبة كشجرة طيبة كلمة
إىل بها صعد الجسد فارقت إذا املؤمن روح به يعني يَْرَفُعُه﴾؛ اِلُح الصَّ َواْلَعَمُل الطَّيُِّب
عن روي كما وجاء، ذهب شاء حيث هناك سائًحا فيكون األفالك وفسحة السماوات سعة
عىل الجنة يف بالنهار ترسح ُخرض طيور حواصل يف الشهداء «أرواُح قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي
فهذه العرش.» تحت معلقة قناديَل إىل بالليل وتأوي وثمارها، وأنهارها أشجارها ُرءُوس
والفاجرين والفاسقني الكافرين أرواح حال وأما املوت، بعد الصالحني املؤمنني أرواح حاُل
يوم إىل الربزخ هاوية يف وتَهيم السماء دون تُحجب بل هناك إىل بها يصعد فال واملنافقني
إىل اْلَجنََّة﴾ يَْدُخلُوَن َوَال َماءِ السَّ أَبَْواُب َلُهْم تَُفتَُّح ﴿َال تعاىل: بقوله أشار وإليهم يبعثون،
كما األَعىل، واملحل الرشيف املكان ذلك بها يليق ال ألنه الظَّاِلِمنَي﴾؛ نَْجِزي ﴿َوَكذَِلَك قوله:

والكرام. والسادة امللوك مجالس منهم واألقذار الناس من باألوساخ يليق ال
ذلك، قبل فاجتهْد الجسد؛ فراق بعد هناك إىل بروحك تعرج أن أخي يا أردت فإن
الجهاالت ُظلُمات من وأخرْجها الفاسدة، اآلراء ووسخ الرديئة األخالق درن من واغسْلها
الشهوات يف االنهماك عن وزمها التقوى، لباس وألبسها السيئة، األعمال وَجنِّبَْها املرتاكمة
وأما لنا، رسالة يف بيناها فقد الفاسدة اآلراء فأما الجسمانية، باللذات والغرور الجرمانية
يف عملناها رسالة وخمسني إحدى يف بيناها فقد املرتاكمة الجهاالت من الُخُروج كيفية
يف بعضها وصفنا فقد األخالق تهذيب وأما اآلداب، وطرائف الحكم وغرائب العلوم ُفنُون
واعمْل فاقرأْهما الكرام، واألصدقاء الصفاء إخوان عرشة رسالة يف وبعضها الرسالة هذه
أبد ربك عند الزُّْلفى وتنال تفوز بذلك فإنك وأصدقاءك؛ إخوانك وَعلِّْمهما فيهما ذكرنا بما
رفيًقا. أولئك وَحُسَن والصالحني والشهداء والصديقني النبيني مع الداهرين ودهر اآلبدين

الصالحني وعباده َوَجلَّ َعزَّ هللا أولياء عالمات بيان يف فصل (15)

يُعرفون كثرية وعالمات صفات هللا ألولياء بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
ويمتازون بها يُعرفون وصفات هللاعالمات ألعداء أيًضا وهكذا سواهم، عمن ويمتازون بها،
أن أراد إذا مستبرص مميز فهم عاقل كل ليعلم منها طرًفا نذكر أن نحتاج غريهم؛ عن

ذلك. عليه يَْخَف لم هو الفريقني أي من يعرف
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األشياء بني الفرق يعرف الذي هو املستبرص الفهم العاقل بأن أخي يا واعلم
وصفات بعالمات بعض عىل بعضها ويفضل املتجانسة، األُُمور بني ويميز املتشابهة،

منها. واحد بواحد مختصة
هللا ذكره ما به املختصني الصالحني هللا أولياء عالمات إحدى من إن اآلن: فنقول
قول أيًضا وحكي ُسْلَطاٌن﴾، َعَليِْهْم َلَك َليَْس ِعبَاِدي ﴿إِنَّ اللعني: إلبليس بقوله تعاىل
وآيات اْلُمْخَلِصنَي﴾، ِمنُْهُم ِعبَاَدَك إِالَّ * أَْجَمِعنَي َُّهْم َألُْغِويَن ﴿َفِبِعزَّتَِك له: مجاوبًا إبليس
﴿َوِعبَاُد تعاىل: قوله مثل وهي وعالماتهم وصفاتهم هللا أولياء ذكر يف القرآن يف كثرية
اآليات، آخر إىل ﴾… اْلَجاِهلُوَن َخاَطبَُهُم َوإِذَا َهْونًا اْألَْرِض َعَىل يَْمُشوَن الَِّذيَن الرَّْحَمِن
الثناء وحسن وعالماتهم وصفاتهم ومدحهم تعاىل هللا أولياء ذكر يف القرآن يف كثرية وآيات

عليهم.
وال الرشيعة، يف يحل ال ما كل من الجوارح حفظ أيًضا وصفاتهم عالماتهم ومن
الكذب عن اللسان حفظ وصفاتهم عالماتهم ومن املروءة، يف يحسن وال السنة، يف يجوز
أحد يف والوقيعة واللغو والطعن والسفاهة والفحش والنميمة والزور والبهتان والغيبة
وصفاتهم أيًضا عالماتهم ومن ُمَؤاِلًفا، أو كان مخاِلًفا صديًقا، أو كان عدوٍّا الخليقة من
والغش الغل من الصدر سالمُة املحمودة والخصال الخريات جميع يف واألصُل العمدة وهي
من أشبهها وما والرياء والنفاق واملكر والطمع والحرص والكرب والبغض والحسد والدغل
عليها، املكبني فيها، الراغبني الدنيا أبناء قلوب منها مملوءة هي ومما املذمومة، الخصال
القلب ة وِرقَّ والتحنُّن الرحمة بهم املختصة وصفاتهم أيًضا عالماتهم وِمن لها، الطالبني
واملداراة والرفق والشفقة النصيحة أيًضا خصالهم ومن باآلالم، يحس روح ذي كل عىل

ويعارشهم. يصحبهم من لكل والتودد والتلطف
يمتازون التي صفاتهم أََخصِّ وِمن املخلصني، وعباده هللا أولياء عالمات إحدى ومن
هذا من طرًفا ذََكْرنَا وقد إلهامها، وكيفية املالئكة بحقيقة معرُفتُهم هي غريهم عن بها
علومهم ولطيف معرفتهم دقيق وِمن املؤمنني، وخصال وماهيته اإليمان رسالة يف العلم
هللا ذكر كما ومسهم وسواسهم وكيفية اللعني إبليس وجنود الشياطني حقيقة معرفة
وَن ُمبِْرصُ ُهْم َفِإذَا تَذَكَُّروا يَْطاِن الشَّ ِمَن َطاِئٌف ُهْم َمسَّ إِذَا اتََّقْوا الَِّذيَن ﴿إِنَّ بقوله: سبحانه

وَن﴾. يُْقِرصُ َال ثُمَّ اْلَغيِّ ِيف يَُمدُّونَُهْم َوإِْخَوانُُهْم *
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والقيامة البعث معرفة أرسارهم ولطيف علومهم ودقيق وصفاتهم عالماتهم ومن
الرشائع أهل علماء أكثر أَنَّ وذلك والجواز؛ والرصاط وامليزان والحساب والحرش والنرش
املخاطب إبليس وحقيقة اإلبليسية معنى يف متحريون فيها املتعبدين وفقهائهم النبوية
هذا وجود يف شاكون العلماء وأكثر يُبَْعثُوَن﴾، يَْوِم إَِىل ﴿أَنِْظْرنِي بقوله: العاملني لرب
وخطابه له وعداوته آدم مع قصته منكرون املتفلسفة وأكثر أَْجَمِعنَي﴾، َُّهْم ﴿َألُْغِويَن القائل:
من نحو يف القرآن يف سبحانه هللا ذكر بما الخطاب، بخشونة له ومواجهته العاملني لرب
وََعْن أَيَْماِنِهْم َوَعْن َخْلِفِهْم َوِمْن أَيِْديِهْم بنَْيِ ِمْن َُّهْم َآلِتيَن ﴿ثُمَّ قوله: مثل آية خمسني
يف موجودٌة الحكايات هذه أمثال يف كثرية وآيات َشاِكِريَن﴾، أَْكثََرُهْم تَِجُد َوَال َشَماِئِلِهْم
يف معانيها نحن بينا وقد كثرية، — السالم عليهم — األنبياء وصحف واإلنجيل التوراة
عداوة كيفية يف طرًفا منها الفصل هذا يف نذكر أن نُريد ولكن والقيامة، البعث رسالة
معهم ومجاهدتهم ومخالفتهم الشياطني مع محاربتهم وكيفية إبليس، مع تعاىل هللا أولياء
عنهم يذهب وال مكائدهم، عليهم يَْخَفى ال وأنه وجهاًرا، ا ورسٍّ ونهاًرا ليًال أعمارهم ُطول

وأمانيهم. غرورهم

الشياطني مكايد معرفة كيفية هللاعن أولياء من ويل حكاه فيما فصل (16)
أجمعني إبليس جنود ومخالفته معهم ومحاربته

الشياطني أمر يف املذاكرة من بينهما جرى فيما جنسه أبناء من له ألٍخ املستبُرص العالم قال
من وشدوت وتربيت نشأت ملا إني قال: ووساوسهم؟ الشياطني عرفت كيف وعداوتهم:
املنافع أمر وعرفت قسًطا، املعاش أمر من وعقلت نصيبًا، العلم من وأخذُت طرًفا، اآلداب
والفرائض والسنن والنواهي األوامر من الناموس أحكام من عيلَّ يجب ما تبينُت واملضار؛
قمت ثم تركها، وعىل واألفعال األعمال عىل واملدح والذم والوعيد والوعد والحدود واألحكام
هللا قول يف تفكرت ثم يل، ويرس عيلَّ وقيض له ُوفقت ما بحسب وطاقتي جهدي بواجبها
َعُدوٍّا ِلْإلِنَْساِن َكاَن يَْطاَن الشَّ ﴿إِنَّ وقوله: َعُدوٍّا﴾ َفاتَِّخذُوُه َعُدوٌّ َلُكْم يَْطاَن الشَّ ﴿إِنَّ تعاىل:
عليه هللا صىل — النبي قول يف وتفكرت املعنى، هذا يف القرآن يف كثرية وآيات ُمِبينًا﴾
وتصديقه النفس، مجاهدة يعني: األكرب.» الجهاد إىل األصغر الجهاد من «رجعنا وآله:
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السالم: عليه — قوله يف وفكرت ِلنَْفِسِه﴾ يَُجاِهُد َفِإنََّما َجاَهَد ﴿َوَمْن تعاىل: هللا قول
وقوله: فأسلم.» عليه هللا أعانني شيطاني «إن وقوله: يغويانه.» شيطانان إنسان «لكل
َرشِّ ﴿ِمْن تعاىل: هللا قول ذلك وتصديق الدم.» مجرى آدم ابن من يجري الشيطان «إن
تعاىل: وقوله السورة، آخر إىل النَّاِس﴾ ُصُدوِر ِيف يَُوْسِوُس الَِّذي * اْلَخنَّاِس اْلَوْسَواِس
املعنى هذا مثل يف القرآن يف كثرية وآيات تََرْونَُهْم﴾ َال َحيُْث ِمْن َوَقِبيلُُه ُهَو يََراُكْم َُّه ﴿إِن

كثرية. املعنى هذا يف أيًضا مروية وأحاديث
املعنى، هذا يف ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن ُروي فيما وتفكرت تعاىل هللاُ ذكر ما سمعت فلما
يضادني األمر ظاهر يف أحًدا أر فلم برويتي، وتأملت بقلبي وفكرُت بعقيل ذلك عند نظرُت
الخطاَب وجدُت ألني وذلك جنيس؛ أبناء من يعاديني وال يخالفني وال املعنى هذا يف
ال سواء حكمي ذلك يف حكمهم ووجدت عيلَّ، متوجه هو ما مثل كلهم عليهم متوجًها
ويعمهم، آدم بني جميع يشمل عموم أمر هذا أن فعلمُت األمر، هذا يف وبينهم بيني فرق
إبليس جنود وكثرة الشياطني معنى حقيقة فوجدت النظر؛ ودققُت وبحثُت تأملُت ثم
باطنٌة أموٌر هي إياهم؛ ووساوسهم لهم وعداوتهم آدم بني ومخالفتهم أجمعني اللعني
والطباع الرديئة، األخالق وهي الخليقة، يف مطبوعة الجبلة، يف مركوزٌة خفيٌة وأرساٌر
من فاسدة آراء واعتقادات املرتاكمة بالجهاالت اإلنسان مع الصبا منذ املنتشئة املذمومة
بالعادات املكتسبة القبيحة واألفعال السيئة األعمال من يتبعها وما بصرية، وال معرفة غري
والنفس الشهوانية النفس إىل املنسوبة والنقصان، بالزيادة االعتدال من الخارجة الجارية

الغضبية.
والذم واملدح والوعيد والوعد والنهي األمر يف الخطاب فوجدُت ونظرُت تأملُت ثم
توَصف بما هي ووجدتها املستبرصة املميزة العاقلة الناطقة النفس إىل كله متوجًها
من ملًكا الزكية واألعمال الصحيحة واآلراء الحقيقة واملعارف الجميلة األخالق من
أعني: النفَسني؛ هاتني ووجدُت جميًعا، والغضبية الشهوانية النفس إىل باإلضافة املالئكة
والطباع املذمومة واألخالق املرتاكمة الجهاالت من به توصفان بما والغضبية الشهوانية
إىل باإلضافة شيطانان كأنهما روية وال فكر بال لهما التي القبيحة واألفعال املركوزة

الناطقة. النفس
الحسنة واألفعال الزكية األعمال جميع فوجدت النظر ودققت وبحثت تأملُت ثم
واعتقاداتها الصحيحة آرائها بحسب لها هي إنما الناطقة النفس إىل منسوبٌة هي التي
املكتسبة املحمودة أخالقها بحسب لها هي إنما واالعتقادات اآلراء تلك وجدُت ثم الجميلة،
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عند فتبينت الجبلة، يف مركوزة كانت ما أو العادلة، الجارية والعادات والروية باالجتهاد
األخالُق هي كلها اإلنسان وصالح الخريات جميع أصل أن — االعتبار بهذا — وعرفت ذلك،

الجبلة. يف واملركوزة والروية باالجتهاد املكتسبُة املحمودُة
األخالق هي كلها اإلنسان أُُمور وفساد الرشور جميع أَْصَل أَنَّ أيًضا وعرفُت يل وتبني
مركوزة كانت ما أو بصرية، غري من الصبا منذ الجارية بالعادات املكتسبة املذمومة
صىل — النبي قول تأملت وصفت؛ ما حقيقة وعرفت قلت ما يل تبني فلما الجبلة، يف
هللا وقول األكرب.» الجهاد إىل األصغر الجهاد من «رجعنا أجمعني: آله وعىل عليه هللا
تحاربون كما وحاِربوه خاِلفوه يعني: َعُدوٍّا﴾؛ َفاتَِّخذُوُه َعُدوٌّ َلُكْم يَْطاَن الشَّ ﴿إِنَّ تعاىل:
جنسان العدو أن — َوَجلَّ َعزَّ — هللا وقول ملسو هيلع هللا ىلص النبي بقول يل فتبني املرشكني، أعداءكم
يف واملخالفني الكفار عداوة وهو جيل، ظاهر أحدهما قسمان: والجهاد نوعان والعداوة
الجبلة يف املخالفني الشياطني عداوة وهو خفي باطن واآلخر وجهادهم، وحربهم الرشيعة
الكفار، وعداوة الحقيقة، هي وخالَفهم وعداوتهم حربهم أن وتبني الطبيعة، يف املتضادين

العرضية. هي وحربهم
أسباب أجل من الشياطني وعداوة دنيوية أسباٍب أجل ِمْن هي الكفار عداوة أَنَّ وذلك
والتمتع والسلطان العز ويفوت الدنيا شقاوة منها يعرض وظفرهم غلبتهم وأن دينية
وغلبتهم الشياطني عداوة وأما ما، يوًما تزول ثم عيشها، وطيب ونعيمها الدنيوية باللذات
ولذاتها ونعيمها وسلطانها عزها ويفوت وعذابها اآلخرة شقاوُة منها فيعرض وظفرهم
األمرين، هذين بني ما التفاوت فبحسب ودوامها، وريحانها وروحها وفرحها ورسورها
ذكر وما األكرب.» الجهاد إىل األصغر الجهاد من «رجعنا وآله: عليه هللا صىل — النبي قال
والغرور الشياطني مكر من التحذير من كثرية آيات يف سور عدة يف القرآن يف سبحانه هللا
والخطر أجل فيهم الخطب كان إذ لهم؛ والجهاد وعداوتهم بمخالفتهم واألمر بخطراتهم،

فيهما. والشقاوة واآلخرة الدنيا يف السعادتني بني ما التفاوت بحسب أعظم،
وشياطيني أعدائي يل تبني وصفت؛ ما حقيقة وعرفت ذكرت ما يل تبني فلما
ربي إليه دعاني الذي ُهداي عن ويضلني رشدي عن يغويني أن يُريد وَمن ومخالفيَّ
لم إن أني وعلمت يل، ببيانه — السالم عليه — نبيِّي نصحني وما به وأوصاني وإلهي
أعدائي مخالفة يف االجتهاد وتركت توانيت متى وأني نبيي ونصيحَة ربي وصيَة أقبل
ومراداتهم أهوائهم يف واستخدموني وملكوني وأرسوني بي وظفروا غلبوني وعداوتهم
فتصري ثانية، وطبيعة يفَّ وجبلة يل عادة األشياء تلك وصارْت السيئة، ألفعالهم املشاكلة
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يف وبقيت هلكت قد فأكون مثلهم، شيطانًة — رشيفٌة جوهرٌة هي التي — الناطقة نفيس
ُجلُوُدُهْم نَِضَجْت ﴿ُكلََّما سبحانه: هللا قال كما معذبًا الشياطني مع والفساد الكون عالم

اآلية. أَْحَقابًا﴾ ِفيَها ﴿َالِبثنَِي تعاىل: وكقوله اآلية، َغرْيََها﴾ ُجلُوًدا ْلنَاُهْم بَدَّ
بهما، واقتديت نبيي ونصيحة ربي وصية قبلت إذا أني يل وتبني وعرفُت تفكرُت ثم
الغضبية نفيس وعاديت الشهوانية نفيس هوى وخالفت واجتهدت وشمرت بربي واستعنت
وأملكهم ربي بقوة وأغلبهم بهم أظفر فإني الناطقة؛ لنفيس املخالفني أعدائي وحاربت
يل عبيًدا كلهم ويصريون وسلطانًا، عليهم َمِلًكا وأكون وقوته، بحوله وأستعبدهم بإذنه
ملًكا ذلك عند هي وتكون ونهيها، الناطقة نفيس أمر تحت فأرصفهم وخوًال، وخدًما
الصحيحة وآرائها الجميلة وأخالقها الزكية وأعمالها الحسنة أفعالها بإظهار املالئكة من
عبدين والغضبية، الشهوانية أعني: الباقيتان؛ النفسان هاتان وتكون الحقيقية، ومعارفها
واألعوان كالجنود وسجاياهما أخالقهما جميع ويكون ونهيها، أمرها وتحت لها مقهورين
كما السداد، هذا عىل جارية عادلة، بسياسٍة مسوسني الناطقة، للنفس والعبيد والخدم
به اِني َوصَّ ما فعلت قد ذلك عند فأكون العقلية، املوجبات يف أو الوضية الرشيعة يف ُرِسَم
عليه — لنبيه وقال اآلية، َفاتَِّبُعوُه﴾ ُمْستَِقيًما اِطي ِرصَ َهذَا ﴿َوأَنَّ بقوله: وفعيل بقويل ربي

اآلية. ِهللا﴾ إَِىل أَْدُعو َسِبيِيل َهِذِه ﴿ُقْل السالم:
وتفكرت أحوايل، يف ذلك عند نظرت وصفت؛ ما حقيقة وعرفت ذكرت ما يل تبني فلما
القوى، متضادة ممتزجة، أخالط من مركبة هيكيل بنية فوجدت أُُموري؛ تصاريف يف
كربيتية، أحجار يف كامنة نريان كأنها هي فإذا فتأمْلتها مختلفة، شهوات فيها مركوزة
النريان تلك اشتعال ووجدت ونعيمها، الدنيا مالذ من املشتهيات هي وقودها ووجدت
رياح أو متالطمة، بحر كأمواج أو يخمد، ال ولهب يُطفأُ، ال حريٌق كأنها الوقود عند
شهوات حرارة وجدت أني وذلك غارة؛ يف حملت أعداء كعساكر أو يشء، كل تدمر عاصفة
ال التي النريان لهُب كأنها والظمأ الجوع نار هيجان عند نفيس يف واملرشوبات املأكوالت

تُطفأ.
جيف عىل وقعْت كالٌب كأنها الرشه؛ من والرشب األكل عند الشهوانية نفيس ووجدت
الدنيا تلهب حريق كأنها الطمع نار هيجان عند نفيس يف الحرص حرارة ووجدت تنهش،
املتاع، من الدنيا يف ما جميع من يَمتلئ ال وعاءٌ كأنها ذلك عند نفيس ووجدت كلها،
ترمي حريٌق كأنها الحركة نار هيجان عند الحيوانية نفيس يف الغضب حرارة ووجدت
هللا خليقة خري كأنها واملباهاة االفتخار نار حرارة هيجان عند ورأيتها كالقرص، برشر
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كلهم الناس كأن لها وتملكها الرياسة شهوة حرارة نار هيجان عند ورأيتها وأرشفهم،
الزم دين كأنها لها وطلبها الكرامة شهوة نار حرارة هيجان عند ورأيتها وخول، لها عبيد

حال.
فريضة حتًما لها الطاعة ترى كأنها خولها خدمة طلب نار هيجان عند ورأيتها
حقوق من حق من عليها يجب ما قضاء عند ورأيتها والفريضة، وكالحتم هلل، كالطاعة
حركتَها ورأيت ثقيلة، أحماٌل عليها وكأنها أجبال، ناقلة كأنها تأديته يف متوانية غريها
عليها والثناء املدح محبة عند ورأيتها سكرانة، والهة مجنونة كأنها واللعب اللهو عند
يريد عدو كأنها الحسد نار هيجان عند ورأيتها وأجلهم، وأفضلهم الناس أعقُل كأنها
سائَر ورأيت وجدت املثال هذا وعىل بهم، النقم وحلول أهلها عن النعم وزوال الدنيا خراب
الفاسدة، وآرائها القبيحة وأفعالها السيئة وأعمالها املذمومة وخصالها الرديئة أخالقها
يتصالحون، ال وأعداء يطفأ، ال وحريٌق تخمد، ال نرياٌن كلها هذه أن ذلك عند فعلمُت
ال وشغل طويل، وعناءٌ يشفى، ال ومرض يربأ، ال وداء يسكن، ال وقتال تهدأ، ال وحرب

املوت. إىل منه يفرغ
الحزم، بإزار وسطي وشددت الصادقة، والنية الصحيح بالعزم ذلك عند فشمرت
رسبال وترسبلُت الحياء قميَص ولبسُت الورع، براءة وارتديت االجتهاد، سالح وأخذت
ظهري وأسندت التقوى، عىل قدمي وأثبت الدنيا، يف الزهد تاج رأيس عىل ووضعُت الجد،
بالنهي، نفيس قَوى وزممت والرجاء، منه الخوف شعاري وجعلت عليه، بالتوكل هللا إىل
منهاج وسلكُت بربي، الظن ُحْسن دلييل وجعلت املعلم، إشارة إىل بالنظر عيني وفتحت
املضطر، دعوة ودعوته الغريق، نداء وناديته ربي، للقاء املستقيم الرصاط وقصدت السنة،
العيل باهلل إال قوة وال حول بال يديه بني نفيس وطرحُت والتقصري، بالعجز وأقررت
تلك عىل ربي رآني فلما الرفيق، الشفيق والده إىل الصبي مثل إليه وترضعت العظيم،
بجنوده، ِني وأََمدَّ ُسْؤيل، وأعطاني ضعفي، ورحم دعائي، وأجاب ندائي، سمع الحال
وحرسني عليهم، وأعانني بهم، وأظفرني مالئكته، مع فغزوتهم أعدائي، مكايد عىل وَدلَّني
سامًلا بالغنيمة وفزت كيدهم، خطر من وسلمت خطواتهم، من وأحرزني غرورهم، من
هللاُ َوَكاَن اْلِقتَاَل اْلُمْؤِمِننَي هللاُ َوَكَفى َخرْيًا يَنَالُوا َلْم ِبَغيِْظِهْم َكَفُروا الَِّذيَن هللاُ ﴿َوَردَّ غانًما،
هذا وكل الخارسين، هم كانوا الشيطان وحزب الغالبني، هم كانوا هللا وجند َعِزيًزا﴾ َقِويٍّا
َفِإنَّ َكَفَر َوَمْن ِلنَْفِسِه يَْشُكُر َفِإنََّما َشَكَر َوَمْن أَْكُفُر أَْم أَأَْشُكُر ِليَبْلَُونِي َربِّي َفْضِل ﴿ِمْن

َكِريٌم﴾. َغِنيٌّ َربِّي
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أُخرى حكاية يف فصل (17)

وجُه له يتجه ولم والبلوى، التكليف معنى يف تفكر ملا تعاىل هللا أولياء من ويلٍّ عن
تسترشني، ولم وتوفيتني تستأمرني، ولم خلقتني رب مناجاته: يف قال فيهما، الحكمة
نفيس يف وركبت مغويًا، وشيطانًا مؤذيًا هوى عيلَّ وسلطت تخريني، ولم ونهيتني وأمرتني
وقلت وتهديد، بوعيد وزجرتني وخوفتني مزينة، دنيا عيني يف وجعلت مركوزة، شهوات
يغوينك، ال الشيطان واحذر سبييل، عن فيضلك الهوى تتبع وال أُمرت، كما فاستقْم يل:
بأبناء وأوصيك تلهيك، أن وآمالك وأمانيك تردك، ال شهواتك وتجنب تغرنك، ال والدنيا

الحالل. وجه من فاطلبْها الدنيا ومعيشة فدارهم، جنسك
الخرساُن هو وذلك واآلخرة، الدنيا فتخرس عنها تعرض وال تنسها، فال اآلخرة وأما
أدري فال متغالبة، وأحوال متجاذبة، وقًوى متضادة، أُُمور بني رب يا حصلت فقد املبني،
فأدركني حيلتي، عني وضلت أُُموري، يف ُْت تََحريَّ وقد أصنع، يشء أي وال أعمل، كيف

هلكت. وإال نجاتي سبيل عىل ودلني بيدي، وخذ رب يا
تعاونني بيشء أمرتك ما عبدي يا وقال: وألهمه رسه يف وألقى إليه هللاسبحانه فأوحى
وإلًها ربٍّا لك بأن لتعلم أمرتك إنما بل فعلته، إن يرضني كان يشء عن نهيتُك وال فيه،
بأنك ولتعلم ومعينك، ونارصك وهاديك وحافظك ومنشيك ورازقك ومصورك خالقك هو
ولتعلم وعنايتي، وتيسريي وهدايتي وتوفيقي معاونتي إىل به أمرتك ما جميع يف محتاج
يف محتاج وإنك ورعايتي، وحفظي عصمتي إىل عنه نهيتك ما جميع يف محتاج بأنك أيًضا
تأييدي إىل ونهاًرا ليًال وآخرتك دنياك أمر من أوقاتك جميع يف وأحوالك مترصفاتك جميع
أنك وتعرف لك وليتبني وعالنية، ا رسٍّ كبرية وال صغرية أمرك من عيلَّ يخفى ال وأنه لك،
تكون بل تنساني، وال عني تعرْض ال ذلك فعند مني، لك بد ال وأنك إيلَّ ومفتقر محتاج
ويف تسألني، حوائجك جميع ويف تدعوني، أحوالك جميع ويف ذكري، يف األوقات دائم يف
وتكون وتراقبني، وتشاهدني تناجيني خلواتك جميع ويف تخاطبني، مترصفاتك جميع
وال أراك تكون ما حيث معك أني وتعلم دونهم، بي ومتصًال خلقي جميع عن إيلَّ منقطًعا
تركت وصفت، ما وصحة قلت ما حقيقة لك وبان وتيقنت كلها هذه عرفت فإذا تراني،
عندي وأرفعك إيلَّ وأوصلك مني أقربك ذلك فعند وحدك، عيلَّ وأقبلت وراءك يشء كل
فرًحا مفضًال مكرًما مالئكتي مع جواري يف جنتي وأهل وأصفيائي أوليائي من وتكون

رسمًدا. دائًما أبًدا آمنًا ملتذٍّا منعًما مرسوًرا
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إنعامي سالف واذكر الحق، غري عيلَّ تتوهم وال السوء، الظن عبدي يا بي تظن فال
خلًقا مذكوًرا شيئًا تكن ولم خلقتك إذ لديك؛ آالئي وجميل إليك إحساني وقديم عليك
وذهنًا ثاقبًا وفهًما ذكيٍّا وقلبًا دراكة وحواس ا حادٍّ وبًرصا لطيًفا سمًعا لك وجعلت سويٍّا،
حسنة وصورة ثابتًا وجنانًا تامة وبنية رصينًا وعقًال فصيًحا ولسانًا لطيًفا وفكًرا صافيًا

طائعة. وجوارح كاملة وأدوات صحيحة وأعضاء
األحوال يف الترصف وكيفية واملضار املنافع وعرفتك واملقال الكالَم ألهمتُك ثم
وترى ملكوتي، إىل لتنظر عينيك وفتحت برصك، عن الحجب وكشفت واألعمال والصنائع
وعلَّمتك السيارة، والكواكب الدوارة واألفالك والنهار الليل مجاري وتقدير فعيل عجائب
املعادن من والبحر الرب يف ما لك رت وسخَّ واألعوام، والشهور واألزمان األوقات حساب
رأيتك فلما األرباب، تحكُّم عليها وتتحكم املالك، ترصف فيها تترصف والحيوان والنبات
واألحكام الحدود عرفتك واملقدار؛ للحدود متجاوًزا باغيًا طاغيًا ظامًلا وجائًرا متعديًا
العادلة؛ والسرية واملعروف والخري والصواب والحق واإلنصاف والعدل واملقدار والقياس
وأفضُل خريٌ هو ِلما وعرضتُك والنقم، العذاب عنك وينرصف والنعم، الفضُل لك ليدوم
الحق. غري وتتوهم السوء ظنون بي تظن أنت ثم وأنعم، وألذ وأكرم وأعز وأرشُف وأجلُّ
العيل باهلل إال قوة وال حول ال فقْل: به، أمرتك مما يشء فعُل عليك تعذر إذا عبدي يا
هلل إنا فقل: مصيبة، أصابتك وإذا حمله، عليهم ثقل ا َلمَّ العرش حملُة قال كما العظيم،
معصيتي، يف القدمان بك َزلَّْت وإذا واليتي، وأهل صفوتي يقول كما راجعون، إليه وإنا
عليك أشكل وإذا اآلية، آخر إىل أَنُْفَسنَا﴾ َظَلْمنَا ﴿َربَّنَا وزوجته: آدم صفيي قال كما فقل
َخَلَقِني ﴿الَِّذي إبراهيم: خلييل قال كما فقل صوابًا، وقوًال رشًدا وأردت رأٌي وأهمك أمر
اآليات آخر إىل يَْشِفنِي﴾ َفُهَو َمِرْضُت َوإِذَا * َويَْسِقنِي يُْطِعُمِني ُهَو َوالَِّذي * يَْهِديِن َفُهَو
كما فقل حزن، أو غم أو مصيبة أصابتك وإذا َسِليٍم﴾، ِبَقْلٍب هللاَ أَتَى َمْن ﴿إِالَّ قوله: إىل
وقال: تَْعَلُموَن﴾ َال َما ِهللا ِمَن واعلم ِهللا إَِىل َوُحْزنِي بَثِّي أَْشُكو ََّما ﴿إِن إرسائيل: يعقوب قال
كما فقل خطيئة، منك جرت وإذا اآلية، ﴾… تَُموتُنَّ َفَال يَن الدِّ َلُكُم اْصَطَفى هللاَ إِنَّ بَنِيَّ ﴿يَا
كما فقل معصية، عنك رصفت وإذا اآلية، يَْطاِن﴾ الشَّ َعَمِل ِمْن ﴿َهذَا نجيي: موىس قال
داود فعل كما فافعل بفتنة ابتليت وإذا اآلية، نَْفِيس﴾ أُبَرِّئُ ﴿َوَما الصديق: يوسف قال
والخاطئني خلقي من العصاة رأيت وإذا َوأَنَاَب﴾، َراِكًعا َوَخرَّ َربَُّه ﴿َفاْستَْغَفَر خليفتي:
َفِإنَُّهْم تَُعذِّبُْهْم ﴿إِْن روحي: املسيح قال كما فقل فيهم حكمي ما تدري وال عبادي من
فقل عفوي وطلبت استغفرتني وإذا اْلَحِكيُم﴾ اْلَعِزيُز أَنَْت َفِإنََّك َلُهْم تَْغِفْر َوإِْن ِعبَاُدَك
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أَْخَطأْنَا أَْو نَِسينَا إِْن تَُؤاِخذْنَا َال ﴿َربَّنَا وأنصاره: وآله عليه هللا صىل نبيي محمد قال كما
خفت وإذا السورة، آخر إىل َقبِْلنَا﴾ ِمْن الَِّذيَن َعَىل َحَمْلتَُه َكَما ا إِْرصً َعَليْنَا تَْحِمْل َوَال َربَّنَا
ُقلُوبَنَا تُِزْغ َال ﴿َربَّنَا أصفيائي: قال كما فقل لك، يختم بماذا تدري وال األُُمور عواقب من

اُب﴾. اْلَوهَّ أَنَْت إِنََّك َرْحَمًة َلُدنَْك ِمْن َلنَا َوَهْب َهَديْتَنَا إِذْ بَْعَد

والدعاء واالستغفار التوبة فضل يف فصل (18)

أنبيائه ذنوب يذكْر لم — وَجلَّ َعزَّ — هللا بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
ليكون ولكن عليهم، الثناء لسوء وال آلثارهم تقبيًحا وال عليهم شنعة القرآن يف وخطاياهم
— وَجلَّ َعزَّ — هلل واالستغفار الذنوب عن والرجوع والندامة التوبة يف بهم قدوٌة للباقني
تعاىل: هللا وقال اْلُمْؤِمنُوَن﴾، أَيَُّها َجِميًعا ِهللا إَِىل ﴿تُوبُوا بقوله: هللا أمر كما إليه، واإلنابة
محمد لنبيه وقال يذنبوا، لم الذين يعني: ِريَن﴾؛ اْلُمتََطهِّ َويُِحبُّ التَّوَّاِبنَي يُِحبُّ هللاَ ﴿إِنَّ

املعنى. هذا يف القرآن يف كثرية وآيات اآلية، ُفوا﴾ أَْرسَ الَِّذيَن ِعبَاِدَي يَا ﴿ُقْل ملسو هيلع هللا ىلص:
واستغفروا تابوا أذنبوا إذا آدم بني أن «لوال قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن ويروى
هذه ذكرنا وإنما لهم.» فيغفر ويستغفرون فيتوبون يذنبون خلًقا هللا َلَخَلَق لهم هللا فيغفر
أوليائه. وقصص رسوله أخبار من هللا ذكر وما وتعترب، فيها تتفكر ما لكي الحكايات؛
أَنَّ وذلك يعلمون، ال الذين قول سمعت إذا رحمته من تقنط وال هللا، روح من تيأس فال
بأحكام معرفة وال حقيقة، غري من الورع يف يتعصبون والجدل الحشوية أهل من قوًما
علم بغري النار يف بالُخلُود لهم ويحكمون ُقونهم ويَُفسِّ بالذنوب، املؤمنني فيكفرون الدين،
فال بزعمهم بها وحكموا الناقصة، بعقولهم وسولوها لهم، لفقوها بقياساٍت بل بيان، وال

رحمته. من وقنطوا روحه، من ويئسوا هللا، عن انقطعوا أنهم جرم
من وجماعة املؤمنني من طائفة لكل بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
من وأن سواهم، عمن بها يمتازون حرفة أو غريهم عن بها ينفردون صناعة املتدينني
اآلخرة يف والرتغيب الدنيا يف بالتزهيد هللا إىل الدعاء الصالحني وعباده هللا أولياء صنعة

واحًدا. واحًدا عنهم وأخرب تعاىل هللا ذكر كما — وحقيقة ويقني ومعرفة بصرية عىل
أَْن َرُجًال ﴿أَتَْقتُلُوَن قوله: إيمانه يكتم فرعون آل من مؤمن رجل عن حكاية ذلك من
َمَكُروا َما َسيِّئَاِت هللاُ ﴿َفَوَقاُه قوله: إىل َربُِّكْم﴾ ِمْن ِباْلبَيِّنَاِت َجاءَُكْم َوَقْد هللاُ َربَِّي يَُقوَل
وقوله اآلية، يَْعَلُموَن﴾ َقْوِمي َليَْت ﴿يَا قوله: ذلك ومن اْلَعذَاِب﴾، ُسوءُ ِفْرَعْوَن ِبآِل َوَحاَق
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إىل َلُكْم﴾ يَْغِفْر ِبِه َوآِمنُوا ِهللا َداِعَي أَِجيبُوا َقْوَمنَا ﴿يَا قولهم: الجن من نفر عن حكاية
اآلية. ِبَربِِّهْم﴾ آَمنُوا ِفتْيٌَة ﴿إِنَُّهْم قوله: ذلك ومن اآلية، آخر

تَُراٍب ِمْن َخَلَقَك ِبالَِّذي ﴿أََكَفْرَت الدنيا: يف األخوين أحد عن حكاية قوله ذلك ومن
أخ عن حكاية وقوله َطَلبًا﴾ َلُه تَْستَِطيَع ﴿َفَلْن قوله: إىل َرُجًال﴾ َسوَّاَك ثُمَّ نُْطَفٍة ِمْن ثُمَّ
إىل ِقنَي﴾ اْلُمَصدِّ َلِمَن أَِئنََّك يَُقوُل * َقِريٌن ِيل َكاَن ﴿إِنِّي الجنة: ألهل قوله اآلخرة يف مؤمن
َخْرَدٍل ِمْن َحبٍَّة ِمثَْقاَل تَُك إِْن ََّها إِن بُنَيَّ ﴿يَا لقمان: عن حكاية قوله ذلك ومن اآلية، آخر

اآلية. هللاُ﴾ ِبَها يَأِْت اْألَْرِض ِيف أَْو َمَواِت السَّ ِيف أَْو َصْخَرٍة ِيف َفتَُكْن
نْيَا﴾ الدُّ اْلَحيَاَة َهِذِه تَْقِيض ﴿إِنََّما لفرعون: قولهم السحرة عن حكاية قولُُه ذلك ومن
قالوا إذ اآلخرة؛ أمر يف املستبرصين العلماء عن حكاية قوله ذلك ومن اآليات، آخر إىل
* َعِظيٍم َحظٍّ َلذُو َُّه إِن َقاُروُن أُوتَِي َما ِمثَْل َلنَا َليَْت ﴿يَا الدنيا: الحياة املريدين لقومهم
قوُل ذلك ومن اآلية، آخر إىل آَمَن﴾ لَِّمْن َخرْيٌ ِهللا ثََواُب َويَْلُكْم اْلِعْلَم أُوتُوا الَِّذيَن َوَقاَل
الذين قال وجنوده بجالُوَت اليوَم لنا طاقَة ال يعلمون ال الذين وقال طالوت: أصحاب
ومن الصابرين، مع وهللا هللا بإذن كثريًة ِفئًة غلبَْت قليلٍة ِفئٍة من كم ِهللا ُمَالُقو أنَّهم يَُظنُّون
هللا، أنصاُر نحن الَحواِريُّون قاَل ِهللا إىل أنصاري َمْن املسيُح قاَل إذ املسيح: أتباع قوُل ذلك
اآلية، ﴾ اْلَحقِّ ِمَن َجاءَنَا َوَما ِباهللِ نُْؤِمُن َال َلنَا ﴿َوَما القرآن: سمعوا ملا أيًضا أتباعه وقول
َوَهْب َهَديْتَنَا إِذْ بَْعَد ُقلُوبَنَا تُِزْغ َال ﴿َربَّنَا املستبرصين: العارفني املؤمنني قول ذلك ومن
وعالمات املؤمنني صفات يف القرآن يف كثرية وآيات اُب﴾ اْلَوهَّ أَنَْت إِنََّك َرْحَمًة َلُدنَْك ِمْن َلنَا

الصالحني. هللا عباد وكالم هللا أولياء
املستبرصين؛ الصالحني وعباده هللا أولياء كالم من وأمثالها واألقاويل الكلمات فهذه
النبوات بأرسار العلماء وهؤالء اآلخرة، أمر وحقيقة املعاد حقيقة يعرفون أنهم عىل تدل
الدار وإىل هللا إىل الدعاء وصناعتهم األنبياء، ورثة وهم الفلسفية، بالرياضات واملتخرجون

الدنيا. أبناء يعني يعلمون، كانوا لو الحيوان دار هي التي اآلخرة
والوصف األمثال برضوب اآلخرة يف والرتغيب الدنيا، يف التزهيد أيًضا صناعتهم ومن
واستبصار بمعرفة واإلنذار والبشارة والتذكار البالغة والحكمة الحسنة واملواعظ البليغ،
َدَعا ْن ِممَّ َقْوًال أَْحَسُن ﴿َوَمْن مدحهم: يف تعاىل هللا وقال ريبة، وال شك بال ودراية ويقني

اْلُمْسِلِمنَي﴾. ِمَن إِنَِّني َوَقاَل َصاِلًحا وََعِمَل ِهللا إَِىل
مجالسهم يف يذكرون ال أنهم الصالحني عباده وصفات أيًضا هللا أولياء عالمات ومن
إحسانه فنون إىل إال ينظرون وال مصنوعاته يف إال يتفكرون وال هللا إال أحًدا وخلواتهم
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وال إليه، إال يرغبون وال إياه، إال يخدمون وال هلل، إال يعلمون وال آالئه، وجميل إنعامه وعظيم
ذلك كل مشفقون؛ خشيتِه ِمن وهم غريَه، يخافون وال هو، إال يسألون وال منه، إال يرجون
بالحقيقة ذلك عىل يقدر ال أنه استبصارهم وشدة ربهم يف اعتقادهم ق وتحقُّ آرائهم لصحة
معرفتهم صحة من لهم ينتج الجميل، الصحيح والرأي الحق االعتقاُد وهذا تعاىل، هللا إال
ويشاهدونه مترصفاتهم، جميع يف الحق رؤية يرونه أنهم وذلك به؛ علمهم وتيقن بربهم
الحقيقة، عىل غريه يرون وال إليه، إال ينظرون وال منه، إال يسمعون ال حاالتهم، كل يف
عن وبالرب املخلوق، عن بالخالق واشتغلوا الخلق، عن إليه انقطعوا ذلك أجل فِمن
واألزماُن، األماكُن عندهم وتساوْت السبب، عن وباملسبب املصنوع، عن وبالصانع املربوب،
بالدين، الدنيا وباعوا باليقني، وأخذوا الشك فرتكوا حقيقته، رؤيتهم عند األغياُر وانمحقْت
ووصلوا ساملني، عنها ورحلوا آمنني، الدنيا يف وعاشوا والعناء، التعب من السالمة وَرِبُحوا

سبيل. من املحسنني عىل وما محسنني، الدنيا يف كانوا ألنهم غانمني؛ اآلخرِة إىل
ومدحهم، عليهم وأثنى كثرية آيات يف القرآن يف القوم هؤالء نعت تعاىل هللا ذكر وقد
وُحسن ومدحهم وصفتهم نعتهم يف كثريٌة أخباٌر — السالم عليه — النبي عن ووردت
من رجًال أربعون األمة هذه يف يزال ال قال: أنه ملسو هيلع هللا ىلص عنه روي ما ذلك ومن عليهم، الثناء
ملة عن ْنَا َخربِّ هللا: رسول يا فقيل: — السالم عليه — الخليل إبراهيم ملة عىل الصالحني
قوُمُه به َهمَّ ا َلمَّ أنه وذلك القلب، سليم مسلًما حنيًفا كان إنه فقال: ربه، عند إبراهيم
أن جربائيل إىل سبحانه هللا فأوحى له، رحمة السماء يف املالئكة بكت النار يف يقذفونه
به لريَمى املنجنيق يف وهو — السالم عليه — جربائيل فجاء بك، استعان إن وأَِعنْه الحْقه
وثقته عليه وتوكله بربه قلبه تعلُّق فلشدة حاجة؟ من لك هل إبراهيم يا له: فقال النار، يف
هللا قال ذلك فعند فال، إليك أما قال: سواه، عمن واستغنائه إياه بتخليصه ويقينه بوعده
أربعة رجًال األربعني هؤالء من إن ويقال: إِبَْراِهيَم﴾، َعَىل َوَسَالًما بَْرًدا ُكونِي نَاُر ﴿يَا تعاىل:
تصفية. بعد تصفية وا وُصفُّ خلق، بعد خلًقا بُدلوا ألنهم األبدال؛ وا ُسمُّ وإنما األبدال، منهم
املحققني، العارفني الزاهدين من أربعمائة جملة من منتَقون األربعني هؤالء أن وذلك
مىض وكلما املخلصني، التائبني املؤمنني من آالف أربعة من منتَقون األربعمائة وهؤالء
قام األربعني من مىضشخٌص وإذا األربعني، من شخٌص ُرتبته يف قام األربعة من شخٌص
شخٌص منزلته إىل ارتقى األربعمائة من مىضشخٌص وإذا األربعمائة، من شخٌص ُرتبته يف
ارتقى اآلالف األربعة من مىضشخص وكلما مقامه، وقام مرتبته فبلغ اآلالف، األربعة من

مقامه. وقام درجتَه فبلغ املخلصني، التائبني املؤمنني من واحٌد منه بدًال مكانه
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األََقلُّون أولئك زياد: بن لكميل بقوله — السالم عليه — عيل املؤمنني أمريُ أشار وإليهم
حقيقة روح فباَرشوا األمر، حقيقة عىل العلم بهم هجم قدًرا، هللا عند األعظمون عدًدا،

األعىل. باملأل معلقة أرواحها بأبدان الدنيا صحبوا يقول: وفيهم كالمه، آخر إىل اليقني
التوراة يف أجد إني رب يا مناجاته: يف بقوله — السالم عليه — موىس أشار وإليهم
رب؟ يا هم من والصالح، واملعرفة التمييز قوة من أنبياء يكونون كادوا رجال نعت
بقوله أشار وإليهم أحمد، أمة تلك هللا: وقال إليه تعاىل هللا فأوحى أمتي، من اجعْلهم
ُمْقتَِصٌد َوِمنُْهْم ِلنَْفِسِه َظاِلٌم َفِمنُْهْم ِعبَاِدنَا ِمْن اْصَطَفيْنَا الَِّذيَن اْلِكتَاَب أَْوَرثْنَا ﴿ثُمَّ تعاىل:

ِهللا﴾. ِبِإذِْن ِباْلَخرْيَاِت َساِبٌق َوِمنُْهْم
ُرُسله وخلفاء هللا أنبياء ورثة هم ِذْكُرُهم تقدم الذين القوم هؤالء بأن أخي يا واعلْم
واإللهام التأييد وقبوُل والتعبُّد واإليماُن العلُم هو إنما منهم َوِرثُوه الذي وأن األرض، يف
متشبهون أنهم وذلك إليها، واالشتياق اآلخرة يف والرغبة طلبها وترك الدنيا يف والزهادة
عن وإعراضهم الجسمانية، الشهوات تركهم من وسريتهم وأخالقهم أفعالهم يف باملالئكة
مجاذبة شدة مع عليها املقدرة بعد عنها باالمتناع الطبيعة، يف املركوزة الحسية اللذات

إليها. لهم الطبيعة
الشدة ويختارون والروية، الفكر بعد شديدة وعناية منهم باجتهاٍد يرتكونها وهم
ذلك وكل النفس؛ عىل التعبد ثقل وحمل الهوى ومخالفة الراحة، عىل والتعب الرخاء، عىل
فإذا بالقوة، مالئكٌة أنهم جرم فال الدين، سنة يف وُرُسله بأنبيائه واالقتداء هللا ملرضاة
النفس رباط من الغرض كان الذي فهذا بالفعل، مالئكة كانت أجساَدهم نفوُسُهم فارقْت

بالقوة. كانت بعدما بالفعل املالئكة من ملًكا الناطقة النفس تصري أَْن بالجسد
جاءت َلَما بالفعل ملًكا تصري أن الناطقة النفس قوة يف يكن لم لو بأنه أخي يا واعلْم
كانت وال وسريتها، وأخالقها أفعالها يف باملالئكة بالتشبه بأمرها لها تعاىل هللا من الوصيُة
تََخاُفوا أَالَّ اْلَمَالِئَكُة َعَليِْهُم ُل ﴿تَتَنَزَّ ثناُؤُه: َجلَّ — قوله مثل ومخاطبتها بُمالقاتها موعودًة
مثل أرواحهم، َقبِْض عند املؤمنني يعني: تُوَعُدوَن﴾ ُكنْتُْم الَِّتي ِباْلَجنَِّة وا َوأَبِْرشُ تَْحَزنُوا َوَال
ُكنْتُْم ِبَما اْلَجنََّة اْدُخلُوا َعَليُْكُم َسَالٌم يَُقولُوَن َطيِِّبنَي اْلَمَالِئَكُة اُهُم تَتََوفَّ ﴿الَِّذيَن تعاىل: قوله
ِبَما َعَليُْكْم َسَالٌم * بَاٍب ُكلِّ ِمْن َعَليِْهْم يَْدُخلُوَن ﴿َواْلَمَالِئَكُة تعاىل: قوله ومثله تَْعَملُوَن﴾،

ِتعداُدها. يطول املعنى هذا يف القرآن يف كثرية وآيات اِر﴾ الدَّ ُعْقبَى َفِنْعَم َصَربْتُْم
تعاىل هللا سماهم الذين هم الصالحني من ذكرناهم الذين هؤالء أن أخي يا واعلم
تعاىل بقوله أشار وإليهم وأحباُؤُه، هللا أولياء وهم األبصار وأويل النَُّهى وأويل األلباب أُويل
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أشار وإليهم الفائزون، وهم املفلحون وهم ُسْلَطاٌن﴾ َعَليِْهْم َلَك َليَْس ِعبَاِدي ﴿إِنَّ إلبليس:
فزع إذا أقوام بطريق هريرة أبا يا عليك بقوله: هريرة ألبي وصيته يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
هللا؟ رسول يا هم من قال: يخافوا، لم النار من األماَن الناس طلب وإذ يفزعوا، لم الناس
القيامة يوم يحرشون الزمان آخر يف أمتي ِمْن قوٌم قال: أعرفهم، حتى وصفهم يل عدهم
أعرفهم حتى حالهم؛ من يرون مما أنبياء ظنوهم الخالئُق إليهم نظر إذا األنبياء، محرش
الربق مثل ويمرون بأنبياء، ليسوا أنهم الخالئُق ليعرف أمتي؛ أمتي فأقول: بسيماهم أنا
ألحق َلَعيلِّ عملهم بمثل ُمْرني هللا رسول يا قلت: نورهم، الجميع أبصار يغىش والريح
الُجوع آثروا األنبياء، بدرجة لحقوا صعبًا طريًقا ارتكبوا القوم إن هريرة أبا يا قال: هم،
ذلك تركوا هللا، كساهم بعدما والعري هللا، أرواهم بعدما والعطش هللا، أشبعهم بعدما
تعلق أن غري من بأبدانهم الدنيا صحبوا حسابه، مخافة الحالل تركوا هللا، عند ما رجاء
أن وددت لهم، فطوبَى لربهم، طاعتهم من واملالئكة األنبياء تعجب قلوبُُهم، منها بيشء
هللا أراد إذا قال: ثم رؤيتهم، إىل شوًقا ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول بكى ثم وبينهم، بيني جمع هللا
فعليك عنهم، العذاب رصف منهم واحد كان إن إليهم فنظر عذابًا، األرض بأهل سبحانه

الحساب. شدة يف وقع طريقتهم خالف فَمن بطريقتهم، هريرة أبا يا
أنتم قال: إخوانك؟ أََولسنا هللا، رسول يا قيل: إلخواني، طوبَى ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول وقال
قوٌم قال: عليك؟ هللا صىل — هللا رسول يا إخوانك هم من قيل: إخواني، وأولئك أصحابي،
وأنتم إخواني هم ويتبعونني، يصدقونني يروني، ولم بي يؤمنون الزمان آخر يف يكونون
الجنة، بطريق عليك زيد: بن ألُسامة وصيته يف بقوله أشار وإليهم لهم، طوبَى أصحابي
قال: الطريق؟ تلك به يقطع ما أيرس ما هللا، رسول يا قال: بدونها، تختلَج أن وإياك
إىل يقرب فإنه بالصوم؛ عليك أسامة، يا الدنيا، لذة عن النفوس وكرس الهواجر، يف الظمأ
فإنك تعاىل، هلل والرشاب الطعام وترك الصائم فم ريح من هللا إىل أحب يشء ليس إنه هللا،
أرشف بذلك تدرك فإنك فافعل، ظمآن وكبدك جائع وبطنك املوت يأتيك أن استطعت إن
بقدوم واملالئكة األنبياء وتفرح — السالم عليهم — النبيني مع وتحل اآلخرة يف املنازل

الجنان. أهل عليك ويصيل عليهم، روحك
الرياح يف الجلود وأحرقوا اللحوم، أذابوا قد جائع كبد كل ودعاء أسامة يا إياك
باهى إليهم نظر إذا سبحانه هللا فإن أبصارهم، غشيت حتى األكباد وأظمئوا والسمائم،

كانوا. حيث والفتن الزالزل هللا يرصف بهم بهم، املالئكة كرام
الناس وهاب نحيبُُه وعال بكاُؤُه اشتد حتى رؤيتهم إىل شوًقا هللا رسول بكى ثم
منهم يلقى ما األمة لهذه ويح قال: ثم السماء، من حدث أمٌر أنه ظنوا حتى يتكلموا أن
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بن عمر فقال هللا، أطاعوا أنهم أجل من ويكذبونهم يقتلونهم كيف فيهم، هللا أطاع من
أطاع من يقتلون فيم قال: نعم، قال: اإلسالم؟ عىل يومئٍذ والناس هللا رسول يا الخطاب:
واللني والديباج الحرير ولبسوا الدواب، فره وركبوا الطريق القوم ترك عمر يا قال: هللا؟
وخدمهم متكئني، أرائكهم عىل وجلسوا الرشاب، بارد ورشبوا الطيبات وأكلوا الثياب، من
بن كرسى بزي النساء ويتربج لزوجها، املرأة زينة منهم الرجل يتزين والروم، فارس أبناء
أولياء نظروا فإذا واللباس، بالكساء ويتباهون أبدانهم، ويسمنون الجبابرة، وامللوك هرمز
منهم تكلم وإن العطش، شدة من أنفسهم ذبحوا قد أصالهم، منحنية العباء وعليهم هللا
أخرج التي هللا زينة يحرم ضاللة، ورأس الشيطان قرين وقيل: وطرد، وأبعد كذب متكلم
وأخافوهم. هللا أولياء واستذلوا تأويله، بغري هللا كتاب فأولوا الرزق، من والطيبات لعباده
يف وعطشه وجوُعُه حزنُُه طال من القيامة يوم هللا إىل الناس أقرب إن أسامة، يا
أهل يعرفهم يُفتقدوا، لم غابوا وإن يُعرفوا، لم شهدوا إن الذين األبرار األخيار هم الدنيا،
الناس ينعم املالئكة، بهم وتحف البقاع، إليهم تشتاق األرض، أهل عىل ويخَفون السماء،
افرتش الخشن، ولبسوا الثياب، لني الناس لبس والعطش، بالجوع وينعمون بالدنيا،

هم. وبَكْوا الناس ضحك والركب، الجباه هم وافرتشوا الوطاء، الناس
لهم األرض وبقاع رأيتهم، أني وددت القيامة، يوم األعىل الرشف لهم أال أسامة يا
خالفهم، من والخارس رغبوا، فيما رغب من هللا إىل والراغب راٍض، عنهم والجبار رحيبة،

أحد. منهم فيه ليس بلد عىل الجبار ويسخط فقدتهم، إذا األرض تبكي
فيهم قوًما هللا يعذب ال ألهلها، أماٌن أنه فاعلم قرية يف أحدهم رأيت إذا أسامة يا
غري تسلك أن وإياك معهم، تنجو عساك أصحابًا، لنفسك أسامة يا اتخذْهم أحد، منهم

النار. يف فتهوي قدمك فتزل طريقهم
ولم اآلخرة، يف الفضل طلبوا والرشاب، الطعام من الحالل القوم ترك أسامة يا
غربًا شعثًا تراهم الخلق، ولبسوا العلق أكلوا الجيف، عىل الكالب تكالُب الدنيا عىل يتكالبوا
ولكن خولطوا، وما خولطوا أنهم وظنوا داءٌ، بهم وما داءً بهم أن ظنوا الناُس رآهم إذا
بقلوبهم نظروا ولكن ذهبت، وما عقولُُهم ذهبت قد أن الناس ظن عظيم، أمر القوم خالط

عقول. بال يمشون أهلها عند الدنيا يف فهم إلهي، أمٍر إىل
الرشُف َلُهُم أََال مآب، وُحسن لهم طوبَى الناس، عقول ذهبت حني عقلوا أسامة يا

األعظم.
أغفل كيف ويحي، رب يا يقول: وهو خلواته يف يُسمع كان أنه بعضهم عن ويُحَكى
يطوُل ال كيف أم أمامي، الثقيل واليوم العيش، يهنئني كيف أم عني، بمغفول ولست
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أََجيل، يأتي متى أدري وال عميل، أؤخر كيف أم ذنبي، ِمن يكون ما أدري وال حزني،
أم ومأواي، مقامي غريها ويف أجمُعها كيف أم بداري وليست الدنيا إىل أسكن كيف أم
حايل، فيها يدوم ال وأنا فيها آمُن كيف أم يكفيني، منها والقليُل فيها رغبتي تعظم كيف
وقد أؤثرها، كيف أم لغريي، أخلفه ما منها ينفعني وال عليها حريص يشتد كيف أم
كيف أم مدتي، منها يترصم أن قبل من بعميل أبادر ال كيف أم قبيل، آثرها َمن طردْت
يل مفارقة وهي بها عجبي يشتد كيف أم ذهني، يغلق أن قبل نفيس، فكاك يف أعمل ال

عني. ومنقطعة
إِبَْراِهيَم ُصُحِف * اْألُوَىل ُحِف الصُّ َلِفي َهذَا ﴿إِنَّ تعاىل: قوله هللاملسو هيلع هللا ىلصعن رسول وُسئل
أيقن ملن وعجبت يضحك، كيف بالنار أيقن ملن عجبت مكتوبًا فيها كان قال: َوُموَىس﴾،
ملن وعجبُت بدنه، ينصب كيف بالقدر أيقن ملن وعجبت السيئات، يعمل كيف بالحساب
يعمل ال كيف بالجنة أيقن ملن وعجبت إليها، يطمنئ كيف بأهلها وتقلبها الدنيا يرى

هللا. رسول محمد هللا إال إله ال الحسنات،
قال: أَْوِصِني، هللا لرسول قلت قال: أنه — عليه هللا رحمة — ذر أبي عن ويروى
فإنه هللا، بذكر عليك قال: هللا، رسول يا زدني فقلت: أمرك، رأس فإنه هللا، بتقوى عليك
قال: زدني، قلت: األرض، يف لك وذكر السماء يف لك نور فإنه القرآن وقراءة خري، كل رأس
إىل تنظر وال دونك، َمن إىل انظر قال: زدني، قلت: األمة، هذه رهبانية فإنه بالجهاد عليك
الشيطان، تغلب بذلك فإنك هللا؛ ذكر ِمن إال الكالم أَِقلَّ قال: زدني، قلت: فوقك، هو َمن
غريب كأنك الدنيا يف كن قال: زدني، قلت: وَجاِلْسهم، املساكني أَِحبَّ قال: زدني، قلت:
يأخذك ال قال: زدني، قلت: مرٍّا، كان ولو الحق قل قال: زدني، قلت: املوتى، يف نفسك وُعدَّ
تواري وخرقة جسدك بها تقيم بكرسة الدنيا من ارض قال: زدني، قلت: الئم، لومة هللا يف
إليك، أساء من إىل وأَحسن الغيَظ، اكظم قال: زدني، قلت: فيه، تسكن وظل عورتك بها
وصاحب صاحبها، تهلك الدنيا إن الخطايا، رأس فإنه الدنيا وحب إياك قال: زدني، قلت:
بما عليهم تَِعْب وال لنفسك، تنصح كما للناس انصح قال: زدني، قلت: يهلكها، ال الدنيا

الخلق. كُحسن حسب وال كالكف، ورع وال كالتدبري عقل ال إنه ذر أبا يا مثله، فيك
النار ِمن أشفق وَمن الخريات، إىل سارع الجنة إىل اشتاق َمن ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول وقال
الدنيا يف الزهد إن ويقال: املصيبات، عليه هانت الدنيا يف زهد ومن الشهوات، عن َسَال
قنطرٌة الدنيا الحكمة: يف وقيل وخطيئة، رش كل مفتاح فيها والرغبة خري، كل مفتاح
العمل دار الدنيا وإنما للدنيا، ال لآلخرة ُخلقتم إنكم تعمروها، وال اآلخرة، إىل فاعربوها

الخلود. ودار النعيم ودار املقام ودار القرار داُر وهي الجزاء، دار واآلخرة
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التكليف حسن يف فصل (19)

وناجاه عمران بن موىس كلم تعاىل هللا بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
فأنا قدري، واعرْف مني ادن موىس يا كلمة: كل عقب يف له يقول كلمة، ألف عرش باثنَي
إرسائيل؟ بني بني ِمن لرسالتي واصطفيتك خلقي، بني ِمن كلمتك لم أتدري موىس، يا هللا
أصفى قلبًا أر فلم عبادي، أرسار عىل أطلعت ألني قال: رب، يا عيلَّ فمن موىس: قال
قال: شيئًا؟ أكن لم أن بعد رب يا خلقتني لم السالم: عليه — موىس قال قلبك، من ملودتي
مالئكتي، مع كرامتي دار وأدخلك جنتي، أسكنك قال: عيلَّ، من رب قال: خريًا، بك أردت

مرسوًرا. ملتذٍّا منعًما، هناك فتخلد
وجًال وقلبك ذكري، من رطبًا لسانك يزل ال قال: أعمل؟ أن يل ينبغي الذي فما قال
قال: الجنة، يف رجلك ترى أن إىل مكري تأمن وال بخدمتي، مشغوًال وبدنك خشيتي، من
إرسائيل، بني بلسانك أخاطب أن عىل اصطنعتك إنما قال: بفرعون؟ ابتليتني لم رب يا
اتبعك ومن اآلخرة، عىل وأدلهم الدين وسنة التوراة رشيعة وأعلمهم كالمي، فأسمعهم
السماوات خلقت ملا أني إرسائيل بني بلْغ موىس يا كان، من كائنًا غريهم ومن منهم
ال الذين عبادي وخالص مالئكتي هم سماواتي فأهل وسكانًا، أهًال لهما جعلت واألرض
قبل من أنه عني وبلغهم إرسائيل لبني قل موىس يا يؤمرون، ما ويفعلون يعصونني
وجازيته جنتي وأدخلته مالئكتي، رتبة إىل رقيته يعصني ولم بعهدي، ووىف وصيتي

يعملون. كانوا الذي بأحسن
والحيوانات واإلنس الجن خلقت ملا أني عني وأبلغهم إرسائيل لبني قل موىس يا
منافعها لطلب فيها الترصف كيفية وعرفتهم الدنيا، الحياة مصالح ألهمتهم أجمع،
والتمييز والفؤاد والبرص السمع من لهم جعلت بما ذلك كل منها؛ املضار من والهرب
املبدأ أمر وعرفتهم عبادي من والخواص ورسيل أنبيائي ألهمُت وهكذا أجمع، والشعور

إليها. الوصول وكيفية الطريق لهم وبينُت اآلخرة، والنشأة واملعاد
لهم واضمْن بها، ويعملون وصيتي، أنبيائي من يقبلون إرسائيل لبني قل موىس يا
بعهدي َوىفَّ ومن جميًعا، واآلخرة الدنيا مصالح من إليه يحتاجون ما كل أكفيهم أَني عني
دار اآلخرة يف ومالئكتي بأنبيائي وألحقتهم آدم بني من كان من كائنًا بعهده، وفيُت
وبالءها، ومصائبها الدنيا ِمَحَن وكفيتنا الجنة يف خلقتنا لو رب يا موىس: قال القرار،
حقي يعرف لم ولكن ذكرت، ما آدم بأبيكم فعلت قد موىس يا قال: لنا؟ خريًا كان أليس
تاب فلما منها، فأخرجته عصاني بل بعهدي يوف ولم وصيتي، يحفظ ولم نعمتي، وقدر
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قبل من إال ذريته من أحٌد يدخلها ال أن نفيس عىل وآليت إليها أرده أن وعدته وأناب
جعلتها ألني املتكربون؛ جنتي يدخل وال الظاملني، عهدي ينال وال بعهدي، وأوىف وصيتي

للمتقني. والعاقبة فساًدا وال األرض يف علوٍّا يريدون ال للذين
وخالًفا، سالًفا خري كل إال مني يذكرون ال فإنهم آالئي؛ وذَكِّْرهم لعبادي ادع موىس يا
ينفعانه. ال حني وندامة عليه حرسة ويا جنتي، تفوته ملن ويٌل موىس يا وآجًال، عاجًال

نعيم وجعلت املحاسن، بألوان وزينتها السماوات، خلقت يوم الجنة خلقت موىس يا
بالحياة تََهنَّْوا َلَما بعيد من نظرًة إليها الدنيا أهل نظر فلو وريحانًا، روًحا ورسورها أهلها

بعدها. الدنيا يف
سالم يلقونه يوم تحيتهم عبادي من والصالحني ألوليائي مدخرٌة هي موىس يا

مآب. وُحسن لهم وطوبى
ال موىس، يا قال: إليها، ألنظر رب يا فأَِرنِي إليها، شوقتني قد رب يا موىس: قال
فارق فإذا معلوم، وقٍت إىل الدنيا أبناء من ألنك إليها؛ النظر بعد الدنيا يف العيش يهنئك
واألرض، السماوات دامت ما فيها وتكون ودخلتها، إليها ووصلت رأيتها، الجسد الروح
إليها، واْدُعُهْم به، برشتك بالذي إرسائيل بني ْ وبَرشِّ أمرت، كما واعمْل موىس، يا تعجْل فال

الدنيا. يف وزهدهم فيها، ورغبهم

فصل

رغب اآلخرة يف زهد فَمن يجتمعان، ال اآلخرة طلب مع الدنيا يف الرغبة بأن أخي يا واعلم
بعض يف — السالم عليه — املسيح وقال الدنيا، يف زهد اآلخرة يف رغب ومن الدنيا يف
كلما ومغربكم، مرشقكم كمثل اآلخرة مع دنياكم مثل أَنَّ اعلُموا إرسائيل: لبني مواعظه
بعًدا. املغرب من ازددتم املرشق إىل أقبلتم وكلما بُعًدا، املرشق من ازددتُم الغرب إىل أقبلتُم
الدنيا يف وزهدناكم ترغبوا، فلم اآلخرة يف رغبناكم إرسائيل: بني كتب بعض يف وقيل
ووبخناكم تشتاقوا، فلم الجنة إىل وشوقناكم تخافوا، فلم النار من وخوفناكم تزهدوا، فلم

جهنم. نار وهو ينام، ال سيًفا هلل بأن القائلني برش تبكوا، فلم
بالغنى، إليك أتحبب صاعد، إيلَّ ورشك نازٌل، إليك خريي آدم ابن يا تعاىل: هللا ويقول
آدم، ابن يا أفعالك، بقبيح كريم ملك يوم كل يأتيني يزال ال باملعايص، إيلَّ ض تتبغَّ وأنت
الشهوات حضور وعند خلواتك عند اذكرني آدم، ابن يا بعيني؟ أنك تعلم أما تراقبني؟ أما
لك وأُيرسِّ إليك وأبغضها معصيتي عن وأعصمك قلبك من أنزعها أن واسألني الحرام،
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بي لتستعني ونهيتُك؛ أمرتُك إنما آدم، ابن يا عينيك، يف وأزينها إليك وأُحببها طاعتي
إيلَّ، الفقري وأنت عنك الغني وأنا عنك، فأعرض عني، وتتوىل تستغني لئال بحبيل؛ وتعتصم
تعرض لئال عيلَّ؛ للقدوم منها وتتزود للقائي لتستعد لك وسخرتها الدنيا يف خلقتك إنما
تخرت فال الدنيا، من لك خري اآلخرة الدار بأن آدم ابن يا واعلم األرض، إىل وتخلد عني
لقائي أحب ومن لقاءه، كرهت لقائي كره من فإنه لقائي، تكره وال لك اخرتت ما غري

لقاءه. أحببت

مختلفة عظات يف فصل (20)

تُشاهد بما واعتربْ الدنيوية األُُمور من ترى ما منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا تأمل
هذه من الرسالة هذه يف ذكرنا فيما وتفكْر حال، بعد حاًال بأهلها تصاريِفها من فيها
الحسنة أخالقهم من وصفنا وما الصالحني، وعباده وأوليائه هللا أنبياء عن الحكايات
واستعن طريقهم، وتسلك بهم تقتدي أن فاجتهْد الجميلة، وأفعالهم العادلة وسريتهم
لنفسك ترض فال املراتب، أعىل يف تكون أن لك استوى إن وانظر التوفيق، واسأْله باهلل
والدعاة الدجى ومصابيح الهدى أئمة فإنهم بهم، االقتداء وترك مخالفتهم واحذر بأدونها،
من وصفوته خلقه عىل هللا ُحجج وهم الحسنة، واملوعظة بالحكمة سبيله إىل والهداة
خلقه. من وخريته هللا صفوة هم طريقهم، خالف من والخارس اتبعهم، من فاملفلح عباده،
وأن قرابة، ِمن خلقه من أحد وبني — وجل عز — هللا بني ليس بأنه أخي يا واعلم
األمور يف وأكيسهم ذكًرا، له وأكثرهم له، أطوعهم إليه وأحبهم أَتَْقاُهم، عنده عباده أكرم
للمعاد. زاًدا وأكثرهم اآلخرة إىل الدنيا من للرحلة استعداًدا وأشدهم اجتهاًدا وأشدهم

وتزوْد أخي يا فبادْر فيها، زهد َمن قلبًا وأروحهم الدنيا يف مؤنًة أخفهم أن واعلْم
الدرجات يف ونافس الخريات، إىل فسارع التقوى، الزاد خري فإن اآلخرة، لطريق الدنيا من

الفوت. وقرب األجل ونفاد العمر فناء قبل
يشء ولكل العلم، خصاله وأفضل العقل، اإلنسان مناقب خري بأن أخي يا واعلم
االختيار، وحسن العادلة والسرية الحقائق ومعرفة التمييز صحة العقل يَّة وَخاصِّ خاصية،
األعمال ومن أجملها األخالق ومن أفضلها األُُمور من واخرت عاقًال، كنت إن اآلن فانظر

وأدومها. أعمها املنافع ومن أرشفها املراتب ومن خريها
وأخالقهم الدنيا، أهل من أفضل وأهلها الدنيا، من أفضل اآلخرة بأن أخي يا واعلم
ورسورهم أدوم ونعيمهم أرشف ومراتبهم سريهم، من أعدل وسريتهم أخالقهم، من أكرم
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وال تعمل؟ وأليهما يكون وكيف اختياُرك يقع ما عىل اآلن فانظْر أخلص، ولذاتهم أبقى،
الضاللة وعرفت الغي، من الرشد لك تبني فقد لآلخرة؛ إال — عاقًال كنت إن — إيثارك يكن
وقد العلة، وانزاحت الباطل، من الحق وعلمت الخطأ، من الصواب وميزت الهدى، من
عىل للناس يكون ولئال بينة؛ عن حيَّ من ويحيا بينة، عن هلك من ليهلك أنذر، من أعذر

املبني. البالغ إال الرسول عىل وما الرسل، بعد حجة هللا
األوصاف، هذه من رشحناه قد ما بعد لك يتبني لم كان إن أخي يا اآلن فانظر
ينفْعك ولم ذكرناه ما يشفك ولم خولناك، ما الجهالة ورقدة الغفلة نوم من ينبهك ولم
الغافلني بها، املغرورين الدنيا أبناء طغيان يف والغمرة التغمد إال فأبيَت وصفناه، ما
فيه هم فيما وُمداخلتهم بهم االقتداء من يل بد ال تقول: بأن لها، الجاهلني اآلخرة عن
يف بهم بالتشبُّه لنفسك ورضيت عليه، مزدحمون هم ما عىل ومزاحمتهم الغرور من
وسريتهم أفعالهم وقبيح أعمالهم وسوء آرائهم وفساد جهاالِتهم وتراُكم أخالقهم، سوء
من املتضادة، وأسبابهم املختلفة وتصاريفهم املتغايرة وأحوالهم املسيئة وأمورهم الجائرة
وتكاثرهم هم وتكربُّ بعض، عىل بعضهم وبغي بعًضا بعضهم وحسد بعًضا بعضهم عداوة
من بينهم يتكلفونه وما بها، واالغرتار الدنية الدنيا هذه أُُمور من فيه هم فيما وتفاخرهم
وحسًدا وغالٍّ ا غشٍّ مملوءة وقلوبهم خداًعا الكالم من به ويتمكنون غروًرا، القول زخرف
واعتقادهم التعصب دينهم قوم مثل وحيًال، ومكًرا وعداوة وبُغًضا وطمًعا وحرًصا وكربًا
بأنه علمهم مع فيها الخلود يتمنون الدنيا، شهوات واختيارهم الرياء، وأعمالهم النفاق
يدركون، ال ما ويؤملون يسكنون، ال ما ويبنون يأكلون، ال ما يجمعون إليه، سبيل ال
منكر كل ويركبون املعروف، من ويمنعون املعايص، يف وينفقون الحرام، من ويكسبون
ينجع وال الهدى، يبرصون وال النداء، يسمعون ال يعمهون، طغيانهم يف متمردون سكارى
وال الرتهيب وال الرتغيب وال الوعيد وال الوعد وال النهي وال األمر وال الذكر وال الوعظ فيهم
عن مدبرون مولون يعمهون، طغيانهم ويف يرتددون، غيهم يف تراهم بل التهديد، وال الزجر
الشهوات، يف منهمكني الجيفة، عىل الكالب تكالُب يتكالبون الدنيا عىل معرضون، اآلخرة
قليًال يمهلون أنهم جرم فال التذكرُة، تنفُعُهم وال املوعظة، يسمعون ال للصلوات، تاركني
محبوباتهم فيفارقون أبوا، أو شاءوا إن بالحق، املوت سكرة تجيئهم ثم يسريًا، ويمتعون
ابنه وامرأُة زوجه حليُل أحدهم بمال يتمتع لغريهم، جمعوا ما ويرتكون منهم، رغم عىل
النفس معذب بأوزاره، ظهره ثقيل الوبال وعليه املهنأة لهم مرياثه، وصاحُب ابنته وبعُل
للسداد، األخ أيها هللا وفقك أهلها، عىل القيامة قامت عليهم حرسة يا يداه، كسبْت بما

بالعباد. رءوف إنه البالد، يف كانوا حيث إخواننا وجميع للرشاد وهداك
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بصفاء الحكمة ينابيع مستنبط رسوله عىل والصالة هلل والحمد األخالق رسالة (تمت
وسلم، آله وعىل غرائبه عن واملفصح ومصدره، ألوله الجاحدين أُنُوف به واملقارع جوهره،
العظيم.) العيل باهلل إال قوة وال حول وال النصري، ونعم املوىل نعم الوكيل ونعم هللا حسبنا
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إيساغوجي يف

الرحيم الرحمن هللا بسم

املوجودات أفضل اإلنساُن كان ملا أنه منه، بروح وإيانا هللا أيدك الرحيم، البار األخ أيها اعلم
الصنائع أفضل من النطق وكان والصنائع، العلوم فضيلته من وكان القمر، فلك تحت التي
عن اإلنسان ينفصُل به كان إذ وكيفيته؛ وكميته النطق ماهية نُبني أن أردنا البرشية؛
أحياء كلها الحيوانات سائر ألن مائت؛ مناطق حي إنه حده: يف يقال كما الحيوانات، سائر
هو ما الروحانية إىل البرشية الصنائع سائر من النطق فإن وأيًضا ناطقني، غري مائتون
جواهر كلها موضوعاتُها الطبيعية األجسام فيها املوضوع الصنائع سائر أن وذلك أقرب،

الصنائع. رسالة يف بَيَّنَّا َكَما — جسمانية
روحانية؛ فيها وتأثرياته الحية الجزئية النفس جواهر فيه املوضوع فإن النطق فأما
من لنا يتبني ما ذلك عىل والدليُل والهجاء، واملديح والرتهيب والرتغيب والوعيد الوعد مثل

بعض. يف بعضها األجسام تأثريات من يُرى ما مثل النفوس؛ يف الكالم تأثريات
مثل فاملصلح ومصلح، مفسد نوعان: بعض يف بعضها األجسام تأثريات أن وذلك
ألجساد املصلحة واألدوية العقاقري ومثل الحيوانات، ألجساد املصلحني والرشاب الطعام
الرضب ومثل النبات، وأجساد الحيوانات ألجساد املهلكة النار مثل واملفسد املرىض،



األول) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

حكم فكذا الحيوانات، ألجسام املهلكة املفسدة األجساد من شاكله وما والسكني بالسيف
الجميل والثناء كاملديح فاملصلح ومفسد، مصلٌح نوعان: النفوس يف واألقاويل الكالم
عن للنفوس الزاجرين واملواعيد املواعظ ومثل األخالق، مكارم عىل للنفوس الباعثني
والتهديد كالشتيمة للنفوس الكالم من واملفسد األخالق، مساوئ وعن القبيحة األفعال
جلبْت كلمة ُرب يُقال: كما والبغضاء، العداوة النفوس إىل الجالبة األقاويل من والقبيح
الغراب بها تكلم كلمة والبوم الغربان بني العداوة سبب إن املثل: يف قيل كما وحروبًا، فتنة
يف قيل كما — الحروب نريان أطفأْت كلمة وُرب البوم، تمليك عىل الطري اجتماع يوم

قصيدة:

ال��ق��واد ق��ائ��د ك��ف��اي��ة ي��ك��ف��ي م��ه��اب��ة ال��ن��ف��وس ف��ي ي��ث��ب��ت ل��ف��ظ
ب��اإلي��ع��اد األق��الم ت��ب��ل��غ م��ا ب��اس��ت��ه��الك��ه��ا األس��ي��اف ت��ب��ل��غ ال

العدد كمطابقة كلها للموجودات مطابًقا يكون أن كاد أنه أيًضا النطق فضيلة ومن
مما الكالم، تصاريف وفنون األقاويل واختالف اللغات كثرة ذلك عىل والدليل للمعدودات،
املدخل شبه طرًفا ذلك من نذكر أن فنُريد — َوَجلَّ َعزَّ — هللا إال معرفتها كنه أحد يبلغ ال

معانيها. فهم املنطق علم يف الناظرين عىل وليسهل املتعلمني، عىل ليقرب

قسمني إىل النطق وانقسام املنطق اشتقاق يف فصل (1)

والنطق نطًقا، ينطق نطق من مشتق املنطق أن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا اعلْم
هو اللفظي فالنطق ولفظي، فكري نوعان: الفعل وهذا اإلنسانية، النفس أفعال من فعٌل
اللفظي النطق أن وذلك معقول، روحاني أمر الفكري والنطق محسوس، جسماني أمر
الجسد، من عضو هو الذي اللسان من تظهر وهي هجاء لها مسموعة أصوات هو إنما
املنطق هذا يف النظر وأن أُخر، أجساد من أعضاءٌ هي التي اآلذان من املسامع إىل وتمر
املنطق علم يسمى املعاني من عليه يدل وما تصاريفه كيفية عىل والكالم عنه والبحث
معاني النفس ر تصوُّ فهو معقول، روحانيٌّ أمٌر هو الذي الفكري النطق وأما اللغوي،
وبهذا فكرها، يف لها وتمييزها جوهرها، يف املحسوسات لرسوم ورؤيتها ذاتها، يف األشياء
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النفس، قبل من وحياتُُه اإلنسان فنُطق مائٌت، ناطق حي إنه فيقال: اإلنسان، يحد النطق
جميًعا. والجسد النفس عىل واقٌع هو إنما اإلنسان اسم ألن الجسد؛ قبل من وموته

معاني النفس إدراك كيفية ومعرفة عنه والبحث النطق هذا يف النظر أن واعلم
العقل جهة من فكرها يف املعاني انقداح وكيفية الحواس، بطريق ذاتها يف املوجودات
املنطق علم يُسمى كانت، لغة بأي بألفاظ عنها وعبارتها واإللهام، الوحي يسمى الذي

الفلسفي.
ما لكي الناس بني ُوضع محسوًسا جليٍّا ظاهًرا جسمانيٍّا أمًرا اللفظي النطق كان وملا
له؛ واملخاطبني عنه السائلني الناس من لغريه املعاني من نفسه يف عما إنسان كل به يعرب
املنطق علم فهُم املتعلمني عىل ليقرب املدخل شبه طرًفا املنطق هذا من نذكر أن إىل احتجنا
ألفاٌظ هو اللفظي النطق كان ملا إنه أيًضا: فنقول الناظرين، عىل لُه تَأَمُّ ويسهل الفلسفي،
ثالثُة الحروف إن فنقول: أوًال، الحروف نذكر أن احتجنا املعجمة؛ الُحُروف من مؤلفٌة
مصورٌة النفوس أفكار يف روحانيٌة صورٌة هي فالفكرية وخطية، ولفظية فكرية أنواع:
يف محمولٌة أصواٌت هي اللفظية والحروُف باأللفاظ، معانيها إخراجها قبل جواهرها يف
واملحسوس، الحاس رسالة يف بَيَّنَّا َكَما السامعة، بالقوة األذنني بطرق فمدركة الهواء،
بالقوة مدركة الطوامري وبطون األلواح وجوه يف باألقالم ُخطت نقوٌش هي والخطية

العينني. بطريق البارصة
اللفظية، الحروف عىل بها ليستدل سمات وضعت إنما الخطية الحروف أن واعلْم
الفكرية والحروف الفكرية، الحروف عىل بها ليستدل سمات وضعت اللفظية والحروف

األصل. هي

دل��ي��ًال ال��ف��ؤاد ع��ل��ى ال��ل��س��ان ُج��ع��ل وإن��م��ا ال��ف��ؤاد ل��ف��ي ال��ك��الم إن

آخر. فصل يف ماهيتها وسنبني
اللسان وبني والحنك، الحلقوم يف تحدث أصوات هي إنما اللفظية الحروف أن واعلم
القلب يف هي التي الغريزية الحرارة ترويحها بعد الرئة من النفس ُخُروج عند والشفتني
وتنقص، تزيد فربما اللغات سائُر وأما العربية، اللغة يف حرًفا وعرشون ثمانيٌة وهي
ألفاًظا، صارت أُلفت إذا الحروف أَنَّ واعلْم اللغات، اختالف رسالة يف ذلك علة بَيَّنَّا وقد
والكلمات كالًما، صارت ترادفت إذا واألسماء أسماء، صارت املعاني ضمنت إذا واأللفاظ
والرجز كالشعر فاملوزون ونثر، موزون نوعان: واألقاويُل أقاويَل صارْت اتسقْت إذا
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والخطاب ومحاورات، مخاطبات ومنه وبالغة، فصاحة فمنه نوعان، والنثر والقوايف،
وال احتجاج بال حاجاتهم طلب يف بينهم فيما الناس جمهور به يتكلم ما فمنه نوعان،
والدعاوى وبراهني، باحتجاج وخصوماتهم دعاويهم يف به يتكلمون ما ومنه خصومة،

والعلوم. واملذاهب الديانات أُُمور يف وإما الدنيا، أُُمور يف إما نوعان: والخصومات
بالشهود إال تكون ال الدنيا أُُمور يف التي الدعاوى صحة عىل الرباهني كانت وملا
واملذاهب الديانات أُُمور يف الدعاوى صحة عىل أيًضا الرباهنُي صارْت والصكوك، والعقود
إجماع أو الرشائع أصحاب عن واإلخبار اإللهية الكتب يف ما باستشهاد إال تكون ال والعلوم

الحق. ميزاُن هو الذي الصحيح بالقياس العقول شهادة أو الخصوم،
َدَعتُْهم واملكيلة املوزونة األشياء مقاديِر يف والتخمني بالحزر الناس اختالُف كان وملا
الُحكم يف العلماء اختالف وكذلك الحزر، عند بها الخلف لريفع واملكاييل املوازين وضع إىل
الخلف لريفع القياسات وضع إىل دعتهم الحواس، عن الغائبة األُُمور عىل والتخمني بالحزر
الصنجات، عيار من رشائَط إىل يحتاج والكيل الوزن صحة يف كان وملا النظر، عند بها
بها يعرف التي القياسات حكم كذلك بها، والوزن الكيل وتقويم وامليزان، املكيال وصحة
بها ليصح رشائط إىل يحتاج الرش؛ من والخري الخطأ، من والصواب الباطل، من الحق
هذه يف نذكر أن نُريد ولكن طويل، برشح الفلسفي املنطق ُكتُب يف ذلك ذكر وقد الحكم،
املعاني عىل الدالة األلفاظ ِذْكِر إىل اآلن ونرجع فهُمها، املتعلمني عىل ليقرب طرًفا؛ الرسالة

فنقول: النفوس؛ أفكار يف التي

املعاني عىل الدالة األلفاظ يف فصل (2)

وما الواصف من أيًضا: ونقول املسمى؟ وما التسمية وما املسمى وما االسم ما أوًال:
النعت؟ وما املنعوت؟ وما الناعت؟ من وأيًضا: الصفة؟ وما املوصوف وما الوصف

القائُل، هو واملسمى زمان، بال املعاني من معنًى عىل دالة لفظة كل االسم تفسريها:
القائل، هو والواصف إليه، املشار املعنى هو واملسمى القائل، قول هي والتسمية
متعلق معنًى هي والصفة إليه، املشار الذاُت هو واملوصوُف القائل، قوُل هو والوصف
املشار الذات هو واملنعوت القائل، قول هو والنعت القائل، هو والناعت باملوصوف،
متعلقة الصفة كانت كما باملنعوت متعلق معنًى عىل تدل رابعٌة لفظٌة له وليس إليه،

باملوصوف.
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الستة األلفاظ يف فصل (3)

أفكار يف التي املعاني إىل وإشاراتها أقاويلها يف الفالسفُة تستعملها التي األلفاظ أن واعلم
داالٌت منها وثالثة موصوفات، هي التي األعيان عىل داالٌت منها ثالثٌة أنواع؛ ستُة الناس
الشخص قولهم: املوصوفات عىل الدالة الثالثُة فاأللفاُظ الصفات، هي التي املعاني عىل

والعرض. والخاصة الفصل قولُُهم: هي الصفات عىل الدالة والثالثة والجنس، والنوع
غريه عن مفرد موجود إىل بها يُشار لفظة كل الشخص فنقول: معانيها رشُح وأما
الشجرة وهذه الدابة وهذه الرجُل هذا قولك: مثل الحواس، بإحدى مدرك املوجودات، من

بعينه. واحد يشء إىل بها املشار األلفاظ هذه شاكل وما الحجر، وذاك الحائط وذا
والفرس اإلنسان قولك: مثل واحدة، صورة تعمها كثرة إىل بها يشار لفظة كل والنوُع
الصور. متفقة أشخاص عدة تعم لفظة كل وبالجملة والسمك، والبقر والغنم والجمل

صورة كلها تعمها الصور، مختلفة كثرة إىل بها يشار لفظة كل فهو الجنس وأما
منها لفظة كل فإن األلفاظ، من شاكلها وما والحب والثمار والنبات كالحيوان أُخرى
والطيور والسباع كلهم الناس يعم الحيوان قولك: أن وذلك الصور، مختلفة جماعاٍت تعم
روحانيٌة صورٌة وهي الحيوان، يعمها مختلفٌة صوٌر كلها وهي أجمع، املاء وحيوان والسمك

للجسم. متممة
يُوصف التي الصفات عىل دالٌة ألفاٌظ فهي والعرض، والخاصة الفصل قولهم: وأما
بطل بطلت إذا صفات فمنها ثالثة، الصفات أن واعلم واألشخاص. واألنواع األجناُس بها
املاء ورطوبة النار حرارة مثل جوهرية ذاتية فصوًال فتُسمى معه، املوصوف وجدان
وكذلك النار، وجدان بطل بطلت إذا النار حرارة أَنَّ وذلك شاكلها، وما الحجر ويبوسة
ذاتيٍّا فصًال سميت حكمه هكذا ملوصوف صفة وكل الحجر ويبوسة املاء رطوبة ُحكم

جوهريٍّا.
سواد مثل الزوال؛ بطيئة ولكنها املوصوف وجدان يبطل لم بطلت إذا صفات ومنها
الصفات من شاكلها وما والكافور املسك ورائحة العسل وحالوة الثلج وبياض القري
يبطل أن الثلج بياض أو القري سواُد بطل إذا أنه الرضورة من ليس ولكن الزوال، البطيئة

خاصية. تسمى الصفات هذه فمثل أعيانها، وجدان
ومثل الوجل وصفرة الخجل حمرة مثل عرًضا؛ تسمى الزوال رسيعة صفات ومنها
تعرض ألنها عرًضا؛ يسمى الصفات من هذه شاكل وما واليقظة والنوم والقعود القيام
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صفات ألنها خاصية؛ الزوال البطيئة الصفات وسميت زواله، غري من عنه وتزول ليشء
األنواع. سائر دون بنوع تختص

أنواًعا. فتجعله الجنس تفصل ألنها فصوًال؛ الجوهرية الذاتية الصفات وتُسمى
لنوع يَّة َخاصِّ يكون ما فمنها أنواع، أربعُة يَّة َخاصِّ تسمى التي الصفات أن واعلم
الحيوانات، سائر بني من رجلني ذو أنه اإلنسان يَّة َخاصِّ مثل آخُر، نوٌع فيها ويشاركه
يوجد ال ولكن غريُُه، فيها يشاركه وال لنوع يَّة َخاصِّ هي ما ومنها الطري، فيه يشاركه ولكن
يَّة َخاصِّ فإنها الصنائع، وأكثر والتجارة الكتابة مثل يَّة الَخاصِّ تلك أشخاصه جميع يف
النوع، أشخاص لكل توجد قد يَّة َخاصِّ ومنها إنسان، كل يف توجُد ال ولكن الناس، لنوع
ولكن الحيوانات، سائر دون لإلنسان يَّة َخاصِّ فإنه املشيب مثل وقت، كل يف توجد ال ولكن

العمر. آخر يف إال يوجد ال
خاص وتسمى وقت كل ويف أشخاصه كل يف وتوجد غريه دون لنوع يَّة َخاصِّ ومنها
ولكل الحيوانات، سائر دون اإلنسان يَّة َخاصِّ من فإنهما والبكاء، الضحك مثل الخاص،
إىل والدته وقت من لإلنسان يوَجدان والبكاء الضحك أن وذلك وقت، كل ويف أشخاصه
نوع من ما وبالجملة للكالب، والنباح للحمار والنهيق للفرس الصهيل وكذلك موته، وقت
من موجود كل حكم وهكذا غريه، دون به تختص يَّة َخاصِّ وله إال الحيوان أنواع من

يعلم. لم أو ذلك َعِلَم رسوًما، تسمى سواه عما تميزه يَّة َخاصِّ له املوجودات
مركبة ألنها األنواع؛ تحد وبها أنواًعا، فتصري األجناس تنقسم بالفصول أن واعلم
وبالخواص خاصالخاص، يعني: بعًضا؛ بعضها ويخالف األنواع تختلف وبالرسوم منها،
الزرقة مثل واحد، نوع تحت التي األشخاص تختلف الزوال بطيئُة أعراٌض هي التي
الصفات من شاكلها وما والقرص، والطول والسمرة والنحافة والقنوة والغطشة والشهلة
بطيئُة الصفات هذه وكل بعض، عن بعُضُهم ويمتاُز الناس أشخاُص بها تختلف التي
وما والرضا والغضب والقعود القيام مثل األشخاص أحوال تختلُف وباألعراض الزوال،

ضدها. ويتعاقبها تدوم ال التي الصفات من شاكلها
جميع يف فهي للنوع صفة وكل أنواعه، جميع يف فهي للجنس صفة كل بأن واعلْم
صفة وال نوعه، لجميع للشخص صفة كل أن الرضورة من وليس رضورة، أشخاصه

جنسه. لجميع النوع
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وأعيان صور كلها األشياء أن يف فصل (4)

املنطق من طرًفا نذكر أن فنُريد املدخل، شبه اللفظي املنطق من طرًفا ذكرنا قد وإذ
سمات هي إنما األلفاظ فإن قبل، ذكرنا كما عليه، فرع وهذا األصل هو كان إذ الفكري؛
نفسه يف عما إنسان كل ليعرب الناس بني وضعت النفوس، أفكار يف التي املعاني عىل داالٌت
صوٌر بأجمعها كلها األشياء إن فنقول: والسؤال، الخطاب عند الناس من لغريه املعاني من
مدرك بسيٌط جوهٌر هو الذي ال الَفعَّ العقل عىل تعاىل الباري أفاضها غرييات؛ وأعياٌن
الفلكية الكلية النفس عىل العقل ومن العقلية، املبادئ رسالة يف بيَّنا كما األشياء، حقائق
إن الحكماء: قول معنى فيها نَا ْ َفرسَّ التي الرسالة يف بَيَّنَّا كما بأرسه، العالم نفس هي التي
األوىل الهيوىل عىل فاضْت الكلية النفس ومن كبري، إنسان العالم وإن صغري، عالم اإلنسان
البرشية الجزئية النفس عىل الهيوىل ومن والصورة، الهيوىل رسالة يف ماهيتها بيَّنا التي
يتصور ما وهي صغري» عالم «اإلنسان ترجمتها لنا رسالة يف نُُشوئها كيفية بينا التي

الحواس. بطريق الهيوىل يف لها مشاهدتهم بعد املعلومات من أفكارهم يف الناس
عىل فيضها قبل الكلية النفس يف األشياء صور كانت كيف يعرف أن أراد َفَمْن
يف لها إظهارهم قبل نفوسهم يف تكونها كيف البرش مصنوعات صور فليعتربْ الهيوىل،
يعرف أن أراد وَمْن الصنائع، رسالة يف بَيَّنَّا َكَما صناعتهم يف لهم املوضوعة الهيوليات
وكيف الكلية، النفس عىل فيضه قبل الفعال العقل يف األشياء صور كانْت كيف أيًضا
العلماء، أنُفس يف التي املعلومات رسوم حال فليعتربْ والصور، الرسوم تلك قبولُها كان
أيًضا أراد ومن التعليم، رسالة يف بَيَّنَّا َكَما لها، قبولهم وكيف للمتعلمني، إفادتهم وكيف
العقل، عىل فيضه قبل — َوَجلَّ َعزَّ — الباري علم يف املعلومات حال كيف يعرف أن
يف بَيَّنَّا َكَما منه نشأ وكيف االثنني، قبل الذي الواحد يف كان كيف العدد حال فليعتربْ

العدد. خواص رسالة

والتعليم والتعلُّم العلم يف فصل (5)

شيئًا ليست الصنعة وأَنَّ العالم، نفس يف املعلوم صورة سوى بيشء ليس العلم أَنَّ واعلْم
الهيوىل. يف ووضعها العالم الصانع نفس يف التي الصورة تلك إخراج سوى

بالقوة، عالمة املتعلمني وأنفس بالفعل، عالمة العلماء أنفس أن أخي يا واعلْم
القوة من الخروُج هو والتعلم الفعل، إىل القوة يف ما إخراج سوى شيئًا ليس والتعليم
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النفس وأن إليه، يخرجه بالفعل هو ليشء إال الفعل إىل يخرج ال بالقوة يشء كل وأن إليه،
تكون جزئية نفس فكل بالقوة، عالمٌة الجزئية واألنفس بالفعل، عالمٌة هي الفلكية الكلية
وشدة إليها نسبتها لقرب الكلية؛ النفس إىل أقرب فهي مصنوعات؛ وأحكم معلومات أكثر
فاجتهْد اإلنسانية. الطاقة بحسب باإلله التشبه إنها الفلسفة: حد يف قيل كما بها شبهها
كما الروحانية، القنية فإنها زكية، حكمية كلها أفعالك تكن كثرية معلومات تكتسب أن

الجسدية. القنية هو الذي املال اكتساب يف الدنيا أبناء تجتهد
وطيب الدنيا يف اللذات من يريُدُه مما به اإلنسان يتمكن املال أن كما أنه واعلم
هللا إىل يتقرب وبالعلم اآلخرة، الدار يف اللذات من النفُس تتمكُن بالعلم فهكذا العيش،
الَِّذيَن يَْستَِوي َهْل ﴿ُقْل تعاىل: هللا قال كما بعض، عىل بعُضُهم يتفاضُل وبه اآلخرة، أبناءُ

اآلية. يَْعَلُموَن﴾ َال َوالَِّذيَن يَْعَلُموَن
قال كما الغفلة، نوم من تنتبُه وبه الجهالة، موت ِمن النفوُس تحيا بالعلم أن واعلم
طريق إىل يهديك فالعلم اآلية، ِبِه﴾ يَْمِيش نُوًرا َلُه َوَجَعْلنَا َفأَْحيَيْنَاُه َميْتًا َكاَن ﴿أََوَمْن هللا:
الطَّيُِّب اْلَكِلُم يَْصَعُد إَِليِْه ﴿ تعاىل: كقوله هناك؛ إىل الصعود عىل ويعينك السماء، ملكوت
َماءِ السَّ أَبَْواُب َلُهْم تَُفتَُّح ﴿َال تعاىل: فقال الجهالة أهل عن وأخرب يَْرَفُعُه﴾، اِلُح الصَّ َواْلَعَمُل
الصعود عن باإلياس لهم وعيٌد وهذا اْلِخيَاِط﴾، َسمِّ ِيف اْلَجَمُل يَلَِج َحتَّى اْلَجنََّة يَْدُخلُوَن َوَال
املرء إن وقيل: معهم، أو منهم تكون بأن ترىض أن األخ أيها فأعيذك السماء، ملكوت إىل
تجالس أو متعلًما أو عامًلا ُكْن فقال: ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أمرهم الذين من كن بل أحب، من مع

الطوائف. من تكون أن إال والخامس وإياك العلماء، تحب أو العلماء

وأخواتها األلفاظ اشرتاك يف فصل (6)

الجزئية، النفوس أفكار يف ورسوم كلها صوٌر بأنها وأخربنا املعاني، ِذْكِر ِمْن فرغنا قد وإذ
فاضْت الهيوىل يف التي الصور إن أيًضا: وقلنا الحواس، بطريق الهيوىل من تناولتها وأنها
الفعال، العقل من عليها فاضْت أيًضا النفس يف التي وإن الفلكية، الكلية النفس من عليها
األلفاظ أيًضا وذكرنا — َوَجلَّ َعزَّ — الباري عليه أفاضها أيًضا العقل يف التي وإن
وأن ألفاًظا، صارت ألفت إذا مفردٌة أصواٌت هي التي الحروف أن وأَْخَربْنا بمجردها،
وأن كالًما، صارت ترادفت إذا األسماء وأن أسماء، صارت املعاني ضمنت إذا األلفاظ

أقاويل. صار أُلصق إذا الكالم
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لها معنًى ال لفظة كل أن وذلك لها، كاألجساد واأللفاظ األرواح، هي املعاني أن واعلم
ال روٍح بمنزلة فهو له لفظ ال النفس فكر يف معنى وكل فيه، روح ال جسد بمنزلة فهي
جهة من تارة تختلف األقاويل وأن أقاويَل، صارت اتسقت إذا الكلمات أن واعلْم له، جسد
يف املشرتكة فمنها أنواع، خمسُة وهي جميًعا، منهما وتارة املعنى، جهة من وتارة اللفظ،
التي املرتادفة هي ومقابلتها املاء، وعني اإلنسان، عني كقولك: املعنى، يف املختلفة اللفظ،
اللفظ يف املتباينة ومنها والحنطة، الرب كقولك: املعنى، يف املتفقة اللفظ يف املختلفة هي
واملعنى اللفظ يف املتفقُة وهي املتواطئة ومقابلتها وشجر، حجر كقولك: جميًعا، واملعنى
وهي أسماؤها املشتق ومنها عمر، اسُمُه وهذا زيد، اسمه إنساٌن هذا كقولك: جميًعا،

األفعال. من املشتقة األسماء من شاكلها وما واملرضوب الضارب كقولك:

وأعراض جواهُر كلها األشياء أن يف فصل (7)

الجواهر وإن وأعراض، جواهر نوعان؛ كلها األشياء إن قالوا: العلماء أن أخي يا واعلْم
الجواهر يف حالٌة وهي أجناس، تسعة األعراض وإن بأنفسها، قائمة واحد جنس كلها
بل جوهر وال عرض بأنه يوصف ليس — َوَجلَّ َعزَّ — الباري وإن لها، صفاٌت وهي
مرتب غرييات؛ وأعيان صور كلها األشياء إن نقول: ونحن الفاعلة. وِعلَّتهما خالقهما هو
الواحد من العدد كوجود ببعض بعضها وجود ومتعلق العدد كرتتيب بعض تحت بعضها
وهو علتها هو — جاللُُه َجلَّ — الباري وإن العدد، رسالة يف بَيَّنَّا َكَما االثنني، قبل الذي

العقلية. املبادئ رسالة يف بَيَّنَّا َكَما موجدها
جواهر، املقومة الصور العلماء ت َسمَّ وقد ومتممة، مقومة نوعان: الصورة أَنَّ واعلْم
يف املتممة والصورة املقومة الصورة بني الفرق بَيَّنَّا وقد أعراًضا، املتممة الصور وسمت

هللا. شاء إن هناك من فاعرفهما والفساد، الكون رسالة ويف والصورة، الهيوىل رسالة

املنطق إىل اإلنسان حاجة يف فصل (8)

أفكار يف التي املعاني بعض من بعضهم يفهم أن الناس أمكن لو أنه األخ أيها واعلم
ألن مسموعة؛ أصواٌت هي التي األقاويل إىل احتاجوا َلَما اللسان عبارة غري من نُُفوسهم
واإلفصاح اللسان وتقويم اللغات تعليم ِمْن النفوس عىل كلفٌة واستفهامها استماعها يف
بظلمات مغطاة الجسد، يف مغمورة البرش من واحد كل نفُس كانت ا َلمَّ ولكن والبيان،
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الطويلة األجساُم هي التي الظاهرة الهياكل إال األُخرى منهما واحدة ترى ال حتى الجسم،
عما إنسان كل عرب ما إال العلوم من منها واحد كل عند ما يدري وال العميقة، العريضة
والشفتني اللسان مثل وآالت بأدواٍت إال ذلك يمكنه وال جنسه، أبناء من لغريه نفسه يف
غريه إفهامه يف إليها اإلنساُن يحتاج التي الرشائط من شاكلها وما الهواء واستنشاق
يف والنظر وتعليمه اللفظي املنطق إىل احِتيج هذا أجل فِمْن منه، واستفهامه العلوم من

فيها. الخطاب يطوُل التي رشائطه
إفهام يف واألقاويل الكالم إىل محتاجة غري فهي املتجسدة غري الصافيُة النفوُس فأما
صفْت قد ألنها الفلكية؛ النفوُس وهي األفكار، يف التي واملعاني العلوم من بعًضا بعضها
الكون عن واستغنت الطبيعة، وأَْرس الهيوىل بحر من ونََجْت الجسمانية، الشهوات درن ِمْن
أعىل إىل وارتفعت والفساد، الكون وعالم السافلني أسفل هي التي املظلمة األجساد مع
وذلك واألفالك، الكواكب هي التي والشفافة النرية الجواهر يف ورست العلوي، العالم أفق
إىل تحتج ولم الساترة، باألجسام تقرن لم إذ الربانية؛ والعناية اإللهية الحكمة توجب كما
وبريئة والدغل الخبث من صافية كانت إذ ضمائرها؛ يف ما إخفاء إىل وال أرسارها كتمان
يف منها الجزء يرتاءى التي الشفافة واألكر النرية بالجواهر فقرنت للرش، اإلضمار من
وكما بعض، يف بعضها املجالة املرايا وجوه ترتاءى كما الجزء، يف يرتاءى والكل الكل،
فهم الجميع، أعني يف الواحد ووجه منهم، الواحد عني يف املتقابلني الجماعة وجوه ترتاءى
اإلرشاق يف ألنهم األرسار؛ كتمان عن السؤال وال اإلضمار عن اإلخبار إىل محتاجني غري

واألبرار. األخيار معدن هي التي واألنوار
التي الدنية الدنيا هذه يف الرغبة من تعلو وهمتك تصفو نفسك فلعل أخي يا فاجتهد
إىل َوتََفاُخٌر﴾ َوِزينٌَة َوَلْهٌو َلِعٌب نْيَا الدُّ اْلَحيَاُة ََّما ﴿أَن : َوَجلَّ َعزَّ — فقال العاملني، رب ذمها
ِمَن َهَواِت الشَّ ُحبُّ ِللنَّاِس ﴿ُزيَِّن تعاىل: وقال اْلُغُروِر﴾، َمتَاُع إِالَّ نْيَا الدُّ اْلَحيَاُة ﴿َوَما قوله:
َجنَّاٌت﴾ َربِِّهْم ِعنَْد اتََّقْوا ِللَِّذيَن ذَِلُكْم ِمْن ِبَخرْيٍ أَُؤنَبِّئُُكْم ﴿ُقْل تعاىل: وقال اآلية، النَِّساءِ﴾
َفَساًدا َوَال اْألَْرِض ِيف ُعلُوٍّا يُِريُدوَن َال ِللَِّذيَن نَْجَعلَُها اْآلِخَرُة اُر الدَّ ﴿ِتْلَك تعاىل: وقال اآلية،

ِلْلُمتَِّقنَي﴾. َواْلَعاِقبَُة
جميع عدم النوع عدم وإذا معه، أنواعه جميع عدم الجنس عدم إذا بأنه واعلْم
النوع وجد إذا وال كله، النوُع وجد الشخص ُوجد إذا الرضوري من وليس معه، أشخاصه
أقاويله، يف اللغة صاحب يستعملها ثالثة أنواع؛ أربعُة األجناس بأن واعلم ُكلُُّه، الجنُس وجد
الثالثة؛ هذه من اللغة صاحُب يستعمله فالذي أقاويله، يف الفلسفة صاحب يستعملُُه وواحٌد
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كقولك البلدي فالجنس النسبي، جنس واآلخر الصناعي جنس واآلخر البلدي جنس أحدها
والصناعي شاكله، وما والخراسانيون والبرصيون البغداديون فتقول: إليهم تشري لجماعة
كقولك والنسبي شاكله، وما خبازون حدادون نجارون فتقول: إليهم تشري لجماعة كقولك
عرشُة فهو أقاويله يف الفيلسوف يستعملُُه الذي وأما ربعيون، علويون هاشميون لجماعة:

قاطيغورياس. يف بَيَّنَّاها ألفاظ
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قاطيغورياس هي التي العرش املقوالت يف

الرحيم الرحمن هللا بسم

تدل التي املعاني ماهية وبينا إيساغوجي يف التي األلفاظ الستة ذكر من فرغنا قد وإذ
معانيها ونبني قاطيغورياس يف التي األلفاظ العرشة نذكر أن فنريد واحًدا؛ واحًدا عليها
املعاني وأن املوجودة، األجناس من لجنس اسم منها لفظة كل وأن هي، كيف ونصف

األلفاظ. العرشة هذه تحت داخلة هي كيف كلها
ا َلمَّ األولني الحكماء بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك الرحيم، البار األخ أيها اعلم
تفكروا بحواسهم؛ الجليلة األُُمور وشاهدوا عيونهم، بأبصار الظاهرة األشياء إىل نظروا
حقائَق وأدركوا برويتهم، األُُمور خفيات عن وبحثوا بعقولهم، بواطنها معاني يف ذلك عند
كرتتيب الوجود يف مرتبٌة غريياٌت أعياٌن كلها األشياء أَنَّ لهم وبان بتمييزهم، املوجودات
الباري هو الذي األُوىل العلة عن والدوام البقاء يف ببعض بعضها مرتبطة ومتعلقة العدد
يف بينا كما — االثنني قبل الذي الواحد من ببعض بعضها ورباط األعداد كتعلُّق سبحانه

العدد. رسالة
الوجود يف املتقدمة األشياء ُوا وَسمَّ لقبوا — ذكرنا كما — األشياء هذه لهم تبني وملا
مقومة نوعان الصورة أَنَّ لهم بان وملا الصورة، الوجود يف املتأخرة األشياء وسموا الهيوىل،
الصور وسموا جواهر، املقومة الصور سموا والفساد» «الكون رسالة يف بَيَّنَّا َكَما ومتممة
الجواهر إن قالوا: واحد، حكم حكمها املقومة الصور أن أيًضا لهم بان وملا أعراًضا، املتممة
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األعراض إن قالوا: مختلفة أحكامها املتممة الصور أَنَّ تبينوا ا َلمَّ وكذلك واحد، جنٌس كلها
كالواحد املوجودات يف فالجوهر آحاد، تسعة مثل أجناس تسعُة وهي األجناس، مختلفُة
كلها املوجودات فصارت الواحد، بعد التي اآلحاد كالتسعة التسعة واألعراض العدد، يف
كرتتيب بعض تحت بعضها مرتبة األعراُض وصارت آحاد، لعرشة مطابقة أجناس عرشة

االثنني. قبل الذي الواحد عن الوجود يف وتعلقه العدد
والكم الجوهر قولهم: فهي كلها؛ املوجودات معاني تتضمن التي العرشة األلفاُظ فأما

وينفعل. ويفعل وامللكة «الوضع» والنصبة ومتى واألين واملضاف والكيف

لجنس اسٌم األلفاظ هذه من لفظة كل أن يف فصل (1)
املوجودة األشياء من

جنس وكل املوجودة، األشياء من لجنس اسٌم األلفاظ هذه من لفظة كل بأن أخي يا واعلْم
إىل القسمُة تنتهي أَْن إىل دائًما وهكذا أُخر، أنواٍع إىل نوع وكل أنواع، عدة إىل ينقسم

بعد. سنبني كما — األشخاص
مثل األشخاص رأوا ما فأول املوجودات؛ إىل نظروا ملا الحكماء بأن أخي يا واعلم
فعلموا جميًعا؛ والغابرين املاضني الناس من يََرْوُه لم فيمن تفكروا ثم وخالد، وعمرو زيد
والسواد والقرص الطول من صفاتهم يف اختلفوا وإن اإلنسانية الصورة تشملهم كلهم أن
يمتاز التي الصفات من شاكلها وما والقنوة والفطسة والشهلة والزرقة والسمرة والبياض
األشخاص جملة ألنه نوًعا؛ اإلنسان وسموا إنسان كلهم: فقالوا بعض، من بعُضُهم بها

باألعراض. املختلفة الصور يف املتفقة
الصورة أن فعلموا خالد؛ وجحش عمرو وأتان زيد حمار مثل آخر شخًصا رأوا ثم
خالد ومهر عمر وحصان زيد فرس رأوا ثم نوًعا، أيًضا فسموها كلها تشملها الحمارية
سائُر القياس هذا وعىل نوًعا، أيًضا فسموها كلها تشملها الفرسية صورة أَنَّ فعلموا
منها جماعة كل الرب، ودواب املاء وحيوان والطري والسباع األنعام من الحيوانات أشخاص

نوًعا. ْوَها َسمَّ واحدة صورٌة تشملُها
ولقبوها الحيوان، فسموها كلها تشملها الحياة أن فعلموا جميعها يف تفكروا ثم
أُخر أشخاص إىل نظروا ثم له، أنواٌع وهي الصور مختلفة لجماعات الشامل الجنس
فقالوا: النامي، ْوها فَسمَّ كلها، يشملها والغذاء النمو أن فعلموا وأنواعها، والشجر كالنبات

له. نوعان والنبات والحيوان جنس، هي
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كلها بأنها وعلموا والكواكب، والهواء والنار واملاء الحجر مثل أخر أشياء رأوا ثم
وال يعقل وال يتحرك ال جسم هو حيث من الجسم بأن وعلموا جنًسا، فسموها أجسام
والنقوش والصور األشكال فيه ومصنوًعا منفعًال متحرًكا وجدوه ثم شيئًا، يعلم وال يحس
واآلثار األفعال هذه األجسام يف الفاعل هو آخر جوهًرا الجسم كل مع أن فعلموا واألصباغ

روحانيٍّا. فسموه
جنًسا الجوهر فصار جوهر، قولهم: وهي واحدة لفظة يف كلها هذه جمعوا ثم
وهما والجماد، النامي من تحته ملا جنس والجسم له، نوعان والجسماني والروحاني
جنس والحيوان له، نوعان وهما والنبات، الحيوان من تحته ملا جنس والنامي له، نوعان
واملشاء املاء، سكان هي التي والسابح الهواء، سكان هي التي والطري الناس، من تحته ملا
جنس وهو الحيوان أنواع كلها وهي الرتاب، سكان هي التي والهوام الرب، سكان هي التي

لها.
من نوٌع والحيوان والنامي والجسم األجناس، جنس والجوهر األنواع نوع فاإلنسان
ما إىل أُضيفت وإذا لها، أجناًسا ُسميت تحتها ما إىل أُضيفت إذا ألنها املضاف؛ جنس
هي التي العرش املقوالت أحد معاني يف القول من وجيز فهذا لها، أنواًعا سميْت فوقها
القابل بنفسه القائم أنه رسمه ولكن حد، له وليس وأشخاُصُه وأنواُعُه وأقساُمُه الجوهُر

املتضادة. لألعراض
وما مكاييل وخمسة أرطال وأربعة أذرع ثالث له: يقال ما الجوهر من رأوا وملا

الجوهر. يف أعراٌض كلها وهي الكم، جنس ْوها وَسمَّ هذه جمعوا شاكلها؛
والحالوة والسواد البياض مثل كم، لها: يقال وال بالجوهر ليست أُخر أشياء رأوا وملا
هي األعراض وهذه الكيف، جنس ْوها وَسمَّ كلها جمعوها شاكلها؛ وما والرائحة واملرارة
يف بَيَّنَّا َكَما — له متممة صور وكلها به، قائمٌة وهي بها موصوف وهو للجوهر، صفات

والفساد. الكون رسالة
إضافته أجل ِمن بل ذاته، يف يتغريْ لم واحد يشء عىل تقع شتى أشياء وجدوا إنهم ثم
وزوًجا وأًخا وابنًا أبًا يسمى رجٌل ذلك مثال املضاف؛ جنس ْوها فَسمَّ َشتَّى، أشياء إىل
يف يشرتكان اثنني بني إال تقع ال التي األسماء من شاكلها وما ورشيًكا وصديًقا وجاًرا
سموها املفكر نفس يف ولكن ذاتيهما، يف موجوًدا يكون ال املعنى وذلك املعاني، من معنًى

أحواًال. املعاني هذه يسمون الصفات وأصحاب املضاف، جنس
وتحت فوق مثل ِذْكرها، تقدم ما معاني غري معانيها أخر أسماء وجدوا إنهم ثم
أسماء وجدوا ثم األين، جنس وسموها كلها فجمعوها األسماء، من شاكلها وما هنا، وها
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من شاكلها وما ومدة، وحني وسنة وشهر يوم مثل ذكرنا، ما معاني غري معانيها أُخر
مثل ذلك؛ غري معانيها أسماء وجدوا ثم املتى، جنس وسموها كلها فجمعوها األسماء،
فجمعوها األسماء من ذلك شاكل وما ومستْلق، ومستند ومتكئ ومنحٍن ونائم وقاعد قائم

الوضع. يعني النصبة جنس وسموها كلها
األسماء من شاكلها وما وعنده وعليه ومنه وبه له قولك: مثل أخر أسماءً وجدوا ثم
وصنع وفعل رضب قولك: مثل أخر أسماء وجدوا ثم امللكة، جنس وسموها كلها فجمعوها
يفعل، جنس وسموها كلها فجمعوها الفاعل تأثري عىل تدل التي األلفاظ من شاكلها وما
األلفاظ من شاكلها وما انبجس انبعث انكرس انقطع قولك: مثل أخر أسماء وجدوا ثم

ينفعل. جنس وسموها كلها وجمعوها
لهم فاجتمعْت ذََكْرنَا، التي هذه عن خارًجا معنًى يجدوا فلم كلها األشياء تأملوا ثم
حسب. ألفاظ عرشة اآلحاد ملراتب وجدوا كما حسب، ألفاظ عرشة يف كلها األشياء معاني
وما واألعراض، الجواهر من موجود كل األجناس هذه جمعت قد بأنه أخي يا واعلم
من تحتويه وما األجناس هذه عن خارًجا شيئًا يتوهم أن أحد يقدر وال يكون وما كان

واألشخاص. األنواع
جوهر فإنه زيد، ذلك مثال واحد؛ شخص يف املعاني هذه اجتمعت ربما بأنه واعلم
مكان، يف ألنه وأين ابن، ألنه مضاف وفيه أسود، ألنه كيفية وفيه طويل، ألنه كمية؛ وفيه
رضب، إذا ويفعل مال، ذو ألنه وملكة قاعد، أو قائم ألنه ونصبة زمان، يف ألنه ومتى

ُرضب. إذا وينفعل
كيفية من طرًفا اآلن نذكر فإنا وجيز بقول العرشة األجناس ذكر من فرغنا قد وإذ
طرق كانت إذ التعاليم؛ ُطُرق أحد إىل للمتعلمني إرشاًدا ليكون األنواع؛ إىل تقسيمها
التحليل، طريق واآلخر الربهان، طريق واآلخر الحدود، طريق أحدها أنواع، أربعة التعاليم
نوعان: فالجسماني وروحاني، جسماني نوعان الجوهر هذه: وهي التقسيم، طريق واآلخر
وماء وهواء نار أنواع: أربعة فالبسيُط ومركب، بسيط نوعان فالطبيعي وطبيعي، فلكي

وأرض.
نبات نوعان والنامي املعدنية، األجسام هو فالجماد وناٍم، جماد نوعان واملركب
بالبذر يتكون ما ومنه كاألشجار، بالغرس يكون ما منه أنواع، ثالثة والنبات وحيوان،

والكأل. كالحشائش بنفسه يكون ما ومنه كالزرع،
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ما منه أنواع، ثالثة وهو كسائرها، ناطق وغري كاإلنسان ناطق نوعان والحيوان
وتحت كالدبيب، العفونات يف يتكون ما ومنه البيض، يف يتكون ما ومنه الرحم، يف يتكون

األشخاص. إىل ينتهي أن إىل أخر أنواع األنواع تلك وتحت أنواع هذه من نوع كل
مفارقة نوعان: فالصورة والصورة، الهيوىل قسمني: فتنقسم الروحانية الجواهر وأما
ومنفصل، متصل نوعني: ينقسم والكم واألصباغ، كاألشكال مفارقة وغري والعقل، كالنفس
العدد نوعان: واملنفصل والزمان، واملكان والجسم والسطح الخط أنواع: خمسة فاملتصل
بسيط أنواع: ثالثة والسطوح ومنحٍن، ومقوس مستقيم أنواع: ثالثة والخط والحركة،
وقدام وتحت فوق أنواع: سبعة واملكان أقسامه، ذكر تقدم قد والجسم ومقعر، ومقبب
ينقسم واحد وكل وحارض، ومستقبل ماض ثالثة: والزمان ووسط، ويرسة ويمنة وخلف
آخُر ووجٌه وأفراد، أزواٌج نوعان: والعدُد والساعات، واأليام والشهور السنون أنواع: أربعة

وألوف. ومئون وعرشات آحاد آخر ووجه وكسور، صحيح
وخاصة والنقلة، والتغري والنقصان والزيادة والفساد الكون أنواع: ستة والحركة
ما فالجسماني وروحاني، جسماني نوعان: والكيف مساٍو، وغري مساٍو الجنس هذا
واالعتقادات، والشجاعة والقدرة كالعلم بالعقول يُعرف ما والروحاني بالحواس، يُدرك
ومنفعلة والربودة الحرارة وهي فاعلٌة نوعان: فاملفردة ومركبة، مفردة نوعان: والجسماني
واأللوان كالطعوم فاملالزمة ومزايلة، مالزمة نوعان: واملركبة والرطوبة، اليبوسة وهي
وحمرة الوجل وصفوة والقعود كالقيام واملزايلة األفطس، وفطسة األزرق وزرقة والروائح

الخجل.
هذا يَّة وَخاصِّ واألعمال، واآلراء والعلوم األخالق أنواع: أربعُة الروحانية والكيفية
كان ما فالنظريُ النظري، وغري النظري نوعان: واملضاف الشبيه، وغري الشبيه الجنس
يف املضافان كان ما النظري وغري والصديق، والجار كاألخ سواء، األسماء يف املضافان
والنصف واآلخر واألول واملعلول والعلة واملوىل والعبد واالبن كاألب مختلفني، األسماء

مًعا. اإلضافة يف وكلها واألكرب واألصغر والضعف
كاألب اآلخر قبل أحدهما يكون أن األول الوجه وجهني، فعىل الوجوه يف ذواتُها فأما
والجار واملوىل العبد مثل اإلضافة قبل موجوَدين يكونا أن واآلخر واملعلول، والعلة واالبن
بالعرض فيه كلها األجناس باقي دخل إدارتُُه أُضيفت إذا املضاف وجنس والصديق،
صفة والصفة له، صفاٌت واألعراُض باألعراض، موصوٌف الجوهر أن وذلك بالذات؛ ال

لألب. ابٌن واالبن لالبن، أٌب األب أن كما بالصفة، موصوف واملوصوف املوصوف،
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يف وهما يتنافيان، وال اآلخر عىل أحدهما يدوران املضافني أن الجنس هذا يَّة وَخاصِّ
البسيطة. لها: يقال األجناس األربعة فهذه مًعا، اإلضافة

املكان، مع جوهر تركيب من وهو األين أولها مركبة لها: فيُقال الباقية الستة وأما
الزمان، مع جوهٍر تركيب ِمن هي التي الكمية جنس يف بَيَّنَّا َكَما أنواع سبعة واألماكن
املتكئ فإن آخر، جوهر مع جوهر تركيب والنصبة الكم، جنس يف الزمان أنواَع بَيَّنَّا وقد
آخر. جوهر مع جوهر تركيب من وامللكة املستند، عىل مستند واملستند املتكأ، عىل متكئ
علم له: يقال كما النفس يف إما فالداخل خارج، وإما داخٌل إما نوعني: ينقسم وهو
نوعان: خارج من والذي ورونق، وجمال حسن له: يقال كما الجسم يف وإما وحلم، وعقل
نوعان، يفعل وجنس وتجارات، وعقارات ودراهم ودواب عبيٌد له: يقال كما وجماد حيوان
الصنائع، من شاكلهما وما والبناء كالكتابة املصنوع؛ يف يبقى الفاعل أثر يكون أن إما
كما األجسام يف إما نوعان ينفعل وجنس والغناء، كالرقص أثر للفاعل يبقى ال ما ومنها

العلمية. الصنائع رسالة يف بَيَّنَّا َكَما النفوس يف وإما العملية، الصنائع رسالة يف بينا
أن فنحتاج األنواع، إىل انقسامها كيفية وبينا العرشة األجناس ِذْكر ِمْن فرغنا قد وإذ
يخلو فال بعًضا بعضها قابل إذا األشياء هذه أن وذلك ذكرها، ِمن بد ال التي األشياء نذكر
فاإليجاُب والسلب، اإليجاب هو القول يف فالذي ذواتها، يف أو القول يف تقابُلُها يكون أن
التقابُل هذا يخص والذي موصوف، عن صفة نفُي هو والسلب ملوصوف، صفٍة إثباُت هو

والكذب. الصدق
يف واآلخر املتضادة، األشياء يف أحدها أنواع، ثالثُة فهو األشياء ذوات يف الذي وأما
اللذان الشيئان هما واملتضادان والعدم، القنية يف واآلخر املضاف، جنس يف التي األشياء
وسط، ذي وغري وسط ذو نوعان: واملتضادان عليه، يدور وال صاحبه منهما واحد كل ينايف
األلوان من وسائُط وبينهما ضدان هما اللذَين والبياض السواد مثل وسط ذو هو فالذي
أخر، طعوم وبينهما ضدان فإنهما واملر الحلو ومثل وغريها، والخرضة والصفرة كالحمرة
واملرض. كالصحة الوسط ذي وغري الطعوم، من وغريها والعذوبة وامللوحة كالحموضة

يف يكون أيًضا فاآلخر الجسم يف كان إذا أحدهما أن الضدين هذين يَّة َخاصِّ ومن
أَنَّ أُخرى يَّة وَخاصِّ النفس، يف يكون أيًضا فاآلخر النفس يف أحدهما كان فإن الجسم،

الحاسة. بتلك يُدرك أيًضا فاآلخر بحاسة كان إذا أحدهما إدراك
حكم كذلك البرص، يف إال يدرك وال الجسم يف إال يكون ال السواد أن ذلك مثال
وأما حكمه، كذلك والجهل بالعقل، إال يدرك وال النفس يف إال يكون ال والعلم البياض،
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القنية وأما قبل، بَيَّنَّا َكَما اآلخر عىل أحدهما ويدور يتنافيان وال متقابالن فإنهما املضافان
تضاف ال والقنية القنية، إىل يضاف العدم أن وذلك جميًعا، واملضاف الضد فشبيه والعدم
أن كما يجتمعان، ال والعدم والقنية العمى، برص يقال: وال البرص عمى فيقال: العدم، إىل
كانت وإن جسمانيٍّا، أيًضا العدم كان جسمانية القنية كانت فإذا يجتمعان، ال الضدين
وجوده، وقت حان إذا إال للقنية العادم يقال: وال روحاني، أيًضا العدم فكذلك روحانية
حني إال للفعل تارًكا وال أسنانه، خروج حان إذا إال أدرد إنه للطفل: يقال ال ذلك مثال

الفعل. إمكانه

األشياء قدم معنى يف فصل (2)

كما والكون بالزمان أحدها أوجه، خمسة من بعض عىل بعضها األشياء تقدُّم بأن واعلْم
اإلنسان، من أقدم الحيوان إن يقال: كما بالطبع واآلخر عيىس، من أقدُم موىس إن يُقال:
العدد: يف يُقال كما باملرتبة والرابع القمر، من أقدُم الشمس يقال: كما بالرشف والثالث
اليشء يف واليشء واملعلول، كالعلة بالذات الخامس والوجه الستة، من أقدم الخمسة إن
والجوهر الجوهر، يف والعرض الوعاء، ويف الزمان ويف املكان يف اليشء أوُجه، عدة عىل
السياسة، يف والسائس هذا، وعكس الجنس، يف والنوع النوع، يف والشخص العرض، يف
اليشء مع واليشء شاكلها، وما الكل يف واألجزاء التمام، يف واليشء السائس يف والسياسة
ومثل بيَّنا، كما املضافني ومثل الضوء، مع الفيء مثل الزمان مع أوُجه: ثالثة عىل يقال

واحد. جنس تحت مًعا كلها التي األنواع
عرشُة هي التي املعاني من يتضمنها وما األلفاظ العرشة هذه مثل بأن أخي يا واعلم
تلك تحت وما األنواع، من واحد كل تحت وما األشياء معاني جميع عىل املحتوية أجناس،
وأغصان، فروع عدة شجرة كل عىل أشجار، عُرش فيه بستان كمثل األشخاص، من األنواع
أنوار عدة ورقة كل وتحت أوراق، عدة قضيب كل وعىل قضبان، عدة غصن كل وعىل

األخرى. تشبه ال ورائحة ولوٌن طعٌم لها ثمرة وكل وثمار،
ذاتها، يف وتصورتها األجناس العرشة هذه معاني عرفت هي إذا النفس مثل وأن
الهيئات، املفننة الصور، املختلفة املعلومات من عليه تحتوي وما تصاريفها، فنون وتأملت
األلوان من فيه ما إىل ونظر بابه فتح إذا البستان، ذلك صاحب كمثل األصباغ، املتلونة
الطعوم، تلك من م وتطعَّ الثمار، تلك من وتناول األنوار، تلك روائح من واشتم واألزهار،

البستان. ذلك بنتائج وتمتع
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وفنون النفوس، بساتني العلوم فإن اآلداب، وفنون العلوم طلب يف أخي يا فاجتهد
وبها الجسد، غذاء الطعام أن كما النفس غذاء والعلوم الثمار، وألوان وفوائدها معانيها
املعاد. رسالة يف بَيَّنَّا َكَما الجسد مفارقة بعد ونعيمها ورسورها عيشها ولذة حياها تكون
البالد. يف كانوا حيث إخواننا وجميع والرشاد للسداد الرحيم البار األخ أيها هللا وفقك

والصالة العاملني، رب هلل والحمد الفلسفي، املنطق يف عرشة الحادية الرسالة (تمت
أجمعني.) وآله محمد نبيه عىل
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بارامانياس معنى يف
املنطقيات» من الثالثة الرسالة «وهي

العرشة»، «املقوالت املنطقيون الحكماء يسميها التي األلفاظ العرشة ذكر من فرغنا قد وإذ
من املنتزعة الصور وهي املعاني، من جنًسا منها واحد كل يتضمن ما كمية ووصفنا
قاطيغورياس، رسالة يف مثالها اإلنسانية، النفوس أفكار يف املصورة ورسومها الهيوىل،
ويف أقاويلها، يف الفالسفة تستعملها التي األلفاظ الستة آخر فصل يف ذكرنا قد ذلك وقبل
ضمنت إذا األلفاظ وأن ألفاًظا، صارت أُلفت إذا املفردة الحروف أن وصفنا قبله آخر فصل
الفصل: هذا يف فنقول مفيًدا، كالًما صارت ترادفت إذا السمات وأن سمات، صارت املعاني
املنطقيون يسميها األعيان عىل ت داالَّ سماٌت هي ما فمنها أنواع، ثالثُة كله الكالم إن
بعض، يف بعضها األعيان تأثريات عىل داالت سماٌت هي ما ومنها األسماء، والنحويون
عىل داالت سمات هي ما ومنها الكلمات، املنطقيون ويسميها األفعال النحويون ويسميها
باألسماء، واألفعال باألفعال، كاألسماء ببعض، بعضها تربط للمتكلمني أدوات كأنها معاٍن

الرباطات. املنطقيون ويسميها الحروف، النحويون يسميها
وخشب وحجر وعمرو زيد كقولك: زمان، بال معنًى عىل دالة لفظة كل هي فاألسماء
دالة لفظة كل وهو يعقل، وعقل يرضب رضب مثل والفعل األلفاظ، من شاكلها وما
مذكور ألفاظ من شاكلها وما وعىل ويف من قولك: مثل والحروف زمان، يف معنًى عىل
يكون أن الفلسفي املنطق يف ينظر أن يريد ملن ينبغي وبالجملة: النحو. ُكتُب يف رشحها

ذلك. قبل النحو علم يف أوًال ارتاض قد
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فمنها نوعان واألقاويل أقاويل، صارت اتسقت إذا واألسماء الكلمات أن أخي يا واعلْم
أنواع: أربعة وهذه الكذب، وال الصدق ال فيه يقُع ال ما ومنها والكذب الصدق فيه يقع ما
واألخباُر األخبار، يسمى فيه والكذب الصدق يقع والذي والتمني، والنداء والسؤال األمر
بحارة، وليست حارة النار كقولك: عنه سلبُها وإما ملوصوف، صفة إيجاب إما نوعان
وكذلك كذبًا، يكون أن وإما صدًقا يكون أن إما فاإليجاب سلب، بحارة ليست فقولك:
النار قلت: وإذا فكذب، باردة قلت: وإذا فصدق، حارة النار قلت إذا قولك: مثل السلُب
السلب يكون كيف لك تبني فقد فكذب، بحارة ليست قلت: وإذا فصدق، بباردة ليست

كذبًا. وتارة صدًقا تارة واإليجاب
فاإليجاب واستثناءً، رشًطا وتارة حتًما، حكًما يكون تارة والسلب اإليجاب بأن واعلم
الشمُس كانت إن قولك: مثل والرشط نهار، وهو األرض فوق الشمس قولك: مثل الحتُم
األرض فوق الشمس ليست ذلك مثال مثله، السلب حكم وكذلك نهار، فهو األرض فوق
فليس األرض فوق ليست الشمس كانت إن قولك: مثل واالستثناء والرشط نهار، هو وال

نهاًرا. هو
يكونان وتارة ظاهَرين، فيه والكذب الصدق يكون تارة نوعان: الحكم بان واعلم
الصدق فيه يتبني لم للتأويل؛ محتمًال القائل قول كان متى أنه ذلك بيان خفيَّني، فيه

والكذب. الصدق فيه بان للتأويل محتمل غري كان ومتى والكذب،
من واملحصوُر محصوًرا، كان متى للتأويل محتمل غري يكوُن القول بأن واعلم
قولك: مثل الكيل فالسوُر وجزئي، كيل نوعان األقاويل وسور سور، عليه كان ما األقاويل
البني الظاهر والكذب كليٍّا، سوًرا عليه ألن بني؛ وظاهر صدق فهذه حيوان، إنسان كل
وأما كليٍّا، سوًرا عليه ألن ظاهر؛ فكذب حيوانًا الناس من واحد ليس القائل قول مثل
والصدق بكاتب، ليس الناس وبعض كاتب، الناس بعض قولك: فمثل الجزئيُّ السور

جزئيٍّا. سوًرا عليهما ألن بنٌي؛ ظاهٌر فيهما
نوعان وهو سور، عليه ليس الذي فهو املحصورة غري األقاويل من كان ما وأما
يتبني فال بكاتب، ليس واإلنسان كاتب، اإلنساُن قولك: مثل فاملهمل ومخصوص، مهمٌل
املخصوص وأما الناس، بعض أردت يقول: أن للقائل يمكن ال ألنه والكذب؛ الصدق فيه
ألنه والكذب؛ الصدق فيهما يتبني فال بكاتب، ليس وزيد كاتب، زيد القائل: قول فمثل
كما كيل سور قائل قول كل عىل جعل إذا وأما الفالني، بزيد أردت يقول: أن يمكنه

الحكم. أوجبه ما غري أردت يقول: أن يمكنه ال ألنه ذلك؛ عند الصدق فيتبني وصفنا،
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يف بما ال به ويطالبه قوله يوجبه ما القائل يلزم أن املستمع عىل يجب أنه واعلم
إذا الكالم أن املثال بهذا تبني فقد تعاىل، هللا إال أحد عليها يطلع ال الضمائر ألن ضمريه؛

ظاهًرا. الكذب وال الصدق فيه يتبني ال بسور محصوًرا يكن لم
املوصوف يكون أن أيًضا وتحتاج للموصوفات الصفات تحصل إنما األسوار بأن واعلم
يتبني فال باسم معروًفا يكن لم إذا املوصوف أن وذلك معروفة، معلومة بصفات محصًال
سوى وما كاتب زيد وغري حيوان اإلنسان غري قولك: مثل القول؛ يف والكذب الصدق فيه
بل معروفة، غري ألعيان سماٌت هي التي األلفاظ هذه شاكل وما ميتٌة، جواهُر الحيوان

منه. املستثنى ذلك سوى يشء لكل مشرتكة
جميًعا، واملعنى اللفظ يف متناقضان ُحكمان هما واإليجاب السلب بأن أخي يا واعلم
إضافة يف واحدة جهة من واحد زمان يف واحدة صفة يف والكذب الصدق يف يجتمعان ال
يف له، أوجبته الذي النحو عىل له أوجبته الذي اليشء من أوجب الذي اليشء رفع ألنه واحدة؛
واحدة الرشائط هذه من نقصت ومتى له، أوجبته الذي الوجه من له، أوجبته الذي الوقت
وبعض كاتب، الناس بعض قولك: ذلك مثال جميًعا، والكذب الصدق عىل اجتماُعها جاز
— بقوله أشار وإليه بالفعل، بكاتب ليس بالقوة كاتب إنه الصبي: ويف بكاتب، ليس الناس
الرجل ويف بالفعل، ال بالقوة نبيٍّا كنت عنى والطني.» املاء بني وآدم نبيٍّا «كنت السالم: عليه
بصائم ليس بالنهار رمضان يف وصائم آخر، بيشءٍ بعالٍم ليس بيشء عالٌم أنه الواحد
منه، أكرب هو ما إىل باإلضافة بكبري وليس منه أصغُر هو ما إىل باإلضافة وكبري بالليل،
الست. الحركات فيه يقع اسم يتحرك وكذلك مشرتك، اسٌم الكلب ألن يتحرك؛ ليس والكلُب
قضية الصفة تلك سميْت بصفة موصوف عىل بالقول حكم إذا بأنه أخي يا واعلْم
أحد عىل قطعت فإذا كاتب، وغري كاتبًا يكون أن يجوز ألنه كاتب؛ زيد قولك: مثل ثنائية
الثالثة األزمان أحُد القضية بهذه قرن وإذا جازمة، وقضية جازًما قوًال كان الخربين
زدت وإن اليوم، كاتب هو أو غًدا يكتب أو أمس كتب زيد قولك: مثل ثالثية قضية سميْت
والواجب واملمتنع املمكن من هو الذي الثالثة العنارص أحد الثالثية القضايا إحدى عىل
أن وممتنع جلًدا رجًال ما يوًما الصبي هذا يكون أن يمكن قولك: مثل رباعية سميت

ما. يوًما يموت أن وواجب رطل، ألف ما يوًما يحمل
نار كل قولك: مثل املوجبة فالكلية وجزئية، كلية نوعان واإليجاب السلب بأن واعلم
واملوجبة كربى، أضداًدا ُسميتا تقابلتا فإذا حارة، النريان من يشء ليس وسالبتها حارة،
وإذا بكاتب، الناس من واحد ليس وسالبتها كاتب، الناس بعض قولك: مثل الجزئية
متتاليتني ُسميتا أوسالبتان موجبَتان قضيتان تقابلت وإذا صغرى، أضداًدا ُسميتا تقابلتا
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بل يطري، ال الناس بعض وإن حيوان، الناس كل بل حيوان، الناس بعض قولك: مثل
يف وتختلفان املعنى يف تتفقان اللتان هما املتالئمتان والقضيتان يطريون، ال الناس كل
ليس كاتب الناس وبعض باردة، النريان من يشء وليست حارة، نار ُكل ذلك مثال اللفظ،

يٍّا. أُمِّ الناس بعض
كثرت فإذا لحمله، موضوًعا يسمى واملوصوف محموًال، تسمى الصفة أَنَّ واعلْم
كاتب وخالد كاتب زيٌد قولك: مثل كثرية تكون فالقضايا واحدة؛ والصفة املوصوفات
كاتب زيد قولك: مثل كثرية فالقضايا واحد، واملوصوف الصفات كثرت وإذا كاتب، وعمرو
قولك: مثل واحدة فالقضية واحد؛ واملعنى اللفظ يف الصفات كثرت فإذا ونجار، وحداد

عالم. فقيه فهم زيد
واالختالف والجزء، بالكل وتارة واإليجاب، بالسلب تارة تختلف القضايا أن واعلم
القضايا اختلفت فإذا كمية، يسمى والجزئية وبالكلية كيفية يسمى واإليجاب بالسلب
واملتناقضان متضادتني، سميتا بالكيفية اختلفت وإذا متناقضتني، سميتا والكمية بالكيفية
بكاتب، ليس إنسان كل كاتب، إنسان كل قولك مثل واملتضادان املتضادين، من عناًدا أشد

بكاتب. الناس من كل ليس كاتب إنسان كل قولك: مثل واملتناقضان
ألنه املمتنع؛ من أقدم واملمكن املمكن، من الطبع يف أقدم الكون يف الواجب بأن واعلم

املمتنع. عرف ملا املمكن يكن لم ولو املمكن، عرف ملا الكون يف الواجب يكن لم لو
موجبة جزئية، أو كلية قضية كل بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك األخ، أيها واعلم
مثال املحمول، واآلخر املوضوع أحدهما يسمى يْن، َحدَّ ِمْن مركبٌة فهي سالبة، أو كانت

املحمولة. هي والحرارة املوضوعُة، هي فالناُر حارة، النار قولك: ذلك
النار قيل: إذا ذلك مثال موضوًعا، واملحمول محموًال، املوضوع جعل ربما بأنه واعلْم

القضية. عكس هذا ويسمى نار الحارة قيل: ثم حارة
كل قولك: مثل كاذبة وبعده صادقة العكس قبل القضيُة تكوُن ربما بأنه واعلم
قولك: مثل وبعده العكس قبل صادقة تكون وربما حيوان، إنسان وكل إنسان، حيوان
قولك: مثل جميًعا الحالتني يف كاذبة تكون وربما إنسان، ضحاك وكل اك، َضحَّ إنسان كل

إنسان. طائر وكل طائر إنسان كل

العاملني، رب هلل والحمد األُوىل، أنولوطيقا رسالة وتليها بارامانياس رسالة آخُر (هذه
وآله.) محمد سيدنا عىل هللا وصىل
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أنولوطيقا معنى يف

األوىل أنولوطيقا يف فصل (1)

القضيتان سميت آخر، حكم عنهما ووجب ُقرنتا إذا قضيتني كل بأن أخي يا اعلم
حيوان وكل حيوان، إنسان كل قيل: إذا ذلك مثال نتيجتهما، الحكم ذلك وسمي مقدمتني،

نام. إنسان كل أن هاتني من فينتج ناٍم،
يْن بَحدَّ وتتباينان واحد، حد ُكلِّ يف تَشرتكا أن إال تقرتنان ال املقدمتني بأن واعلم
أو األخرى، يف ومحموًال إحداهما يف موضوًعا يكون أن ِمن يخلو ال الحد وذلك آخرين،
إحداهما، يف موضوًعا كان فإن جميًعا، فيهما موضوًعا يكون أو كلتيهما يف محموًال يكون
حيوان وكل حيوان إنسان كل قولك: مثل وهو األول، الشكل ذلك يسمى األُخرى يف محموًال
يف موضوًعا األوىل، يف محموًال جميًعا، املقدمتني يف املشرتك الحد هو فالحيوان متحرك،
إنسان كل قولك: وهو الثاني، الشكل ذلك سمي جميًعا فيهما محموًال كان وإن األخرى،
كان وإن جميًعا، فيهما محموٌل الحيوان هو الذي املشرتك فالحد حيوان، طري وكل حيوان
إنسان وكل حيوان إنسان كل قولك: مثل وهو الثالث، الشكل ذلك سمي فيهما موضوًعا

اك. َضحَّ
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حكم بها واستخرج الرشائط هذه عىل املقدمات هذه اقرتنت إذا بأنه أخي يا واعلم
املنتج. القياس يعني «سلوجيموس» الشكل ذلك جميع سمي ما؛

تقدم ما فاملنتج منتج، غري هو ما ومنها منتج هو ما املقدمات من بأن أخي يا واعلم
حجر وكل حيوان إنسان كل قولك: مثل مشرتك حد له ليس ما هو املنتج وغري ذكره،
حد لهما ليس ألنه شيئًا؛ تُنتجان فليستا صادقتنَي كانتا وإن املقدمتني، هاتني فإن يابس،

مشرتك.
بينهما، االزدواج ليقع املشرتك الحد إىل املقدمات يف احِتيج إنما أنه أخي يا واعلْم
الغرَض أَنَّ كما املقدمات، تقديم من الغرُض هي التي النتيجة لتخرج االزدواُج يُراد وإنما
حكم أيًضا فهكذا مثلها، أوالد منها ينتج أن هو اإلناث مع الذكور الحيوان تزويج من
أجل فمن للعقول، بظاهر ليس يشء عىل حكم منهما ينتج ألن هو واقرتانهما املقدمتني

املقدمات. اقرتان إىل احتيج هذا
الوالدة، يكون تزويج كل من ليس أنه كما منتًجا، اقرتان كل ليس بأنه أخي يا واعلم
قد كانتا وإن املقدمتني هاتني فإن حيوان، طائر وكل حيوان إنسان كل قيل: إذا أنه وذلك
قيل: إذا وهكذا الثاني، الشكل من ألنهما نتيجة؛ اقرتانهما من ينتج فليس حد يف اشرتكتا
قد كانتا وإن املقدمتني هاتني فإن حجًرا، الناس من واحد وال طائًرا الناس من واحد ليس
ليس الشكالن وهذان الثالث، الشكل من ألنهما يشء؛ اقرتانهما من ينتج فليس اشرتكتا،
طويل. برشح املنطق كتب يف ذلك بني كما األول بالشكل يعترب أن دون بنتيجتهما يوثَق
سالبة جزئية، أو كانت كلية كلها، منتجة األول الشكل مقدمات بأن أخي يا واعلم
حيوان وكل صادقة؛ موجبة كلية حيوان، إنسان كل قيل: إذا ذلك مثال موجبة؛ أو كانت
قيل: وإذا صادقة، موجبة كلية متحرك، إنسان كل ينتجان صادقة، موجبة كلية متحرك،
كلية طائًرا، األحجار من واحد وال صادقة، سالبة كلية حجًرا الناس من واحد ليس
الناس وبعض صادقة، سالبة كلية طائًرا، الناس من واحد ليس نتيجتهما صادقة، سالبة
نتيجتهما صادقة، موجبة جزئية حاسب الكتاب وبعض صادقة، موجبة جزئية كاتب
سالبة جزئية بكاتب، ليس الناس وبعض صادقة موجبة جزئية حاسب الناس بعض
ليس الناس بعض نتيجتهما صادقة، سالبة جزئية بحاسب، ليس الكتاب وبعض صادقة،
بها يتحفظ أن ينبغي ومقدماته الشكل هذا أن بان فقد صادقة، سالبة جزئية بحاسب،
والغلط السهو من ويتحرز نتائجها، استخراج وكيفية القياسات يف استعمالها ويعرف
إما والقياسات، املوازين سائر يف يدخل كما العارضة، اآلفاُت عليها يدخل فإنه فيها،
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املقدمات تكون ربما أنه وذلك فيها، عليهم يدخل بسهو أو لها، املستعملني من بقصد
تكون وربما صادقة، ونتائجها كاذبة، املقدماُت كانت وربما كاذبة، ونتائجها صادقة،

كلها. صادقة أو كلها كاذبة والنتيجة املقدمات
ويتحرز فيه املغالطة موضع وينظر يتفحص أن ينبغي الباب هذا بأن أخي يا واعلْم
أرسطاطاليس أن وذلك أتوا، الباب هذا من املنطقي القياس إبطال راموا الذين فإن منه،
أنه وذكر والزلل، ُ الخطأ يدخله ال الذي الصحيح القياس فيه َ وبنَيَّ القياس كتاب عمل ملا
والحق اآلراء، يف الخطأ من والصواب األقاويل، يف الكذب من الصدق به يُعرف ميزاٌن
الزمان ذلك يف فيه الراغبون فكثر األفعال، يف الخري من والرش االعتقادات، يف الباطل من
لرجوعهم بينهم كان الذي االختالف وزال الجدل ُكتُب من سواه ما وتركوا له والطالبون
وزن يف اختلفوا كقوم غريُه. يجوز ال أنه وأيقنوا به ووثقوا الحق يريهم الذي امليزان إىل
واملراء، الجدل وتركوا إليه، ورجعوا يقينًا، عرفوه بامليزان اعتربوه فلما األشياء، من يشء
إبطاَل وراموا املتفلسفة من جنسه أبناء ِمن جماعٌة َحَسَدُه بينهم فيما االختالُف زال فلما
كاذبة وبمقدمات كاذبة، نتائجها صادقة بمقدمات أتوا أن وهو الطريق، هذا من عليه ذلك
أرسطاطاليس؛ تالمذة بها وعارضوا كاذبة، نتائُجها كاذبة وبمقدمات صادقة، نتائُجها
سالبة بحجر، الناس من واحٌد ليس هذه: وهي فيها ويزهدوهم عنها ينفروهم ما لكي
الناس من واحد ال نتيجتهما: صادقة، سالبة بحيوان، األحجار من واحد ال و: صادقة.
موجبة ناطق، طائر وكل كاذبة. موجبة طائر، إنسان كل واآلخر: كاذبة، سالبة بحيوان،
وكل كاذبة موجبة طائر إنسان وكل صادقة، موجبة ناطق إنسان كل نتيجتهما كاذبة،
حيوان إنسان وكل كاذبة موجبة حجر إنسان كل نتيجتهما كاذبة موجبة حجر طائر

صادقة. موجبة
أن أحدهما وجهني؛ ِمن الصناعة يف تدخل املغالطة هذه مثل بأن أخي يا واعلم
وكيف أين من يدري وال فيغالط فيها، ناقًصا أو القياس بصناعة جاهًال املتعاطي يكون
الوزن كيف يدري وال يكيل أو يزن أو الحساب، يدري وال يحسب من يغلط كما ولَِم،
كما األغراض من لغرض وعناًدا عمًدا يقصد ولكن بالصناعة، عارًفا يكون أو والكيل،
أتى التي املغالطة هذه أجل فِمن وحيلة، ا وغشٍّ دغًال والكيال والوزان الحاسب يفعل
من برهاني قياس يستعمل ال أن رشائَط بسبع تالميذَه أرسطاطاليس أوىص القوُم بها
البتة؛ خاصة وال جزئية وال مهملتني وال أصًال، جزئيتني وال كليتني ال سالبتني مقدمتني

339



األول) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

استعمال عىل يقترص بل ملغالطتهم، القوُم بها أتى التي املقدمات هذه تكون منها كان إذ
واملقدمات ذكرها، عن القوُم تغافل التي وهي صادقٌة، نتائُجها التي الصادقة املقدمات
ذلك تبني العكس، وبعد العكس قبل زمان كل ويف مادة، كل يف ونتائجها هي تصدق التي

الثانية. أنولوطيقا يف كله

املنطقية القياسات تصنيف إىل الداعية العلة بيان يف فصل (2)

الصنائع واستخرجوا وأحكموها العلوم فنون يف نظروا ملا األولني الحكماء بأن أخي يا اعلْم
ووضعوا أنواعه، تتفرع منه أصًال، وصناعة علم لكل ذلك عند واستنبطوا وأتقنوها العجيبة
صناعة مثل منها، واملستوي والناقص الزائُد به يتبني وميزانًا فروعها به يعرف قياًسا له
صناعة ومثل األبيات، من واملنزحُف الصحيُح بها يعرف الشعر ميزاُن هي التي العروض
األسطرالب ومثل الكالم، يف والصواب اللحن بها يعرف اإلعراب ميزاُن هي التي النحو
والكونيا والربكار املسطرة ومثل النجوم، صناعة يف األوقات به يعرف ميزاٌن هو الذي
والذراع املكيال ومثل االعوجاج، من االستواءُ بها يُعرف الصنائع أكثر يف موازيُن هي التي
والرشاء البيع يف واملستوي والناقص الزائُد بها يعرف موازين هي التي والقبان والشاهني

الدواوين. وأصحاب العمال ميزان هو الذي الحساب ومثل التجار، معامالت يف
الباري هللا نصبها الناس؛ بني أحكام هي واملوازين املقاييس هذه بأن أخي يا واعلم
الحكم من فيه الناس يختلف فيما بالحق تحكم وعدوًال قضاة خلقه بني — ثناُؤُه َجلَّ —
بينهم حكمت واملقاييس واملكاييل املوازين إىل تحاكموا إذا ما لكي والتخمني؛ بالحزر
املنطقيون الحكماء رأى فلما الخلف، وارتفع الخطاب، وانفصل األمر، وقيض بالحق،
الكاذبة باألوهام والتخمني بالحزر املعلومات عىل والحكم األقاويل يف العلماء اختالَف
املبطل، وخصمه الحق حكمه أن واحد كل وادعاء بعًضا بعضهم وتكذيب فيها ومنازعتهم
أحد يكون أيًضا القايض ذلك ألن بحكمه؛ يرضون البرش من قاضيًا لهم يجدوا ولم
ميزانًا عقولهم بقرائح يستخرجوا أن البالغة والحكمة الصواب الرأي من فَرأَْوا الخصوم
وإذا الخلُل، يدخلُُه ال فيه يختلفون فيما بينهم قاضيٍّا ليكون صحيًحا؛ وقياًسا مستويًا
الربهان يسمى الذي القياس وهو أحًدا يحاِبي ال بالعدل، وحكم بالحق قىض إليه تحاكموا

العددي. الربهان يشبه الذي الهنديس للربهان املماثل املنطقي
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املنطقي القياس يف فصل (3)

تشاكلها التي األشياء من متخذًا بضاعة كل وميزان صناعة كل مقياس كان ملا بأنه واعلم
املساحة وميزان ثقل لها بصنجات األثقال بها يعرف التي كاملوازين موضوعاتها؛ من
التي املسطرة ومثل واألشل، والباب الذراع وهي أبعاد، لها أشياء أبعاد به تعرف الذي
إن وقالوا: املنطقي الربهان استخرجوا الذين قاس فهكذا املستوية؛ األشياء بها تعرف
ال ضمائرهم يف الذي والخطأ والصواب والباطل الحق من يدعون فيما العلماء اختالف
إال تعرف ال والكاذبة الصادقة األقاويل وإن والكذب، الصدق من أقاويلهم يف إال لنا يتبني

ويوزن. بها يُقاس وقياس بميزان
حتى التأليف من رضبًا وتركب تجمع أشياء من إال يكون ال أيًضا امليزان كان وملا
األثقاُل، به تُعرف الذي امليزان ذلك مثال عليه، ويقاس به يوزن أن يمكن ميزانًا تصري
املنطقي امليزان اتخاذ يف سلكوا فهكذا وصنجات، وخيوط وعمود كفتني من مجموٌع فإنه
جميًعا واملوزون امليزان يكون منها التي األشياء فذكروا أوًال وبدءوا الربهان يسمى الذي
يكون حتى األشياء تلك وتؤلف تركب كيف بارامانياس يف ذكروا ثم قاطيغورياس، يف
يكون ال حتى امليزان ذلك يعترب كيف األُوىل أنولوطيقا يف ذكروا ثم ومقياس، ميزاٌن منها
أنولوطيقا يف الخلل يدخل وال يصح حتى به الوزن كيفية ذكروا ثم واالعوجاج، الغبن فيه

الثانية.

الصواب تحري عىل والحث بالعقل األشياء عىل الحكم أن يف فصل (4)

يعلم أن يقدر ال ولكن يعلم، ما خالف يقول أن عىل قادٌر اإلنسان بأن أخي يا واعلْم
يمكنه ال ولكن واحدة، حال يف قاعٌد قائٌم زيٌد يقول: أن يمكنُُه أنه وذلك يعقل؛ ما خالف
عىل بالحكم ينزل أن ينبغي فال هكذا هذا كان فلما عليه، ينكره عقله ألن ذلك؛ يعلم أن

العقول. حكم عىل ولكن القائلني، قول
يف والزلل الخطأ من أنفسهم ِحفظ عىل يحرصون صناعة كل أهل بأن أخي يا واعلم
ويجتهدون والحق، الصواب ويَتََحرَّْوَن الخطأ يتجنبون علم كل أهل أَنَّ وذلك صناعتهم،
الفلسفيَّ املنطق منهم يتعاطى ومن منه، بروح وإيانا هللا أيدهم إلخواننا، فينبغي ذلك، يف
أقاويله يحفظ من املتكلمني من فإن آخرها؛ إىل أولها من التناُقض من أقاويله يحفظ أْن
أوائلها من أقاويله كل يحفظ من َقلَّ ولكن مجالس، عدة أو واحد مجلس يف التناُقض من

بعًضا. بعضها يناقض ال حتى أواخرها إىل
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يف قال ثم البدن، مزاج تتبع أن النفس شأن من إن له: كتاب يف قال من ذلك مثال
من مثل أو النفس، ما أدري ال آخر كتاب يف قال ثم البدن، مزاج النفس إن آخر: كتاب
وال لهم يغفر ال بأنه ويعتقد يقول ثم لينفعهم، الخلق خلق — َوَجلَّ َعزَّ — هللا بأن يعتقد
يعتقد ثم الجسم، يف حالٌّ عرض أو جسم املكان بأن يعتقد من ومثل النار. من يخرجهم
بأن يعتقد ثم يتجزأُ، ال الجزء إن يقول: من ومثل فارًغا، املكان ويبقى الجسم يبطل أنه
الفاسدة واآلراء املتناقضة األقاويل من ذلك شاكل وما الحيز، يشغل وهو جهات، ست له
الحقيقي. والربهان الفلسفي املنطق هذا مع يتعاطى ثم نفسه يف واحٌد إنساٌن يعتقدها
يف صحيٌح أصٌل لهم يكن لم إذا وعلم صناعة كل أهل بأن يقينًا علًما أخي يا واعلْم
العدد صناعة مثل يعملونه، ما يقاس عليه مستٍو وقياٌس علمهم، يتفرع منه صناعتهم
ألن الباطل؛ من فيه يتجنب أن وال الخطأ، من فيه يتحرز أن يمكنه ال فإنه قبل؛ بينا كما

تدور. عليه فالفروُع خطأ كان إذا األصل
واعتقاده، آرائه يف به يوثَق فكيف أقاويله، يف بالتناُقض يحس ال من بأن واعلم
يدري، وال لنفسه مخالًفا فيها ويكون متناقضة، آراء معتقد غري أنه عليه يؤمن وكيف
يف وجاهل العتقاده ومناقٌض لنفسه مخالٌف وهو غريه مع الوفاُق منه يرجى وكيف

معلوماته؟

الفيلسوف أداة املنطق أن فصل (5)

الربهان واستخرجوا املنطقي القياس وضعوا إنما املنطقيني الحكماء بأن أخي يا واعلم
اعتقاداته، عىل نفسه عند من الربهان ويقيم أوًال يبتدئ للمنطق املتعاطي ليكون الصحيح؛
أن أخي يا تحتاج يشء كل وقبل غريه، عند يصححها أن رام تلك نفسه يف صحْت فإذا
املنطق صناعة أحكمَت فقد ذلك فعلت إذا فإنك التناُقض؛ من أقاويلك تحفظ كيف تعلم

الفلسفي.
كانت ملا أنه وذلك الفيلسوف، أداة إنه قيل: وقد الفلسفة، ميزان املنطق بأن واعلم
الفلسفة ميزان يكون أن الواجب من صار النبوة بعد البرشية الصنائع أرشف الفلسفة
باإلله التشبُُّه إنها الفلسفة: حد يف قيل ألنه األدوات؛ أرشف الفيلسوف وأداة املوازين أصح

اإلنسانية. الطاقة بحسب
يف الكذب من ويتحرز اإلنساُن يجتهد أن هو اإلنسان طاقة قولهم: معنى بأن واعلْم
يف الرداءة ومن معلوماته، يف الخطأ ومن اعتقاده، يف الباطل من ويتجنب وأقاويله، كالمه
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معنى هو هذا صناعته، النقصيف ومن أعماله، يف الزلل ومن أفعاله، يف الرش ومن أخالقه،
الصدق، إال يقول ال — َوَجلَّ َعزَّ — هللا ألن اإلنسان؛ طاقة بحسب باإلله التشبه قولهم:
فتصلح لذلك ق تَُوفَّ فلعلك األشياء؛ هذه يف به التشبُّه يف أخي يا فاجتهْد الخري، إال يفعل وال

الفلسفية. والرياضات الرشعي بالتأديب املهذبون إال للقائه يصلح ال فإنه تلقاه أن
إىل عمدنا وجيز، بلفظ الرسالة هذه من نقدمه أن احتجنا ما ِذْكِر ِمْن فرغنا قد وإذ

للربهان. موضوعة هي التي الرسالة
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الثانية أنولوطيقا معنى يف

الرحيم الرحمن هللا بسم

نتائجها وفنون اقرتاناتها وكيفية أنواعها وكمية العرشة املقوالت ذكر من فرغنا قد وإذ
واستعماله تأليفه وكيفية أنواعه وكمية الربهاني القياس ما نبني أن اآلن فنريد تقدم؛ فيما
استعمال يف الفالسفة غرض ما أوًال نخرب أن كله ذلك قبل نحتاج ولكن نتائجه، واستخراج

الربهاني. القياس
كما كثرية، واإلحساس واالستشعار واملعارف العلوم ُطُرُق كانت ملا بأنه أخي يا واعلم
وبعضها واملعقول، العقل رسالة يف وبعضها واملحسوس، الحاس رسالة يف بعضها بينا
وطلبهم التعاليم يف منها الفالسفة سلكها التي الطرق وكانت العلوم، أجناس رسالة يف
أن احتجنا والربهان؛ والحدود والتحليل التقسيم وهي أنواع، أربعة األشياء حقائق معرفة
ولم بها، تعرف كيف املعلومات وأن فيها، املسلك كيفية ونبني منها، واحًدا واحًدا نذكر

أكثر. وال أقل ال طرق أربع هي
املوجودات أن القسمة بطريق قاطيغورياس يف واتضح استبان ملا فإنه ذلك علة أما
تكون أن رضورًة وجب وأشخاًصا؛ وفصوًال وأنواًعا أجناًسا تكون أن تخلو ليست كلها
األجناس حقيقة تُعرف بالقسمة أنه ذلك بيان األخرى؛ غري منها واحد بكل املعرفة طريُق
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واحد كل أعني: األشخاص؛ حقيقُة تُعرف وبالتحليل األشخاص، من واألنواع األنواع، من
ينحل. ماذا وإىل مؤلف، هو األشياء أي ومن مركب، هو ماذا من منها

يمتاز فصل وبكم منها، واحد كل األجناس أي من األنواع حقيقُة تُعرف وبالحدود
سنبني كما معقوالت، كليات أعياٌن هي التي األجناس حقيقُة تعرف وبالربهان غريه، عن
طريق من فرغنا قد إذ الفصل؛ هذا يف التحليل طريق أوًال نرشح أن فنُريد الفصل، هذا بعد
املتعلمني؛ أفهام إىل أقرب التحليل طريق أن أيًضا أخرى ولعلة قاطيغورياس، يف القسمة
كما محسوسة، جزئيٌة أُُموٌر هي واألشخاص األشخاص، حقيقُة بها يعرف طريق ألنها

الفصل. هذا بعد سنبني
األشياء بهما يعرف وإنما وألطف أدق فهما الربهان وطريق الحدود طريق وأما

واألجناس. األنواع وهي املعقولة

والربهان والحدود التحليل طريق يف فصل (1)

أو شتى أشياء من مجموعة جملة إىل إشارٌة هو إنما الشخص قولنا: معنى بأن واعلْم
فمنها نوعان، واألشخاص املوجودات، من غريها عن متميزة منفردة عدة أجزاء من مؤلفة
شاكل وما الخشبة وهذه الحجر وهذا السبيكة هذه مثل متشابهة أجزاء من مجموع
من مجموعة أشخاص ومنها واحد، جوهر من كلها أجزاؤها التي األشخاص من ذلك
املدينة وهذه الشجرة وهذه الجسد هذا مثل األعراض متغايرة الجواهر، مختلفة أجزاء
من شخص حقيقة نعرف أن أردنا فإذا َشتَّى، أشياءٍ من املجموعات من ذلك شاكل وما
األجزاء عن وبحثنا هي، ما منها، مركبٌة هي التي األشياء إىل أوًال نظرنا األشخاص هذه

هي. كم منها: مؤلفة هي التي
— َوَجلَّ َعزَّ — هللا إال يحيصعددها ال األنواع، كثريُة املركبة األشياء بأن أخي يا واعلم
صناعية، جرمانية أو طبيعية، جسمانيًة تكون أن إما أجناس، ثالثة كلها يجمعها ولكن
عليه يقاس ما لكي واحًدا؛ مثاًال منها جنس كل من نذكر أن فنريد روحانية، نفسانية أو

سائرها.
من مؤلفٌة مجموعٌة جملٌة فإنه اإلنسان، جسد الطبيعية الجسمانية األشخاص فِمن
وكل شاكلها، وما والصدر والرقبة والرجلني واليدين كالرأس األشكال مختلفة أعضاءٍ
والعروق والعصب كالعظم واألعراض الجواهر مختلفة أجزاء ِمن مركٌب أيًضا منها عضو
من واحد وكل األربعة، األخالط من مكوٌن منها واحد وكل شاكلها، وما والجلد واللحم
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النبات، لُبِّ ِمْن والغذاء الغذاء، صفو من والكيموس الكيموس، من مزاج له األخالط
األوصاف، من يخصها بما املطلق الجسم من واألركان األركان، لطائف من والنبات
األخري. املركب هو والجسد األوالن البسيطان وهما والصورة، الهيوىل من مؤلف والجسم

باإلضافة. ومركباٌت فبسائُط سائُرها وأما
من جملة إىل به نُشري فإنا املدينة، قولنا: وهو الصناعية، الجرمانية من آخُر ومثال
مؤلٌف منها واحد وكل وحوانيت، ودور منازل من جملٌة منها واحد وكل ومحال، أسواق
والخشب واآلجر الجص من مركب أيًضا منها واحد وكل وسقوف، حيطان من ومركٌب
والصورة. الهيوىل من والجسم الجسم من واألركان األركان، من وكلها ذلك، شاكل وما

مؤتلفة، ألحان إىل إشارة الغناء؛ قولُنا: وهو والنفساني، الروحاني من آخر ومثال
واملفاعيل املفاعيل، من مؤلفٌة واألبياُت متزنة، وأبيات متناسبة نغمات من مؤلف واللحن
وإنما وسواكن، متحركات ُحُروف من مؤلٌف أيًضا منهما واحد وكل واألسباب، األوتاد من
املثاالت هذه وعىل املوسيقية، النسب يف ينظر ومن العروض صاحب األشياء هذه يَعرف
فعند ومؤلفة، مركبة هي ماذا من املركبة األشياء أن يتضح حتى التحليل طريق يعترب

حقيقتها. يعرف ذلك
يُشار أن هو فيه املسلك وكيفية األنواع حقيقة منها فالغرض الحدود طريق وأما
األلفاظ أَْوَجِز يف كلها وتجمع ُفُصوله وكمية جنسه عن يبحث ثم األنواع من نوٍع إىل
فإن مائت، ناطٌق حيواٌن فيقال: اإلنسان؟ َحدُّ ما ذلك: مثال السؤال؛ عند عنها ويعرب
فيقال: الجسم؟ حد ما قيل: فإن حساس، متحرك جسم فيقال: الحيوان؟ حد ما قيل:
له ولكن له، حد ال فيقال: الجوهر؟ حد ما قيل: فإن عميق، عريض طويل مركب جوهر
ما قيل: فإن املتضادة، للصفات القابل بنفسه، القائم املوجود هو تقول: أن وهو رسم،
القياس هذا فعىل منها. كالجزء ال الجواهر يف َحالٌَّة أعراض فيقال: املتضادة؟ الصفات

رسالة. لها أَْفَرْدنَا وقد الحدود، طريُق يُعتربُ
ذوات هي التي املقومة الصور معرفُة فهو فيه املطلوب والغرض الربهان طريُق وأما
ونعوت لها صفات كلها هي التي لها املتممة الصور وبني بينها والفرق موجودة، أعيان
تحت مغمورة ألنها تميزها؛ ال الحواس ولكن بها، موصوفة وهي عليها، ترادفت وأحوال
يف الشايف والبحث الدقيق النظر إىل احِتيج هذا أجل فِمن بها، مغطاة األوصاف هذه

والربهان. القياس بطريق عليها ويرتادف بها يليق ما وبني بينها والتمييز معرفتها
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القياس ماهية يف فصل (2)

القياس وكان القياس، بطريق مكتسبًا اإلنسان معلومات أكثُر كان ا َلمَّ أنه أخي يا واعلْم
يتحرز ما لكي ذلك؛ علة ما نبني أن احتجنا خطأً؛ يكون وتارًة صوابًا يكون تارًة حكُمُه

فنقول: القياس، استعمال عند الخطأ من
القياس ومقدمات نتائجها، استخراج هو واستعمالُُه املقدمات، تأليُف هو القياس
من أوائلها مأخوذٌة أيًضا املعلومات وتلك العقول، أوائل يف التي املعلومات من مأخوذٌة

كيفيتها. واملحسوس الحاس رسالة يف بَيَّنَّا َكَما — الحواس ُطُرق

القياس استعمال إىل اإلنسان حاجة بيان يف فصل (3)

أماكن يف بسيطة جواهر من األشخاصمركبة أن تدرك الحواس كانت ملا بأنه أخي يا اعلْم
فحسب، موجودٌة غريياٌت أعياٌن بأنها عرفت متميزة؛ محال يف جزئية، وأعراض متباينة،
ذلك مثال املركبة، املوضوعة بالقياسات إال االستقصاء عىل تعلم فلم وكيفياتها كمياتها وأما
أن يمكنُُه ال فإنه عظيمة؛ أو كثريٌة أو ثقيلٌة بعضاألجسام أن بالحواس اإلنسان علم إذا أنه
هذه، شاكل وما بالذراع إال عظمها وال بالكيل إال كثرتها وال بامليزان إال أثقالها كمية يعلم
والتخمني. بالحزر يعلمه أن يمكنُُه ال ما بها اإلنسان يعلم ومقاييُس موازيُن ُكلُّها وهي

القياس يف الخطأ ُوُجوه يف فصل (4)

املقياُس يكون أن أحدها ثالثة؛ ُوُجوه ِمْن القياس يف يدخل الخطأ ِبأَنَّ أخي يا واعلْم
استعماله، بكيفية جاهًال للقياس املستعِمل يكون أن والثاني زائًدا، أو ناقًصا ا معوجٍّ
ا وغشٍّ دغًال فيغالط يقصد ولكن عارًفا واملستعِمل صحيًحا القياُس يكون أن والثالث

له. ملأرب

الجاهل املستعمل جهة من الخطأ دخول كيفية يف فصل (5)

عىل مجبوٌل هو كما الصبا منذ القياس استعمال عىل مطبوٌع اإلنسان بأن أخي يا واعلم
إىل ونظر املحسوسات يتأمل وأخذ واستوى ترعرع إذا الطفل أن وذلك الحواس، استعمال
م والتوهُّ الظنون باستعمال ذلك عند أخذ نفسه؛ وبني بينهما وميز ا حسٍّ وعرفهما والديه
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ا حسٍّ يرهما لم وإن والدين له أن ذلك عند َعِلَم وتأمله مثله صبيٍّا رأى فإذا والتخمني،
عىل املعلول بمشاهدة استدالل ألنه فيه؛ خطأ ال صحيٌح قياٌس وهذا نفسه، عىل قياًسا

العلة. إثبات
والظن بالتوهم أيًضا ذلك عند أخذ — بالحس عرفهم وقد — إخوة له كان فإن
الخطأ يدخله القياس وهذا نفسه، عىل قياًسا إخوة أيًضا الصبي لذلك بأن والتخمني،

علته. إثبات عىل ال جنسه، أبناء إثبات عىل املعلول بمشاهدة استدالٌل ألنه والصواب؛
ير لم وإن ولًدا لهما أن وتوهم ظن ورجًال امرأة الصبي هذا رأى كلما أيًضا وهكذا
استدالٌل ألنه كذب؛ وربما حكمه القياس هذا صدق وربما والديه، ُحكم عىل قياًسا ولدهما
الصبا من اإلنسان يقيس املثال هذا وعىل معلوالتها، إثبات عىل العلة جنس أبناء بمشاهدة
الصبيان لسائر وتوهم ذلك مثل ظن إلخوته، أو ألبويه أو لنفسه سببًا أو حاًال وجد كلما
عطش أو جوع أصابه كلما إنه حتى وإخوته، وأبويه نفسه عىل قياًسا وإخوتهم وآلبائهم
لبس أو فاستطابه، رشابًا رشب أو فاستلذه طعاًما أكل أو برًدا أو حرٍّا وجد أو عري أو
هذه ِمن يصيبه عندما ظن وجده؛ بيشء فرح أو فاته يشء عىل حزن أو فاستحسنه لباًسا

ذلك. مثُل — جنسه أبناء هم الذين — الصبيان سائر أصاب قد أن يشءٌ األحوال
يف كان ربما حتى املحسوسات أحكام يف وتوهمه ظنونه سائر تجري املثال هذا وعىل
الصبيان دور سائر أن وتوهم ظن مالح؛ ماؤها برئ أو أثاث أو متاع أو دابة والديه دار
املوجودة؛ األشخاص أحوال واعترب املحسوسة األُُمور وتفحص وعقل بلغ إذا حتى ذلك مثل
يشء بعد يشءٌ له واستبان الصبى، أيام يف ويتوهم يظن كان ما حقائق ذلك عند عرف

خطأ. أو ظنه كان صوابًا

القياس وخطأ العقالء عند الخطأ طريق بيان يف فصل (6)
الفالسفة عند

األشياء يف وتوهمهم وظنونهم العقالء أحكام سائر يجري املثال هذا عىل بأن أخي يا واعلْم
أو حرٍّا أو مطًرا أو ريًحا بلدهم يف رأوا إذا الناس أكثر أن وذلك والكشف؛ البحث قبل
البلدان سائر يف موجود ذلك بأن وتوهموا ظنوا صيًفا؛ أو شتاءً أو نهاًرا أو ليًال أو برًدا
مثل الناس بيوت سائر يف صبيان وهم يظنون كانوا كما بلدهم يف يجدون ما عىل قياًسا
يتوهمون كانوا ما حقيقة التجربة بعد لهم استبان حتى آبائهم بيوت يف يجدون كانوا ما
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هذه مثل يف وتوهمهم ظنونهم يف الناس من العقالء حكم يجري فهكذا قبل، بَيَّنَّا َكَما
استبان الهيئة علم وخاصة الرياضية، العلوم يف نظروا إذا حتى ذكرها تقدم التي األشياء

خطأ. أو كان صوابًا ويتوهمون يظنون كانوا ما حقيقة ذلك عند لهم
املتيقنون العقالء ال واألوهام، الظنون هذه من ينفك ال اإلنسان بأن أخي يا واعلْم
يتعاطى ممن كثريًا نجد أنا وذلك أيًضا؛ املتفلسفون الحكماء وال املرتاضون، العلماء وال
هي بها الخاص موضعها يف األرض أن ويتوهمون يظنون والرباهني واملعقوالت الفلسفة
فغريُ هكذا، هذا كان فإذا كان، جزء أي أجزائها، ثقل من وجدوا ما عىل قياًسا أيًضا ثقيلٌة
القياس ضعف عىل يدل ما هذا ويف املجرى، هذا تجري القياسات سائُر تكون أن مأمون
أن األرض جانب من بلدهم مقابلة يف يكون من منهم كثريٌ يظن وهكذا وداللته، وفساده
وآخر سطح تحت واقًفا يكون َمن حال ِمن يجدون ما عىل قياًسا منكوًسا؛ يكون قيامهم

رجليه. مقابلة يف رجاله فوقه قائم هو
قياًسا خالء؛ وإما مالء إما نهاية بال فضاء العالم خارج أَنَّ منهم كثريٌ يظن وهكذا
عاملهم وخارج أخر، بلدانًا بلدهم وخارج أخر أماكن من دورهم خارج من يجدون ما عىل
قياًسا وزمان مكان يف العالم خلق — َوَجلَّ َعزَّ — الباري أن يظنون وهكذا األفالك، عالم
أن منهم كثريٌ ظن العلة ولهذه وزمان، مكان يف وصنائعهم أفعالهم ِمن يجدون ما عىل
ووجدوا جسًما إال فاعًال يجدوا لم إذ شاهدوا؛ ما عىل قياًسا جسم — جاللُُه َجلَّ — الباري
بَيَّنَّا َكَما — ذلك بخالف األمر أَنَّ لهم استبان اإللهية العلوم يف ارتاضوا وإذا فاعًال الباري

اإللهية. الرسالة يف
وتسنح إال رتبًة واملعارف العلوم درجات يف يرتقي ال اإلنسان بأن أخي يا واعلم
معرفة قبل املحسوسات باألشياء كظنونه والكشف البيان قبل بها علُمُه يكون أُُموٌر له

قبل. بَيَّنَّا َكَما — طفل وهو حقائقها

الحواسونتائجها معقوالت يف فصل (7)

ما إىل باإلضافة الخمس بالحواس اإلنسان يدركها التي املعلومات نسبة بأن أخي يا واعلْم
من عنها يرتكب ما إىل باإلضافة املعجمة الحروف كنسبة كثريٌة العقول؛ أوائل يف عنها ينتج
بالرباهني عنها ينتج ما إىل باإلضافة العقول أوائل يف هي التي املعلومات ونسبة األسماء،
والخطب املقاالت يف عنها يتألف ما إىل األسماء كنسبة كثريٌة العلوم؛ من والقياسات
أكثر القياسية املعلومات بأن قلنا ما صحة عىل والدليل واللغات. الكالم من واملحاورات
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يف يذكر أنه وذلك إقليدس، كتاب يف ذُكر ما العقول أوائل يف هي التي املعلومات من عدًدا
يستخرج ثم العقول، أوائل يف هي مما أكثر أو أقل معلومات عرش مقدار مقالة كل صدر
كتب وأكثر املجسطي، كتاب حكم وهكذا برهانية، معلومات مسألة مائتي نتائجها من

حكمها. هكذا الفلسفة
فنريد املتعلمني؛ جهل جهة ِمن القياس يف الخطأ دخول كيفية ِذْكِر ِمْن فرغنا قد وإذ

واعوجاجه. القياس جهة من الخطأ دخول كيفية نذكر أن

منه التحرُّز القياسوكيف اعوجاج كيفية يف فصل (8)

كثرًة الفنون كثريُ اعوجاجه جهة ِمْن القياس يف يدخل الذي َ الخطأ بأن أخي يا واعلم
رشائَط الفصل هذا يف نذكر أن نُريد أنا إال املنطق، كتب يف ذلك ذكر رشحها، يطول
ما ويرتك الرباهني، يف ما استعمال عىل ويقترص بها ليتحفظ حسب؛ املستوي القياس
تخطئ التي القياسات فمن والزلل، الخطأ من فيها يؤمن ال التي القياسات من سواه

الكل. عىل الجزء قياس وهو باألنموذج، العادة مجرى عىل القياس وتصيب
تركيبه يف حفظ الذي هو والزلل الخطأ يدخله ال الذي القياس أن أخي يا واعلم
يف يؤخذ أن ينبغي هذه: وهي تالميذه، أرسطاطاليس بها أوىص التي الرشائط واستعماله
هو، وما هو، هل وهي: العقول أوائل يف هو مما معلومان، معنيان قيايس وتعلم علم كل
يشء عىل يُقاس أن وال بمجهول، مجهوٌل يعلم أن يمكن ال أنه أجل من هذا أوىص وإنما
يقاس ثم العقول، أوائل يف هو مما معلوم يشء يؤخذ أن بد فال معلوم، ويشء مجهول

بالربهان. يطلب ما سائر عليه
هويات أن وذلك وماهياتها، األشياء هويات اثنان شيئان العقول أوائل يف والذي
والتمييز، والروية الفكر بطريق وماهياتها الحواس، بطريق النفوس يف تحصل األشياء
بطريق النفس يف املحسوسات هويات حصلت وإذا واملحسوس، الحاس رسالة يف بَيَّنَّا َكَما
وإذا عاقلة، ذلك عند النفوس سميت والتمييز، والروية الفكر بطريق وماهياتها الحواس،
اإلنسانية النفس سوى شيئًا هو فليس اإلنساني، العقل ما تعرف أن أخي يا وأردت تأملت
بعدما بالفعل عالمة صارت وإنما بالقوة، عالمة كانت بعدما بالفعل عالمة صارت التي
والروية. الفكر بطريق ماهيتها وصور الحواس بطريق األشياء هوية صور فيها حصل
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الربهاني القياس أساس يف فصل (9)

وما هو، هل أعني: الربهانية؛ القياسات سائر يبنى العلمني هذين عىل بأن أخي يا واعلم
يف هو مما معلومات تسع األُوىل املقالة أول يف إقليدس كتاب يف ذُكر ما ذلك مثال هو،
متساوية أشياء كانت إذا قوله: وهي املسائل، سائر عىل يربهن بتوسطها ثم العقول، أوائل
صارْت متساوية أشياء متساوية أشياء عىل ِزيد وإن متساوية، أيًضا فهي واحد، ليشء
غري أشياء عىل زيد وإن متساوية، الباقية كانت متساوية منها نقص وإن متساوية، كلها
كانت متساوية أشياء منها نقص وإن متساوية، غري كلها كانت متساوية أشياء متساوية
كل كان وإن متساوية، فهي واحد ليشء مثلني واحد كل كان وإن متساوية، غري الباقية
عىل بعضها يفضل ولم مقاديُرها انطبقت وإذا متساوية، أيًضا فهي اليشء، نصف واحد
من مأخوذٌة كلها الحكوماُت فهذه جزء، من أكثر والكل متساوية، أيًضا فهي بعض،
عليها يقاس ثم منها، يشء يف العقالءُ يختلف ال بالسوية العقول أوائل يف هي التي الُعلُوم

فيه. مختلفون هم ما

املعلومات وأوائل العقول أوائل يف فصل (10)

يعلمونها العقالء كل ألن العقول؛ يف أوائل تسمى وأمثالها األشياء هذه بأن أخي يا واعلم
التي األشياء يف تكون اختالفاتُُهم وإنما فيها، النظر وأنعموا تأملوها إذا فيها يختلفون وال
املقاييس وفنون الطرق كثرُة فيها اختالفهم وسبب واملقاييس، االستدالل بطريق تُعلم
نبني أن ونريد الجدل، وكتب املنطق كتب يف ذكر قد طويٌل ذلك ورشح استعمالها، وكيفية

العقالء. أنُفس يف املعلومات هذه حقائق تحصل كيف
نُُفوس يف تحُصُل إنما العقول يف أوائل تسمى التي املعلومات هذه بأن أخي يا واعلْم
لها وتأمُّ جزء، بعد جزءًا حها وتََصفُّ يشء، بعد شيئًا املحسوسة األُُمور باستقراء العقالء
يف حصلت واحدة صفة تشملها كثرية أشخاًصا منها وجدوا فإذا شخص، بعد شخًصا
هذا الجزء؛ ذلك جنس ومن الشخص ذلك جنس من كان ما كل أن االعتبار بهذا نفوسهم
مثال النوع، ذلك وأشخاص الجنس، ذلك أجزاء جميع يشاهدون يكونوا لم وإن حكمه،
واحد، بعد واحًدا الحيوانات أشخاص يتأمل وأخذ واستوى ترعرع إذا الصبي أن ذلك
وهكذا حكمه، هذا جنسها من كان ما كل أن ذلك عند فيعلم وتتحرك، تحس كلها فيجدها
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فوجده النار من جزء وكل سياًال، رطبًا فوجده كان، جزء أي املاء من جزء كل تأمل إذا
من كان ما كل أن ذلك عند علم يابًسا؛ صلبًا فوجده األحجار من جزء وكل محرًقا، حارٍّا
بطريق العقول أوائل يف املعلوماُت تحُصُل االعتبار هذا فبمثل حكمه، فهذا الجنس ذلك

الحواس.
بطريق النفوس يف تحصل التي األشياء هذه مثل يف العقالء مراتَب بأن أخي يا واعلم
وأجود تأمًال وأحسن نظًرا أنعم منهم كان من كل أن وذلك الدرجات؛ يف متفاوتٌة الحواس
أكثر نفوسهم يف العقول ببدائة تعلم التي األشياء كانت اعتباًرا؛ وأكثر روية وألطف تفكًرا
واللذات واللهو والرشب باألكل مشغوًال الهيًا ساهيًا عمره طول يكون من نفوس يف مما

الجسمانية. واألمور
املحسوسة األشياء حقائق يف املتأملني عىل الخطأ يدخل ما أكثر بأن أخي يا واعلم
أنه فيظن ويتأمله الرساب يرى من ذلك مثال واحدة، بحاسة حقيقتها عىل حكموا إذا
كل وليس واحدة بحاسة حقيقته عىل حكم ألنه عليه؛ الخطأ دخل وإنما وأنهار، غدران
واألشكال األلوان إال يدرك البرصال بحاسة أن ذلك واحدة، بحاسة حقائقها تعرف األشياء
األجساد من كثريًا أن وذلك بالذوق، بل والشكل واللمس باللون تعرف ال املاء وحقيقة

شاكلهما. وما األبيض والنفط املصعد الخل مثل املاء لون تشبه السيالة
الجنس، ذلك حقيقة بها تعرف حاسة املحسوسات من جنس لكل بأن واعلم
الفرق يعرف وبعضها باللمس، غريها وبني بينها ما فرُق يعرف السيالة واألجسام
من يشء حقيقة عىل يحكم أن للمتأمل ينبغي فال بالبرص تعرف وألوانها بالذوق، بينها
َكَما املحسوسات، من الجنس ذلك حقيقة بمعرفة املختصة الحاسة بتلك إال املحسوسات

فنقول: فيه؛ كنا ما إىل اآلن ونرجع واملحسوس، الحاس رسالة يف بَيَّنَّا
هو؛ وما هو، هل معلوم: يشء أوًال الربهاني القياس يف يوضع أن ينبغي قوله: وأما
متساوي مثلثًا عليه يعمل ثم خط فيضع املهندس يفعل كما آخر، يشء به ليعلم
ذلك، شاكل وما زاوية عليه يعمل أو آخر خطٍّا عليه يقيم أو بقسمني، يقسمه أو األضالع

خط هو، وما هو، هل واملعلوُم الهندسة، ُكتُب من وغريه إقليدس كتاب يف ذكر قد مما
القياس يف يُعمل أن أيًضا ينبغي فهكذا املثلث، هو يعمل أو ليعلم املجهول؛ املطلوب أو
من رضبًا التأليف ويركب الُعُقول، أوائل يف معلومٌة هي مما أشياء أوًال تؤخذ أن الربهاني
وأما بالحواس، تُدرك وال العقول بأوائل تعلم ليس مجهولة، أشياء بها يطلب ثم الرتكيب،
أن أي العقول؛ أوائل يف بني فهذا نفسه، علة اليشءُ يكون أن الُربهان يف ينبغي وال قوله:
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ربما الربهان يتعاطى ممن كثريًا أن أجل من ولكن نفسه، علة يكون ال املعلول اليشء
الخطاب. لطول يشعر ال وهو لنفسه علة املعلول جعل

السنني، بعض يف األمطار كثرة علُة ما ُسئل إذا الطبيعيات علم يتعاطى َمن ذلك مثال
املتصاعدة البخارات كثرُة فيقول: الغيوم، كثرة علة ما سئل: فإْن الغيوم، كثرة فيقول:
أو — فيقول املتصاعدة، البخارات كثرة علة ما سئل: فإن الهواء، يف واآلجام البحار من
ما سئل: فإن البحار، إىل والسيول واألودية األنهار مياه وانصباب املدود كثرة — يظن
يلزمه القياس هذا فعىل األمطار، كثرة فيقول: البحار، إىل والسيول واملدود املياه كثرة علة
يقول: أن الربهان صاحُب يحتاج هذا أجل فمن األمطار، كثرُة هي األمطار كثرة علة أن
تكوُن قد إذ االعرتاض؛ من ليسلم والرابعة، والثالثة والثانية وكيت، كيت العلل إحدى
العلل رسالة يف بَيَّنَّا َكَما — علل أربَع معلوٍل يشء لكل ألن قليلة؛ واألمطار كثرية الغيوم

واملعلوالت.

العلة قبل يوجد ال املعلول أن يف فصل (11)

يكون ال املعلول ألن العقول؛ أوائل يف ٌ بنَيِّ أيًضا فهذا العلة، قبل املعلول يكون ال أن وقوله:
كانت وإن الحس، يف مًعا يوَجدان إنما املضاف جنس من أنهما أجل ِمْن ولكن العلة، قبل
إذا ذلك مثال املعلول؛ من العلة تتبني فال يشكل، ربما حتى بالعقل املعلول قبل العلُة
الشمس كون فيقول: بلد، دون بلد يف النهار طول علة ما الهيئة علم يتعاطى َمْن ُسئل
مكث فيه يكون بلد كل وقيل: القضية هذه عكس وإذا أطول، زمانًا هناك األرض فوق
رياضة له ليست ممن كثري عىل فيخفى فتصدق أطول؛ فنهاره أكثر، األرض فوق الشمس
لكون النهار طول أو النهار لطول األرض فوق الشمس أََكْون لآلخر، علة أيهما بالتعاليم
قبل أحُدُهما يوجد وربما مًعا، يوجدان ربما والدخان النار وهكذا األرض؟ فوق الشمس
يدرى فال الدخان لوجود سببًا النار تُجعل وربما النار، عىل بالدخان يُستدلُّ وربما اآلخر،

لآلخر. علة أيهما
هي الهيوالنية علتهما بل لآلخر، علة أحدهما ليس والدخان النار بأن أخي يا واعلْم
أن وذلك الصورة، يف يختلفان وهما الحرارة، هي الفاعلية وعلتهما املستحيلة، األجسام
فعلها عن قرصت وإن ناًرا، صارْت ا تامٍّ فعًال املستحيلة األجسام يف فعلت إذا الحرارة

وبخاًرا. دخانًا صارت غالبة لرطوبة
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األعراضاملالزمة الربهان يف يستعمل ال وأن قوله: يف فصل (12)
كلية املقدمة وكون ذاتياته من اليشء علة وأن

تفارق ال املالزمة األعراض ألن هو؛ إنما املالزمة األعراُض الربهان يف يستعمل َال أَْن قوله:
عىل حكم متى أنه وذلك معلولها، تفارق ال العلة أن كما لها، الزمة هي التي األشياء
تفارق ال كانت وإن املالزمة، واألعراض له، فاعلة علة له أن وجب فقد معلول، بأنه يشء
وال بعلة، له ليس فإنه القتل، يفارق ال كان وإن املوت أن ذلك مثال له، فاعلة هي فليست
علة. بال معلول يكون فال قتل بال كثري موت يكون قد إذ ذاتية؛ للموت علة أيًضا القتل
لليشء يكوُن قد أنه أجل من هذا قال فإنما لليشء ذاتية العلة تكون وأن قوله: وأما
جميع وال الجنس، ذلك أنواع جميع يف مستمرة تكون ال ولكنها عرضية، علٌل الواحد
ولكن أنواعه، جميع يف مستمرة غري للموت عرضية علة هو الذي كالقتل النوع؛ أشخاص
كل كقولك: وبعده، العكس قبل صادقة القضية تكون حتى ذاتية، العلة تكون أن تحتاج
ذو يشءٌ يوجد ال ألنه لون؛ ذو فهو جسم وكل وقلت: عكسته فإذا جسم، فهو لون ذي

اللون. لذي ذاتيٌة علٌة الجسم فإذن جسم، وهو إال لون
نتائُجها تكون ال الجزئية املقدمات أن أجل فِمن كلية، املقدمة تكون وأن قوله: وأما
زيد يكون أن فيمكن وزير، الكتاب وبعض كاتب زيد كقولك: ممكنة، ولكن رضورية،

قارئ. بالرضورة زيد فإذن كاتب، وزيد يقرأ فهو كاتب كل قيل: إذا وأما وزيًرا،

الذاتية بالصفات الُحْكم أَنَّ يف فصل (13)

يف املحموالت أَنَّ أجل فِمن أوليٍّا كونًا املوضوع يف املحمول كون يكون وأن قولُُه: وأما
مثلث كل يف زوايا ثالث كون ذلك مثال ثوان، ومنها أوليات، منها نوعني عىل املوضوعات
فهو منفرجة، أو قائمة أو حادة تكون أن فأما له، املقومة الصورة هي ألنها أوًال؛ كونًا
الجوهرية، الذاتية الصفات إال الربهاني القياس يف يستعمل ال أنه استبان فقد ثاٍن، كوٌن
النتيجة يف يخرج الذي املطلوب الحكم ذلك يكون وبها لليشء، املقومة الصورة وهي

الصادقة.
وشخصية، ونوعية جنسية أقسام ثالثُة الجوهرية الذاتية الصفات أن أخي يا واعلْم
بأن فيه تشك وال تعلمه كما حتًما حكًما واحكم فأقول: إيساغوجي، رسالة يف بينا كما
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وهكذا رضورة، الجنس ذلك أنواع جميع عىل الوصف عند تصدق فهي جنسية صفة كل
فهذه لها، الوصف عند النوع ذلك أشخاص جميع عىل تصدق فهي نوعية صفة كل أيًضا

بها. واحكْم الربهان، يف فاستعمْلها صادقة، النتيجة يف تخرج التي هي الصفات
وال النوع، جميع عىل تصدق أن الرضورة من ليس فإنها الشخصية الصفاُت وأما
حكًما بها تحكم وال الربهان، يف تستعمْلها فال الجنس، جميع عىل تصدق نوعية صفة كل
واملتفلسفني الحكماء أَنَّ لك واستبان عرفت فقد يقني، حكم عىل منها لست فإنك حتًما؛
األشياء وهي بالقياس، إال تُعلم ال التي األشياءَ به ليعلموا إال الربهاني القياس وضعوا ما
املسمى وهو االستدالل، بطريق بل العقول، بأوائل وال بالحس تُعلم أن يمكن ال التي

الربهان.
هم صناعتهم، يف أُُصوًال صناعة كل وألهل أهًال، صناعة لكل بأن أخي يا واعلْم
من مأخوذٌة صناعة كل أوائَل ألن فيها؛ يختلفون ال علومهم يف وأوائل عليها، متفقون

الرتتيب. يف قبلها أُخرى صناعة

نوعان الربهان صناعة أن يف فصل (14)

العقول بداية يف التي وأن العقول، بداية يف مما مأخوذٌة الربهان صناعة أوائل بأن واعلم
قبل. بَيَّنَّا َكَما — الحواس طريق من أوائلها مأخوذٌة

الهندسة صناعة يف التي فاألوائُل ومنطقية، هندسيٌة نوعان الربهان صناعة أن واعلم
والخط له، ُجزء ال يشءٌ هي النقطة إقليدس: قول مثل قبلها أُخرى صناعٍة من مأخوذٌة
يف املذكورة املصادرات من هذه شاكل وما وعرض، طول له ما والسطح عرض، بال طوٌل
قبلها، صناعة من مأخوذٌة أوائلها فإن املنطقية؛ الرباهني ُحكم أيًضا فهكذا املقاالت، أوائل
كل إن املنطق: صاحب قول ذلك فمن الربهان، قبل عليها يصادروا أن للمتعلمني بد وال
إن قوله: ومثل عرض، وإما جوهٌر إما فهو — جاللُُه َجلَّ — الباري سوى موجوٌد يشء
ال اليشء يف يكوُن الذي هو العرض وإن للمتضادات، القابل بنفسه، القائُم هو الجوهر

اليشء. ذلك بطالن غري من يبطل منه، كجزء
مركب هو ما ومنه والصورة، كالهيوىل بسيٌط هو ما منه الجوهر إن قوله: ومثل
قوله: ومثل منفعل، معلوٌل أو فاعلٌة علة إما فهو جوهر كل إن قوله: ومثل كالجسم،
واإليجاب السلب بني ليس قوله: ومثل املنفعل، معلولها من أرشُف فهي فاعلة علة كل
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املقدمات هذه شاكل وما له، فعل ال العرض وإن رتبة، والوجود العدم بني وال منزلة،
الرباهني. قبل املتعلمون عليها يصادر التي

الهندسية الرباهني ارتاضيف قد يكون أن املنطقية الرباهني يف النظر يريد ملن وينبغي
مثاالتها ألن املتأملني؛ عىل وأسهل املتعلمني فهم من أقرب ألنها طرًفا؛ منها أخذ وقد أوًال،
املحسوسة األُُمور ألن ومعقولة؛ مسموعًة معانيها كانت وإن بالبرص، مرئيٌة محسوسٌة

املتعلمني. فهم إىل أقرب
صادقة، نتائَج من إال تكون فال منطقية أو هندسية كانت سواء الرباهني بأن واعلْم
مثال بلغ، ما بالًغا ذلك، عىل زاد ما أو صادقتني مقدمتني من لها بد ال الواحدة والنتيجة
لزاويتني مساويٌة مثلث كل من زوايا ثالث أن عىل الربهان يف إقليدس كتاب يف بني ما ذلك
تحتاج األشكال سائُر املثال هذا وعىل شكًال، وثالثني اثنني بعد إال ذلك يكن لم قائمتني،
الربهان يكن لم الضلعني ملربَعي مساٍو القائمة الزاوية وتر مربع وأن أُخر، براهني إىل
املثال هذا وعىل العروس، بشكل الشكل هذا ويسمى شكًال، وأربعني ستة بعد إال عليه
يحتاج وربما مقدمتان، تكفيه وربما املنطقية، الرباهني حكم أيًضا وهكذا املربهنات، سائر

مقدمات. عدة إىل
هذه: وهي مقدمات، ثالث تكفي الجسم مع النفس وجود عىل الربهان يف ذلك مثال
واملقدمة العقل، أولية يف صادقة موجبة كلية مقدمة وهذه جهات، ذو فهو جسم كل
كلية مقدمة وهذه واحدة، دفعة جهاته جميع إىل يتحرك أن الجسم يمكن وليس األُخرى
جهة دون جهة إىل يتحرك جسم وكل الثالثة واملقدمة العقل، أولية يف صادقة سالبة
وجود املقدمات هذه من فينتج العقل، أولية يف صادقة كلية مقدمة له تحرك ما فلعلة
التي املقدمات هذه إىل يضاف أن عرض ال جوهر بأنها ليربهن ينبغي والذي النفس،
واحدة وترية عىل حركتها تكون أن تخلو ال للجسم محركة علة وكل األخرى هذه تقدمت
طبيعية، علة هذه فتسمى فوق، إىل والخفيف أسفل، إىل الثقيل حركة مثل واحدة، جهة يف
حركة مثل واختيار بإرادة شتى فنون وعىل مختلفة، جهات إىل حركتها تكون أن وأما
للجسم محركة علة وكل ا، حسٍّ مدركة عقلية قسمة وهذه نفسانية، فتسمى الحيوان،
مقدمات وهذه له، فعل ال العرض ألن جوهر؛ إذن فالنفس جوهر، فهي واختيار بإرادة

جوهر. النفس أن هذه من فينتج العقول، أوائل يف مقبولة
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خالء العالم يف ليس أنه عىل الربهان كيفية يف فصل (15)

ميضء ال مكان العالم يف يعقل وليس فيه متمكن ال الذي الفارغ املكان هو الخالء ومعنى
النور يخلو وليس أخرى: مقدمة العقل، أولية يف صادقة سالبة كلية مقدمة مظلم، وال
أقساٌم وهذه عرًضا، واآلخر جوهًرا أحدهما أو عرضني، أو جوهرين يكونا أن والظلمة
عرضني أو بموجود، ليس الخالء فإذن جوهرين يكونا فإن أُخرى مقدمة صحيحة، عقليٌة
جوهًرا أحدهما يكن وإن موجوًدا، ليس إذن فالخالء الجوهر، يف إال يقوم ال فالعرض

الحكم. فهكذا عرًضا واآلخر

مالء وال خالء ال العالم يف ليس أنه عىل الربهان يف فصل (16)

فإن األجسام، صفات من صفة واملكان للمكان، صفتان واملالء الخالء بأن أخي يا اعلم
فمن جميًعا، الفلك مع الجسم ذلك به نعني العالم، فقولنا: آخر، جسم الفلك خارج كان

آخر. يشء العالم خارج أين

محدث؟ أو قديم العالم هل الحكماء: قول معنى يف فصل (17)

أنه به املراد كان وإن صحيح، فالقول طويٌل زماٌن عليه أتى قد أنه بالقديم املراُد كان فإن
واحدة حالٍة عىل العني بثابت ليس العالم ألن فال؛ اآلن عليه هو ما عىل العني ثابت يزل لم
يف الحكماء قول أن وذلك اآلن، عليه هو ما عىل يزل لم يكون أن عن فضًال عني، طرفة
األجساُم فأما وطبيعي، فلكي نوعان وهو األجسام، عالم به يعنون إنما العالم تسميتهم
فاملولدات الجزئيات، واملولدات الكليات األركان نوعان فهي القمر، فلك دون التي الطبيعيُة
يخفى ال واالستحالة التغري يف دائًما فهي الكليات األركان وأما والفساد، الكون يف دائًما
والنقلة الحركة يف دائًما فهي الفلكية األجسام وأما الطبيعية، األُُمور يف الناظرين عىل هذا

واحدة. حالة عىل ثباتها فأين املحاذيات، يف والتبدل
األوقات، دائم يف عليه هو الذي الكري والشكل الصورة بالثبات يراد يكون أن وأما
مقومني وال جسم، هو حيث من للجسم ليسا الدورية والحركة الكري الشكل بأن فليعلم
وكل والصورة، الهيوىل رسالة يف بَيَّنَّا َكَما قاصد بقصد متممتان صورتان هما بل لذاته،
اليشءُ يكوُن وإنما الوجود، أبدية العني ثابتة تكون ال قاصد بقصد املصور من صورة

املقومة. بالصورة الوجود أبدي العني ثابت
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املحيط، الفلك حركة رسعُة هو الصورة، هذه عىل للعالم الحافظ بأن أخي يا واعلْم
يكون وإنما العالم، بطالن الحركة عن الفلك تسكني وأن الفلك، غري هو للفلك واملحرك

أَقَرُب﴾. ُهَو أَو البََرصِ َكَلمِح إِال الساَعِة أَمُر ﴿َوما َوَجلَّ: َعزَّ — قال كما عني طرفة
عن والُربُوج مسريها عن الكواكُب وقفت الدوران عن الفلك وقف إن بأنه واعلم
ال وهذا الكربى، القيامُة وتقوم وقوامه العالم صورة تبطل ذلك وعند وغروبها، طلوعها
إىل يخرج أن بد فال نهاية، بال زمان له فرض إذا اإلمكان يف يشء كل ألن كائن؛ محالة
وهو يسكنه، أن يمكنه يحركه الذي ألن املمكن؛ من الدوران عن الفلك ووقوف الفعل،
األجسام، عالم حدوث يف العلة ما املبادئ رسالة يف بينا وقد األعىل، املثل وله عليه أهون

األجسام. عالم فناء علة ما والقيامة البعث رسالة ويف

ملًكا صار نفًسا ارتقى إذا اإلنسان أن يف فصل (18)

به سلك ما مثل أحوالها يف وترصف نفسه، مذهب يف سلك إذا اإلنسان أن أخي يا واعلْم
املالئكة، رتبة ييل مما اإلنسانية نهاية أقىص سيبلغ فإنه بدنه؛ وصورة جسده َخْلق يف
كما عنه، الوصف يقرص مما الجزاء، بأحسن ويجازى — َوَجلَّ َعزَّ — باريه من ويقرب
ِبَما َجَزاءً أَْعنُيٍ ُقرَِّة ِمْن َلُهْم أُْخِفَي َما نَْفٌس تَْعَلُم ﴿َفَال فقال: — َوَجلَّ َعزَّ — هللا وصف
ثم مهني، ماء من نطفة من ابتدئ أنه فهو خلقه يف به سلك ما وأما يَْعَملُوَن﴾، َكانُوا
طفًال كان ثم ا، تامٍّ مصوًرا جنينًا كان ثم مضغًة كان ثم مكني، قراٍر يف جامدة علقًة كان
كان ثم نشيًطا، قويٍّا مترصًفا شابٍّا كان ثم فهًما، ذكيٍّا صبيٍّا كان ثم حساًسا، متحرًكا
نفسه تكون املوت بعد ثم ربانيٍّا، فيلسوًفا حكيًما شيًخا كان ثم عارًفا، عامًلا مجربًا كهًال

أبًدا. رسمًدا باقيًا فرًحا مرسوًرا ملتذٍّا الوجود أبدي روحانيٍّا سماويٍّا ملًكا
وأوصاف أعراض عنك خلع وقد إال املراتب هذه من رتبة تنقل لم بأنك أخي يا واعلم
العلوم درجة يف ترتقي ال أن ينبغي فهكذا وأرشف، منها أجود هو ما وألبست ناقصة،
لها معتاًدا كنت مما وأعماًال ومذاهب وآراء وعادات أخالًقا نفسك عن وتخلع إال واملعارف
وتلبس اإلنسانية الصورة تفارق أن يمكنك حتى روية، وال بصرية غري من الصبا منذ
هناك وتجازى األفالك، عالم وسعة السماوات ملكوت إىل الصعود ويمكنك امللكية، الصورة
إليها سبقوك الذين جنسك أبناء مع عيش بألذ وتعيش الثواب، وأوفر الجزاء بأحسن
والصديقني النبيني من عليهم هللا أنعم الذين مع األبرار، املؤمنني واألخيار الحكماء من

رفيًقا. أولئك وحُسن والصالحني، والشهداء
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مجبول هو كما الصبا، منذ القياس استعماِل عىل مطبوٌع اإلنسان بأن أخي يا واعلْم
مختلفة، القياسات قوانني ولكن قبل، بَيَّنَّا َكَما روية، وال فكر بال الحواس استعمال عىل
ليكون طرًفا منها نذكر ولكن طويل، برشٍح الجدل ورشائط املنطق ُكتُب يف تبني قد كما
يجعلون كما مختلفة، القياسات قوانني يجعلون الصبيان أن ذلك فمن سائرها، عىل مثاًال
منازلهم يف يجدون وما األُُمور يف وترصفهم وإخوانهم وآبائهم أنفسهم أحوال قياساتهم
وإن منازلهم يف يكون وما آبائهم، وترصف الصبيان أحوال سائر عىل أُُصوًال األشياء من

أنفسهم. أحوال من عرفوا ما عىل قياًسا أحوالهم يشاهدوا ولم يروهم لم
من عرفوه ما قياساتهم قوانني يجعلون فإنهم الناس من البالغون العقالء وأما
لم مما األشياء سائر بها يقيسون أُُصوًال األحوال من جربوه قد وما مترصفاتهم يف األُُمور
الجدل يتعاطون الذين العلماء وأما حسب، عرفوه ما إىل قياًسا بل جربوه، وال يشاهدوه
أُُصوًال وخصماؤهم هم عليه اتفقوا قد ما قياساتهم قوانني يجعلون فإنهم النظر؛ ودقيق
باطًال، أو ا حقٍّ عليه اتفقوا ما كان سواء مختلفون، فيه هم ما عليها يقيسون ومقدمات
قوانني يجعلون فإنهم املنطقية أو الهندسية بالرباهني املرتاضون وأما خطأً، أو صوابًا
نتائجها من ويستخرجون ومقدمات، أُُصوًال العقول أوائل يف هي التي األشياء قياساتهم
بالرباهني مكتسبة بل العقول، بأوائل معلومات وال بمحسوسات ليست أخرى معلومات
من ويستخرجون وقياسات، مقدمات املكتسبة املعلومات تلك يجعلون ثم الرضورية
أعمارهم، طول دائًما يفعلون وهكذا قبلها، مما وأدق ألطف هي أُخرى معلومات نتائجها

متسع. ذلك يف له لكان الدنيا عمر اإلنسان عاش ولو

الحواسومعلوماتها يف تتفاوت الحيوانات أن يف فصل (19)

ثالث له ما ومنه حاستان، له ما ومنه واحدة، حاسٌة له ما الحيوان من بأن أخي يا واعلم
الحيوان. رسالة يف بَيَّنَّا َكَما — حواس خمُس له ما ومنه أربع، له ما ومنه حواس،

فأما محسوسات، أكثر يكون فإنه حواس أكثر كان حيوان كل بأن أخي يا واعلْم
ملحسوساته تأمًال أكثر الناس من كان من كل ولكن بكمالها، الخمس هذه فله اإلنساُن
كان ومن أكثر، نفسه يف العقل أولية يف التي املعلومات كانت ألحوالها اعتباًرا وأكثر
كانت نتائجها؛ واستخرج وقياسات، مقدمات األولية املعلومات هذه وجعل الوصف بهذا
أشبه باملالئكة كان حقيقة معلومات أكثر كان من وكل أكثر، نفسه يف الربهانية املعلومات

أقرب. ربه وإىل
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الروحية واألُُمور الربهانية املعلومات يف فصل (20)

املحسوسة، األُُمور إىل والنظَر ل التأمُّ أكثر إذا اللبيب العاقل اإلنسان بأن أخي يا واعلْم
استعمل وإذا نفسه، يف العقلية املعلومات كثرت برويته؛ وَميََّزها بفكرته أحوالها واعترب
وكل نفسه، يف الربهانية املعلومات كثرت نتائجها؛ واستخرج بالقياسات املعلومات هذه
هي التي الروحانية األُُمور ر تصوُّ عىل قوتها كانت الربهانية، معلوماتها كثرت نفس
فإذا بالقوة، مثلها وصارت بها، تشبهت ذلك وعند ذلك، بحسب الهيوىل عن مجردة صورة
عالم جهنم من ونجت بذاتها، واستقلت بالفعل، مثلها صارت املمات عند الجسد فارقت
كانوا لو الحيوان دار هي التي األرواح عالم الجنة إىل بالدخول وفازت والفساد، الكون
َلْو أََحُدُهْم ﴿يََودُّ فيها: الخلود ويتمنون الدنيا، الحياة يريدون الذين الدنيا أبناء يعلمون
تكون أن األخ أيها فأعيذك َر﴾، يَُعمَّ أَْن اْلَعذَاِب ِمَن ِبُمَزْحِزِحِه ُهَو َوَما َسنٍَة أَْلَف ُر يَُعمَّ
أنه زعم ملن توبيًخا تعاىل بقوله َمَدَحهم الذين هللا وأولياء اآلخرة أبناء ِمن ُكْن بل منهم،
ُدوِن ِمْن هللِ أَْولِيَاءُ َُّكْم أَن َزَعْمتُْم إِْن َهاُدوا الَِّذيَن أَيَُّها يَا ﴿ُقْل َجَاللُه: َجلَّ — فقال منهم،
الربانية املعارف طلب يف واجتهْد أخي يا فبادْر َصاِدِقنَي﴾ ُكنْتُْم إِْن اْلَمْوَت َفتََمنَُّوا النَّاِس
وتقاُرب العمر فناء قبل الزكية األعمال من الخريات إىل وسارع امللكية، األخالق واكتساب
وغناك شغلك، قبل فراغك اغتنم ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول قال خمس، قبل خمًسا واغتنْم األجل،
خري فإن وتزوْد موتك، قبل وحياتك هرمك، قبل وشبابك سقمك، قبل وصحتك فقرك، قبل
الجنة إىل وتدخل األفالك، وسعة السماء ملكوت إىل للصعود توفق فلعلك التقوى، الزاد
األخ أيها هللا وفقك الجرمانية، الجثة بجسدك ال الروحانية، الزكية بنفسك األرواح عالم

بالعباد. رءوف إنه البالد يف كانوا حيث إخواننا وجميع للرشاد وإياك وهدانا للسداد،

∗∗∗

رسوله عىل هللا وصىل وحده، هلل والحمد — وتعاىل سبحانه — هللا بعون الرسالُة (تمت
كتاب من الرياضيات يف األول القسم تَمَّ وبها تسليًما، وسلم الطاهرين وآله محمد سيدنا
رسالة أوله الجسمانية، الطبيعيات يف الثاني القسم ويتلوه الوفا»، ن وِخالَّ الصفا «إخوان

والصورة.) الهيوىل
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