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األوىل الرسالة

فيها وما واملكان، والزمان والحركة والصورة الَهيُوَىل بيان يف
بعض إىل بعُضها أُضيف إذا املعاني من

الرحيم الرحمن هللا بسم

ُكوَن﴾ يُْرشِ ا أَمَّ َخرْيٌ آهللُ اْصَطَفى الَِّذيَن ِعبَاِدِه َعَىل َوَسَالٌم هلِلِ ﴿اْلَحْمُد
الرياضية الرسائل من فرغنا قد أنا — منه بُروح وإيانا هللا أيَّدك — األخ أيها اعلم
بنا، يَلِيق ما حسب ذلك يف الكالم واستوفينا الكتاب، صدر يف وعدنا ما حسب بجملتها
بالرسالة فلنبدأ الطبيعيات»، «الجسمانيات يف وهو الثاني القسم بذكر نشتغل أن فعلينا
أجزاء من جزءًا الطبيعيات علم يف النظر كان ملا فنقول: والصورة» «الَهيُوَىل يف منها األُوَىل
وهي: أشياء؛ خمسة معرفة هو العلم هذا يف واألصل — هللا أيَّدهم — إخواننا صناعة
إىل بعضها أُضيف إذا املعاني من فيها وما واملكان، والزمان والحركة والصورة الَهيُوَىل
املدخل شبه والصورة؛ الَهيُوَىل معاني من طرًفا الرسالة هذه يف نذكِّر أن احتَْجنا بعض،
تعليمهم، عىل وأسهل الطبيعيات، يف النظر عند املبتدئني فْهم من أقرب ليكون واملقدمات؛
َجْوهر كلَّ به يَعنون إنما «الَهيُوَىل» الحكماء: قول معنى أن — هللا قك وفَّ — اعلم فنقول:

الجوهر. يَقبَله ونقش شكل كلَّ به يعنون «الصورة» وقولهم: للصورة، قابٍل



الثاني) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

أشياء نجد أنَّا وذلك بالَهيُوَىل؛ ال بالصورة هو إنما املوجودات اختالف أن واعلم
واملنشار، والفأس والسيف السكني ذلك: مثال مختلفة؛ وُصَورها واحد جوهرها كثرية
أْجل من أسمائها اختالف فإن واألواني، واألدوات اآلالت من الحديد من يُعَمل ما وكل
الباب وكذلك واحد، بالحديد كلها ألن جواهرها؛ اختالف أْجل من ال صورها اختالف
هو إنما أسمائها اختالف فإن الخشب، من يعمل ما وكل والسفينة، ير والرسَّ والكريس
يعترب املثال هذا وعىل فواحدة، الخشب هي التي َهيُوالها فأما صورها، اختالف بحسب
وصورة َهيُوَىل من له بد ال مصنوع كل ألن كلها؛ املصنوعات يف والصورة الَهيُوَىل حال

منهما. يُركَّب
وَهيُوَىل الطبيعة، وَهيُوَىل الصناعة، َهيُوَىل منها: أنواع؛ أربعة عىل الَهيُوَىل أن واعلم
صنعته الصانع وفيه منه يَعَمل جسم كل هي الصناعة: فَهيُوَىل األوىل، والَهيُوَىل الكل،
والدقيق للحاكة، والغزل للبنَّائني، واملاء والرتاب ادين، للحدَّ والحديد ارين، للنجَّ كالخشب
فذلك وفيه، منه صنعته يعمل جسم من له بد ال صانع كل القياس هذا وعىل للخبَّازين،
فهذا الصورة، فهي فيها يعملها التي والنقوش األشكال أما الصناعة، َهيُوَىل هو الجسم
وذلك األربعة؛ األركان فهي الطبيعية الَهيُوَىل وأما الصنائع، يف والصورة الَهيُوَىل معنى هو
ن، تتكوَّ فِمنها واملعادن، والحيوان النبات أعني الكائنات، من القمر فلك تحت ما كل أن
الكلية النفس قوى من قوة فهي لهذا الفاعلة الطبيعة أما الفساد، عند تستحيل وإليها
فهي الكل َهيُوَىل وأما أخرى، رسالة يف الَهيُوَىل هذه يف ِفْعلها كيفية بيَّنَّا وقد الفلكية،
أجمع؛ والكائنات واألركان والكواكب األفالك وأعني العاَلم، جملة منه الذي املطلق الجسم
فهي األوىل الَهيُوَىل وأما املختلفة، ُصَورها أْجل من اختالفها وإنما أجسام، كلها ألنها
وملَّا الهوية، وهو حسب، الوجود صورة أنه وذلك الحس؛ يُدِركه ال معقول بسيط جوهر
هي التي أبعاد، ثالثة ذو أنه إليه مشاًرا مطلًقا جسًما بذلك صارْت الكمية الهوية قبلِت
والرتبيع والتثليث كالتدوير الشْكل وهي الكيفية الجسم َقِبل وملَّا والَعْرضوالُعْمق، الطُّول
هي فالكيفية هو، شكل أي إليه مشاًرا مخصوًصا جسًما بذلك صار األشكال من وغريها
االثنني عن الوجود رة متأخِّ الثالثة أن وكما كالواحد، والهوية كاالثنني والكمية كالثالثة،
الواحد، عن الوجود رة متأخِّ االثنني أن وكما الكمية، عن الوجود رة متأخِّ الكيفية كذلك
والكيفية الكمية عىل الوجود متقدِّمة هي والهوية الهوية، عن الوجود رة متأخِّ الكمية كذلك

العدد. وجميع والثالثة، االثنني، عىل الواحد كتقدُّم وغريهما،
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األوىل الرسالة

فإذا محسوسة، غري معقولة بسيطة صور كلها والكيفية والكمية الهوية أن اعلم ثم
صورة هي فالكيفية كالصورة، وبعضها كالَهيُوَىل بعضها بعضصار عىل بعضها تركَت
واملثال لها، َهيُوَىل والهوية الهوية، يف صورة هي والكمية لها، َهيُوَىل والكمية الكمية، يف
صورة والثوب له، َهيُوَىل والثوب الثوب، يف صورة القميص أن املحسوسات من ذلك يف
صورة والقطن له، َهيُوَىل والقطن القطن، يف صورة والغزل له، َهيُوَىل والغزل الغزل، يف
صورة واألركان له، َهيُوَىل وهي األركان، يف صورة والنبات له، َهيُوَىل والنبات النبات، يف
وكذلك له، َهيُوَىل والجوهر الجوهر، يف صورة والجسم لها، َهيُوَىل والجسم الجسم، يف
َهيُوَىل والدقيق الدقيق، يف صورة والعجني له، َهيُوَىل والعجني العجني، يف صورة الخبز
َهيُوَىل والنبات النبات، يف صورة والَحب له، َهيُوَىل والَحب الَحب، يف صورة والدقيق له،
لها، َهيُوَىل والجسم الجسم، يف صورة وهي له، َهيُوَىل وهي األركان، يف صورة والنبات له،

له. َهيُوَىل والجوهر الجوهر، يف صورة والجسم
أن إىل الصورة، عند الَهيُوَىل وحال الَهيُوَىل، عند الصورة حال يُعتََرب املثال هذا وعىل
وال فيها كيفية ال حسب، الوجود صورة هي التي األوىل الَهيُوَىل إىل كلها األشياء تنتهي
عىل ولكن كلها، للصور قابل الوجوه، من بوجه فيه تركيب ال بسيط جوهر وهي كمية،
أن ذلك مثال فاألول، األول بل تقدَّمت، أو رت تأخَّ كانت صورة أي ال بيَّنا، كما الرتتيب
القميص صورة يقبل ال والغزل الغزل، صورة قبوله بعد إال الثوب صورة يقبل ال القطن
صورة قبوله بعد إال العجني صورة يقبل ال الَحب وكذلك الثوب، صورة قبوله بعد إال
يكون املثال هذا وعىل العجني، صورة قبوله بعد إال الخبز صورة يقبل ال والدقيق الدقيق،

أخرى. بعد واحدًة َور للصُّ الَهيُوَىل قبول
اختالفها وإنما واحدة، وَهيُوَىل واحد جوهر من واحد جنس كلها األجسام أن اعلم ثم
عالم أن وذلك بعضوأرشف، من أْصَفى بعضها صار أْجلها ومن اختالفصورها، بحسب
أن وذلك بعض، من أرشف بعضها األركان وعالم األركان، عالم من وأْرشف أْصَفى األفالك
من أصفى واملاء منه، وألطف املاء من أصفى والهواء منه، وأرشف الهواء من أصفى النار
إذا النار أن وذلك بعض؛ إىل بعضها يستحيل طبيعية أجسام وكلها منه، وأرشف الرتاب
وليس أرًضا، صار وجمد غلُظ إذا واملاء ماء، صار غلُظ إذا والهواء هواء، صارت أُطفئت
منها يكون أجزاؤها تكونت إذا بل آخر، شيئًا فتصري تغلظ أن لألرض أو تلطف، أن للنار
بعض؛ من تركيبًا أرشف بعضها يكون لكن والحيوان، والنبات املعاِدَن أعِني املولدات،
وأرشف الزجاج من أصفى البلور وأن منه، وأرشف البلور من أصفى الياقوت أن وذلك

11



الثاني) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

وأصفى الفضة من أرشف الذهب وكذلك منه، وأرشف الخزف من أصفى والزجاج منه،
منه، وأرشف الحديد من أصفى والنحاس منه، وأرشف النحاس من أصفى والفضة منها،
والزئبق والكربيت، الزئبق كلها أصلها معدنية أحجار وكلها ب، األُْرسُ من أرشف والحديد
وصفاؤها مختلفة، وصورها واحد فَهيُوالها والنار، والهواء واملاء الرتاب أصلهما والكربيت
بالَهيُوَىل فإنها والنبات الحيوان حكم وكذلك صورها، واختالف تركيبها بحسب ورشفها

صورها. اختالف بحسب بعض عىل بعضها ورشف اختالفها وإن واحد،

الجزئية األجسام يف فصل (1)

تلك بقبوله فيصري فيه، ر ُصوِّ إذا ِّ الكيلِّ صورَة يَقبَل ما منها الجزئية األجسام أن اعلم
من قطعة ذلك يف واملثال الساذجة، الجزئية األجسام سائر من وأرشف أفضل الصورة
عند فإنها املصورة، والكرة الحلق وذات األَْصُطْرالب مثل الفلك فيها ر ُصوِّ إذا النحاس
صورًة َقِبل جسم كل وكذلك ساذجة، تكون أن من وأحسن وأفضل أرشف تكون ذلك
جواهر يف الحكم فهكذا ساذًجا، كونه من وأحسن وأرشف أفضل يكون ذلك عند فإنه ما
وأخالقها معارفها بحسب اختالفها وأن واحد وجوهر جنسواحد كلها أنها وذلك النفوس؛
النفس وكذلك كالَهيُوَىل، وهي جواهرها يف صور هي الحاالت هذه ألن وأعمالها؛ آرائها
أبناء هي التي النفوس سائر من وأرشف أفضل تكون العلوم من علًما َقِبلت إذا الجزئية

جنسها.
النفس انتزعتْها املعلومات صور سوى بيشء ليسْت النفس يف العلوم أن اعلم ثم
وهي كالَهيُوَىل، املعلومات تلك لصور النفس جوهر ذلك عند فيكون ِفْكرها، يف رتْها وصوَّ

كالصورة. فيها
يُقاِربها، ما ومنها الكلية، النفس بصورة يتصور ما الجزئية األنُفس من أن واعلم
كانت وكلما الجميلة، واألخالق واملعارف العلوم من عليها يفيض ما قبولها بحسب وذلك
السالُم عَليِهم — نفوساألنبياء مثل جنسها، أبناء سائر وأرشفمن أفضل كانت قبوًال أكثر
فيها التي اإللهية بالكتب أتَْت الكلية النفس من الَفيْض جوهرها بصفاءِ َقِبلِت ملا فإنها —
من رون امُلطهَّ إال ها يمسُّ ال التي املكنونة واألرسار اللطيفة واملعاني الخفية العلوم عجائب
الزكية، العادلة نَن والسُّ للكل النافعة العلمية الرشائع من وضعت وما الطبيعة، أدناس
قني املحقِّ نفوس ومثل الطبيعة، وأْرس الَهيُوَىل بحر يف غريقة كثرية نفوًسا بها فاستنقذوا
هياكل وبَنَْت بديعة، صنائع واستخرجْت حقيقية، كثرية علوًما استنبََطْت التي الحكماء من

12



األوىل الرسالة

بدالئل كونها قبل بالكائنات امُلخِربة الَكَهنة نفوس ومثل عجيبة، طلسمات ونصبْت حكيمة،
باآللة التشبُّه هي «الفلسفة بقولهم: أشاروا النفوس هذه مثل وإىل زجرية، وعالمات فلكية
يَقبَل أْن امُلنَفِعل العقل خاصية «ِمن بقولهم: أشاروا وإليها اإلنسانية.» الطاقة بحسب

بقوله: القائل أشار وإليها «. الُكلِّ صورَة منه الجزءُ

األف��الك ص��ورة ف��ي ال��ت��ي إال م��ذم��وم��ة ص��ورٌة ال��ه��ي��اك��ِل ك��لُّ
اإلدراك ص��ورة ت��م��اًم��ا َق��ِب��َل��ْت ألن��ه��ا ال��ذوات ب��ي��َن ��ه��ا وأت��مُّ
ال��ح��ك��اك ح��ج��ارة ي��ك��ون م��ا أو ذروٍة ف��ي ش��ام��خ ن��ف��س ب��ي��ن ك��م

بقوله: القائل أشار وإليها

ُرْه��ُم م��ع��اه��َده ج��ادْت ف��َودََّع��ن��ا ب��ي��ن��ن��ا ك��ان ك��وك��بً��ا إال ك��ان وم��ا
َوْه��ُم ي��درك��ه ل��ي��س ب��س��ي��ًط��ا وأض��ح��ى م��ن��زل ي��ق��يِّ��ْده ل��م روًح��ا وأص��ب��ح
ن��ْج��ُم أش��ك��ال��ه ب��ي��ن وأض��ح��ى ف��ف��از ب��م��ث��ل��ه أْوَل��ى ال��ع��ل��ويَّ ال��َم��ْس��ك��َن رأى

واحدة دفعًة الجزئية األنفس عىل فائضة الكلية النفس فضائل أن أخي يا واعلم
ممر يف يشءٍ بعد شيئًا إال قبوَلها تُِطيق ال الجزئية األنُفس لكن األوقات، دائَم لها مبذولة
الشفيق األب أن وذلك بعض؛ عىل بعضها الجزئية األنفس فيض ذلك يف واملثال الزمان،
دفعًة لتلميذه ويَعَلمه يُحِسنه ما كلَّ يُعلِّم أْن يَودُّ تلميذه تعليم عىل الحريص واملعلِّم

التدريج. عىل اليشء بعد شيئًا إال تَقبَل ال املتعلِّم نْفَس ولكنَّ واحدة،
ألْجل هو واحدة دفعة الكلية النفس فيض قبول الجزئية لألنفس املانع إن ثم
الشهوات إىل َميْلها لشدة برصها؛ عىل األجسام ظلمات وتراُكم الَهيُوَىل بْحر يف استغراقها
من واستيقظت الغفلة، نوم من انتبهْت فمتى الجرمانية، باللذَّات وغرورها الجسمانية
ترتقي وأخذْت غشيتها، َغمرة من وأفاقْت عمايتها، َسْكرة من وَصَحْت الجهالة، رقدة
األنوار تلك وشاهدْت الكلية، بالنفس َلِحَقْت الحال تلك عىل ودامْت واملعارف، العلوم يف
التي األبدية الديمومية والرسورات الروحانية املالذَّ تلك ونالْت البهية، واألضواء العقلية
هي ومتى بعده، يأتي ما ودوَن قبَله تقدَّم ما فوق كان مما منزلة وأعىل أرشف كلها
من بعدْت الطبيعية والزينة الجسمانية الشهوات طلب عىل وأقبلْت وصْفنَا ا عمَّ أعرضْت
وتراكمت أمواُجها، وغشيتْها الَهيُوَىل، بْحر يف وَغِرَقْت السافلني، أسفل إىل وانحطَّْت هناك،
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الثاني) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

نُوُر ﴿هللاُ تَعاَىل: بقوله — اسُمه عزَّ — أشار الحالتني هاتني وإىل ظلماتُها، برصها عىل
َكأَنََّها الزَُّجاَجُة ُزَجاَجٍة ِيف اْلِمْصبَاُح ِمْصبَاٌح ِفيَها َكِمْشَكاٍة نُوِرِه َمثَُل َواْألَْرِض َمَواِت السَّ
َفْوِقِه ِمْن َمْوٌج يَْغَشاُه يٍّ لُجِّ بَْحٍر ِيف َكُظلَُماٍت ﴿أَْو تَعاَىل: قاَل ثم اآلية، … ﴾ ُدرِّيٌّ َكْوَكٌب

اآلية. … بَْعٍض﴾ َفْوَق بَْعُضَها ُظلَُماٌت َسَحاٌب َفْوِقِه ِمْن َمْوٌج

املكان ماهية يف الحكماء أقاويل يف فصل (2)

الكوز مكانه املاء إن فيُقال املتمكِّن، فيه يكون الذي الوعاء فهو الجمهور عند املكان أما
يشء كل مكان القياس هذا وعىل فيه، هو الذي الزِّقُّ مكانه الخلَّ وإن فيه، هو الذي
الهواء، هو الطري ومكان املاء، هو السمك مكان إن يُقال وكما فيه، هو الذي الوعاء هو
الجسم سطح هو املكان إن أيًضا وقيل به، املحيط الجسم هو متمكِّن كل مكان وبالجملة
الحاوَي، يَِيل الذي املحويِّ الجسم سطح هو املكان بل ال، وقيل ، املحويَّ يَِيل الذي الحاوي
الفصل هو املكان إن وقيل جوهًرا، املكان يكون أن يجب والقوَلنْي الرأينَْي ِكَال وعىل
املكان يكون أن يجب الرأي هذا وعىل املحوي، وسطح الحاوي الجسم سطح بني املشرتك
وعرًضا طوًال ذاهبًا الجسم فيه يكون الذي الفضاء هو املكان إن أيًضا وقيل َعَرًضا،
أو مربًَّعا أو الشكل، ر مدوَّ الجسم كان فإن سواء، مثله جسم كل مكان وإن وعمًقا،
املثل: يف قيل حتى أكرب، وال أصغر ال سواء مثله مكانه فإن األشكال من غريها أو مثلَّثًا
الذين أن واعلم جوهًرا، املكان يكون أن يجب الرأي هذا وعىل الجسم، مكيال املكان إن
بالقوة الَهيُوَىل من انتزعوها ثم الجسم صورة إىل نظروا إنما الفضاء هو املكان إن قالوا
ْوها سمَّ الَهيُوَىل يف وهي إليها نظروا وإذا الفضاء، ْوها وسمَّ نفوسهم يف روها وصوَّ الفكرية

ومعانيها. معارفها وكيفية النفس بجوهر أيًضا معرفتهم قلة عىل يدل وهذا املكان،
تنتزع أنها معارفها وظرائف قواها وعجائب النفس جوهر رشف ِمن أن واعلم
الَهيُوَىل، من خلًوا إليها وتنظر ذاتها، يف رها وتصوِّ هيوالها، من املحسوسات صورة
وإن مركبة، وتارًة مفردة تارًة منهما واحد كل إىل وانظر والصورة، الَهيُوَىل بني وتفرق
إليه تنظر وتارًة منه، خارجة وكأنها العاَلم إىل تنظر تارًة أنها الوهمية قوَّتها شدة من
املايض، الزمان تقدمت وربما أصًال، الوجود من العالم ترفع وربما فيه، داخلة وكأنها
سبقت وربما شيئًا، يكن لم أْن بعد كونه ِعلَّة عن وبحثْت العالم، كون بدء إىل ونظرت
من وإن ذلك، يكون كيف وتصور حينه، قبَل العاَلم فناء إىل ونظرت املستقبل، الزمان
نهاية ال ما إىل املقادير وتُجري له، نهاية ال ما إىل العدد تُضاِعف أنها أيًضا قوَّتها شدة
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األوىل الرسالة

أفعالها من هذا يُشاِكل وما له، نهاية ال ما إىل فضاءً العاَلم خارج أن أيًضا وتتوهم لها،
وأن بنفسه قائم جوهر هو الفضاء أن ظن فَمن الوهمية، بقوتها يتصور وما العجيبة،
الجزء وأن العالم، نشوء من أسبق جوهر املدة وأن له، نهاية ال فضاءً العالم خارج
معرفتهم لقلة قالوها األقاويل هذه فكل املسائل، هذه شاكل وما أبًدا يتجزأ الَهيُوَىل من

والعلوم. املعارف يف ترصفها وكيفية قواها وعجائب النفس بجوهر

الحركة ماهية يف الحكماء أقاويل يف فصل (3)

والنقلة، والتغريُّ والنقصان والزيادة والفساد الَكْون أوُجه: ستة عىل — يُقال — الحركة
عكس والفساد الفعل، إىل القوة ِمن أو الوجود، إىل الَعَدم من اليشء خروج هو فالكون
هو والتغريُّ ذلك، عكس والنقصان مركزه، عن الجسم نهايات تباُعد هي والزيادة ذلك،
وأما الصفات، من وغريها والروائح والطعوم األلوان من املوصوف عىل الصفات تبدُّل
آخر، مكان إىل مكان من الخروج الناس جمهور عند فهي النقلة ى تُسمَّ التي الحركة
يَِصحُّ القولني وكال ثاٍن، زمان يف أخرى ناحية محاذاة يف الكون هي النقلة إن يُقال وقد
املتحرِّك ألن يصح؛ فال االستدارة عىل التي فأما االستقامة، سبيل عىل هي التي الحركة يف
فإن ثاٍن، زمان يف أخرى محاذاة يف يصري وال مكان، إىل مكان من ينتقل االستدارة عىل
يف أخرى محاذاة يف وتصري أماكنها، تتبدَّل كلها أجزاؤه االستدارة عىل املتحرِّك إن قيل
يقول َمن فليعلم يتحرك، ال فيه ساكن فإنه املركز، يف ساكن هو الذي الجزء إال ثاٍن زمان
نقطة هو إنما املركز، أن صحيح الرأي هذا أن يقدِّر أو الظن، هذا ويظن القول هذا
أيًضا وليعلم الجسم، من الجزء مكان يكون ال الخط ورأس الخط، رأس وهي مة متوهَّ
وال مكان، إىل مكان من ينتقل ال وهو متحرك، أجزائه بجميع االستدارة عىل املتحرك أن
تكون أن يمكن فال االستقامة عىل الحركة فأما ثاٍن، زمان يف آخر باليشء محاذيًا يصري
يمكن إنه قيل فإذا ثاٍن، زمان يف بمحاذيات واملرور مكان، إىل مكان من باالنتقال إال
مكان إىل مكان من ينتقل ال وهو أجزائه بعض أو يَده يُحرِّك قد مثًال اإلنسان فإن ذلك
مكان؟! إىل مكان من تخرج وال تتحرك أن يجوز هل اليد؟ حال يكون كيف ترى فماذا
بمحاذاة يمر وال مكان، إىل مكان من ينتقل وال يتحرك أن يجوز هل اإلصبع حكم وكذلك

ثاٍن؟! زمان يف أخرى
تحركت ومتى الجملة، تلك تحركت فقد جسم من األجزاء تحركت متى أنه واعلم
أنه وذلك الجملة، تلك غري ليست األجزاء تلك ألن األجزاء؛ تلك تحركت فقد الجملة تلك
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الثاني) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

وإن هو، تحرك فقد أعضاؤه تحركت وإذا أعضائه، جملة تحركت فقد اإلنسان تحرك إذا
األجزاء، تلك غري شيئًا ليست اليد ألن كلها؛ اليد أجزاء تحركت فقد وحدها يده تحركت
غري ليست اإلصبع ألن كلها؛ اإلصبع أجزاء تحركت فقد واحد إصبع تحرك إن وكذلك
الجملة تتحرك أو الجملة، تتحرك وال األجزاء تتحرك أن يجوز أنه ظن فَمن األجزاء، تلك

أخطأ. فقد األجزاء بعض تتحرك وال
حركات يتحرك االستقامة عىل املتحرك أن العلم أهل من كثري ظن قد أنه واعلم
كثرة تعترب أن ينبغي وال حركته، حال يف كثرية بمحاذيات حركته يف يمر ألنه كثرية؛
بمحاذيات يمر واحدة حركة يقع أن إىل مروره يف السهم فإن املحاذيات، لكثرة الحركات
أدواًرا يدور كان وإن يقف، أن إىل واحدة فحركته االستدارة عىل املتحرك وكذلك كثرية،

كثرية.
يشك وال — يعرفه وهذا بينهما، بسكون إال حركة عن حركة تنفصل ال أنه اعلم ثم
يكون ال والنغم النََّغم، تأليف معرفة صناعتهم أن وذلك املوسيقى؛ صناعة أهل — فيه
إال يكون ال األجسام وتصادم األجسام، تصادم من إال تحدث ال واألصوات باألصوات، إال
أْجل فِمن بينها، تكون بسكونات إال بعض عن بعضها تنفصل ال والحركات بالحركات،
بيَّنَّا وقد سكون، زمان نقرتني كل زمان بني إن النغم تأليف يف نظروا الذين قال هذا
فاعرفها هي؟ وكيف هي؟ وكم هي؟ ما اللحون تأليف رسالتنا يف العلم هذا من طرًفا

هناك. من
أوًال يبتدئ أن ماهيتها عن ويبحث األشياء حقائق يف ينظر مَلن ينبغي أنه واعلم
روحانية، أو جسمانية صورة أو َهيُوَىل أو عرض أو جوهر اليشء هل ويبحث وينظر
فأي َهيُوَىل كان وإن هو؟ عرض فأي عرًضا كان وإن هو؟ جوهر فأي جوهًرا كان فإن

هي؟ وكيف هي؟ صورة فأي صورة كان وإن هو؟ َهيُوَىل
سكنْت متى فإنها النار، كحركة جوهرية األجسام بعض يف الحركة أن واعلم
كحركة الحركة لها عرضية األجسام بعض ويف وجوُدها، وبَطَل وبطلْت ُطفئَْت حركتُها

وجدانها. يبطل ال حركتُها سكنْت إن ألنها واألرض؛ والهواء املاء
هو السكون وأن الشكل، بعد الجسم يف النفس جعلتْها صورة هي الحركة أن واعلم
أن يمكنه ال جهات ذو الجسم ألن الحركة؛ من أوىل بالجسم والسكون الصورة، تلك عدم
فالسكون جهة؛ من به أوىل جهة إىل حركته وليست واحدة دفعة جهاته جميع إىل يتحرك

الحركة. من أوَىل إذن به
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جميع يف ترسي مة متمِّ روحانية صورة فهي صورة كانت وإْن الحركة أن واعلم
الشفاف، الجسم أجزاء جميع يف الضوء يرسي كما زمان، بال عنه وتنسلُّ الجسم، أجزاء
آخره إىل أوله من البيت أضاء البيت دخل إذا الرساج ترى فإنك زمان، بال عنه وينسلُّ
الشمس وكذلك زمان، بال واحدة دفعة البيت يف الهواء أظلم خرج وإذا واحدة، دفعة
باملغرب غابت فإذا واحدة، دفعة املغرب إىل املرشق من الهواء أضاء باملرشق طلعت إذا
وكذلك بزمان، الجوُّ يَحَمى فأوًال أوًال تدبُّ بدْت إذا فالحرارة واحدة، دفعة الهواء أظلم
أوًال الهواء برد الشمس غابت إذا وكذلك بزمان، فأوًال أوًال الجو يَحَمى الشمس طلعت إذا

بزمان. فأوًال
إىل املرشق من طولها خشبة أن لو وذلك الضوء، كحكم حكمها الحركة أن واعلم
أجزائها جميع لتحركت واحًدا عقًدا املغرب إىل أو املرشق إىل ُجذبت ثم نُصبت املغرب

واحدة. دفعة
عىل داللة زمان، بال أفعالها وبعض بزمان، الجسم يف النفس أفعال بعض أن واعلم
النفس، مفعول والجسم الجسم، بحركة مقرون الزمان ألن الزمان؛ فوق جوهرها أن
حركته جعلت األشكال؛ أفضل هو الذي الشكل كري الكيل الجسم جعلت ملا النفس وأن

الحركات. أفضل هي التي املستديرة الحركة أيًضا

العلماء أقاويل من الزمان ماهية يف فصل (4)

قيل وقد والساعات، واأليام والشهور السنني مرور فهو الناس جمهور عند الزمان أما
كثري يَظن وقد الفلك، حركات يعدُّها مدة إنه قيل وقد بالتكرُّر، الفلك حركات عدد إن
أجزاء أطول أن وذلك الوجه، بهذا اعتُرب إذا أصًال بموجود ليس الزمان أن الناس من
منها املوجود وليس بعُد، يجئ لم ما ومنها مىض قد ما منها والسنون السنون، الزمان
وليس بعُد، يجئ لم ما ومنها مىض، قد ما منها شهور أيًضا السنة وهذه واحدة، سنة إال
وليس بعُد، تجئ لم وأيام مضت، قد أيام منه الشهر وهذا واحًدا، شهًرا إال منها املوجود
تجئ لم ما ومنها مضت، قد ما منها ساعات، اليوم وهذا واحًدا، يوًما إال منها املوجود
وآَخر مىض، قد ما منها أجزاء، الساعة وهذه واحدة ساعة إال منها املوجود وليس بعُد،

أصًال. وجود للزمان ليس االعتبار فبهذا بعُد، جاء ما
وليلة يوم كله الزمان أن وذلك أبًدا، موجود فالزمان اعتُرب؛ إذا اآلخر الوجه فأما
تكون األرض استدارة من بقعة وعرشين أربع يف موجودة وهي ساعة، وعرشون أربع
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طوله الذي البلد يف مثًال األحد يوم يف النهار نصف كان إذا أنه ذلك بيان دائًما، حولها
درجة من طولها التي البلدان يف موجودة اليوم هذا من األوىل الساعة فإن درجة، تسعون
عرشة ست من طولها التي البلدان يف موجودة الثانية والساعة درجة، عرشة خمس إىل
وثالثني إحدى من طوله الذي البلد يف موجودة الثالثة والساعة درجة، ثالثني إىل درجة
من طولها التي البلدان يف موجودة الرابعة والساعة درجة، وأربعني خمس إىل درجة
طولها التي البلدان يف موجودة الخامسة والساعة درجة، ستني إىل درجة وأربعني ست
البلدان يف موجودة السادسة والساعة درجة، وسبعني خمس إىل درجة وستني إحدى من
يف موجودة السابعة والساعة درجة، تسعني إىل درجة وسبعني ست من طولها التي
الثامنة والساعة درجات، وخمس مائة إىل درجة وتسعني إحدى من طولها التي البلدان
والساعة درجة، وعرشين مائة تمام درجات وست مائة طولها التي البلدان يف موجودة
العارشة والساعة درجة، وثالثون وخمس مائة طولها التي البلدان يف موجودة التاسعة
عرشة الحادية والساعة درجة، وخمسني مائة تمام إىل طولها التي البلدان يف موجودة
الثانية والساعة درجة، وستني وخمس مائة تمام إىل طولها التي البلدان يف موجودة

درجة. وثمانني مائة تمام إىل طولها التي البلدان يف موجودة عرشة
كل موجودة الليل ساعات األرض استدارة من البقاع هذه من بقعة كل مقابلة ويف
والشمس والنهار، الليل من مختلفة أقدار األرض من موضع ولكل كنظريتها، واحدة
كان الذي اآلَخر نصفها عن األرض قطر ويسرت كانت، حيث أبًدا األرض نصف يف تُيضء
سرتت وما نهاًرا، الشمس عليه طلعت ما فيكون الشمس، ييل الذي نصفها عىل أرشق
واحد كل معه الليل دار النهار دار وكلما ليًال، الشمس ضوء من نصفها عن بقطرها
اإلقبال يبتديان والنهار فالليل معه، اآلَخر زال أحدهما زال وكلما صاحبه، ضد منهما
األرض أول عىل الشمس طلوع فيسبق الشمس مسري عىل يسريان ثم األرض مرشق من
أهل فاسأل قلنا فيما شككَت فإن الليل، وكذلك ساعة، عرشة باثنتي آخرها عىل طلوعها
عىل استعينوا قيل قد فإنه قلناه، ما بصحة يخربوك امَلَجْسطي علم يف الناظرين الصناعة

بأهلها. صناعة كل
لها يتأمَّ َمن نفس يف يحصل دائًما األرض حول والنهار الليل كرور من أن اعلم ثم
كله العدد أن وذلك الواحد؛ تكرار من الَعَدد صورة فيها يحصل كلها، الزمان صورة
غري بيشء ليست وألوفه ومئاته وعرشاته آحاده وكسوره، صحيحه وأزواجه، أفراده
ليس الزمان وهكذا العدد، رسالة يف بيَّنَّا كما يتأملها َمن نفس يف تحصل اآلحاد جملة
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َمن نفس يف صورتها تحصل والساعات واأليام والشهور السنني جملة سوى بيشء هو
عىل أَتَيْنا التي األشياء الخمسة فهذه دائًما، األرض حول والنهار الليل كرور تكرار ل يتأمَّ
لم فَمن جسم، كل عىل محتوية والحركة والزمان واملكان والصورة الَهيُوَىل وهي: رشحها
له يمكن ال ألنه الطبيعة؛ أمور يف النظر يََسُعه فال األشياء هذه يف بالنظر مرتاًضا يكن
الكالم يسعه فال الطبيعية األمور يف مرتاًضا يكن لم ولو البتة، معرفتها ُكنْه يعرفها أن

معرفتها. ُكنْه يعرفها أن يمكنه ال ألنه اإللهية؛ األمور يف
قالوه، ما لتفَهم العلماء أقاويل من الرسالة هذه يف أخي يا ذكرنا فيما فتفكَّر
وإن أِفْدناها، عليها زيادة عندك كان فإن األشياء، هذه معاني من وضعوه ما وتصور
بأننا تتهمنا فال حكيناه مما يشء عليك اشتبه وإِن لنا، فبيِّنْه قالوه ا ممَّ شيئًا أنكرَت

بالحق. ليس ما قلنا أو البيان يف نا ْ قرصَّ
ويف متِفقون، فيها هم أصوًال وصناعٍة عْلٍم أهِل ولكلِّ أهًال، صناعة لكل أن اعلم ثم

يختلفون. فيما يقيسون األصول تلك وعىل يتكلمون، فروعها
هللا أيَّدهم الكرام، إخواننا صناعة من جزء الطبيعية األمور يف النظر بأن واعلم
وقد وامُلزاِيلة، الالِزمة األعراض من لها يعرض وما األجسام هي الطبيعية واألمور تعاَىل،
والصورة الَهيُوَىل فيها ذكرنا التي الرسالة هذه أولُها رسائل سبَْع العلوم هذه يف عِمْلنا
وقد جسم، كل عىل محتوية الخمسة األشياء هذه كانت إذ والزمان؛ واملكان والحركة
هذه يتلو ثم وجيز، بقول لألجسام العاِرضة األشياء واملحسوس الحاسِّ رسالة يف ذكرنا
وسعة وكميتها األفالك تركيب فيها ووصفنا والعالم، السماء فيها ذكرنا التي الرسالة
وتخصيصها، الربوج وأوصاف حركاتها وفنون الكواكب وِعَظم دورانها ورسعة أقطارها
فلك تحت التي األربعة األركان وماهية والفساد الكون فيها ذكرنا التي الرسالة يتلوها ثم
بعض إىل بعضها استحالة كيفية فيها وصْفنَا واألرض واملاء والهواء النار وهي القمر،
التي والتغيريات الجو حوادث فيها التي الرابعة الرسالة يتلوها ثم منها، الكائنات وحدوث
ووصْفنَا املعادن، جواهر فيها ذكرنا التي الخامسة الرسالة يتلوها ثم الهواء، يف تحدث
السادسة الرسالة يتلوها ثم البحار، وقعر الجبال وجوف األرض باطن يف تكوُّنها كيفية
ثم ومضارَّه، ومنافعه وخواصه وأنواَعه أجناَسه ووصفنا النَّبات أْمَر فيها ذكرنا التي
طباعها واختالف وأنواعها الحيوانات أجناس فيها ذكرنا التي السابعة الرسالة يتلوها

وجيز. بقول
العدد رسالة أوَّلها الرياضيات؛ يف الرسالة هذه قبل أَُخر رسائل خمس عملنا وقد
التي الثانية الرسالة يتلوها ثم االثنني، قبل الذي الواحد من نشوئه وكيفية وخواصه
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صناعة يف هي التي النقطة من نشوئها وكيفية املقادير وأنواع الهندسة أصول فيها ذكرنا
ووصفنا النجوم، فيها ذكرنا التي الثالثة الرسالة يتلوها ثم العدد، يف كالواحد الهندسة
مقادير ومنشأ الواحد من العدد كنسبة الشمس إىل نسبتها أن وبينَّا والكواكب األفالك
والهندسية العددية النسبة فيها ذكرنا التي الرسالة يتلوها ثم النقطة، من الهندسة
مقادير وكمنشأ الواحد من العدد كمنشأ املساواة نسبة من كلها منشأها وأن والتأليفية
املقوالت فيها ووصفنا املنطق فيها ذكرنا التي الرسالة يتلوها ثم النقطة، من الهندسة
الواحد وأن وخواصها أنواعها كمية وبينَّا األجناس جنس منها واحد كل التي العرشة
كتعلق بالجوهر وجودها يف وتعلقها األعراض هي الباقية والتسعة الجوهر هو منها
األوَّلني الحكماء ِمن قبَلنا َمن األشياء هذه يف تكلم وقد االثنني، قبل الذي بالواحد العدد
فيها طوَّلوا أنهم أْجل من ولكن الناس، أيدي يف موجودة وهي الكتب، يف ودوَّنوها
وضاعت معانيها، فْهم الكتب تلك يف الناظرين عىل أُغلق لغة إىل لغة من ونقلوها الخطب،
شبه فيها القول وأوجزنا الرسائل هذه عملنا هذا أْجل من حقائقها، معرفة الباحثني يف
فيها. النظر املبتدئني عىل ويسهل فْهُمها املتعلِّمني عىل يقرب لكيما واملقدمات؛ املدخل

فصل

وهو أهِلها، طريق تسلك أن تحتاج أنك — والحكمة العلم ألهل محبٍّا كنَت إْن — واعلم
وعنايتك تك همَّ أكثر وتجعل الفضول وترتك منه بد ال ما عىل الدنيا أمور من تقترص أن
بالسرية نفَسك تروِّض وأن والبحث، باملذاكرة ومجالستهم أهلها ولقاء العلوم طلب يف
تقدَّم التي العلوم هذه يف وبالنظر السالم، عليهم األنبياء ُكتُب يف ُوِصفت التي العادلة
ليقَوى تالمذتَهم بها ويُخرِّجون بها، الحكماء أوالد يروِّضون كانوا التي وهي ذكُرها،

املعارف. يف األقىص الغرض هي التي اإللهية األمور يف النظر عىل فهُمهم
خالدة باقية جواهر وهي الَهيُوَىل، من املجرَّدة َور الصُّ هي اإللهية األمور أن اعلم ثم
إحدى هي نفَسك أنَّ واعلم الجسمانية، لألمور يعرض كما واآلفات الفساد لها يَعِرض ال
وأْرس األجسام وهاوية الَهيُوَىل بحر من تخلِّصها لعلك معرفتها يف فاجتِهْد الصور، تلك
ربَّه عَىص حني — السالم عليه — آَدَم أبينا من كانت بجناية فيها وقعنا التي الطبيعة
بَْعُضُكْم منها «اْهِبُطوا لهم: وقيل األرواح، عاَلم هي التي الجنة من وذريته هو فأُخرج
فقد تُْخَرُجوَن» َوِمنَْها تَُموتُوَن َِفيَها ِحنٍي إَِىل َوَمتَاٌع ُمْستََقرٌّ اْألْرِض ِيف َوَلُكْم َعُدوٌّ ِلبَْعٍض
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والنشور البعث يوم القبور عليهم وُشقَّ ور الصُّ يف نُفخ إذا أناس أول إن املثل: يف قيل
والعمق، والَعْرض الطُّول ذو األجسام عاَلم هو ُشعب ثالث ذي ظلٍّ إىل انطلقوا وقيل:
عليهم — األنبياء كتب يف ظهرْت التي والرموز املرامي هذه معرفة يف أخي يا فاجتهد
املعارف بروح وتحيا الجهالة، ورقدة الغفلة، نوم من تنتبه نفسك لعل — السالم

الطبيعية. اآلفات من وتَسَلم اإللهية، العلوم بحياة وتعيش الربَّانية،
والعطش والجوع واألسقام واألمراض اآلالم تَْلَحقها ال بمجردها النفس أن واعلم
من لها تَعِرض كلها هذه ألن الحدثان؛ ونوائب واألحزان والهموم والغموم والربد والَحرُّ
فأما ، والتغريُّ واالستحالة والفساد لآلفات قابل جسم الجسد ألن للجسد؛ مقارنتها أْجل

يشء. اآلفات هذه من لها فليس روحانية، جوهرة فإنها النفس
النفس علم يف النظر لرتكهم أنفِسهم معرفُة العلم أهل أكثر عىل ذهب قد أنه واعلم
بأمر اهتمامهم ولقلة بعلمها، العارفني العلماء من والسؤال جواهرها معرفة عن والبحث
الطبيعة، أْرس من والنجاة األجسام، وهاوية الَهيُوَىل بحر من خالصها وطلب أنفسهم
الشهوات يف واستغراقهم الدنيا، إىل الخلود يف َميْلهم لشدة األجسام ظلمة من والخروج
عما ولغفلتهم الطبيعية، باملحسوسات واألنس الحيوانية، باللذَّات والغرور الجسمانية،
األرواح عاَلم يف وما الجنان، نعيم من النبوية الرشعية والنواميس اإللهية الُكتُب يف ُوصف
املتقون: وُعد التي األبد وبقاء والكرامة واللذَّة والرسور والنعيم والريحان الرَّْوح من
َلذٍَّة َخْمٍر ِمْن َوأَنَْهاٌر َطْعُمُه ْ يَتََغريَّ َلْم َلبٍَن ِمْن َوأَنَْهاٌر آِسٍن َغرْيِ َماءٍ ِمْن أَنَْهاٌر «ِفيَها
تَتَِّخذُوَن َواْألْعنَاِب والنَِّخيِل الثََّمَراِت ُكلِّ ِمْن ِفيَها َوَلُهْم ى ُمَصفٍّ َعَسٍل ِمْن َوأَنَْهاٌر اِرِبنَي ِللشَّ

اآلية. «… يؤمنون ِلَقْوٍم َآليًَة ذَِلَك ِيف إِنَّ َحَسنًا َوِرْزًقا َسَكًرا ِمنُْه
— السالم عليهم — األنبياء به أَْخربَْت بما تصديقهم لقلة فيها رغبتهم قلة وإنما
ودقائق املعاني، لطيف من عنه الوصُف يَقُرص مما والحكماء الفالسفة إليه أشارت وما
سْعيَهم وجعلوا املستحيل، الجسد هذا أْمر إىل كلها نفوِسهم ِهَمم فانرصفْت األرسار،
واملراكب، واملناكح واملالبس واملشارب واملآكل األموال جمع من الدنيا معيشة لصالح كلَّه
عىل الناسوت وسلَّطوا لنفوسهم، مالكة وأجسادهم ألجسادهم عبيًدا نفوَسهم وا وصريَّ
وأعداء إبليس حزب من وصاروا واملالئكة، النور عىل والشياطني والظلمة الالهوت،

الرحمن.
وتفك نجاتها، وتطلب صالحها، يف وتسعى لنفسك، تنظر بأْن أخي يا لك فهل
وتخفف األجسام، وظلمة الطبيعة وأْرس الَهيُوَىل بحر يف الغرق من وتخلِّصها أرسها،
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زمر يف والدخول السماء ملكوت إىل ي الرتقِّ عن لها املانعة األسباب وهي أوزارها، عنها
ذلك من م والتشمُّ الجنان، درجات يف واالرتفاع األفالك، عالم فسحة يف والسيحان املالئكة
وإخوان نصحاء، لك أصدقاء صحبة يف ترغب وأن القرآن، يف املذكور والريحان الرَّْوح
أنفسهم، مع ونجاتك صالحك عىل لك معاونني حريصني ُكَرماء، لك وادِّين فضالء، لك
اآلخرة، نعيم طلب يف وكدَّهم عنايتهم وجعلوا الدنيا، أبناء خدمة من أنفَسهم خلعوا قد
وتسمع بأخالقهم، وتتخلَّق معهم، ك ِرسَّ وتخلص مقصدهم، وتقصد مسلكهم، تسلك بأن
العلوم من به يخربونك وما أرساَرهم لتفَهَم علومهم يف وتنظر اعتقاَدهم، لتعِرف أقاويلهم
دخلَت إذا النفسانية، واملحسوسات الرُّوحانية واملعقوالت الحقيقية واملعارف النفسية
رشيعتنا يف هَت وتفقَّ الزكية، بسنَِّتنا وعملَت امللكية، بسريتنا َت وِرسْ الروحانية، مدينتَنا
مخلًدا السعداء عيش وتعيش األعىل، املأل إىل لتنظر الحياة بُروح تؤيَّد فلعلك العقلية،
املتغري الثقيل املظلم بجسدك ال الفاضلة، الشفافة الرشيفة الباقية بنفسك أبًدا مرسوًرا
وجميع وإيانا وهداك للسداد، إخواننا وجميع وإيَّانا هللا قك وفَّ الفاني، الفاسد املستحيل

بالعباد. رحيم رءوف إنه البالد، يف كانوا حيث للرشاد، إخواننا

والعالم.) السماء رسالة وتتلوها والصورة الَهيُوَىل رسالة ْت (تمَّ
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والعالم بالسماء املوسومة الطبيعيات الجسمانيات من
األخالق وتهذيب النفس إصالح يف

الرحيم الرحمن هللا بسم

ُكوَن﴾ يُْرشِ ا أَمَّ َخرْيٌ آهللُ اْصَطَفى الَِّذيَن ِعبَاِدِه َعَىل َوَسَالٌم هلِلِ ﴿اْلَحْمُد
ذكر من فرغنا ملا أنه — منه بروح وإيانا هللا أيَّدك — الرحيم البارُّ األخ أيها اعلم
يتبعها وما والصورة الَهيُوَىل من لذاته املقوِّمة الصفات من يخصه وما املطلق الجسم
هذه يف نذكر أن أردنا شاكلهما وما والسكون الحركة مثل الالزمة الصفات سائر من
والكواكب األفالك هي التي البسيطات الكليات واألجسام والعالم بالسماء بة امُللقَّ الرسالة
أول املطلق الجسم كان إذ واألرض؛ واملاء والهواء النار هي التي األربعة واألركان
واملعادن الحيوان هي التي املولدات الجزئيات األجسام بعدها ِمن ثم إليها ينقسم ما

والنبات.

كبري إنسان العاَلم إن الحكماء: قول معرفة بيان يف فصل (1)

واألرضني السبع السموات به يَعنون إنما العاَلم الحكماء: قول معنَى أن األخ أيها اعلم
واحد جسم أنه يََرْون ألنهم كبريًا؛ إنسانًا أيًضا ْوه وسمَّ أجمعني، الخالئق من بينهما وما
واحدة نفًسا له أن أيًضا ويرون ومولداتها، هاته أمَّ وأركان سمواته وأطباق أفالكه بجميع
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أجزاء جميع يف الواحد اإلنسان نفس كرسيان جسمها أجزاء جميع يف قواها سارية
جسمه تركيب كيفية ونَِصف العالم، صورة الرسالة هذه يف نذكر أن فنريد جسده،
ماهية أخرى رسالة يف نَِصف ثم اإلنسان، جسد تركيُب الترشيح كتاب يف ُوصف كما
إىل املحيط الفلك أعىل من العالم يف التي األجسام يف قواها رسيان وكيفية العاَلم نَْفس
بعضها العالم أجسام يف أفعالها وإظهار حركاتها فنون نبنيِّ ثم األرض، مركز منتهى

بعض. يف
بطريق املوجودات أحد هو الجسم فنقول: العالم جسم وْصف إىل اآلن فنرجع

واملحسوس. الحاسِّ رسالة يف بينَّا كما أعراضه ط بتوسُّ الحواس
رسالة يف بينَّا كما منها مركَّب وَهيُوَليَات وصور وأعراض جواهر كلها واملوجودات

والصورة. الَهيُوَىل
واملعقول. العقل رسالة يف بينَّا كما مة، ومتمِّ مقوِّمة نوعان والصورة

الَهيُوَىل يف وجدت إذا والعمق والعرض الطول هي الجسم لذات املقوِّمة والصورة
للصورة. قابل بسيط جوهر هي التي

إال عدَدها يُحِيص ال كثرية حاالته أفضل إىل له امُلبلغة للجسم مة املتمِّ والصورة
للجسم مة املتمِّ الصورة فِمن معانيها، لتفهم طرًفا منها نذكر ولكن ، وجلَّ عزَّ — هللا

الشكل.
الصورة ومن شاكلها، وما والتدوير والتخميس والرتبيع كالتثليث كثرية واألشكال
ومستقيمة، دورية نوعان وهي النقلة أحدها أنواع ستة والحركات الحركة، أيًضا مة املتمِّ
للجسم مة املتمِّ الصور ومن وعريض، ذاتي نوعان وهي النور أيًضا مة املتمِّ الصور ومن

الهندسة. رسالة يف بينَّا كما الكري الشكل األشكال وأفضل الصفاء،
وأصفى الذاتية األنوار وأبهى الحركات، رسالة يف بينَّا كما الدورية الحركات وأتم
كريُّ ه بأْرسِ العاَلم فجسم واملوصوفات، الصفات رسالة يف بينَّا كما اف الشفَّ النعوت
وأجرام القمر، إال ذاتي كلها السماوية الكواكب ونور دورية، كلها أفالكه وحركات الشكل
العلل رسالة يف والقمر األرض أمر يف العلة ما بينَّا فقد األرض، إال شفافة كلها الكرة

واملعلوالت.
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األفالك هي السموات أن يف فصل (2)

والفلك لسموِّها سماءً السماء يت ُسمِّ وإنما األفالك، هي السموات أن أخي يا واعلم
وأقربها وأدناها السبع، السموات هي منها سبعة تسعة؛ األفالك بأن واعلم الستدارته،
ومن الثانية، السماء وهي ُعَطارد فلك ورائه ِمن ثم األوىل، السماء وهي القمر فلك إلينا
الرابعة، السماء وهي الشمس فلك ورائه من ثم الثالثة، السماء وهي الزَُّهرة فلك ورائه
السماء وهي امُلشَرتِي فلك ورائه ومن الخامسة، السماء وهي امِلرِّيخ فلك ورائه ومن
وإنما الثاقب، النجم وُزَحل السابعة، السماء وهي ُزَحل فلك ورائه من ثم السادسة،
يف ُرِوَي هكذا أبصارنا، يبلغ حتى سموات سبع سمك يثقب نوره ألن الثاقب؛ ي ُسمِّ
الثابتة الكواكب فلك وهو الثامن الفلك وأما القرآن، تُرجمان عبَّاس بن هللا عبد عن الخرب
وأما واألرض، السموات َوِسَع الذي الكريس فهو السبعة، األفالك بهذه املحيط الواسع
فوقهم يحمله الذي العظيم العرش فهو الثمانية األفالك بهذه املحيط الشاسع الفلك

. وجلَّ عزَّ هللا قال كما ثمانية، يومئٍذ
ملا وأرض تَحتَه ملا سماء ذكُرها املقدَّم السبعة هذه من واحد كل أن أخي يا واعلم
ُعَطارد فلك وكذلك ُعَطارد، لفلك وأرض عليها نحن التي األرض سماء القمر ففلك فوَقه،
واحد كل األفالك سائر حكم القياس هذا وعىل الزَُّهرة، لفلك وأرض القمر لفلك سماء

السابعة. السماء هو الذي ُزَحل فلك إىل فوقه، ملا وأرض تحته ملا سماء منها

السموات وأطباق األفالك تركيب يف فصل (3)

الجبال من عليها ما بجميع واحدة كرة هي عليها نحن التي األرض أن أخي يا اعلم
الهواء وسط يف العالم مركز يف واقفة وهي والخراب، والعمران واألنهار والرباري والبحار
كإحاطة جهاته جميع من بها محيط والهواء — وجلَّ عزَّ — هللا بإذن عليها ما بجميع
القرشة كإحاطة جهاته جميع من بالهواء محيط القمر وفلك ها، بُمحِّ البيضة بياض

ذلك. مثل عىل القمر بفلك محيط ُعَطارد وفلك البيضة، ببياض
هللا ذكره كما بالكل املحيط الفلك إىل تنتهي أن إىل األفالك سائر القياس هذا وعىل

يَْسبَُحوَن﴾. َفَلٍك ِيف ﴿َوُكلٌّ ثناؤه: جلَّ —
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ومن الربوج، فلك فوقها ومن السموات، سموك وصورة األفالك تركيب مثال وهذا
املحيط: الفلك فوقه

األرض

القمر فلك جوف يف اثنتان كرة عرشة إحدى العالم جملة أن املثال بهذا بان فقد
من وتسع واحدة، كرة واألثري والهواء واحدة كرة واملاء األرض ألن والهواء؛ األرض وهما

ببعض. بعضها محيطات ورائه

فراغ للعالم ليس أنه يف فصل (4)

مماس البصل، طبقات كإحاطة ببعض بعضها محيطات األكر هذه أن أخي يا اعلم
وقد وهمي، مشرتك فصل إال خالء وال فراغ بينهما وليس املحوي، بسطح الحاوي سطح
مواضع األمهات وأجزاء السموات وأطباق األفالك فضاء بني أن العلم أهل من قوم ظن
فيه، متمكن ال الذي الفارغ املكان هو الخالء معنى ألن ظنوا؛ كما األمر وليس فارغة،

معه. إال يوجد وال بالجسم إال يقوم ال األجسام صفات من صفة واملكان
يعقل أن يمكن وال األجسام، صفات من صفتان أيًضا هما والظلمة النور أن واعلم

إذن؟! الخالء وجود فأين البتة مضيئًا وال مظلًما ال العالم يف موضًعا أن
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من تنتقل األجسام بعض رأى ملا أنه الخالء بوجود قال َمن ظن إنما أنه واعلم
والنقلة. الحركة من يمنعه امللء لكان الخالء لوال أنه م توهَّ آَخر موضع إىل موضع

لكان والحديد كالحجر األجزاء متماسكة صلبة كلها األجسام كانت لو بأنه واعلم
يمتنع لم والهواء كاملاء سياًال لطيًفا رخًوا األجسام بعض كان ملا ولكن ظنوا، كما األمر
الهواء، يف والطري املاء، يف السمك يتحرك كما أجزائه، بني األجسام بعض تتحرك أن

األرض. وجه عىل الحيوانات وسائر

مالء وال خالء ال العالم ليسخارج أنه يف فصل (5)

جملة هي كرة عرشة اإلحدى هذه أن أخي يا الفلكاعلم يف كانت ملا الشمس أن اعلم
جسم املحيط الفلك وراء أن باألوهام كثري ظن وقد أجمعني، الخالئق ومساكن العالم
أن العقيل بالربهان قام قد ألنه له؛ حقيقة ال خطأ الحكمني وكال نهاية، بال وخالء آَخر
الفارغ املكان هو الخالء معنى ألن داخله؛ وال العالم خارج ال أصًال موجود غري الخالء
يقوم وال َعَرض وهو األجسام صفات من صفة واملكان وصفنا، كما فيه متمكن ال الذي
الذي الَوْهم أْجل من آَخر جسم العالم خارج أن ادََّعى فَمن معه، إال يوجد وال بالجسم إال

دعواه. عىل بالدليل امُلطاَلب فهو يتخيله
حقيقة، له وما له، حقيقة ال ما تتخيل وهي النفس، قوى من قوة الوهم أن واعلم
القوى إحدى لها تشهد أن دون وباطل حق أنها متخيالتها عىل يحكم أن ينبغي فليس

العقل. لها يقيض أو رضوري، برهان عليها ويقوم الحساسة،
خارج أن عىل يتفقوا لم وكلهم العقالء، فيه يتساوى الذي هو العقل حكم أن واعلم
فأي عليه، يَُقْم لم والربهان به، يقِض لم والعقل يدركه، لم الحس ألن آَخر؛ جسم العالم
آخر جسم هناك كان فإن الكاذبة، األوهام تخيُّل غري آَخر جسًما هناك أن تحكم قضية
والخالء نهاية، ذو الجسم ألن آَخر؛ يشء ورائه من يكون أن يمكن فال امُلدَّعي َعى ادَّ كما
فقد نهاية ذو جسم كل أن عىل الدليل فأما ذكرنا، كما قامت قد برباهني بموجود ليس
جسم كل أن النبوي الرأي من أن وذلك جميًعا، والفلسفية النبوية اآلراء عليه اتَّفقت
مركب جسم كل أن الفلسفي الرأي ومن العقل، أولية يف نهاية ذو مخلوق وكل مخلوق،

العقل. أولية يف نهاية ذو مركب وكل وصورة، َهيُوَىل من
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العالم الشمسوسط موضع أن يف فصل (6)

والرعية واألعوان كالجنود لها األرضوالكواكب يف كامَلِلك الفلك يف كانت ملا الشمس أن اعلم
مركُزها صار كالُقَرى والدقائق والدرجات كالبلدان، والربوج كاألقاليم، واألفالك للَمِلك،
البلدان وسط ومدينته املدينة وسط امَلِلك دار أن كما العالم، وسط اإللهية الحكمة بواجب
كانت ملا ألنه األفالك؛ وسط يف وفلكها فلكها وسط الشمس مركز أن وذلك مملكته، من
محيطات فلكها وراء من منها خمس وكان قبُل، بينَّا كما كرة عرشة إحدى العالم جملة
وكرة الثابتة الكواكب وكرة زحل وكرة امُلشَرتِي وكرة امِلرِّيخ كرة وهي ببعض، بعضها
الزَُّهرة، فلك أولها ببعض، بعضها محيطات كرتها جوف يف وهي دونها، وخمس املحيط
فصار األرض، كرة ودونها الهواء، كرة ودونها القمر، كرة ودونها ُعَطارد، كرة ودونها

العالم. مركز يف األرض موضع أن كما االعتبار، بهذا العالم وسط يف موضعها

الربوج ماهية يف فصل (7)

اثنا يفصلها املحيط فلك سطح يف وهمية قسمة عرش، اثنا هي الربوج أن أخي يا اعلم
فيقسم مقابلتها، يف أخرى نقطة إىل وتنتهي نقطة من تبتدئ وهي وهميٍّا، خطٍّا عرش
الربج، تسمى البطيخة جزء كأنها منها واحدة كل قسمة، عرشة باثنتَْي كرة سطح
كل يف بحركتها كرتها سطح عىل ترسم الشمس وأن الكرة، قطبَِي يَان تسمَّ والنقطتان
نصفني، الكرة تقسم والدائرة بعُد، سنبنيِّ كما وهمية دائرة يوًما وستني وخمسة ثالثمائة
ثالثون قدرها قوس قطعة الدائرة تلك من برج كل حصة متساويني، بقسمني برج وكل
والكواكب، األفالك سائر دوران يُقاس ودرجتها الدائرة وبهذه وستني، ثالثمائة من جزءًا
تعترب الشمس وبأحوال الزيجات، يف الكواكب حركات سائر تُعتَرب الشمس وبحركات

املواليد. يف الكواكب أحوال

السموات وسموك األفالك أقطار يف فصل (8)

من أقل منها واحد كل وسمك وسمًكا، قطًرا األكر هذه من كرة لكل أن أخي يا واعلم
فإنها األكر سائر وأما مجوفة، غري كرة ألنها قطرها؛ مثل سمكها فإن األرض، إال قطرها
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وسبعة ومائة ألفان األرض فقطر أقطارها، من أقل سموكها صارت مجوفة كانت ملا
كرة سمك وأما فرسخ، وثمانمائة آالف ستة بسيطها عىل دائرة وأعظم فرسًخا، وستون
ألًفا وثالثني سبعة ذلك فيكون األرض، قطر مثل ونصف مرة عرشة سبع فإنه الهواء
مرتني سمكها مثل الكرة هذه وقطر فرسخ، ونصف فرسًخا وعرشين واثنني وتسعمائة
سواء، الهواء كرة سمك فمثل القمر كرة سمك وأما واحدة، مرة عليه األرض قطر وزيادة
ُعَطارد كرة سمك وأما واحدة، مرة عليها الهواء قطر وزيادة مرتني، سمكه مثل وقطره
فلك قطر وزيادة مرتني سمكها مثل قطرها وخمس، مرة مائة األرض قطر مثل فإنه
عرشة وخمس تسعمائة األرض قطر فمثل الزَُّهرة سمك وأما واحدة، مرة عليها القمر
سمك وأما واحدة، مرة عليه ُعَطارد فلك قطر وزيادة مرتني سمكها مثل وقطرها مرة،
فلك قطر وزيادة مرتني سمكها مثل وقطرها األرض، قطر مثل مرة فمائة الشمس كرة

واحدة. مرة عليه الزَُّهرة
وخمسني وست وستمائة مرة آالف سبعة األرض قطر فمثل امِلرِّيخ كرة سمك أما
فلك سمك وأما واحدة، مرة عليه الشمس قطر وزيادة مرتني، سمكها مثل وقطرها مرة،
وقطرها مرة، وعرشين وسبع وخمسمائة مرة آالف خمسة األرض قطر فمثل امُلشَرتِي
فمثل زحل فلك سمك وأما واحدة، مرة عليه امِلرِّيخ فلك قطر وزيادة مرتني سمكها مثل
وزيادة مرتني سمكها مثل وقطرها مرات، وخمس وستمائة آالف سبعة األرض قطر
قطر مثل فإنه الثابتة الكواكب فلك كرة سمك وأما واحدة، مرة عليه ي امُلشَرتِ فلك قطر
زحل قطر وزيادة مرتني سمكها مثل وقطرها بالتقريب، مرة ألف عرش اثني األرض

واحدة. مرة عليه

والسيارة الثابتة الكواكب عدد كمية يف فصل (9)

ُزَحل وهي: السيارة السبعة منها بالرصد أُدرك الذي كوكبًا، وعرشون وتسعة ألف وهي
به، يختص فلك منها واحد لكل والقمر، وُعَطارد والزَُّهرة والشمس وامِلرِّيخ ي وامُلشَرتِ
واثنان ألف وهي الكواكب سائر وأما قبُل، من بينَّا كما ببعض بعضها محيطات وهي
زحل أي الكواكب بفلك املحيط الثامن الفلك وهو واحد فلك يف فكلها كوكبًا وعرشون

جوفه. يف هي األفالك وسائر
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العني رأي يف أقطارها مقادير يف فصل (10)

الدرجة أن عىل درجة من دقيقة وثالثني إلحدى مساٍو العني رأي يف الشمس جرم وقطر
وقطر الشمس، لقطر مساٍو أبعاده أبعد يف كان إذا القمر جرم وقطر دقيقة، ستون
الشمس، قطر من جزءًا وعرشين خمسة من جزء األوسط بُْعده يف كان إذا ُعَطارد جرم
جزء امِلرِّيخ جرم وقطر الشمس، قطر من جزءًا عرش اثني من جزء الزَُّهرة جرم وقطر
من جزءًا عرش اثني من جزء امُلشَرتِي جرم وقطر الشمس، قطر من جزءًا عرشين من

الشمس. قطر من جزءًا وعرشين ثمانية من جزء زحل جرم وقطر الشمس، قطر

األرض قطر من أقطارها نسبة يف فصل (11)

جزء الزَُّهرة جرم وقطر األرض، قطر من جزءًا عرش ثمانية من جزء ُعَطارد جرم فقطر
أجزاء ثالثة من وخمس جزآن القمر جرم وقطر األرض، قطر من أجزاء ثالثة من وربع
جرم وقطر ونصف، مرات األرضخمس قطر مثل الشمس جرم وقطر األرض، قطر من
مثل وثُمن ونصف مرات أربع ي امُلشَرتِ جرم وقطر وسدس، مرة األرض قطر مثل امِلرِّيخ

األرض. قطر مثل ونصف مرات أربع زحل وقطر األرض، قطر

األرض جرم من الكواكب هذه أجرام مقادير يف فصل (12)

جزءًا وعرشين اثنني من جزء وُعَطارد األرض، من جزءًا وثالثني تسعة من جزء القمر
األرض مثل والشمس األرض، من جزءًا وأربعني سبعة من جزء والزَُّهرة األرض، من
األرض مثل وامُلشَرتِي وثُمن، ونصف مرة األرض مثل وامِلرِّيخ وكرس، مرة وستني مائة

مرة. وتسعني إحدى األرض مثل وزحل مرة، وتسعني خمًسا

الثابتة الكواكب مقادير يف فصل (13)

وثماِن مرة األرضمائة مثل واحد كل منها عرش خمسة كوكبًا، وعرشون واثنان ألف وهي
العني رأي ويف وربع، ونصف مرات أربع األرض قطر مثل منها واحد كل وقطر مرات،
واحد كل كوكبًا وأربعون خمسة ومنها الشمس، جرم قطر من جزءًا عرشين من جزء
األرض مثل واحد كل كواكب وثمانية كوكب مائتا ومنها مرة، تسعني األرض مثل منها
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األرض مثل منها واحد كل كوكبًا وسبعون وأربعة أربعمائة ومنها مرة، وسبعني اثنتني
األرضستٍّا مثل منها واحد كل كوكبًا وعرشون وسبعة مائتان ومنها مرة، وخمسني أربًعا
مرة. عرشة ثماني األرض مثل منها واحد كل كوكبًا وثالثون ثالثة ومنها مرة، وثالثني

األرض حول األفالك دوران اختالف يف فصل (14)

النفس هي التي األوىل الحركة عن األول املحرك هو الذي املحيط الفلك أن أخي يا واعلم
الكوكب كان وملا واحدة، دورة سواء ساعة وعرشين أربع كل األرضيف حول يدور الكلية
تقرص ولكن إليها، يدور التي الجهة نحو معه يديره صار داخله من له ا مماسٍّ جوفه يف
سنة مائة كل يف أجزائه موازاة عن فيختلف يسري، بيشء محركه حركة رسعة عن حركته
يديره صار داخله يف له ا مماسٍّ الفلك هذا جوف يف زحل فلك أيًضا كان وملا واحدة، درجة
رسعة عن حركته أيًضا يقرص ولكن زحل، فلك ويتبعه إليها، يدور التي الجهة نحو معه
وهكذا دقيقتني، املحيط الفلك أجزاء موازاة عن يوم كل يف فيختلف يسري، بيشء محركه
أجزاء موازاة عن يتأخر دقائق خمس يوم كل زحل ذلك جوف يف امُلشَرتِي فلك حكم يجري
أجزاء موازاة عن يتأخر ي امُلشَرتِ فلك جوف يف امِلرِّيخ فلك حكم وكذلك املحيط، الفلك
جوف يف الشمس حكم وهكذا دقيقة، وثالثني إحدى يوم كل يف دورة يف املحيط الفلك
يتأخر الزَُّهرة فلك جوف يف ُعَطارد وفلك الشمس، فلك جوف يف الزَُّهرة وفلك امِلرِّيخ فلك
فلك وأما دقيقة، وخمسني تسًعا يوم كل يف املحيط الفلك أجزاء موازاة عن منها واحد كل
وكًرسا، درجة عرشة ثالث لها موازيًا كان التي الدرجة موازاة عن يوم كل فيتأخر القمر
تحتها ملا ومحركة فوقها بما متحركة األكر هذه من واحدة كل أن الرشح بهذا بان فقد
محركها، حركة رسعة عن حركتها تنقص واحدة كل وأن القمر، فلك إىل تنتهي أن إىل
لكثرة املحيط فلك هي التي األوىل املحركة من بُْعده أْجل من حركة أبطؤها القمر فلك وأن
األزمان. مختلف األرض حول االكر هذه دوران صار السبب فلهذا بينهما، املتوسطات

فصل

وعرشين أربع كل األرضيف حول يدور املحيط الفلك أن فذلك أدوارها أزمان تفاوت وأما
يف زحل وفلك يسري، بيشء املدة هذه من أكثر يف الكواكب وفلك واحدة، دورة سواء ساعة
فلك وهكذا ساعة، من جزءًا وخمسني أربعمائة من جزءًا مقداره يكون بما ذلك من أكثر
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جزءًا وثمانني مائة من وجزءًا ساعة وعرشين أربع كل يف األرض حول يدور ي امُلشَرتِ
ساعة وعرشين أربع كل يف األرض حول فيدور امِلرِّيخ فلك وأما واحدة، دورة ساعة من
فإن وُعَطارد والزَُّهرة الشمس فلك وأما واحدة، دورة ساعة من ساعة وُخمس وسدًسا
من ساعة وثُلث وُخمس ساعة وعرشين أربع كل يف األرض حول يدور منها واحد كل
كل يف األرض حول يدور صار حركة أبطأها كان ملا فإنه القمر وأما واحدة، دورة ساعة

واحدة. دورة ساعة أسباع ستة وزيادة ساعة وعرشين أربع

الربوج فلك يف الدوران من يعرضللكواكب فيما فصل (15)

إذا أنه ذلك بيان مختلفة، أزمان يف الربوج فلك يف دورانها للكواكب عرض السبب فلهذا
تلك سمت إىل تعود تلك فإن الحمل من درجة أول مع األرض من بقعة الشمس سامتت
سمت إىل تعود فإنها الشمس أما دائًما، دأبها وهكذا ساعة وعرشين أربع بعد القبعة
سمت إىل يعود فإنه القمر وأما دائًما، دأبها وهكذا منه الثانية الدرجة مع البقعة تلك
بزيادة ساعة وعرشين أربع بعد الحمل برج من عرشة الثالثة الدرجة مع البقعة تلك
من والعرشين السادسة الدرجة يف يعود الثالث اليوم ويف بالتقريب، ساعة أسباع ستة
التاسعة الدرجة مع يعود الرابع اليوم ويف ساعة، أسباع وخمسة ساعة بعد الحمل برج
يف مسامتته تتأخر القياس هذا وعىل ساعة، أسباع وأربعة ساعتني بعد الثور برج من
يف الربوج فلك عن التأخر هذا يحصل أن إىل أخرى، درجة مع البقعة لتلك يوم كل
له ويحصل واحدة، دورة ساعة وُسدس وُخمس ساعات وتسع يوًما وعرشين سبعة كل
الدرجة لتلك أيًضا ويحصل وكرس، دورة وعرشون سبع األرض حول املدة هذه يف أيًضا
وذلك حكمها فهكذا الشمس وأما وكرس، دورة وعرشون ثماٍن األرض حول املدة هذه يف
مسامتة إىل تعود فإنها الحمل برج من دقيقة أول مع األرض من بقعة سامتْت إذا بأنها
ساعة وعرشين أربع بعد الدرجة تلك من والخمسني التاسعة الدقيقة مع البقعة تلك
الحمل، من الثانية الدرجة آِخر مع تعود الثاني اليوم ويف ساعة، من دقيقة وُخمس
الربوج فلك يف لها يحصل أن إىل أخرى درجة مع يوم كل يف مسامتتها تتأخر وهكذا
األرض حول أيًضا ويحصل واحدة، دورة ساعات وست يوًما وستون وخمسة ثالثمائة
املدة هذه يف الدقيقة لتلك ويحصل وكرس، دورة وستون وخمس ثالثمائة املدة هذه يف
والزَُّهرة، ُعَطارد حكم يجري وكذلك وكرس، دورة وستون وست ثالثمائة األرض حول
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اليوم يف يعود فإنه درجة من دقيقة مع األرض من بقعة سامَت إذا فإنه امِلرِّيخ وأما
من الدقيقة مع الثالث اليوم ويف الدرجة، تلك من والثالثني الحادية الدقيقة مع الثاني
واثنان أشهر وعرشة فارسية سنة الربوج فلك يف له يحصل أن إىل تتلوها التي الدرجة
وثمانون سبع األرض حول له يحصل أيًضا املدة هذه ويف واحدة، دورة يوًما وعرشون

واحدة. دورة زيادة وهي ٦٨٨ الدقيقة ولتلك دورة، وستمائة
البقعة تلك سمت إىل يعود فإنه درجة من دقيقة مع بقعة سامَت إذا ي امُلشَرتِ وأما
دأبه وهكذا العارشة الدقيقة مع الثاني اليوم ويف الدرجة، تلك من الخامسة الدقيقة مع
وعرشين وستة أشهر وعرشة سنة عرشة إحدى كل يف الربوج فلك يف يحصل أن إىل
الدقيقة ولتلك دورة، ٤٤٣٥ األرض حول املدة هذه يف له ويحصل واحدة، دورة يوًما

دورة. ٤٣٣٦
ويف ثالثة، دقيقة أول مع الثاني اليوم يف يعود فإنه بقعة سامت إذا فإنه ُزَحل وأما
فلك يف له يحصل أن إىل دقيقتان، يوم كل وحصة الخامسة الدقيقة مع الثالث اليوم
له ويحصل واحدة، دورة أيام وستة أشهر وخمسة سنة وعرشين تسع كل يف الربوج

دورة. ٩١١٢ الدورة ولتلك دورة، ٩١١١ املدة هذه يف األرض حول
تلك إىل يعود فإنه األرض، من بقعة منها واحد سامت إذا فإنه الثابتة الكواكب وأما
يف الربوج فلك يف له فيحصل درجة من دقيقة من ثانية من ثالثة مع لها مسامتًا البقعة

كثرية. دورات األرض حول له ويحصل واحدة، دورة سنة ألف وثالثني ست
األرض، فوق املغرب إىل املرشق من املحيط الفلك دوران الرصد ألصحاب بان وملَّا
ووجدوها بكواكبها له تابعة األفالك باقي ودوران األرض تحت املرشق إىل املغرب ومن
كما اآلخر دون دور لكل ما بقدر يوم كل يف عنه متأخرة حركته رسعة عن عنه مقرصة
وموازاتها مواضعها أرادوا وقت أي ليعرفوا الزيجات، يف ودوَّنوه حسابًا لها عملوا بينَّا

حقيقته. معرفة الربوج فلك من
الربوج فلك يف الدوران من للكواكب يعرض ما أيًضا الزيجات أصحاب تبني وملا
فلك يف لها يعرض ما ْوا سمَّ املحيط فلك حركة رسعة عن أكرها حركة إبطاء بسبب
دورانها بني بالتسمية فرق ليكون املرشق، إىل املغرب من حركة الدوران من الربوج

الربوج. فلك يف ودورانها األرض حول
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املرشق إىل املغرب من تتحرك إنها يقول َمن قول بطالن يف فصل (16)

الهندسة علم يف بالنظر رياضة له ليس ن ممَّ النجوم علم يف الناظرين من كثري ظن وقد
لدوران مخالفة املغرب إىل املرشق من تتحرك السيارة الكواكب هذه أن والطبيعيات
أن سبيلها لكان ظنوا كما كان لو ألنه وتوهموا؛ ظنوا كما األمر وليس املحيط، الفلك
وتغيب املرشق من درجاته تطلع املحيط الفلك أن كما باملرشق، وتغيب املغرب من تطلع
من حركة ْوها فسمَّ الفلك لدوران مخالًفا الربوج فلك يف دورانها شهدوا وقد املغرب، يف
بحركتها مستقلة الرحى وجه عىل تتحرك نمالت بحركات وشبَّهوها املغرب، إىل املرشق
دورانها، إىل النمالت تلك ترد حركتها برسعة والرحى حركاتها يف لها مخالفة معاندة
بخالف واألمر كواكب، سبعة ألنها فقط؛ سبعة حركتها لكانت حقيقة قالوا كما كان فلو
بعُد، سنبني كما حركة وأربعون خمس أنها ذكروا الرصد سيارة أصحاب ألن ذلك؛
من أقل يف األرض حول لدار ذكروا كما كان فلو حركة الكواكب أرسع القمر إن وقالوا:
بالقصد حركاتها كانت ولو ذلك، من أكثر يف يدور أنه بينَّا وقد ساعة، وعرشين أربع
لها، املضادة الفلك لطباع مخالفة طباعها تكون أن لوجب املحيط الفلك لحركات معاندة
وليس حركة، وأربعون خمس ألنها طبيعة؛ وأربعون خمس لها يكون أن يجب وكان
الحركة يف واحدة طبيعة كلها والكواكب األفالك طبيعة بل وتوهموا، ظنوا كما األمر
أنها أْجل من واإلبطاء الرسعة يف حركاتها اختلفت وإنما واحد، قصد وقصدها الدورية
الرسعة يف حركاتها اختالف أْجل ومن قبُل، بينَّا كما ومتحركات محركات األفالك يف
اختلفت األرض حول اختالفها أْجل ومن األرض، حول أدوارها أزمان اختلفت واإلبطاء
الطائفني األرضكدوران حول دورانها اختالف َمثَل وأما بينَّا، كما الربوج فلك يف أدوارها

الحرام. البيت حول

الطائفني األرضكدوران حول دورانها مثال أن يف فصل (17)
الحرام البيت حول

الحجاز، وسط والحرم الحرم، وسط واملسجد الحرام، املسجد وسط البيت مثل أن وذلك
كرة وسط يف الهواء وكرة الهواء، كرة وسط األرض كمثل اإلسالم بلدان وسط والحجاز
البيت نحو املتوجهني اآلفاق من املصلِّني وكمثل األفالك، وسط يف القمر وفلك القمر،
األفالك دوران ومثل األرض، مركز نحو شعاعاتها ومطارح األفالك يف الكواكب كمثل

34



الثانية الرسالة

حول أدوارها اختالف ومثل البيت، حول الطائفني دوران كمثل األرض حول بكواكبها
البيت حول الطائفني نرى أنَّا وذلك البيت؛ حول الطائفني أشواط اختالف كمثل األرض
يسعى، َمن ومنهم يهرول، َمن ومنهم يستعجل، َمن ومنهم الُهَوينَى، يميش َمن منهم
واحًدا، وقصًدا واحًدا نحًوا طوافهم يف متوجهون وكلهم أشواطهم، ذلك بحسب فتختلف
الركن واملهرول الشامي، الركن املستعجل بلغ فقد العراقي الركن املايش بلغ إذا ولكن
طاف فقد واحًدا شوًطا املايش طاف إذا السبب فبهذا األسود، الحجر والساعي اليماني،
حركاتهم رسعة أْجل من أشواطهم اختلفت وإن الطائفون فهؤالء أشواًطا، الساعي
وكواكبها األفالك حكم فهكذا واحدة، جهة إىل واحًدا قصًدا إال قصدهم فليس وإبطائها
البيت، باب عند من يبتدئون البيت حول الطائفني أن وكما األرض، حول دورانها يف
كلها الكواكب إن يُقال فهكذا البيت، حول يدورونها أشواط سبعة عنده ويجتمعون
دارت ثم الفلك، باب كأنه الذي الحمل برج من دقيقة أول موازاة من بحركاتها ابتدأت
وإبطائها رسعتها بحسب الربوج درجات يف ذلك بعد موازاتها اختلفت ثم األرض، حول
ابتدأت التي الدقيقة تلك موازاة يف كثرية دورات بعد كلها هذه اجتمعت وإذا قيل، كما

الدور. واستأنفت الكربى القومة قامت منها

أدوارها مثال يف فصل (18)

ليقرب األرض حول الكواكب هذه لدوران مثًال رضبوا الهند حكماء أن أخي يا واعلم
مدينة بنى امللوك من َمِلًكا أن ذكروا ُره: تصوُّ املتأملني عىل ويسهل فهُمه املتعلِّمني عىل
يوم كل أحدهم مختلف؛ بسري حولها يدورون نفر سبعة وأرسل فرسًخا، ستون ُدورها
أربعة يوم كل والرابع فراسخ، ثالثة يوم كل والثالث فرسخني، يوم كل واآلخر فرسًخا،
كل والسابع فراسخ، ستة يوم كل والسادس فراسخ، خمسة يوم كل والخامس فراسخ،
فإذا الباب، عند من ابتداؤكم وليكن املدينة، هذه حول دوروا فقال: فراسخ، سبعة يوم

منكم. واحد كل دار كم فعرِّفوني فتعاَلْوا دوراتكم بعد الباب عند اجتمعتم
يفهم أن يمكنه ره وتصوَّ املدينة تلك حول النفر هؤالء دوران حساب فِهَم فَمن
كان كما الحمل برج أول يف يجتمعون دورة كم بعد األرض حول الكواكب هذه دوران
باب عند نفر ستة يجتمع يوًما ستني بعد فإنهم النفر أولئك حساب فأما ابتداؤهم،
دورات أربع والرابع دورات ثالث والثالث دورتني واآلخر دورة منهم واحد دار وقد املدينة
دار فقد سبًعا يوم كل يدور الذي فأما دورات، ست والسادس دورات خمس والخامس
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فبعد الدور يستأنفوا أن النفر هؤالء فيحتاج دور، فرسخ أسباع أربعة وزاد أدوار ثمانية
مرة األول حسابه واحد كل دار وقد الباب عند أخرى مرة يجتمعون يوًما وعرشين مائة
يستأنفوا أن فيجتاحون واحًدا، فرسًخا وزاد مرة عرشة سبع دار قد السابع ولكن أخرى،
مرة األول حسابه واحد دار وقد ثانية مرة الستة يجتمع يوًما وثمانني مائة فبعد الدور،
فيحتاجون أسباع خمسة وزاد دورة وعرشين خمًسا دار قد السابع صاحب ولكن ثالثة،
واحد كل دار وقد رابعة مرة يجتمعون يوًما وأربعني مائتني فبعد الدور يستأنفوا أن
سبعني، وزاد دورة وثالثني أربًعا دار قد السبعة صاحب ولكن األول، حسابه منهم
كل دار وقد خامسة مرة يجتمعون يوم ثالثمائة فبعد الدور يستأنفوا أن فيحتاجون
دورة وأربعني اثنتني دار قد السبعة صاحب ولكن خامسة، مرة األول حسابه منهم واحد
مرة يجتمعون يوًما وستني ثالثمائة فبعد الدور يستأنفوا أن فيحتاجون أسباع ستة وزاد
دار السبعة صاحب ولكن سادسة، مرة األول لحسابه منهم واحد كل دار وقد سادسة
أربعمائة فبعد الدور يستأنفوا أن فيحتاجون فراسخ، ثالثة وزاد دورة وخمسني إحدى
أربع والثاني أدوار سبعة األول دار وقد املدينة باب عند كلهم يجتمعون يوًما وعرشين
والخامس دورة، وعرشين ثمانَي والرابع دورة، وعرشين إحدى والثالث دورة، عرشة

دورة. ستني دار قد والسابع دورة، وأربعني اثنتني والسادس دورة، وثالثني خمًسا
أن وذلك األرض، حول والكواكب األفالك لدوران الهند حكماء رضبه مثل فهذا
السبعة الكواكب ومثل فرسًخا، ستون ُدورها التي املبنية املدينة تلك كمثل األرض مثل
الرسعة يف حركاتهم واختالف السبعة، النفر أولئك كمثل األرض حول ودورانها السيارة
العاَلِمني. ربُّ هللا تبارك ر، املصوِّ الباري هللا هو وامَلِلك النفر، أولئك سري كاختالف واإلبطاء

والوقوف واالستقامة الرجوع من لها يَُرى فيما فصل (19)

ُزَحل وهي: منها، خمسة السيارة السبعة الكواكب هذه من يُوصف الذي أن أخي يا اعلم
بالحقيقة وليس بالوقوف، وتارًة بالرجوع، تارًة وُعَطارد، والزَُّهرة وامِلرِّيخ ي وامُلشَرتِ
ى تسمَّ صغرية كرة عىل جرمه كوكب كل أن وذلك العني، رأي يف عارض هو وإنما ذلك،
ذكُرها، تقدَّم التي الكبار األفالك من فلك عىل واحدة كل مركبة وهي التداوير، أفالك
منها وجانب العلوي، سطوحها ييل مما منها جانب ويكون سموكها، غلظ يف وغائصة
أفالكها من مواضعها يف الدوران دائمة أيًضا منها واحدة كل السفيل، سطوحها ييل مما
فلك سطح أعىل إىل الصعود تارًة عليها مركبًا كان إذا كوكب لكل ويعرض لها، الحاملة
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ذراها أعىل يف كان فإذا األرض، من فيقرب هناك، من النزول وتارًة األرض، عن فيبعد
له تُرى فلكه أسفل يف كان وإذا آخرها، إىل أولها من الربوج توايل عىل حركة له ترى
بواقف وليس واقف كأنه يُرى نازًال أو صاعًدا كان وإذا أولها، إىل الربوج آخر من حركة

له. ألقابًا األسماء هذه الرصد أصحاب جعل وإنما الدوران، دأبه ولكن راجع، وال

واألربعني الخمس الحركات تفصيل يف فصل (20)

إحداها: مختلفات؛ جهات ست السبعة هذه من كوكب لكل يعرض أنه أخي يا اعلم
الجنوب، إىل الشمال من وأخرى: املرشق، إىل املغرب من وأخرى: املغرب، إىل املرشق من
فوق، إىل أسفل من وأخرى: أسفل، إىل فوق من وأخرى: الشمال، إىل الجنوب من وأخرى:
املحيط وللفلك حركتان الثابتة للكواكب ويعرض حركة، وأربعني اثنتني جملتها فتكون
فهي املغرب إىل املرشق من حركتها فأما حركة، وأربعون خمس هي فتلك واحدة، حركة
املغرب من يعرض الذي وأما بالقصد، ال فبالعرض سائرها وأما الحقيقي، األول بالقصد
أسفل ومن أسفل إىل فوق من يعرض الذي وأما تقدَّم، فيما معناه بيَّنَّا فقد املرشق إىل
التي وأما املراكز، عن الخارجة األفالك جهة ومن التداوير، أفالك جهة من فهو فوق إىل
الربوج فلك َميْل جهة فمن الشمال إىل الجنوب ومن الجنوب إىل الشمال من تعرض
كتاب يف فلينظْره مستقًىص العلم هذا أراد فمن يطول، ورشحها النهار معدل فلك عن

األفالك. تركيب يف املخترصات بعض أو امَلَجْسطي،

العالم يف املوجودتني الظلمتني بيان يف فصل (21)

ظلمتان: إال فيه وليس والكواكب، الشمس بنور ميضء بأْرسه العاَلم أن أخي يا اعلم
أجل من الظل الجسمني لهذين صار وإنما القمر، ظل واألخرى األرض، ظل إحداهما
إرشاق من ذلك فإن القمر وجه عىل يُرى الذي النور وأما نْي، مشفَّ وال َيْن نرَيِّ غري أنهما
إذا املرآة وجه يف ذلك مثل يرى كما شعاعاتها والنعكاس جرمه سطح عىل الشمس
وهي: لها، ذاتي ونورها نريِّ فبعضها العالم يف التي األجسام سائر وأما الشمس، قابلت
األفالك وهي مشفات فكلها األجسام باقي وأما عندنا، التي والنار والكواكب الشمس
ة: النريِّ واألجسام شاكلها، وما والبلور كالزجاج األرضية األجسام وبعض واملاء والهواء
طبيعي، لون وال ذاتي نور لها ليس التي هي املشفة واألجسام ذاتي، نورها التي هي
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صورة النور ألن واحدة؛ مرة أجزائها جميع يف نوره ى َرسَ نري جسم قابلها إذا ولكن
وتنسلَّ واحدة، دفعة األجسام يف ترسي أن الروحانية الصور خاصية ومن روحانية،
حائل املشفة األجسام وبني النرية األجسام بني حال فإذا زمان، بال واحدة دفعة منها
والكواكب الشمس جرم يف والنور املشف، الجسم يف يرسي أن النريِّ نور منع مشف غري
والقمر األرض جرم وأما فعريض، واملاء والهواء األفالك أجرام يف وأما لها، ذاتي والنار
يف يرسي كما فيهما يرسي ال النور ألن الظل؛ لهما صار مشفني وال نريين غري كانا فلما
جرم وسطح املرآة، وجه يرد كما النور يردُّ صقيل القمر جرم أن غري املشفة، األجسام

بينهما. الفرق هو فهذا صقيل، غري األرض

الكسوفني علة يف فصل (22)

جرم من أصغر منهما واحد كل القمر وجرم األرض جرم كان ملا أنه أخي يا واعلم
دقيق، وآخره غليظ أوله الذي هو املخروط وشكل مخروًطا، ظلَّيْهما شكل صار الشمس
حتى منخرًطا، الهواء يف ويمتد سطحها، من يبتدئ األرض فِظلُّ ِته، دقَّ من ينقطع حتى
أيًضا سمكه يف ويمتد ُعَطارد، فلك إىل يبلغ حتى سمكه يف ويمتد القمر، فلك إىل يبلغ
قطر مثل ُعَطارد فلك يف ينقطع حيث إىل األرض سطح من فطوله هناك، ينقطع أن إىل
ونصف، جزءًا عرش ستة منه الهواء سمك يف فيكون مرة، وثالثون مرة مائة األرض
حيث إىل ُعَطارد فلك سمك يف منه جزءًا وستون وسبعة ذلك، مثل القمر فلك سمك ويف
جرم قطر مثل الشمس مقابلة وقت يف القمر يمر حيث الظل هذا قطر ويكون ينقطع،
اللتني العقدتني إحدى عند الشمس تكون أن اتفق فإذا أخماس، وثالثة مرتني القمر
الشمس، نور عنه ممنوًعا كله الظل سمك يف القمر مرور فيكون والذنب، الرأس يَان تسمَّ

وينجيل. اآلخر الجانب من يخرج ثم فينكسف
بعضه، سمك يف منخرًطا ويمتد جرمه سطح من فيبتدئ القمر جرم ظل وأما
استدارته قطر فيكون األرض، وجه إىل يصل حتى ويقطعه الهواء، سمك يف والباقي
القمر بُعد بقدر وينقص يزيد فرسًخا، وخمسني مائة مقدار هناك األرض وجه عىل
عند اجتماعهما اتفق فإن الشمس، مع اجتماعه وقت يف وهذا منها، وقربه األرض عن
فنراها نُوَرها، عنَّا فيمنع الشمس ولجرم ألبصارنا محاذيًا القمر نرى العقدتني إحدى
يكون — واالستقبال االجتماع أعني — املوضعني هذين غري يف القمر كان وإذا منكسفة،
سمك يف ظله مخروط رأس كان أكثر االجتماع إىل قربه كان فإن أقرب، املوضعني أحد إىل
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سمك يف أو فلكه سمك يف ظله مخروط رأس كان أقرب االستقبال إىل كان وإن الهواء،
أي يف الشمس لدرجة املقابلة الدرجة فإىل األرض ظل مخروط رأس وأما ُعَطارد، فلك
تحتها، األرض فظل األرض فوق من كانت إذا الشمس مقابلة يف أبًدا ويدور كانت، برج
ناحية إىل األرض فظل باملرشق كانت وإن فوقها، األرض فظل األرض تحت كانت وإن
يكونان دائًما دأبهما وهذا املرشق، ناحية إىل الظل صار باملغرب صارت وإذا املغرب،

والنهار. الليل وهما األرض حول

خامسة طبيعة الفلك أن يف فصل (23)

األجسام أن يَعنون إنما خامسة، طبيعة الفلك إن الحكماء: قول معنى أن أخي يا واعلم
تقبلها كما والنقصان، والزيادة واالستحالة والتغيري والفساد الَكْون تقبل ال الفلكية

دورية. كلها حركاتها وأن القمر، فلك تحت التي األجسام
ما ومنها فيها، كلها األجسام تشرتك ما فمنها كثرية، صفات لألجسام أن واعلم
والعرض الطول كلها األجسام فيها تشرتك التي فالصفات بعض، دون ببعضها يختص

فحسب. والعمق
موصوًفا، بها الَهيُوَىل فيكون الَهيُوَىل، يف تحصل صور هي إنما الصفات أن واعلم
كالطول لوجدانه، مقوِّمة للجسم ذاتية مهايا الصفات ى تُسمَّ التي الصورة هذه فمن
ما الصورة ومن الجسم، وجدان بطل الجسم عن بطلت متى ألنها والعمق؛ والعرض
دون األجسام ببعض تختص الصورة وهذه حاالته، أفضل إىل مبلغة للجسم مة متمِّ هي
األجسام فيها يشرتك ما مة املتمِّ الصور فِمن أجسام عدة فيها يشرتك وربما بعض،
تماسك هو الذي واليبس والشفافة والنور والحركة الشكل وهي والطبيعية، الفلكية
والخفة والتغيري والثقل والربودة الحرارة الطبيعية باألجسام يختص ومما األجزاء،
سلب الفلكية باألجسام يختص والذي شاكلها، وما االستقامة عىل والحركة واالستحالة
باردة، وال حارة ليست ألنها خامسة؛ طبيعة إنها قيل هذا أْجل فِمن كلها، الصفات هذه
آخر، يشء منها فيكون بعض، إىل بعضها يستحيل وال خفيفة، وال ثقيلة وال رطبة وال
تامة واخرتعها كلها، أبدعها — ثناؤه جلَّ — الباري ألن ينقص؛ وال مقاديرها يف يزيد وال
شاء، كيف يُفِنيَها أن — وجلَّ عزَّ — باريها يريد ما وقت إىل بحاالتها باقية فهي كاملة،
الخالقني! أحسن هللا فتبارك ودبَّرها، وحرَّكها وركَّبها واخرتَعها رها وصوَّ أبدعها كما
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الحق غري مني املتوهِّ قول إبطال يف فصل (24)

خامسة طبيعة الفلك إن الحكماء قول معنى أن ظنوا العلم أهل من كثريًا أن أخي يا واعلم
العيان ألن ظنوا؛ كما األمر وليس الصفات، كل يف الطبيعية األجسام لهذه مخالف أنه
والظلمة النور قبول اختالف فيه يُرى وقد الفلكية، األجسام أحد القمر أن وذلك يكذِّبهم،
واألفالك األرض، مثل مشفٍّ غري وهو كظاللها، ظل وله األرضية األجسام يف يُرى كما
النار تشارك والكواكب والشمس اإلشفاف، يف والزجاج والبلور واملاء الهواء تشارك كلها
طبيعة بقولهم يريدوا لم أنهم بهذا بان فقد اليبس، يف األرض يشارك وكلها النور، يف
تقبله كما والنقصان، والزيادة والفساد الَكْون تَقبَل ال وأنها الدورية، الحركة إال خامسة

الطبيعية. األجسام

خفيفة وال ثقيلة ليست أنها يف فصل (25)

ألماكنها ُمالِزمة ألنها ثقيلة؛ وال خفيفة ليست الفلكية األجسام إن قيل أنما أخي يا واعلم
أبعاضه وفصل املطلق الجسم خلق ملا — وجلَّ عزَّ — الباري أن وذلك بها، الخاصة
منها واحد لكل جعل أوًال، بينَّا كما ببعض بعضها محيطات ورتَّبها مة، املتمِّ بالصور
الثقل ألن خفيف؛ وال بثقيل ليس الخاص مكانه يف جسم وكل به، األماكن أْليَق هو مكانًا
مكان إىل بها الخاصة أماكنها من خروجها بسبب األجسام لبعض يَعِرضان ة والخفَّ

غريب.
فوقها املاء وال بثقيلة، ليست العالم مركز وهو مكانها، يف األرض أن أخي يا واعلم
أماكنها يف ألنها بثقيلة؛ أيًضا الهواء فوق النار وال املاء، فوق ثقيل أيًضا الهواء وال بثقيل،
أن وذلك غريبة؛ أماكن يف صارت إذا ألجزائها والخفة الثقل يعرض وإنما بها، الخاصة
منعها فإذا وجنسها، بمركزها اللحاق تريد غريبة، والهواء املاء جوف يف األرض أجزاء
الهواء، جوف يف وأجزائه املاء حكم وهكذا ثقًال، ذلك ى فيُسمَّ والتدافع، التنازع وقع مانع
بعامله اللحاق يريد واحد وكل الهواء، جوف يف النار وأجزاء املاء، يف الهواء أجزاء وحكم
كان وما ثقيًال، ى يُسمَّ العالم مركز نحو ًها متوجِّ كان ما ولكن جنسه، وأبناء ومركزه
الخاص ومكانه موضعه يف جسم كل أن عىل والدليل خفيًفا، ى يسمَّ املحيط نحو متوجًها
ذلك وبيان خفيفة، وال ثقيلة ال كليته جوف يف أجزائه كون هو ثقيل وال خفيف ال به
الريح من واألخرى املاء من إحداهما قربتنَْي، تَمَأل أن تجربته وطريق واالعتبار، بالتجربة
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املاء من مملوءة هي التي القربة ترى فإنك ماء، بركة يف تطرحهما ثم الهواء، هو الذي
هي التي القربة شيلت فإذا املاء، فوق تطفو الريح فيها والتي املاء، جوف يف تغوص
وإذا بثقيل، ليس املاء يف املاء ألن املاء؛ يف دامت ما ثقل لها يوجد ال املاء من مملوءة
إذا فإنها الهواء، من مملوءة هي التي القربة وأما بثقلها، أحس املاء فوق إىل صارْت
إىل شيلت فإذا خفيف، املاء جوف يف الهواء ألن شديد؛ تمانُع لها ُوِجد املاء يف ُغوِّصت

بخفيف. ليس الهواء يف الهواء ألن التمانع؛ ذلك يوجد ال الهواء
املاء ذلك وقف إليها ُردَّ ثم املاء، من قْدٌر ماءً ُمِلئْت ِبْركة من أُخذ إذا أنه واعلم
وكذلك ، ُردَّ حيث وقف إليها ُردَّ ثم األرض من أُخذَ إذا الرتاب أن كما ، ُردَّ حيث املردود
ذلك وقف س بالتنفُّ ه ردَّ ثم الغريزية الحرارة يروح ما الهواء من الحيوان استنشق إذا

دافع. له يعرض لم إن ، ُردَّ حيث املردود الهواء

رطبة وال باردة وال بحارة ليست الفلكية األجسام أن يف فصل (26)

الحرارة أن أْجل من رطبة وال باردة وال بحارة ليست إنها قيل إنما بأنه أخي يا واعلم
بعضها مجاوراتها تفارق أجزاءها ألن الحركة؛ عند املتحلِّلة السيَّالة تعرضلألجسام إنما
األجزاء متماسكة الفلكية األجسام كانت وملا الحرارة، هو الذي بالغليان وتتبدَّل بعًضا
الذي الغليان لها يعرض فال بعًضا، بعضها أجزائها مجاورة تفارق لم اليبس شدة من
دائمة الفلكية واألجسام سكونها، عند لألجسام تعرض فإنها الربودة وأما الحرارة، هو
تحرَّك إذا لألجسام تعرض فإنها الرطوبة وأما فتربد، تسكن فال والدوران الحركات

سكون. الفلكية لألجسام وليس البعض، وسكن أجزائها بعض
وشدة اليُبس، شدة من التماُسك شديدة الفلكية األجسام صارت إنما أنه واعلم
اليبوسة، تولد والحرارة الحرارة، تولد الحركة ألن والدوران؛ الحركة شدة من اليبس

الحرارة. انطفأِت تناهت إذا واليبوسة
دامت ما أشخاصها وباقية نظامها محفوظة الفلكية األجسام أن أخي يا واعلم
الربودة، السكون ولد حركاتها وسكنت دورانها عن وقفت فإذا دورانها، عىل ثابتة
النظام فساد ومن النظام، يفسدان والتبدد والتفيش د، والتبدُّ التفيشِّ الرطوبة وولدت

والبطالن. البوار يكون
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القيامة معنى يف فصل (27)

القيامة قامِت فارقتْه فإذا معه، مربوطة الكلية النفس مادامت الفلك دوران يدوم إنما
قال قيامتها، قامت النفس فارقت فإذا القيام، من مشتقٌّ القيامة معنى ألن الكربى؛
قيام أراد وإنما ِقيامتُه.» َقاَمْت فَقْد َماَت «َمن آله: وعىل عليه هللا صىلَّ — هللا رسول
تَُردَّ أن إىل بعده يقوم ال وقوًعا يقع بل املوت عند يقوم ال الجسد ألن الجسد؛ ال النفس
واستعدَّ للرحلة، وتزوَّْد الجهالة، ورقدة الغفلة نوم من أخي يا فانتَِبْه ثانية، إليه النفس
الحكمة آثار من مملوءًا املبني الهيكل هذا منك يؤخذ بأن قيامتك، تقوم أن قبل للقيامة
فارغة ملس، وال ذوق وال شم وال برص وال سمع بال نفُسك فتبقى كارٌه، وأنت قهًرا
بأْن واجتهد ر وشمِّ فبادر يبعثون، يوم إىل القيامة، يوم إىل الربزخ هاوية يف تهوي خاوية
الجسدانية الحواس هذه وبتوسط روحانيٍّا، هيكًال الجسماني الهيكل هذا ط بتوسُّ تكتسب
ال بربح األرواح عالم إىل األجسام عالم من نفسك فرتجع حني، بعد ليكون عقلية، حواسَّ

بخرسان.
هذا آثار من يصحبها وال معها يَبَقى فال الهيكل هذا فارقْت إذا النفس بأن واعلم
الصحيحة واآلراء امللكية الجميلة واألخالق الربانية املعارف من استفادت ما إال الجسد
النفس يف األشياء هذه تَبَقى أن وذلك املربحة، املرضية الزكية الصالحة واألعمال املنجية
النفس الحظت كلما بهيَّة، ة نريِّ روحانية صورًة لها معتادة كانت إذا ذاتها يف مصورة
ثوابُها وذلك ولذًة، وفرًحا ذاتها يف رسوًرا وامتألْت بها فرحْت الصورة تلك ورأت ذاتها
وآراؤها بشعة، سيئة رديئة أخالقها كانت إذا وأما الخالية، األيام يف أَسَلَفْت بما ونعيُمها
هذه وتبقى الحقائق، رؤية عن عمياء بقيْت مرتاكمة وجهاالتُها موبقة، وأعمالها فاسدة
جوهرها إىل ونظرْت ذاتَها الحظْت فكلما َسِمجة، قبيحة صورًة مصورة ذاتها يف األشياء

ذاتها؟! من لها املفر وأين منه، الفرار وتريد يسوءُها ما رأْت
وصحة العيش رغد من فيه أنَت بما تغرتَّ وال لك، ذكرُت ما أخي يا فاعترب
إصالح عىل ملعاونتهم يريدونك جسمانيني، وأصدقاء جسدانيني لك إخوان وعرشة البدن
وإن َجَحدوك، عليهم تجلَّدَت وإن أبغضوك، معاونتهم عن َت قرصَّ فإن أجسامهم، أحوال
أمورهم ونجاح لصالح إال يريدونك وال بك، شمتوا حالُك قرص وإن حسدوك، َعَلْوتَهم
يريدونك، روحانيني لك وأقران نفسانيني، لك إخوان صحبة إىل أخي يا فهلمَّ وحوائجهم،
أقاويلهم وتسمع صحبتهم يف تدخل بأن فيه وقعَت مما ويخلِّصونك منك، يأخذون وال
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وتسري بسنَِّتهم، وتعمل وعلومهم، طريقتهم وتعرف كتبهم يف وتنظر مذاهبهم، لتفهم
يحزنون. هم وال السوء يمسهم ال بصحبتهم تنجو لعلك بسريتهم؛

فراسخ   فراسخ  

٢١٦٨٠٠ الشمس سمك ٢١٦٧ األرض قطر
٤٩٩٠٠٣٧ الشمس قطر ٦٨٠٠ األرض بسيط عىل دائرة
٦٥٩٠٥٥٢ امِلرِّيخ سمك ٦٨٠٢٢ الهواء كرة سمك
٣٨٠٨٤١ امِلرِّيخ قطر ٧٨٢١٢ الهواء قطر
١١٩٨٧٠٠٩ امُلشَرتِي سمك ٣٨٠٢٧ القمر سمك
٦٢١٢٥١٥٩ امُلشَرتِي قطر ١٥٤٢٥٧ القمر قطر
١٦٤٧٠٠٣٥ زحل سمك ١٢١٥٣٥ ُعَطارد سمك
٩٥٠٧٥٢٢٩ زحل قطر ٦٠٩٣٢٧ ُعَطارد قطر
٢٦٠٠٤٠٠ الثابتة الكواكب فلك سمك ١٩٧٣٦٥٥ الزَُّهرة سمك
١٤٧٠٩٣٢٢٩ الثابتة الكواكب فلك قطر ٤٥٥٦٦٣٧ الزَُّهرة قطر

والفساد.) الكون رسالة ويتلوها والعالم، السماء رسالة ت (تمَّ
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والفساد الكون بيان يف الطبيعيات الجسمانيات من

الرحيم الرحمن هللا بسم

ُكوَن﴾ يُْرشِ ا أَمَّ َخرْيٌ آهللُ اْصَطَفى الَِّذيَن ِعبَاِدِه َعَىل َوَسَالٌم هلِلِ ﴿اْلَحْمُد

والفساد الكون بيان يف فصل (1)

ذكر من فرغنا ملا أنه — منه بروح وإيانا هللا أيَّدك — الرحيم البار األخ أيها اعلم
دورانها واختالف أبعادها ومقادير نظامها وكيفية أكرها كمية وبينَّا الفلكية األجسام
أن نريد والعالم، بالسماء بة امُللقَّ الرسالة يف جواهرها طبائع وماهية حركاتها ورسعة
القمر، فلك دون التي الطبيعية األجسام والفساد بالكون بة امللقَّ الرسالة هذه يف نذكر
بعض إىل بعضها استحالة وكيفية طبائعها، واختالف نظامها، وكيفية عددها، وكمية

منها. املتولدة الكائنات األجناس وكمية فيها، الفلكية األجسام بتأثريات
القمر فلك تحت التي األجسام أن — منه بروح وإيانا هللا أيَّدك — األخ أيها واعلم
واألرض، واملاء والهواء النار وهي: الكليات، األمهات هي منها أربعة أجناس؛ سبعة
بوصف أوًال فلنبدأ واملعادن، والنبات الحيوان وهي: الجزئيات، املولَّدات هي وثالثة
فهيوالها وصورة، َهيُوَىل من مركبة منها واحدة كل األمهات إن فنقول: الكليات، األمهات
وهي األخرى، عن منها واحدة كل تنفصل بها التي هي وصورها الجسم، هو كلها
احتجنا مة ومتمِّ مقوِّمة نوعني الصورة كانت وملا منها، واحدة كل لذات املقوِّمة الصورة
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إذا التي هي اليشء لذات املقوِّمة الصورة إن فنقول بينهما، الفرق ليُعَرف نصفهما أن
أفضل إىل اليشء تبلغ التي هي مة املتمِّ والصورة اليشء، ذلك وجدان بطل هيوالها فارقْت
ذلك: مثال الَهيُوَىل، وجدان يبطل لم هيوالها فارقت وإذا إليها، البلوغ يمكنه التي حاالته
والعرض الطول وأما الجسم، وجدان يبطل ال الجسم فارقا إذا فإنهما والحركة السكون

الجسم. وجدان يبطل الَهيُوَىل فارقت فإذا والعمق
صورة وكل مة، متمِّ أخرى تتلوها اليشء لذات مقوِّمة صورة كل أن أخي يا واعلم
وأفراُده أفراَده، أزواُجه العدد يتلو كما بعًضا، بعضها يتلو لها تابعة ألخرى فاعلة مقوِّمة
حركة فهي لذاتها املقوِّمة النار جرم يف املشاِكلة الصورة ذلك: مثال بلغ، ما بالًغا أزواَجه
تماُسك ويتلوها اليبوسة، وتتلوها الحرارة، هي لها التابعة مة املتمِّ والصورة الغليان،
لتماسكْت اليبوسة، يف تُفِرط أن تمنعها التي بالنريان املحيطة الهواء رطوبة فلوال األجزاء،
االنتفاع لقلَّ والجفاف اليُبْس أصابها لو ولكن الصاعقة، نار تجفُّ كما ْت وجفَّ أجزاؤها،

منها. األقىص الغرض وهو بها،
ذلك من عجيبة، وخواص كثرية فضائل فيه رشيف، جوهر الهواء أن أخي يا واعلم
زمانًا تثبت أن بسيالنه األصوات يمنع كما ، وتجفَّ تَيْبَس أن برطوبته النريان يمنع أنه
الهواء يف تمكث ليست األصوات أن وذلك منها، الرضر ويكثر بها، االنتفاع فيقلُّ طويًال،
طويًال زمانًا الهواء يف األصوات ثبتِت ولو تضمحل، ثم حظَّها املسامع تأخذ ريثما إال
إليه يُحتاج ما يُسَمع أن يمكن ال حتى منها الرضر ولعظم األصوات، من الهواء المتأل
تنضجها، ولم األجسام يف ْت َرسَ ملا وجفت النريان يبست لو وهكذا واألقاويل، الكالم من

غليظة. ة فجَّ نضجها يُراد التي األشياء وبقيِت
بحسب النريان ثبات جعل إذ — ُسبَْحانَه — الباري حكمة يف وتفكَّْر أخي يا فانظر
بحالها بقيْت فلو السعي، بأسهل العدم إىل ردَّها عنها استغنَى فإذا لها، املستعمل مراد
تُولِّدها التي اللطافة النار لذات مة املتمِّ الصور ومن بها، االنتفاع وقلَّ منها، الرضر لعظم
النور، أيًضا النار لذات مة املتمِّ الصور ومن األجسام، يف النفوذ رسعة وتتلوها الحرارة
الحركة وهي لها، مة متمِّ كلها صور عدة النار جرم يف اجتمعت فقد اإلرشاق، ويتلوه
باألخرى، تفعل ما غري فعًال تفعل صورة بكل وهي والنور، واللطافة واليبوسة والحرارة
تَنُفذ وباللطافة ف، تُنشِّ وباليبوسة ن، تُسخِّ وبالحرارة األجساد، تُغيل بالحركة أنها وذلك
وأما ذاتها، إىل األجسام تُِحيل والحركة وبالحرارة حولها، ما تُيضء وبالنور األجسام، يف
لها مة املتمِّ والتالية الغليان، ضد هو الذي السكون فهي األرض لذات املقوِّمة الصورة

46



الثالثة الرسالة

لها مة املتمِّ الصور ومن أجزائها، تماسك لها والتالية اليبوسة، للربودة والتالية الربودة،
نشأِت أجزائها تماسك ومن أجزائها، تماسك جوهرها غلظة ومن جوهرها، غلظة أيًضا

واملعادن. والنبات الحيوان من ظهورها عىل الكائنات
واألخرى: فاضلة، وهي للحرارة تابعة إحداهما: نوعان؛ اليبوسة بأن أخي يا واعلم
والتي نضجة، هضمة للحرارة التابعة اليبوسة أن وذلك رذلة، وهي للربودة تابعة
قد فإنها وأشباهها والبلور الياقوت يبوسة ذلك: ومثال نضجة، غري ة فجَّ الربودة تتبع
للربودة تابعة التي وأما ، تتغريَّ وال تستحيل ال فهي املعدن، حرارة بالطبخ نضجتها
رذلة صارت نضجة غري ة فجَّ كانت ملا فإنها وغريها، وامللح والجليد الثلج يبوسة مثال
والتغيري والفساد الكون تقبل ال الفلكية األجرام صارت هذا أْجل ومن متغرية، مستحيلة
حركتها، حرارة من تولَّدْت ويبوستُها يبوسِتها، شدة من أجزائها تماُسك ألن واالستحالة؛

والعالم. السماء رسالة يف بينَّا كما حرارتها، فطفئت اليبوسة عليها غلبت ثم
النضجة الغري الرذلة اليبوسة من أجزائها تماسك كان فلما األرضية األجسام وأما

وتفسد. وتتغري تستحيل صارت السكون من واملتولِّدة الربودة من املتولِّدة

فصل

امتزاج من املتولدة الرطوبة كليهما والهواء املاء لذات املقوِّمة الصورة بأن أخي يا واعلم
حركة شدة من متولدة كانت ملا اليبوسة أن وذلك جميًعا؛ والساكنة املتحركة األجزاء
لها ا ضدٍّ الرطوبة وكانت قبُل، بينَّا كما كلها، سكونها شدة من أو كلها، الَهيُوَىل أجزاء
املاء لذات مة املتمِّ الصورة وأما والساكنة، املتحركة األجزاء مزاج من متولِّدة أنها عىل دلَّْت
الصورة كانت وملا اللطيفة، املتحركة األجزاء وقليلة الغليظة الساكنة األجزاء كثرية فهي
صارْت اللطيفة املتحركة األجزاء وقليلة الغليظة الساكنة األجزاء كثرية املاء لذات مة املتمِّ
مة املتمِّ الصورة وأما األرض، مركز يَِيل مما مركزها وصار الربودة، يف لألرض ُمشاِكلة
وملا الساكنة، الغليظة األجزاء وقليلة املتحركة، اللطيفة األجزاء كثرية فهي الهواء لذات
للنار مشاِكلة صارت املتحركة اللطيفة األجزاء كثرية الهواء لذات مة املتمِّ الصورة كانت

النار. مركز ييل مما مركزها وصار الحرارة، يف
اليبوسة شدة هي الفلكية لألجسام املقوِّمة الصورة كانت ملا بأنه أخي يا واعلم
املقوِّمة الصورة وكانت الحركة، رسعة شدة من املتولدة الحرارة شدة من املتولدة
هو الذي السكون شدة من املتولدة الربودة شدة من املتولدة اليبوسة األرضية لألجسام
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يف لها ومضادة اليبوسة يف للفلكية مشاِكلة األرضية األجسام صارت الغليان، حركة ضدُّ
من يفر املضاد ألن املركز؛ يف هذه سكون صار املركز حول حركتها كانت وملا الحركة،

املركز. هو املحيط من األماكن وأبعد األماكن، أبعد إىل ضده
األجزاء امتزاج من املتولدة الرطوبة هي والهواء للماء املقوِّمة الصورة كانت وملا
املحيط بني ما موضعها صار لليبوسة مضادة الرطوبة وكانت والساكنة، املتحركة
فيه الساكنة الغليظة األجزاء كثرية هي املاء لذات مة املتمِّ الصورة كانت وملا واملركز،
الصورة كانت وملا مركزها، ييل مما مركزه وصار الربودة، يف لألرض مشاِكًال املاء صار
الحرارة، يف للنار مشاكلة صارت املتحركة اللطيفة األجزاء كثرية الهواء لذات مة املتمِّ
مشاِكل بعضها األجسام أن الرشح بهذا أخي يا بان فقد مركزها، ييل مما مركزها وصار
مراكُزها، تبايَنَْت طباعها مضادة أْجل ومن أخرى، طبيعة يف مضاد ما، طبيعة يف لبعض
واحد كل صار مراتبها األجسام هذه ترتَّبْت وملا مراكزها، تََجاَوَرْت مشاكلتها أْجل ومن
من تخرج وال خفيًفا، وال ثقيًال ال عمد وال مماسك بال واقًفا به الخاص مركزه يف
منعها فإن بها، الخاص موضعها إىل رَجَعْت َخَلْت فإذا لها، قاهر بعارض إال مواضعها
كان وإن خفيًفا، ى يُسمَّ املحيط ناحية إىل النزوع كان فإن بينهما، التنازع وقع مانع
األركان هذه من واحد كل وقف األكر ترتبت وملا ثقيًال، ى يُسمِّ العاَلم مركز ناحية إىل
العناية منعتْه فقد املاء، إال مستديرات ببعض بعضها محيطات به الخاص موضعه يف
كرة أحاطت لو ألنه الجهات؛ جميع من باألرض اإلحاطة من الربانية والحكمة اإللهية
ولكن األرض، وجه عىل والنبات الحيوان كون ملنع الجهات جميع من األرض بكرة املاء
جغرافيا رسالة يف ذكرنا وقد واآلبار، البحار وهي األرض يف مستنقعات للمياه جعلت
نذكر أن بد ال ولكن والبلدان، واألقاليم واألنهار والبحار الجبال وكمية األرض صورة

هنا. ها ذكره إىل يُحتاج ما منها

فصل

والعمران واألنهار والبحار الجبال من عليها ما بجميع واحدة األرضكرة بأن أخي يا اعلم
جميع من عليها ملتفٌّ بها محيط والهواء العالم، مركز يف الهواء يف واقفة وهي والخراب،
املغرب، إىل املرشق من ممتد الحمل برج مدار تحت موضعه األعظم البحر وأن جهاتها،
وهي الشمال، ناحية إىل وتمتد األعظم البحر من تأخذ وِخْلجان فُشَعب البحار سائر وأما
وبحر الهند وبحر الصني وبحر فارس وبحر الُقلُزم وبحر الرُّوم بحر فمنها: أبُْحر؛ سبعة
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وعمران وبراري جزائر اآلخر وبني منها بحر كل وبني جرجان، وبحر ومأجوج يأجوج
راسية أصولها الجبال وأن البحار، إىل وتنتهي الجبال من تبتدئ وأنهار وآجام وجبال
جوف ويف غائرة، أودية الجبال هذه وبني شاهقة، الهواء يف شامخة ورءوسها األرض يف
الرتبة، مختلف وظاهرها التخلخل كثري باطنها األرض وأن وأهوية، مغارات الجبال
هذه اختالف وسبب مختلفة، وبقاع صلبة وأحجار وحًىص ورملة وسبخة طينية ومنها
درجات وممرات اآلفاق من عليها شعاعاتها ومطارح الكواكب مسامتات بحسب كلها
فلك تحت التي األجسام هذه يف والفساد الكون يكون ومنها البقاع، تلك سمت عىل الفلك

القمر.
املاء فيصري بعض، إىل بعضها يستحيل األربعة األركان هذه بأن أخي يا واعلم
وكذلك ناًرا، وتارًة ماء تارًة يصري فإنه الهواء حكم أيًضا وهكذا أرًضا، وتارًة هواء تارًة
واملاء ماءً، صار غلظ إذا والهواء هواء، صارت وخمدت أُطِفئَْت إذا النار أن وذلك النار،
إذا واملاء ماءً، صارت ولطفت تحللت إذا األرض أن ذلك وعكس أرًضا، صار جمد إذا
آَخر، شيئًا فتصري تلطف أن للنار وليس ناًرا، صار َحِمَي إذا والهواء هواءً، صار ذاب
بعضها األركان هذه أجزاء اختلطت إذا ولكن آخر، شيئًا فتصري تغلظ أن لألرض وال
والحيوان، والنبات املعادن هي التي الفاسدات الكائنات املتولدات منها كان ببعض
يصعد ما فالبخار ببعضها، بعضها امتزج إذا والعصارات البخارات كلها هذه وأصل
بمطارح لها والكواكب الشمس إسخان من الهواء يف واآلجام واألنهار البحار لطائف من
األرض باطن يف ينجلب مما والعصارات واآلجام واألنهار البحار سطوح عىل شعاعاتها
عمق يف املستبطنة الحرارة فتنضجها وتغلظ األرضية باألجزاء وتخلط األمطار، مياه من

األرض.
أعني الخليطني، هذين إىل األركان األربعة هي يستحيل ما أول بأن أخي يا واعلم
الفاسدات الكائنات لسائر ومادة َهيُوَىل الخليطان هذان ويكون والعصارات، البخار
عىل بإرشاقها املياه سخنت إذا والكواكب الشمس أن وذلك القمر، فلك تحت التي
بخاًرا وصارت األرض، أجزاء ولطفت املياه قللت واألنهار واآلجام والبحار األرض سطح
بلَّلِت إذا واألمطار أمطاًرا، يصري والسحاب سحابًا، يصريان والدخان والبخار ودخانًا،
والعصارات العصارات، منها تتكون املائية باألجزاء األرضية األجزاء واختلطت الرتاب
نوع لكل أفردنا وقد والحيوان، والنبات املعادن هي التي للكائنات وَهيُوَىل مادة تكون
وبلوغها ونمائها ونشوئها وتركيبها منها تكوُّنها كيفية فيها وبينَّا مفردًة، رسالًة منها
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هذه إىل ورجوعها وبدئها واستحالتها وبالها فسادها كيفية ثم غاياتها، مدى أقىص إىل
منها. تتكون التي األربعة األركان

زمان يف واحد يشءٍ يف يجتمعان ال ضدان هما والفساد الكون بأن أخي يا واعلم
فسد فإذا منها، انخالعها هو والفساد الَهيُوَىل، يف الصور حصول هو الكون ألن واحد؛
أخرى، أُلبست صورة منها انتُزعت إذا الَهيُوَىل ألن آَخر؛ يشء يتكوَّن أن بد فال منها يشء
ذلك: مثال فساًدا، ي ُسمِّ أْدَون كانت وإن كونًا، ي ُسمِّ أرشف أُلبست التي كانْت فإن
غذاءً، يصريان والحب والثمار وثماًرا، حبٍّا النبات ويصري نباتًا، واملاء الرتاب يصري أن
النبات يحرتق أن والفساد حيوان، ذلك من فيكون وعظًما، ولحًما دًما يصري والغذاء

ترابًا. فيصري الحيوان ويموت رماًدا، فيصري
هو وما الفاسدات، الكائنات أحد نفسك به تختص الذي جسدك أن أخي يا واعلم
عنايتك وأكثر همتك كل تكوننَّ فال أُلبس كلباس أو ُسكنت كداٍر إال نفسك إىل بالنسبة
بد ال لباس وكل يخرب مسكن كل بأن تعلم فإنك اللباس، هذا وتطرية الدار هذه بتزويق
ومبدئها جوهرها معرفة وطلب نفسك أمر يف للنظر أوقاتك بعض اجعل ولكِن يبىل، أن
قيل: كما حال بعد حال لها تنتقل ولكن الوجود، أبدية خالدة جوهرة فإنها ومعادها،

إن��س��اُن ب��ال��ِج��س��ِم ال ب��ال��ن��ف��ِس ف��أن��َت ف��ض��اِئ��َل��ه��ا واس��ت��ك��ِم��ْل ال��ن��ف��ِس ع��ل��ى اج��ه��ْد

«إنما له: خطبة يف قال — عليه هللا صلوات — طالب أبي ابن أن الخرب يف ُروَي كما
إىل األرحام ومن األرحام، إىل األصالب من تُنَقلون داٍر إىل داٍر ِمن ولكن لألبد، ُخلقتُم

النار.» إىل أو الجنة إىل الربزخ ومن الربزخ، إىل الدنيا ومن الدنيا،

فصل

جرمانية، َهيُوَىل ال روحانية صورة وكله األرواح، عالم هي إنما الجنة بأن أخي يا واعلم
التغيري وال والفساد، الكون لها يعرض ال وغبطة، ورسور ولذة، وراحة محضة، حياة بل
ظنك فما الحيوان، هي الدار كانت فإذا يعلمون، كانوا لو الحيوان دار هي ألنها والبىل؛
هللا ذكر كما باالختصار إال عنهم الوصُف يقرص فإنه حالهم؟! كيف الدار بأهل أخي يا
َوتََلذُّ اْألَنُْفُس تَْشتَِهيِه َما ﴿ِفيَها فقال: ملسو هيلع هللا ىلص محمد نبيِّه لسان عىل كتابه يف — تعاىل —

َخاِلُدوَن﴾. ِفيَها َوأَنْتُْم اْألَْعنُيُ
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دائم هو الذي القمر فلك تحت التي األجسام عالم هي وجهنم النار أن أخي يا واعلم
ْلنَاُهْم بَدَّ ُجلُوُدُهْم نَِضَجْت ﴿ُكلََّما أهلها وأن والبىل، واالستحالة والتغيري والفساد الكون يف
هللا أنبياء زهد كما الدار هذه غرور يف أخي يا فاْزَهْد اْلَعذَاَب﴾، ِليَذُوُقوا َغرْيََها ُجلُوًدا
فاستعدَّ املقام، بدار ليسْت أنها علمَت فقد الحكماء، والفالسفة وأولياؤه — وجلَّ عزَّ —

األََجل. وتقاُرب العمر فناء قبل ُمجربًا وال ُمكرًها ال منك باختيار واالنتقال للرحلة
معرفة الدنيا عىل اآلخرة فضل تعرف أن بعد إال هذا لك يستوي ال أنه واعلم
يرغب وال العاجل الحارض يف يزهد ال أن اإلنسان ِجِبلَّة ألن تقليد؛ وال شك بال صحيحة

الحارض. العاجل عىل الغائب اآلِجل فضل معرفة بعد إال اآلِجل الغائب يف
املنزَّلة الكتب يف — تعاىل — هللا أنبياء إليه أشار ما طلب معرفة يف أخي يا واجتهد
وصفة أهلها وسعادة الجنان نعيم وصف يف معانيها املالئكة عن املأخوذة ألسنتهم عىل
وصف من رموزهم يف والحكماء الفالسفة أيًضا إليه أشار وما أهلها، وشقاوة النريان
ر تتصوَّ ولعلك أهلها، عىل ثنائهم وسوء األجسام عالم وذمهم أهلها، ومدح األرواح عالم
نفوسهم، جوهر بصفاء شاهدوا ما نفسك جوهر بصفاء وتشاهد روا، تصوَّ ما بعقلك
يف وترتقي العلماء، السعداء عيش وتعيش الجهالة، ورقدة الغفلة نوم من نفسك فتنتبه
أيها هللا وفقك السعداء، من اآلخرة يف وتكون السماء، ملكوت نحو همتُك وتعلو املعارف،

بالعباد. رحيم رءوف إنه للرشاد، البالد يف كانوا حيث إخواننا وجميع وإيانا األخ
النار وهي: القمر فلك دون هي التي األربعة األركان ذكر من فرغنا قد وإذ
إىل له املبلِّغة املقوِّمة الصور من واحدة كل يخص ما ووصفنا واألرض، واملاء والهواء
من يتحلَّل ما أول أن وأخربنا بعض، إىل بعضها استحاالت كيفية وبينَّا حاالته، أفضل
هي التي الكائنات ن تتكوَّ العصارات ومن العصارات، تنعقد البخارات ومن البخارات،
فيها نذكر أخرى برسالة بعدها ونبدأ الرسالة هذه فنختم والحيوانات، والنباتات املعادن
وهي أخرى، رسالة يف منها الجوِّ حوادث كيفية ونَِصف الهواء، يف الصاعدة البخارات

الجو. وحوادث العلوية اآلثار برسالة بة امللقَّ

العلوية.) اآلثار رسالة ويتلوها والفساد، الكون رسالة ت (تمَّ
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العلوية اآلثار يف الطبيعيات الجسمانيات من

الرحيم الرحمن هللا بسم

ُكوَن﴾ يُْرشِ ا أَمَّ َخرْيٌ آهللُ اْصَطَفى الَِّذيَن ِعبَاِدِه َعَىل َوَسَالٌم هلِلِ ﴿اْلَحْمُد

فصل (1)

األركان ذكر من فرغنا ملا أنه — منه بُروح وإيانا هللا أيَّدك — الرحيم البار األخ أيها اعلم
وتغيريات الجو حوادث العلوية باآلثار بة امللقَّ الرسالة هذه يف نذكر أن أردنا األربعة،
من كثريًا أن أْجل من ولكن فيها، الفلكية األشخاص بتأثريات حدوثها وكيفية الهواء
من يقع الربد وأن هناك، بحر من السماء من ينزل املطر أن يظنون العقالء الناس
َماءً َماءِ السَّ ِمَن ﴿َوأَنَْزْلنَا وجل: عز — بقوله ظنونهم صحة عىل يستشهدون ثم جبال،
معاني يعرفون وال بََرٍد﴾، ِمْن ِفيَها ِجبَاٍل ِمْن َماءِ السَّ ِمَن ُل ﴿َويُنَزِّ تعاىل: وقوله َطُهوًرا﴾،
طرًفا فيها نذكر أن احتَْجنا — ثناؤه جلَّ — كتابه آيات تفسري وال — سبحانه — قوله

والشبهة. الشكوك لنزول
املطر وأن الرءوس، عىل ما كل هو: العرب لغة يف السماء معنى بأن أخي يا واعلم
السحاب أيًضا ويُسمى الجو، يف الرتفاعها سماءً ى يُسمَّ والسحاب السحاب، من ينزل إنما
فوق بعضها أطوادها وركود الجبال، أركان كرتاُكم بعض فوق بعضه لرتاُكِمه جباًال
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مرتاكم مندوف قطن من جبال كأنها والخريف الربيع أيام يف ذلك يُرى كما بعض،
بعض. فوق بعضه

الطبيعة ماهية يف فصل (2)

والفالسفة الحكماء، من القمر فلك ُدون التي الكائنات الحوادث يف يتكلمون الذين كان
أفعالها ينكرون العلماء من أقواًما أن وكما الطبيعة، إىل كلها واألفعال اآلثار هذه ينسبون
الذين أن ونبنيِّ الطبيعة، قولهم معنى نذكر أن احتجنا أصًال أيًضا الطبيعة وينكرون

أفعاَلها. أنكروا ذلك فِمن يعرفوها، ولم الطبيعة معنى عليهم ذهب أفعاَلها أنكروا
قوى من قوة هي إنما الطبيعة أن — منه بروح وإيانا هللا أيَّدك — أخي يا واعلم
أجزائها جميع يف سارية القمر، فلك دون التي األقسام جميع يف منها منبثَّة الكلية النفس
هللا، بإذن الخليقة وتدبري العاَلم بحْفظ املوكَّلني املالئكة الرشعي باللفظ ى تُسمَّ كلها،
جلَّ — الباري بإذن األجسام هذه يف فاعلة وهي طبيعية، قًوى الفلسفي باللفظ وتُسمى
أنها وظنوا التسمية، هذه معنى عليهم ذهب إنما الطبيعة فعل أنكروا والذين — ثناؤه
الفريقني، من باإلجماع البتة له فعل ال جسم هو حيث من والجسم الجسم، نحو هة متوجِّ

قامْت. قد وبراهني ْت صحَّ قد بدالئل
حيٍّ ِمن إال الفعل يصح ال إنه يقولون الطبيعة فعل أنكروا الذين بأن أخي يا واعلم
كان إذا بجسم إال يكون ال القادر الحي أن يظنون ولكْن — صحيح قول وهو — قادر
وال شاكلها، وما والعلم والقدرة الحياة مثل بزعمهم تحلُّه بأعراض مخصوصة هيئة عىل
التي هذه وأن النفس، وهي مرئي، غري روحانيٍّا آَخر جوهًرا الجسم هذا مع أن يدرون
بفعلها النفس أعني فيه، تظهرها التي هي الجسم يف حالَّة بأنها األعراض من وصفوها

الجسم. يف
عليهم وَخِفي النفس، علم الطبيعة فعل أنكروا الذين عىل ذهب أنما أخي يا واعلم
الذين وأما وجودها، فأنكروا يجدوها، فلم بالحواس إدراكها طلبوا أنهم أْجل من معرفتها
األجسام، يف عنها الصادرة باألفعال ذلك عرفوا فإنما وجودها وأدركوا بالنفس أقرُّوا
فيه، الحالَّة لألعراض وال البتة له فعل ال ملجرده فوجدوه الجسم أحوال اعتربوا أنهم وذلك
لصانع وآالت أدوات بمنزلة للنفس فإنها وأعراضه الجسم وأما للنفس، كلها األفعال وإنما
جسمانية بأدوات فإنهم البرشيني، نَّاع الصُّ من ذلك يُرى كما أفعاَله ومنها بها يُظِهر
الذي الخشب يف أفعاله يُظِهر فإنه النجار؛ ذلك: مثال األشياء، يف صناعاتهم يُظِهرون
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وكلها شاكلها، وما واملثقب واملنشار كالفأس جسمانية وأدوات بآالت طبيعي جسم هو
لنفوسهم آالت وهي الطبيعية، األجسام من أيًضا هي الصناع وأجسام صناعية، أجسام
ورسالة الجسد تركيب رسالة يف بينَّا كما وأفعاَلهم، صناعتَهم بها يُظِهرون لها وأدوات

العملية. الصنائع
إال فعل ال وأنه الفلكية، الكلية النفس قوى من قوة وأنها الطبيعة ما بان قد وإذ
ومفعوالت وأدوات آالت كلها األجسام وأن األجسام، يف بقوتها أفعاَلها تفعل وأنها للنفس،
من وإخراجها واملعقوالت، املعلومات إدراك يف للنفس آالت والعلم الِفْكر أن كما لها،
ونقول القمر، فلك دون التي البسيطة األجسام ذكر إىل اآلن فنرجع الفعل، إىل القوة
الحيوان منها صانعٌة والصوَر، األشكاَل فيها فاعلٌة وهي للطبيعة، املوضوع الَهيُوَىل إنها
يدوم الفلك أن وذلك للصانع، كاألدوات لها الفلكية األشخاص وإن واملعادن، والنبات
ومطارح كواكبه وبحركات واحدة دورة ساعة وعرشين أربع كل يف األرض حول دورانه
ها فيُصريِّ املياَه يُحلِّل لها وإسخانها والبحار، األرض سطح عىل الهواء سمك يف شعاعاته
كما املزاجات منهما ويكون وتختلطان دخانًا، ها فيُصريِّ الرتاب أجزاءَ ويُلطِّف بخاًرا،

املصورين. أصباغ من يكون
تنقش الطبيعة املسماة األجسام جميع يف السارية الفلكية الكلية النفس قوى إن ثم
والنبات الحيوان هي التي الكائنات أجناس واألخالط املزاجات تلك من وتصوغ ر وتصوِّ
األركان هذه هيئة يف يحدث ومزاج اختالط أول كان وملا وجل، عزَّ — هللا بإذن واملعادن
نذكر أن احتْجنا استحالته، ورسعة انفعاله لسهولة الجو وحوادث الهواء تغيريات هو
رسالة يف بينَّا قد إنا فنقول: األرض، بقاع حال ثم املياه، حال ثم أوًال، الهواء حال
من سمكها وأن جهاتها، جميع من األرض بكرة محيطة الهواء كرة أن والعالم السماء
ونصفها، مرة عرشة ست األرض قطر مثل القمر فلك أدنى إىل األرض سطح ظاهر
٣٥٧٥٨ الهواء سمك فيكون فرسًخا، وستون وسبعة ومائة ألفان األرض قطر أن وذلك

فرسًخا.
ييل مما إحداها متباينات، طبائع بثالث ينفصل الهواء سمك بأن أخي يا واعلم
هو القمر فلك ييل الذي الهواء أن وذلك بينهما، الوسط هي واألخرى األرض، سطح
ى يُسمَّ الربودة غاية يف بارد الوسط يف والذي األثري، ى يُسمَّ الحرارة غاية يف سموم نار
النسيم، ى يسمَّ موضع دون موضع يف املزاج معتدل األرض سطح ييل والذي الزمهرير،
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معه دورانه لدوام القمر لفلك املماسَّ الهواء أن هو الثالث الطبائع هذه اختالف يف والعلة
إىل منهبًطا كان ملا إنه ثم سموًما، ناًرا صار حتى شديًدا حميًا َحِمي قد حركته ورسعة
كذلك يزال فال الربودة، غلبت الحرارة قلَِّت وكلما لحرارته، وأقل لحركته أبطأ كان أسفل
املزاج معتدل األرض سطح ييل والذي زمهريًرا، ى تُسمَّ التي الربودة غاية يف يَِصري أن إىل
شيئًا إال الزمهرير كرة إىل باإلضافة األثري كرة سمك يكون وال موضع، غري موضع يف
وانعكاسها األرض سطح عىل والكواكب والقمر الشمس شعاعات مطارح ولوال يسريًا،
كما سواه، ا ممَّ برًدا أشد األرض سطح لظاهر املماسُّ لكان له وإسخانها الهواء يف
الهواء فيربد كله ليًال أشهر ستة هناك يصري أنه وذلك الشمال، قطب تحت ذلك يعرض
مقابلة يف وأما والنبات، الحيوان ويهلك ويغلظ الجو ويظلم املياه وتجمد شديًدا برًدا
إرشاق فيدوم كله، نهاًرا الستة األشهر هذه يف يكون الجنوب قطب ييل مما املوضع هذا
إسخانًا ويسخن فيحمى الهواء، يف شعاعاتها انعكاس ويتصل البقاع، تلك عىل الشمس
يف الشمس أن هي أخرى وعلٌة والنبات، للحيوان محرقة سموًما ناًرا يصري حتى شديًدا،
وأما القوس، آخر يف حضيضها ألن األرض؛ من قريبة تكون البقاع لهذه مسامتتها وقت
كله، نهاًرا أشهر ستة أيًضا يكون الشمال قطب تحت فإن الشمالية الربوج يف كانت إذا
بعيدة تكون ألنها الجنوب؛ قطب تحت التي البقاع كإسخانها البقاع تلك تسخن ال ولكن

الجوزاء. آِخر يف أْوَجَها ألن الفلك؛ يف مرتفعة األرض من
قطر مقدار الحضيض يف ُقرِبها وبني األْوج يف بُعدها بني بأن أخي يا اعلم ثم
األرض من العامر صار هذا أْجل ومن فرسًخا، ٢١٦٧٥٥ مقداره وهذا مرة، مائة األرض
رأس ممر بني وهو درجة، وستني وست نيف إىل االستواء خط من الشمايل الربع يف
الربع هذا ويف الرأس، سمت عىل الخضيب الكف ممر حيث إىل الرأس سمت عىل الحمل
املدن من إقليٍم كل يف ما فيها ووصفنا جغرافيا، رسالة يف بينَّا كما السبعة، األقاليم

واألنهار. والبحار والجبال
هذه ويف أكثر، النسيم الهواء من يخرتق األقاليم هذه سمت عىل أن أخي يا واعلم
وذلك ترتفع، ما وأكثر والنسيم الغيم كرة سمك نذكر أن ونريد الطبائع، تعتدل البلدان
الشمس شعاعات زوايا بحسب ذلك من ينقص وتارًة وارتفاعه، سمكه يف يزيد تارًة
بحسب أيًضا وذلك والصيف، الشتاء وأيام وأنصافه النهار طرَيفِ يف املنعكسة والكواكب

البقاع. سمت عىل وممراتها اآلفاق من والكواكب الشمس ارتفاعات
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فصل

وجه من والشمس الكواكب شعاعات انعكاس من تحدث التي الزوايا بأن أخي يا واعلم
واألرض للمياه مسخنة كلها الزوايا وهذه ومنفرجة، وقائمة حادَّة أنواع: ثالثة األرض
وملا املنفرجة، ثم القائمة، ثم ة، الحادَّ الزوايا إسخانًا أشدها ولكن لها، محركة والهواء
بعض، من أحدَّ بعضها والحادة بعض، من انفراًجا أشدَّ بعضها املنفرجة الزوايا كانت
تكون ومتى منفرجة، الزوايا تكون متى نبنيِّ أن احتْجنا متساوية كلها القائمة والزوايا

حادة. تكون ومتى قائمة،
عىل وأرشقت كان، كوكب أي أو القمر أو األفق من الشمس ابتدأِت إذا إنه فنقول:
ثم االنفراج، غاية يف منفرجة تنعكس كلها شعاعاتها زوايا فإن والبحار، األرض سطح
وأربعني خمًسا االرتفاع صار إذا حتى وتضايََقْت، انفراُجها قلَّ ارتفعْت كلما تزال ال
االرتفاع زاد فإذا حسب، البقعة تلك يف قائمة كلها الشعاع انعكاس زوايا صارت درجة
ِحدَّة، الزوايا زادت ارتفاُعها وزاد ارتفعْت وكلما ة، حادَّ وصارْت وضاقْت الزوايا نقصِت
ناحية إىل زالْت فإذا األضالع، وتلتقي الزوايا فتنطبق البقعة الكواكب تُساِمت أن إىل
الشمس انحطت وكلما ة، الِحدَّ غاية يف الحادة الزوايا وانفتحِت األضالع انفصلِت املغرب
خمًسا املغرب جهة من االرتفاع يصري أن إىل انفراًجا الزوايا ازدادِت كان كوكب أيُّ أو
عن االرتفاع نقص فإذا أخرى، مرة قائمة كلها الزوايا وتصري ثانية، مرة درجة وأربعني
املغرب إىل الكواكب انحطَِّت وكلما منفرجة، كلها الزوايا صارت درجة وأربعني خمس
أْجل فِمن غدوة، كانت كما االنفراج غاية يف كلها فتصري املغرب، وقت إىل الزوايا انفرجت
تكون والعشيَّات بالغدوات الزوايا ألن طرَفيْه؛ من حرارة أشدَّ النهار أنصاف صارْت هذا
ما متوسًطا الجو ويكون قائمة، الوقتني بني وفيما حادة، النهار أنصاف ويف منفرجة،
نهار أنصاف تكون كما الحر شديدة الشتاء نهار أنصاف تكون وال والربد، الحر بني

درجة. وأربعني خمًسا يبلغ ال الشتاء يف الشمس ارتفاع ألن الصيف؛
كرة سمك يكون ما أكثر إن نقول: فإنا ذكره إىل احتْجنا ما ِذْكر من فرْغنا قد وإذ
الدليل ومن األرض، سطح يطابق ما وأقله الهواء، يف ارتفاًعا ذراع ألف عرش ستة النسيم
ال األرض يف يوجد جبل أعىل أن هو املقدار هذا النسيم كرة سمك يكون ما أكثر أن عىل
الغيوم ارتفاع يبلغ ال الجبال هذه أعىل وأن املقداَر، هذا الهواء يف رأسه ارتفاُع يُجاِوز
حرارة هي الهواء يف للغيوم الرافع ألن هناك؛ املفرط الربد شدة يمنعها وإنما رءوسها
سطح من الشعاعات تلك وانعكاس شعاعاتها بمطارح له الكواكب إسخان من الجو
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سطح عىل الزوايا يتكون ما أحد وأنه قبُل، بينَّا كما حادة زوايا عىل والبحار األرض
وتقبل وتتسع تنفرج الزوايا تلك أضالع فإن ارتفع كلما فإنه الهواء يف فأما األرض،

هناك. الربد فيغلب العلو يف تأثريها ويضمحل ِفعلُها ويضعف هناك التسخني
والظلمة النور هو واالستحاالت التغيريات من الهواء يقبل ما أول أن أخي يا واعلم
املتصاعدة البخارات كثرة من الرياح اختالف من فيه يحدث ما ثم والربد والحر
والربوق والرعود والغيوم والضباب والهاالت الزوابع وتتبعها املطبقة الساطعة والدخانات
قزح وقوس والربد والثلوج والصقيع والندى والطل األمطار ثم والهزات، والصواعق
البحار يف والجزر واملد البحار هيجان من هذه يتبع وما األذناب، وكواكب والشهب

واألنهار.
يف بعُضها يحدث كان ملَّا الجو يف تكون التي التغيريات هذه أن أخي يا واعلم
وبعضها األثري كرة سمك يف وبعضها الزمهرير كرة سمك يف وبعضها النسيم كرة سمك
حال برشح أوًال ونبدأ واحدة، واحدة تفصيلها إىل تحتاج بينها املشرتكة السطوح يف
والهواء املاء سطح مثل فاملشرتكة ومتداخلة مشرتكة نوعان السطوح أن وذلك السطوح.
أحدهما يفصل مشرتك فاصل إال الجسمني بني ليس فإنه واملاء الدهن بني الذي والسطح
الطني يف الواقف املاء سطح فمثل املتداخل السطح وأما فقط، وهميٍّا فصًال اآلخر عن
فال الرتاب، ألجزاء متداخلة املاء وأجزاء املاء، ألجزاء متداخلة األرضية األجزاء فإن والرمل

بينهما. يفصل مشرتك فاصل بينهما يكون
ال ما ومنها نْي، املتماسَّ الجسمني طبيعة يُقاِرب ما السطوح ِمن أن أخي يا واعلم
سائر من ألطف األجزاء تلك فإن الهواء ييل مما أسفل من الهواء سطح مثل يقارب
عندنا التي بالنريان املحيط الهواء سطح وكذلك األرض، ييل مما أسفل تيل التي األجزاء
الهواء ييل مما النار سطح وكذلك النار، عن البعيدة أجزائه سائر من أسخن يكون فإنه
الحديد مثل الصلبة األجسام سطوح وأما الباقية، أجزائه سائر من حرارة أقل به املحيط

الوصف. هذا لها يعرض فال تجاورت إذا شاكلها وما والحجر والخشب
الذي األثري كرة سطح إن نقول فإنا ذكره إىل احتجنا ما ذكر من فرغنا قد وإذ
كلها، والكواكب األفالك أكر سطوح وكذلك األجزاء، متداخل غري مشرتك القمر فلك ييل
مشرتك، غري متداخًال سطًحا واألثري الزمهرير كرة بنَْيَ أن الطبيعيني من كثري ظن وقد
كرة وبني النسيم كرة سطح بنَي ا فأمَّ بعُد. نبنيِّ كما هو بل ظنوا؛ كما األمر وليس
سطح وأما واألرض، والهواء النار كسطح متداخل بل مشرتك؛ غري أنه فنبنيِّ الزمهرير
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بحسب األرض عمق إىل أيًضا األجزاء متداخل أنه فتَبنَيَّ األرض ييل مما النسيم كرة
الدليل ومن ذلك، من أكثر إىل يدخل وال يقف ثم ما، نهاية إىل األرضية األجزاء تخلخل
النسيم لرتويح يحتاجون ربما إنهم حتى أسفل، إىل املعادن لحافري يعرض ما ذلك عىل
النسيم انقطع فمتى هناك، رسجهم ويُيضء النسيم ليستنشقوا واألنابيب باملنافخ هناك
املواضع يف يكون أن يمكن وال فمات، املعادن يف كان َمن واختنق رسجهم ُطفئت لعارض

الحيوان. رسالة يف بينَّا كما حيوانات، النسيم يخرتقها ال التي
السيالن رسيع الحركة خفيف األجزاء لطيف واقف بحر الهواء أن أخي يا واعلم
قبوله كيفية واملحسوس الحاسِّ رسالة يف بينَّا وقد والحوادث، للتغيريات القبول سهل
والفساد، الكون رسالة يف والحر الربد قبوله وكيفية والروائح، واألصوات والظلمة للنور
واختالف وجهاتها أنواعها وكمية الرياح حدوث كيفية الفصل هذا يف نَِصف أن ونريد
كيفية أيًضا ونبنيِّ بلد، دون بلد ويف وقت دون وقت يف لها املحرِّكة العلة وما تصاريفها،
حتى السحاب تهز وكيف الجبال، ورءوس والقفار الرباري إىل البحار من الغيوم سياقة
بالكواكب واتصاالته ومنازَله القمر حاالت نذكر أن ذلك قبل نحتاج ولكن القطر، يهطل
إن فنقول: الرياح لكون املوِجبة والتسخني والدخانات البخارات إلثارة امُلوِجبة هي التي
َحتَّى َمنَاِزَل ْرنَاُه َقدَّ ﴿َواْلَقَمَر تعاىل: هللا ذكر كما منزًال وعرشين ثمانية الفلك يف للقمر

اْلَقِديِم﴾. َكاْلُعْرُجوِن َعاَد
ويف األربعة، األركان هذه يف تأثريُها يَظَهر خواصَّ املنازل لهذه أن أخي يا واعلم
بالكواكب اتصاالت أيًضا والكواكب وللشمس بليلة، وليلة بيوم يوًما نزوله عند املكنونات
النجوم، كتب يف مذكورة وهي رشحه، يطول فيها وتأثريها فعلها، يقوِّي ببعض بعضها
يقوى ما املنازل تلك ِمن أن وذلك الفصل، هذا يف ذكره من بد ال ما منها نذكر ولكن
إثارة يف أفعالُه يقوى ما ومنها واآلجام، والبطائح البحار من البخار إثارة يف أفعالُه
املاء، وزيادة الهواء تربيد يف فعلُه يقوى ما ومنها والرباري، األرض وجه من الدخانات
القمر نزول اتفق إذا وخاصة املياه، ونقصان الهواء إسخان يف فعلُه يقوى ما ومنها

املنزل. لخاصية فعلُه مشاِكل بكوكب واتصاله بمنزل
أن كما الست، الجهات إىل بحركته الهواء تموج سوى شيئًا ليست الريح أن واعلم
أن وذلك األربع، الجهات إىل أجزائه وتدافع املاء حركة سوى شيئًا ليست البحر أمواج
لطيفة الهواء وأجزاء الحركة، ثقيلة غليظة املاء أجزاء أن غري واقفان، بحران والهواء املاء

الحركة. خفيفة
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والرباري البحار من البخار صعود أن هو الهواء حركة أسباب أحد أن أخي يا واعلم
أصعدتْها يابًسا دخانًا والقفار الرباري ومن رطبًا، بخاًرا البحار من أثار والقفار
للبخارين املكان فيتسع الجهات، إىل بعًضا بعُضه الهواء فيدفع الهواء، يف بحرارتها
صعدت إذا األجزاء تلك ألن الرياح؛ منه كانت أكثر اليابس الدخان كان فإن الصاعدين،
ذلك عند عطفْت فوق إىل الصعود عن الزمهرير برد ومنعها وبردت النسيم كرة أعىل إىل

املختلفة. الرياح منها فكانت األربع، الجهات إىل الهواء ودافعِت أسفل إىل راجعة
نوًعا، عرش أربعة جملتها ولكن الست، الجهات يف التصاريف كثرية الرياح أن واعلم
وذلك والشمال، والجنوب والدبور الصبا وهي: أربع، الناس جمهور عند منها املعروف
من ج تموَّ وإذا با، الصَّ ريح ج التموُّ ذلك ى يُسمَّ املغرب إىل املرشق من ج تموَّ إذا الهواء أن
وإذا َدبُوًرا، ى يسمَّ املرشق إىل املغرب من ج تموَّ وإذا ن، التيمُّ ى يسمَّ الشمال إىل الجنوب
الجهات هذه بني إىل تداُفُعه كان ما فأما الجربيا، ى يسمَّ الجنوب إىل الشمال من ج تموَّ

أنواع. ثمانية وهذه النكباء، ى فيسمَّ
تلتقيان ريحان وهما الزوابع، تكون فمنها فوق، إىل أسفل من تهبُّ التي وأما

والثقب. البالليع يف نزوله وعند الكرادات، يف املاء يلتقي كما وتصعدان
وذلك عاًدا، أهلكْت التي َرص ْ الرصَّ الريح فمنها أسفل إىل فوق من تهبُّ التي وأما
النسيم كرة فوق التي الزمهرير كرة من الَغيْم خلل من ديارهم غربي عليهم نفَخْت أنها
وجهات أنواعها وكمية الريح ماهية ذكرنا وإذ تعاىل، هللا ذكر كما ولياليها أيام ثمانية
أن وذلك منها، الغرض وما الجهات، يف تصاريفها علة نذكر أن نريد فإنَّا هبوبها،
البعيدة البلدان إىل البحار سواحل من الغيم تَُسوق أن هو تصاريفها من األغراض أحد
املسطوحة الطوال الشامخة الجبال من األغراض أحد فإن وأيًضا بها، املقصودة والرباري
السحاب َسْوق من الرياح تمنََع أن هو وشماًال وجنوبًا وغربًا رشًقا األرض بسيط عىل
الرياح ملنع تقوم الراسيات الجبال هذه أن وذلك بها، املقصودة والرباري البلدان غري إىل
لألنهار والربيدات املسنات مقام بها املقصودة الجهة إال الجهات، كل إىل تنرصف أن
أن وذلك بها، املقصودة واملواضع املزارع إىل إال املياه، تفيض أن لها املانعة والسواقي
الطوال الجبال هذه تكن لم ولو البحر، سواحل من بعيدة والرباري البلدان من كثريًا
البلدان تلك إىل واألمطار السحاب وصلت ملا للغيوم السائقة للرياح املانعة الشامخة
اآلجام إىل فاضت وبريدات مسنات لها تكن لم إذا والسواقي األنهار أن كما والرباري،
تُحَفر بأنهار إال البعيدة البلدان إىل تبلغ فال بها االنتفاع يقل حيث والبطائح والغدران
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وأهوية مغارات أجوافها يف أن وذلك آَخر: غرض الشامخة الجبال ولهذه تُعَمل، وبريدات
تلك يف املياه غاضِت وذابت والثلوج األمطار رءوسها يف الشتاء يف هطلت فإذا واسعة،
تخرج ضيقة منافذ الجبال تلك أسفل ويف كاملخزونة، فيها وصارْت واألهوية، املغارات
وتجتمع جداول منها وتجري العيون، وهي واألهوية، املغارات تلك يف املخزونة املياه منها
فتسقي والسوادات والقرى املدن بني تجري وأنهار أودية منها وتسيل بعض إىل بعضها
العشب ومواضَع واألشجاَر الزروَع ممرها يف والغدران واآلجام البحار إىل راجعة وهي
وتصعدها الشمس وتلطِّفها والغدران واآلجام البحار إىل ينصبُّ منها يفضل وما والكأل،
املقصودة املواضع إىل الرياح وتسوقها والسحاب الغيوم منها وتكون الرأس من بخاًرا

العليم. العزيز تقدير ذلك أبًدا، دأبها وذلك أول، عام كان كما بها

فصل

فيها، وتفكَّْر الحكمية، الربانية والسياسة الكلية، اإللهية العناية هذه إىل أخي يا فانظر
البصرية، عني لها وتنفتح الجهالة، ورقدة الغفلة، نوم ِمن تنتبه نفَسك لعلَّ واعتِربْها،
الَجَسد بعني نظَرْت كما األمور، لهذه املدبِّر الحكيم الصانع هذا إىل العقل بنور فتنظر
تعاىل — هللا مدحهم الذين الشاهدين من فتكون ذكرها، يف نحن التي املصنوعات هذه إىل
أََلْسُت أَنُْفِسِهْم َعَىل ﴿َوأَْشَهَدُهْم وقال: يَْعَلُموَن﴾ َوُهْم ِباْلَحقِّ َشِهَد َمْن ﴿إِالَّ فقال: —
َقاِئًما اْلِعْلِم َوأُولُو َواْلَمَالِئَكُة ُهَو إِالَّ إَِلَه َال َُّه أَن هللاُ ﴿َشِهَد قال: ثم َشِهْدنَا﴾ بََىل َقالُوا ِبَربُِّكْم
الغيوم فسنذكر الرياح، ذكر من فرغنا قد وإذ اْلَحِكيُم﴾ اْلَعِزيُز ُهَو إِالَّ إَِلَه َال ِباْلِقْسِط
كانت إذ والربد، والربوق والرعود والسحاب والطل والضباب والجليد والنََّدى واألمطار

قبُل. ذكرنا كما الصاعدة البخارات موادُّها
ويكون الجهات، إىل الهواء وتدافع الهواء، يف البخارات ارتفعت إذا أنه أخي يا واعلم
فوق ومن مانعة، شامخة جبال له ام ُقدَّ من ويكون جهة، من أكثر جهة إىل تدافعه
يكثران البخاران يزال فال متصلة، البخاَريْن مادة أسفل ومن مانع، الزمهرير برد له
ويكون يسخن حيث بعض، يف بعضها البخاَريْن أجزاء وتتداخل الهواء، يف ويغلظان
أجزاء ْت وانضمَّ البخاَريْن، أجزاء بردت السحاب ارتفع وكلما مرتاِكم، مؤلَّف سحاب منها
رطبًا بخاًرا كان وما ريًحا، يابًسا دخانًا كان ما وصار بعض، إىل بعضها الرطب البخار
فتهوي وتثقل برًدا قطًرا بعضوتصري إىل بعضها املائية األجزاء تلك تلتئم ثم وأنداءً، ماءً
الرطب البخار ذلك صعود كان فإن مطًرا، حينئٍذ ى فتُسمَّ السفل، إىل العلو من راجعة
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فأوًال، أوًال جمدها بل الهواء، يف البخارات تصعد أن منع الربد شديد والهواء بالليل
البخارات تلك ارتفعت وإن وطل، وصقيع نًدى ذلك من فيصري األرض وْجه من وقرَّبها
القطر جمد مفرًطا الربد كان وإن رقيًقا، سحابًا صارت الربد لها وعرض قليًال الهواء يف
املائية األجزاء يجمد الربد أن ذلك الثلج، أو الجليد ذلك من فكان الغيم حلل يف الصغار
األرض وجه عىل لها يكون ال ذلك أْجل فِمن بالرفق، فينزل الهوائية باألجزاء ويختلط
وتراكم العلو يف البخار ارتفع دفيئًا الهواء كان فإن واملطر، للربد يكون كما شديد وْقع
من جبال كأنها والخريف الربيع أيام يف يُرى كما بعض، فوق بعضها طبقات السحاب
غلظ فوق من الزمهرير برد لها عرض فإذا بعض، فوق بعضها مرتاكمة مندوف قطن
الثقل لها وعرض قطًرا، وصارت بعض إىل بعضها األجزاء وانضمت ماء، وصار البخار
إىل بعضها الصغار القطر تلك وتلتئم ترتاكم ثم السحاب، سمك أعىل من تهوي أخذت
يف مفرط برد لها عرض فإن كبريًا، مطًرا صارت أسفلها من خرجت إذا حتى بعض،
السحاب أعىل من منها كان فما األرض، إىل تبلغ أن قبل برًدا وصارت جمدت طريقها

الربد. مع مختلًطا مطًرا كان السحاب أسفل من كان وما برًدا، يصري الذي هو
وكيفية البخاَريْن، صعود وصفنا كيفية ويتصور قولنا، صْدَق يعَلم أْن أحبَّ وَمن
يعمل وكيف وتقطريها، املياه تصعيدات إىل فلينظر القطر ونزول منها، السحاب تأليف
البخارات ومثل شاَكَلها، وما املصعد والخل الورد ماء تصعيد مثل أصحابها منها
كرة سطح أن وذلك سقوفها، من املاء تقطري وكيفية الحمامات بيوت يف الصاعدة
البخارين ملنع تقوم البحار حوايل الشامخة والجبال النسيم كرة ييل الذي الزمهرير
الحمامات حيطان يَا ويتغشَّ دا، يتبدَّ أن واألمطار السحاب منهما ن يتكوَّ الذين الصاعدين
القرع مقام تقوم فإنها وأيًضا ، ويتغىشَّ يتبدَّد أن فيها الصاعد البخار ملنع وسقوفها
عقاقريَهم الصنعة أصحاب يدبِّر هذين وبمثل وتقطريها، رطوباتها تصعيد يف واألنبيق

مياهها. وتقطري رطوباتها تصعيد يف
األبصار إىل يسبق الربق ولكن واحد، وقت يف يَحُدثان فإنهما والرعود الربوق وأما
جسماني واآلَخر الضوء، وهو الصورة روحاني أحدهما ألن املسامع؛ إىل الصوت قبل
البخاران فهي حدوثهما علة وأما واملحسوس، الحاسِّ رسالة يف بيَّنَّاه كما الصوت، وهو
هو الذي اليابس، البخار عىل الرطب البخار والتفَّ الهواء يف اختلطا إذا الصاعدان
اليابس البخار فانحرص وضغطهما، الرطب البخار عىل الزمهرير برد واحتوى الدخان،
وانخرق دفعة، الخروج وطلب الرطب البخار جوف يف واْلتََهَب الرطب، البخار جوف يف
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احتوْت إذا الرطبة األشياء تتفرقع كما اليابس الدخان حرارة من وتفرقع الرطب البخار
كما الجهات، جميع إىل واندفع الهواء يف َقْرع ذلك من وحدث واحدة، دفعة النار عليها
اليابس البخار ذلك خروج من وانقدح الصوت كيفية واملحسوس الحاسِّ رسالة يف بينَّا
رساج من أُدِني إذا املطفأ الرساج دخان من يحدث كما الَربْق، ى يُسمَّ ضوء الدخاني
السحاب جوف يف ويدور ريًحا، ويصري البخار ذلك يذوب وربما ينطفئ، ثم مشتعل
وربما ريًحا، املنتفخ الجوف من تسمع كما وتقرُقٌر، َدِويٌّ له فيُسَمع الخروج، ويطلب
الصاعقة، صوت ى يُسمَّ هائل صوت ذلك من فيكون بشدة واحدة دفعة السحاب ينشقُّ

ه. فيشقُّ ثقيل حجر عليه وقع إذا املنفوخ الزِّقِّ من يحدث كما

فصل

سمك جعل بأْن — جاللُه جلَّ — الباري ورحمة اإللهية العناية لوال أنه أخي يا واعلم
وجعل إليه، الحاجة بمقدار األرض عن بعيًدا مرتفًعا السحاب ومركز عاليًا، النسيم كرة
شأن من وجعل فوق، إىل الصعود البخار يطلب أن انخرق إذا السحاب شأن من
بأسماع ْت أرضَّ الرعد أصوات لكانت فوق، إىل حركته تكون أن حدث إذا الهواء قرع
إذا السحب أن وذلك األحايني؛ بعض يف ذلك يكون كما وقتََلتْها، الضعيفة الحيوانات
الرعود األرضوتحدث من تقرب حتى أسفل إىل بعًضا بعضها يضغط وتكابست تراكمت
صوت ذلك من فيكون األرض، وجه إىل ويندفع الهواء ويقرع أسفل من السحاب ويخرق
كما أيًضا، الناس ومن منها، القريبة الحيوانات من كثريًا تقتل فإنها الصاعقة، هو هائل
ِمن أن وذلك أيًضا، الربوق حكم وكذلك — السالم عليهما — وصالح شعيب بقوم ُفعل
األرض، إىل منحطَّة رجعت املرتاكم السحاب منعها فإذا فوق، إىل تتحرك أن النار شأن
نار ألنها الرخوة؛ األجسام تُحَرق ما قلَّ ولكن والنبات، الحيوان من عليه أتَْت ما فأحرقْت
عليها تتغلَّب وتمانُعها أجزائها فلتكابُس الصلبة األجسام وأما مسامها، يف تنفذ لطيفة
املطر عىل تدل فإنها والقمر، الشمس حول تكون التي الهالة وأما وتَحِرقها، بها وتذوِّ
إىل البخار يرتفع ما وقت النسيم كرة سطح أعىل يف تحدث أنها وذلك الهواء، ورطوبة
انعكس السطح ذلك عىل أرشقتا إذا َيْن النريِّ أن وعلَّتُها الغيم؛ منه يتألَّف ويأخذ هناك
عىل إرشاقها من يحدث كما دائرة االنعكاس ذلك من وحدث فوق، إىل هناك من شعاعها
وراء من يشف كما الرقيق الغيم ذلك تحت من الدائرة تلك رسم ويشف املاء، سطح
الحجر مسقط بها يمر التي للبقعة مسامتًا الدائرة تلك مركز ويكون والزجاج، البلور
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ذلك يمرُّ ن ممَّ الناظرين من كان َمن فكل األرض، مركز إىل النريين مركز من الخارج
خارًجا كان وَمن رأسه، فوق من الدائرة تلك مركز يرى فإنه سواء، رأِسه سمِت عىل النريِّ
ُقْطر ويكون ملوضعها، املقابلة الجهة يف مركزها يرى فإنه الجهات، إحدى إىل تحته من
ما أكثر وتقديُرها َكثَُر، أو السمك ذلك قلَّ مرتني، البخار كرة سمك مثل أبًدا الدائرة هذه
ذراع ألف عرش ستة يكون ما أكثر النسيم كرة سمك ألن ذراع؛ ألف وثالثني اثنني يكون

قبُل. بينَّا كما
وال مشبًَّعا، الهواء ترطيب عند النسيم كرة سمك يف يحدث فإنه ُقَزح قوس وأما
وطرفاه الزمهرير، كرة سطح ييل مما فوق إىل وحدبته قائًما، منتصبًا إال وضعه يكون
ملوضع املقابلة الجهة يف النهار طرَيفِ يف إال يحدث يكاد وال األرض، وجه ييل مما أسفل إىل
تكون أن إال الدائرة، محيط نصف من أقل إال منها يَُرى وال مغربًا، أو مرشًقا الشمس
الخط ألن سواء؛ الدائرة محيط نصف يف تَُرى ذلك عند فإنها سواء األفق يف الشمس
فرُيى الدائرة، هذه ومركز األرض وجه ييل ا مماسٍّ يمر الشمس جرم مركز من الخارج
نصف ِمن أقلَّ تُرى فإنها مرتفعة الشمس كانت وإذا مستويًا، منتصبًا قائًما القوس
مائًال يكون القوس ألن وأصغَر؛ أقلَّ القوس كان أكثر االرتفاع كان كلما الدائرة محيط

الشمس. ملوضع املقابلة الجهة إىل منحطٍّا
ذكُرها تقدَّم التي الهالة دائرة ُقْطر وبني القوس هذا َوتَر بني أن أخي يا واعلم
ذلك أجزاء عىل الشمس إرشاق أيًضا فهي القوس هذا حدوث علة وأما متساوية، نسبة
أصباغه وأما الشمس، ناحية إىل منه شعاعها وانعكاس الهواء يف الواقف الرطب البخار
والرطوبة والربودة الحرارة هي التي األربع، للكيفيات مطابقة أربعة فهي تُرى التي
ولفصول واألرض، واملاء والهواء النار هي: التي األركان األربعة ولخاصية واليبوسة،
وهي: األربعة األخالط وملشابهة والربيع، والشتاء والخريف الصيف وهي: األربعة الزمان
القوس هذه ألن والشجر؛ النبات زهر ألوان وملشاكلة والبلغم، والدم والسوداء الصفراء
وزكاء والكأل، العشب وكثرة الهواء، ترطيب عىل تدل مشبعة أصباغها وكانت حدثْت إذا
للحيوان الطبيعة قدَّمتْها كالبشارة ورؤيتها ظهورها فيكون الزرع، وحب الشجر ثمر

وخصبه. الزمان بِريف منِذرة والناس
وصفرتها السنة تلك يف الدماء إهراق عىل تدلُّ ُحْمرتها أن وهو العامة يقوله ما وأما
حسب وعىل الخصب، عىل تدل وُخْرضتها الجدب، عىل تدلُّ وُزْرقتها األمراض، عىل تدل
بينَّا وقد وفرعه، أصله عىل الزاجر عند دليًال يكون هذا فإن داللتها، تكون وقلَّتها كثرتها

والفراسة. الزجر رسالة يف ذلك
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والزرقة دونها، والصفرة الصفرة، فوق تكون أبًدا الحمرة فإن ألوانها ترتيب وأما
السفيل القوس يف األلوان هذه ترتَّبْت دونها أخرى قوًسا وجدَت فإن الخرضة، دون
الهندسية باألشكال املرتاضون إال يفهمه ال ألنه يطول؛ ذلك يف العلة ورشح ذلك، عكس

التأليفية. والنَِّسب الطبيعية واألمور
ستة من أكثر الجو يف األرض وجه من يرتفع ال السحاب أن تقدَّم فيما بينَّا وقد
وقت يف الندرة يف ذلك ولكن األرض، لوجه ا مماسٍّ كان ما أقربه وأن ذراع، ألف عرش
ا مماسٍّ مارٍّا بلد كل ويف وقت كل يف السحاب كان لو ألنه بلد؛ دون وبلد األوقات، من
ذلك يُرى كما ف الترصُّ من الناَس ومَلنََع والنبات، بالحيوان ذلك ألرضَّ األرض لوجه
وطربستان واألنطاكية البرصة مثل البحار سواحل من القريبة البلدان ويف الضباب، يوم
والضباب واملطر الطل جاء إذا حتى اإلنسان، يكون ما أغفل يرى البحار من لقربها
السحاب كان لو وأيًضا واألمتعة، الثياب وتبتلُّ النفس، ويأخذ الصدر، يضيق ما مقدار
بعيًدا كان ولو وأسماعها، الحيوان بأبصار والربق الرعد األرضألرضَّ وجه من قريبًا كله
مفاجأة، تجيء والثلوج األمطار لكانت يُرى يكن لم بحيث الهواء، يف االرتفاع شديد
رضر ذلك يف يكون فكان منها، للتحرُّز مستعدِّين غري غافلون عنها والحيوان والناس

عام. عظيم
الربانية؟ والعناية اإللهية الحكمة هذه يف وتفكر الطبيعة فعل إىل أخي يا تنظر فال
ا، جدٍّ قريب وال مفرط بعيد فال إليها؟ الحاجة بمقدار الهواء يف األشياء هذه رفعت كيف

والنبات. والحيوان الناس عىل رضر األمرين كال يف كان إذا

فصل

أبًدا متصل البخارين صعود ألن فهو الصيف؛ يف وقلَّتها الشتاء يف األمطار كثرة علة فأما
الشتاء. يف منهما أكثر الصيف يف الشمالية األقاليم من يليه وما العراق، يف

إال الكائنات من يشء يتكون ال علل أربع القمر فلك تحت كائن لكل أن أخي يا واعلم
واألخرى: فاعلية، علة واألخرى: صورية، علة واألخرى: هيوالنية، علة إحداها: كلها؛ بها

تمامية. علة
الصاعدان البخاران فهما يتبعهما؛ وما واألمطار للسحاب الهيوالنية العلة فأما
تقدَّم كما شعاعاتها بمطارح والكواكب الشمس هي لها الفاعلية العلة قبُل، وَصْفنا كما
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والعلة الجو، برد لذلك الفاعلية والعلة وجمودهما، البخارين َعْقد الصورية والعلة ذكُرها،
الحيوان. منه ويتغذى النبات، وينبت األرض تبتلَّ لكيما األمطار؛ تكون التمامية

رأس سمت من وتقرب الشمالية الربوج يف أشهر ستة تقيض الشمس كانت وملا
الرياح وتدفعها وتتغىش البخارات فتتحرك شديًدا، إسخانًا الهواء جو فيسخن البالد هذه
يربد البالد تلك سمت من بعيدة تكون الشمس أن وبما الجنوب، ناحية إىل الشمالية

الجو. حوادث من يتبعهما وما والغيوم واألمطار هناك الشتاء ويكون الجو،
تلك سمت من قريبة الجنوبية الربوج إىل أشهر ستة بعد الشمس صارِت فإذا
ودأب دأبها وذلك هناك، والصيف هنا ها الشتاء صار الشمالية البالد من وبعدت البالد
هذه وكل ذكُرها، تقدَّم التي الحوادث من يتبعها وما واألمطار والغيوم والصيف الشتاء

الزمهرير. كرة دون النسيم كرة سمك يف تكون الحوادث

فصل

تُرى التي الكواكب وانقضاض الشهب، فهي الزمهرير كرة سمك يف التي الحوادث وأما
. قلَّ وربما ذلك، كثر فربما الليايل يف

والرباري، الجبال من الصاعد اللطيف اليابس الدخان فهو ومادتها َهيُوالها وأما
األثري كرة وبني الزمهرير كرة بني املشرتك الفصل إىل صعودها يف املادة تلك بلغت فإذا
دخان يف الرساج نار يشتعل كما األثري نار فيها واشتعلت وتشكَّلت هناك استدارت
السحاب، يف الذي الدهني اليابس الدخان يف الربق نار تشتعل وكما املنطفئ، الرساج
مادتها أن عىل يدل ومما فينطفئ، برسعة تُفِنيه ثم األبيض النفط يف النار تشتعل وكما

الجْدب. ِسِني يف منها يُرى ما كثرة يابس دخان
فإنها النار، فيها واشتعلت هناك إىل صعدت إذا الدخانات هذه تشكُّل كيفية وأما
النار، كرة ييل مما قاعدتها قائمة مخروطة أعمدة كأنها تارًة وجدت بالفكر اعتربت إذا
عظيمة ترى فيها النار اشتعلت إذا أنه ذلك ودليل األرض، وجه ييل مما ومخروطها
نار أنها للناظرين فيتخيل تنطفئ حتى وتقل وتنخرط تصغر تزال ال ثم االشتعال،

حركتها. يف السماء من تنزل هوائية
األجزاء متداخل سطًحا األثري وكرة الزمهرير كرة بني أن يظن املثال هذا اعتربنا وإذا
عىل متدحرج ذي هو صغرية كرة كأنها انقضاضها عند حركتها تُرى وتارًة مشرتك، غري
من حركتها تبتدئ واشتعالها انقضاضها عند أحيانًا نراها أنَّا وذلك كبرية، كرة سطح
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تبتدئ وتارًة املرشق، إىل املغرب من وتارًة املغرب إىل رءوسنا َسْمت عىل فتمر املرشق،
وتارة الجنوب، إىل الشمال من وتارة الشمال إىل رءوسنا سمت عىل وتمر الجنوب من
رميت ثم النار فيها اشتعل قطن من كرة كأنها للناظرين فيتخيل الجهات، هذه تتنكَّب
الكرة ومثالها وتنطفئ، تفنى حتى وصغرت رشرها تناثر النار أكلتْها وكلما الهواء، يف
سندروس من معجونة كرة يتخذون أنهم وذلك بالليل، الخياالت أصحاب بها يلعب التي
تنفسوا أو رقصوا فإذا أفواههم، يف ويأخذونها النار، فيها ويشعلون عقاقري، وأجزاء
املادة تلك تفنى حتى دأبهم ذلك يزال وال ومناخرهم، أفواههم من تخرج النار ُرئِيَِت

النار. تلك وتنطفئ

فصل

من بها ويُرَمى تسقط كواكب هي الشهب هذه انقضاض أنَّ الناس من كثري يظن وقد
﴿َوَلَقْد تعاىل: بقوله الكاذبة ظنونهم صحة عىل ويستدلون األرض، إىل الهواء يف السماء

يَاِطنِي﴾. ِللشَّ ُرُجوًما َوَجَعْلنَاَها ِبَمَصاِبيَح نْيَا الدُّ َماءَ السَّ َزيَّنَّا
اتخذُت قلَت: إذا ألنك بأنُفِسها؛ تَرِمي هي الكواكب أن عىل داللة اآلية هذه يف وليس
القوس، بنفس ترمي أنك عىل داللة قولك يف فليس والكفار، العدوَّ بها ألرِمَي القوَس هذه
يرمون أي يَاِطنِي﴾؛ ِللشَّ ُرُجوًما ﴿َوَجَعْلنَاَها تعاىل: قوله فهكذا اب، بالنُّشَّ عنها ترمي بل
وشعاعاتها الكواكب هذه بإرشاق إال الهواء يف تحدث ال الشهب هذه ألن بالشهب؛ عنها

لنا. رسائل يف وأخواتها اآلية هذه معنى نا ْ فرسَّ وقد قبُل، من بيَّنَّا كما الهواء يف
الثامن الفلك يف الثابتة الكواكب هذه أن عىل متفقون النجوم صناعة أهل أن واعلم
وإنما والعالم، السماء رسالة يف بيَّنَّا كما الواسع الكريس هو الذي ُزَحل فلك وراء من هي
القمر فلك ُدوَن إال يََرْونها ال األرض أهل ألن الدنيا؛ السماء زينة أنها — تعاىل — هللا ذكر

الدنيا. سماء هو الذي
رسعة القمر فلك من بعيدة األرض من قريبة تحدث الشهب هذه أن عىل يدل ومما
كانت فلو املرشق، إىل املغرب من أو املغرب إىل املرشق من تمر لحظة يف فإنها حركتها،

الرسعة. بهذه حركتها رأيت ملا القمر فلك من قريبة
رءوسهم سمت عىل وجازْت الناظرين، عىل مقِبلة فمرَّْت حدث إذا أنها أخي يا واعلم
إىل وقعت أنها للناظرين يتخيل الرؤية عىل بسريها األفق إىل ذاهبة اآلخر الجانب إىل
ة، خفَّ إال اشتعالها يزيدها وال العلو، تطلب خفيفة مادة ألنها كذلك؛ األمر وليس األرض،
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السحاب فيضغطها النسيم كرة يف تحدث التي فهي األرض إىل منها تقع التي فأما
أسفل. إىل فوق من السحاب يضغطها التي الربق كنار أسفل إىل ويردُّها

لم ما تتشكل أن شأنها من السيالة األجسام أن فهي املادة تلك استدارة علة وأما
أفضل الكروي الشكل ألن الهواء؛ يف القطر يستدير كما كروية، أشكاًال مانع يمنعها

الهندسة. رسالة يف بينَّا كما األشكال
وليست املقابل، جهة من لها الدافع فبحسب جهة دون جهة إىل حركتها علة وأما

الحركات. رسالة يف حركتها علة بينَّا وقد الريح، من حركة أرسع ألنها الريح؛ هي
ورتَّبْت جعلْت كيف الربانية والعناية اإللهية الحكمة هذه يف وتفكَّْر أخي يا فانظر
الدخانات بحرارتها تحرتق كيما ضياء بال ناًرا وجعلتْها القمر، فلك دون األثري كرة
صافيًا أبًدا الجوُّ ليكون الكثيفة العفنة البخارات وتلطف الهواء، يف الصاعدة الغليظة
ملنعْت عندنا التي كالنريان مضيئة كانت لو ألنها مضيئة؛ النار تلك تجعل ولم شفاًفا
الكون منع ملا ألنه اإلنسان؛ وخاصة والكواكب، األفالك عالم رؤية عن الحيوان أبصار
كما هناك نحوها الصعود إىل النفوس تشتاق لكيما إليه، والنظر الرؤية يمنع لم هناك
روح به يعني يَْرَفُعُه﴾. اِلُح الصَّ َواْلَعَمُل الطَّيُِّب اْلَكِلُم يَْصَعُد ﴿إَِليِْه ثناؤه: جلَّ قال
َحتَّى اْلَجنََّة يَْدُخلُوَن َوَال َماءِ السَّ أَبَْواُب َلُهْم تَُفتَُّح ﴿َال الكافر: روح منع يف وقال املؤمنني،
كرة بني حجابًا الزمهرير أيًضا اإللهية الحكمة جعلت وقد اْلِخيَاِط﴾، َسمِّ ِيف اْلَجَمُل يَلَِج
ولتربد يُتِْلفها، أن والنبات الحيوان عن األثري وهج بربدها لتمنع األثري كرة وبني النسيم
املزاج، معتدلة النسيم كرة وجعلت البالد، بها تحيا أمطاًرا ليكون غيوًما وتعقده البخار
الشمس، هي وأوكدها وأكثرها قبُل بينَّا كما الكواكب شعاعات انعكاس سببها كان وملا
اإلسخان لدام بطلوعها دامت ولو الهواء، لسخن تطلع وتارًة الجو لربد تغيب تارًة جعلت
املياه وجمدت الجو لربد مغيبها دام لو وكذلك كليٍّا، فساًدا ذلك وكان الحر، وألفرط
الجنوب ناحية إىل تميل أن لها جعل وكذلك الربد، من والحيوان النبات وهلك والرطوبات
عظيم من وهذه اْلَعِليِم﴾، اْلَعِزيِز تَْقِديُر ﴿ذَِلَك الشمال: يف والشتاء هناك الصيف ليكون
َمًدا َرسْ اللَّيَْل َعَليُْكُم هللاُ َجَعَل إِْن أََرأَيْتُْم ﴿ُقْل تعاىل: قوله معنى وذلك خلقه، عىل هللا ِنَعم
عليكم هللا جعل إن أرأيتم قل اآلية. … ِبِضيَاءٍ﴾ يَأِْتيُكْم ِهللا َغرْيُ إَِلٌه َمْن اْلِقيَاَمِة يَْوِم إَِىل
أن رحمته ومن تبرصون، أفال فيه تسكنون بليل يأتيكم هللا غري إله َمن رسمًدا النهار

تَْشُكُروَن﴾. ﴿َوَلَعلَُّكْم قوله: إىل والنهار، الليل لكم جعل
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دام إذا وكذلك للنظام، وفساًدا بواًرا لكان والصيف الشتاء دام لو القياس هذا وعىل
ِبأَْمِرِه﴾، َراٍت ُمَسخَّ َوالنُُّجوَم َواْلَقَمَر ْمَس ﴿َوالشَّ تعاىل: هللا قال واحد، سمت عىل مدارها
مرتفعة وتارًة الجنوب إىل مائلة وتارًة الشمال إىل مائلة وتارًة طالعة وتارًة غاربة تارًة
موازية وتارًة تحتها، وتارًة األرض، فوق وتارًة الحضيض، إىل منحطة وتارًة األوج، يف
وتارًة املتقلبة، للربوج وتارًة للمائية، وتارًة للهوائية، وتارًة للرتابية، وتارًة النارية، للربوج
ينظر ناظرة وتارًة متفرقة، وتارًة مجتمعة، وتارًة األجساد، ذوات يف وتارًة الثابتة، يف
وتارًة كالواقفة، وتارًة منرصفة، وتارًة منفصلة، وتارًة ساقطة، وتارًة بعض، إىل بعضها
يف وتارًة بنورها، محرتقة وتارًة غربية، وتارًة رشقية، وتارًة مستقيمة، وتارًة راجعة،

الهبوط. يف وتارًة الرشف، يف وتارًة غربة، يف وتارًة بيوتها،
إال يعلمها ال معدودة وآجال موصوفة ألغراض وأحوالها أوصافها من كلها هذه
بيشء أجمع والخلق النجوم صناعة أهل يُحيط وال ،﴾ ِباْلَحقِّ إِالَّ ذَِلَك هللاُ َخَلَق ﴿َما هو:
يف العلم هذا من طرًفا ذكرنا وقد واألرض، السموات كرسيُّه وسع شاء، بما إال علمه من
تنتبه نفسك لعل ذكرنا؛ فيما وتفكَّر فيها فانظر واإلشارة، النموذج شبه األدوار رسالة
األبرار مع السعداء عيش وتعيش العلماء، حياة فتحيا الجهالة، ورقدة الغفلة نوم من
أسفل يف الغافلني من تكن وال اآلبدين، أبد مرسورة فرحانة ملذَّذة مة منعَّ القرار دار يف
خري فإن وتزوَّْد؛ املدة، انقطاع قبل للرحيل واستعدَّ والفساد، الكون عالم يف السافلني

التقوى. الزاد

فصل

بعد أو الشمس طلوع قبل األحايني بعض يف تظهر التي األذناب ذوات الكواكب وأما
دورانها ذلك عىل والدليل القمر، فلك من قريبًا األثري كرة يف إال تحدث ال فإنها غروبها،
ر بالتأخُّ وتارًة السيارة، الكواكب كمسري الربوج توايل عىل بالتقدُّم تارًة القمر، فلك مع

كرجوعها.
هناك إىل يصعدان لطيفان وبخار دخان فهي منها تتكون التي مادتها وأما
الشمس عليها أرشقت إذا البلور، كشف شفافة وتكون وُعَطارد، زحل بقوة فينعقدان
وتتالىش، تضمحل أن إىل وتغيب وتطلع الفلك، مع تدور تزال فال اآلخر، الجانب من شفت
بالرخص — تعاىل — هللا من بشارات إما الهواء ضوء يف تُرى التي الحوادث هذه وكل
الحدثان من وتخويفات إنذارات وإما والصالح، والحيوان للناس والسالمة والخصب
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وذلك والفتن؛ والحروب والخسوف واملوت والوباء والزالزل والغالء والقحط والجدب
هللا، طاعة إىل وينقادون هللا، معصية عن ويرتدعون بها، يعتربون املكلفني العباد ليجعل
والقرابني والصدقة والصالة بالصوم ع والتطوُّ والندم والتوبة ع والترضُّ الدعاء ويُظِهرون
العلماء ومن لألوالد، اآلباء من تلقينًا ذلك ليكون والصالة؛ والِبيَع واملساجد الهياكل يف
تعاىل: هللا قال كما لهم وهداية — وجلَّ عزَّ — هللا معرفة عن للغافلني وتنبيًها للجهال

تَْجأَُروَن﴾. َفِإَليِْه ُّ الرضُّ ُكُم َمسَّ إِذَا ﴿ثُمَّ
اآليات من واألنفس اآلفاق يف وما واألرض، السموات ملكوت يف وتفكَّْر أخي يا فانظر
هللا ذكر كما معهم واشهد النَّاِر﴾، َعذَاَب َفِقنَا ُسبَْحانََك بَاِطًال َهذَا َخَلْقَت َما ﴿َربَّنَا وقل:
ِباْلِقْسِط﴾، َقاِئًما اْلِعْلِم َوأُولُو َواْلَمَالِئَكُة ُهَو إِالَّ إَِلَه َال َُّه أَن هللاُ ﴿َشِهَد فقال: — تعاىل —
هللا قال الذين وهم غافلون، معرضون آياتها عن وهم عليها يمرُّون الذين من تكن وال
اْلُمِضلِّنَي ُمتَِّخذَ ُكنُْت َوَما أَنُْفِسِهْم َخْلَق َوَال َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َخْلَق أَْشَهْدتُُهْم ﴿َما فيهم:
هذه من وإيانا هللا أعاذك يَْعِقلُوَن﴾. َال َفُهْم ُعْمٌي بُْكٌم ﴿ُصمٌّ تعاىل: وقال َعُضًدا﴾،

مجيب. قريب إنه برحمته، وأهدى أرشد هو ملا ووفقنا والَعَمى، الجهالة

من عرشة والسابعة الطبيعيات يف الرابعة الرسالة وهي العلوية، اآلثار رسالة ْت (تمَّ
املعادن.) تكوين رسالة وتتلوها الصفا، إخوان رسائل
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املعادن تكوين بيان يف الطبيعيات الجسمانيات من

الرحيم الرحمن هللا بسم

ُكوَن﴾ يُْرشِ ا أَمَّ َخرْيٌ آهللُ اْصَطَفى الَِّذيَن ِعبَاِدِه َعَىل َوَسَالٌم هلِلِ ﴿اْلَحْمُد

فصل (1)

اآلراء رسالة يف بينَّا قد أنَّا — منه بروح وإيانا هللا أيَّدك — الرحيم البار األخ أيها واعلم
عه وُمخَرتِ ُمبِدَعه وأن يكن، لم أْن بعَد كائٌن ُمخَرتَع ُمبدَع ُمحَدث العالم بأن واملذاهب
بقوله شاء وكيف شاء كما أبدعه — جاللُه جلَّ — الباري هو ره ومصوِّ وخاِلقه وُمحِدثه
الرسالة هذه يف نذكر أْن فنزيد العقلية، املبادئ رسالة يف بينَّا كما فكان، ﴿ُكْن﴾ تعاىل:
والدهور األزمان بطول القمر فلك تحت وتفسد ن تتكوَّ التي والكائنات الحوادث من طرًفا
وامليزان والحساب والحرش اآلخرة نشء وكيفية العاَلم فناء كيفية أيًضا بينَّا كما واألدوار،
الرحمن مجاورة وكيفية الجنان، إىل والوصول النريان من والنجاة الرصاط عىل والجواز
األفالك عالم بأن عقلية ودالئل منطقية برباهني تبنيَّ قد إذ والقيامة؛ البعث رسالة يف
يشء منها ن يتكوَّ وال أجزاؤها، تختلط وال ببعض، بعضها تمتزج ال أشخاصها وجواهر
وال تتغري ال أيًضا وأنها والدهور، األزمان بطول اآلن عليه هي بما باقية هي بل غريها،
يشاء أْن إال الكروية، واألشكال الدورية الحركة هذه لها دامت ما تستحيل وال تفسد
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الدوران عن يوقفها أو التدريج عىل أو واحدة دفعة يُبِطلها أن وخالقها ومبِدُعها باريها
اْلَحِكيُم﴾. اْلَعِزيُز َوُهَو َواْألَْرِض َمَواِت السَّ ِيف اْألَْعَىل اْلَمثَُل ﴿َوَلُه عليه: أهون وهو

ومفارقة الكل حياة وبطالن العالم موت هو الدوران عن األفالك وقوف أن واعلم
والبوار الكربى القيامة هي وتلك واحدة، دفعة كلها األجسام عن الفلكية الكلية النفس
نفسه مفارقة هو الحيوانات أشخاص من شخص كل موت ألن الجملة؛ وبطالن الكيل
َقامْت فقد َماَت «َمن وآله: عليه هللا صىلَّ — هللا رسول قال كما قيامته وهي جسده،
وعلم، وحياة ونفس جسم ذو كبري إنساٌن العالم أن لنا رسالة يف بينَّا وقد قيامتُه.»

هناك. من ذكرناه ما حقيقة فاعرف
خمسة هي القمر فلك تحت التي الفاسدات الكائنات استحالة أن أخي يا اعلم ثم
ذلك كيفية من طرًفا بينَّا كما بعض، إىل بعضها األربعة األركان استحالة فمنها: أنواع،
يف منها طرًفا بينَّا كما الهواء، وتغيريات الجو حوادث ومنها والفساد، الكون رسالة يف
باطن يف وتنعقد ن تتكوَّ التي الفاسدات الكائنات استحالة ومنها العلوية، اآلثار رسالة
كيفيتها من طرًفا سنبني كما املعدنية الجواهر وهي الجبال، وجوف البحار األرضوعمق
بينَّا كما وينمو يتغذى جسم كل وهو واألشجار، النبات استحالة ومنها الرسالة، هذه يف
حساس متحرك جسم كل وهو الحيوان، استحالة ومنها النبات، رسالة يف منها طرًفا

النبات. ذكر بعد الحيوانات رسالة يف منها طرًفا بينَّا كما
بطول وتفسد وتتغري وتحدث تتكون أنها ذكرنا التي األشياء هذه أن واعلم
التي األربعة األركان عىل والصيف الشتاء وتعاقب والنهار الليل وتناوب والدهور الزمان
أحكام موجبات بحسب أحوالها باختالف يكون إنما والنار، والهواء واملاء األرض هي
ومطارح الكواكب ومسريات الفلك أشكال وبحسب واألدوار، واأللوف الِقرانات يف النجوم
اختالف وأرسار املعادن تكوين كيفية نبنيِّ أن ونريد واآلفاق، األوتاد من شعاعاتها

ومضارِّها. ومنافعها وخواصها وأنواعها جواهرها
والدهور، السنني يف وقرانها الكواكب وحركات األفالك أدوار ذكر من فرغنا قد وإذ
تحت وحادث كائن لكل أن فاعلم لنا، رسالة يف ذلك يكون وكيف هي، وكيف هي، وكم

تمامية. وعلة صورية، وعلة هيوالنية، وعلة فاعلية، علة علل: أربع القمر فلك
وقد الطبيعة، هي — جاللُه جلَّ — باريها بإذن املعدنية للجواهر الفاعلية فالعلة

لنا. رسالة يف أفعالها وكيفية الطبيعة ماهية بيَّنَّا
هذه يف سنبنيِّ كما والكربيت الزئبق فهي املعدنية للجواهر الهيوالنية العلة وأما

الرسالة.

72



الخامسة الرسالة

التي األربعة األركان حول الكواكب وحركات األفالك دوران هي الصورية: والعلة
واألرض. واملاء والهواء النار هي

هذه من جميًعا والحيوانات اإلنسان ينالها التي املنافع فهي التمامية: العلة وأما
جاللُه. جلَّ هللا بإذن املعدنية الجواهر

فصل

كل وروائحها، وألوانها وطعومها طباعها يف مختلفة املعدنية الجواهر أن أخي يا اعلم
كرة أن وذلك أهويتها؛ وتغيريات ومياهها، معادنها بقاع تَُرب اختالف بحسب ذلك
ساٍف فوق ساٌف طبقات وباطنها وظاهرها عمقها أجزائها، وجميع بجملتها األرض
وجالمد وأحجار صلبة وجبال صخور فمنها والِخْلقة؛ الرتكيب مختلفة منعقدة متلبِّدة
بعضها وشورج وسباخ لني وتراب رخو وطني جريشة ورمال ملس وحصاة صلدة
ِقَطٌع اْألَْرِض ﴿َوِيف بقوله: — تعاىل — هللا وصفها كما متجاورة أو ببعض مختلط
وأحجارها وطينها تراِبها فِمن والروائح، والطعوم األلوان مختلفة وهي ُمتََجاِوَراٌت﴾،
اْلِجبَاِل ﴿َوِمَن بقوله: — تعاىل — هللا ذكر كما وُصْفر، وُزْرق وُخْرض وُسود وِبيض ُحْمر
عذْب هو ما وطينِها تراِبها وِمن ُسوٌد﴾، وََغَراِبيُب أَْلَوانَُها ُمْختَِلٌف َوُحْمٌر ِبيٌض ُجَدٌد
ومنِتن ه شمُّ طيب هو ما ومنه حلو، أو حامض أو عفص أو مالح أو طْعُمه ومرٌّ مذاُقه
والجداول والعروق والتجاويف والثقب التخلخل كثرية بجملتها األرض فإن رائحته،
املياه من مملوءة هذه وكل والكهوف، واملغارات األهوية كثرية وخارجها داخلها واألنهار
بحسب وخفتها وثقلها ولطافتها وغلظها وروائحها املياه تلك طعوم وتكون والبخارات،

مستنقعاتها. وقرارات وأجوافها مكانها وطني بقاعها تربة

فصل

واألرض والطني الرتاب يف يتكون ما فمنها أنواع؛ ثالثة املعدنية الجواهر بأن واعلم
وما والزاجات والشبوب واألمالح كالكربيت منها أقل أو السنة يف نضجه ويتم السبخة،
أكثر أو سنة يف إال نضجه يتم وال املياه وقرار البحار قْعر يف يتكون ما ومنها َشاَكَلها،
ومنها ، رُّ الدُّ وهو حيواني واآلخر املرجان، وهو نباتي أحدهما فإن واملرجان، كالدرِّ منها
سنني يف إال نضجه يتم وال الرمال، وخلل األحجار وجوف الجبال كهوف يف يتكون ما
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إال نضجه يتم ال ما ومنها شاكلها، وما والرصاص والحديد والنحاس والفضة كالذهب
من طرًقا ونَِصف نبنيِّ أن ونريد شاكلها، وما والعقيق والزبرجد كالياقوت سنني عدد يف
هذه وصفنا قبل نحتاج ولكن سائرها، عىل داللة ليكون هذه من نوع كل تكوين كيفية
تتغري كيف األرباع تلك وصفات أرباعها قسمة وكيفية األرض صورة نذكر أن األشياء
ما بجميع األرض إن فنقول: الطوال واألزمان الدهور يف صفاتُها تتبدَّل وكيف أحوالها،
يف معلَّقة واحدة كرة هي والخراب والعمران واألنهار والرباري والجبال البحار من عليها
إن فنقول الجغرافيا، رسالة يف بيَّنَّا كما — جاللُه جلَّ — هللا بإذن العاَلم مركز يف الهواء
إىل ينقسم منها قسم كل وظاهر جنوبي، ونصف شمايل نصف نصفان؛ بجملتها األرض
مواضع فمنها أنواع، بأربعة موصوف منها ربع كل أرباع، أربعة جملته فتكون نصفني؛
ومنها والغدران، واآلجام واألنهار البحار مواضع ومنها وخراب، وفلوات وقفار براري
واملدن والقرى املراعي مواضع ومنها واالنخفاض، واالرتفاع والتالل الجبال مواضع

والعمران.
وتصري واألزمان، الدهور طول عىل وتتبدل تتغري املواضع هذه أن أخي يا واعلم
ويصري وأنهاًرا، وغدرانًا بحاًرا الرباري مواضع وتصري وفلوات، براري الجبال مواضع
خرابًا، العمران مواضع وتصري ورماًال، وآجاًما وسباًخا وتالًال جباًال البحار مواضع
من الفن هذا كان إذ األوصاف؛ هذه من طرًفا نذكر أن فوجب عمرانًا، الخراب ومواضع

غريهم. عن فضًال املرتاضني العلم أهل من كثري أفكار عن البعيدة الغريبة العلوم
السيارة الكواكب وأوجات الثابتة الكواكب تنتقل سنة آالف ثالثة كل يف بأن واعلم
أرباع من ربع إىل تنتقل سنة آالف تسعة كل ويف ودرجاتها، الربوج يف زهرانها وجو
فبهذا واحدة، دورة عرش االثني الربوج يف تدور سنة ألف وثالثني ستة كل ويف الفلك،
البالد، وأهوية األرض بقاع عىل شعاعاتها ومطارح الكواكب مسامتات تختلف السبب
بزيادة أو واستواءٍ باعتداٍل إما عليها، والصيف والشتاء والنهار الليل تعاقب ويختلف
وعلًال أسبابًا هذه وتكون منهما، واعتدال والربودات الحرارات من وإفراط ونقص
من بالصفات وتبديلها والبقاع البالد أهوية وتغيريات األرض من األرباع أحوال الختالف

حال. إىل حال
بهذه فتصري الطبيعيات، وعلوم امَلَجْسطي علم يف الناظرون قلنا ما حقيقَة ويَعِرف
بحاًرا، الرباري ومواضع عمرانًا، الخراب ومواضع خرابًا، العمران مواضع واألسباب العلل
يف الناظرون ذكرناه ما وصحة قلناه ما حقيقَة ويَعِرف وجباًال، براري البحار ومواضع
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فلك مقعد تحت التي الفاسدات الكائنات علل عن الباحثون واإللهيات، الطبيعيات علم
البحار، يف الجبال تكوين كيفية من طرًفا نَِصف أن نريد ولكن تغيرياتها، وكيفية القمر
ورمًال، حًىص منها فتصري األحجار تنكرس وكيف أحجاًرا، اللني الطني يَِصري وكيف
من ينعقد وكيف واألنهار، األودية جريان يف البحار إىل األمطار سيول تحملها وكيف

وجباًال. حجارة البحار قعور يف والرمال الطني ذلك
منها الجبال فإن األرض، وجه عىل كاملستنقعات هي البحار أن أخي يا واعلم
األرض وجه يكون ولئال بعض، عن بعضها البحار لتفصل لها، والربيدات كاملسنات
مستديًرا وجهها وكان األرض وجه عىل الجبال تَُكِن لم لو أنه وذلك باملاء، مغطٍّى كله
بها وتحيط جهاتها، جميع من وتغطِّيها وجهها، عىل تنبسط البحار مياه لكانت ملًسا
العناية ولكن واحًدا، بحًرا كله األرض وجه وكان كلها، باألرض الهواء كرة كإحاطة
مسكنًا ليكون مكشوًفا بعضه األرض وجه يكون أن قضْت قد الربانية والحكمة اإللهية
الحيوانات غذاء هذه كانت إذ والزروع، واألشجار العشب ملنابت وبعضه الرب، لحيوان

اْلَعِليِم﴾. اْلَعِزيِز تَْقِديُر ﴿ذَِلَك ألجسادها: ومادة
مسيلها يف وتمر والتالل الجبال من تبتدئ كلها واألنهار األودية أن أخي يا واعلم
والقمر الشمس إرشاق شدة من الجبال وأن والغدران، واآلجام البحار نحو وجريانها
وتنقطع ويبًسا، جفاًفا وتزداد رطوباتها تنشف والدهور، األزمان بطول عليها والكواكب
ثم ورماًال، حًىص أو وصخوًرا أحجاًرا وتصري الصواعق، انقضاض عند وخاصة وتنكرس،
ذلك ويحمل واألنهار، األودية بطون إىل والرمال الصخور تلك تحط والسيول األمطار إن
اضطرابها وشدة أمواجها لشدة البحار وإن واآلجام، والغدران البحار إىل جريانها شدة
الزمان بطول ساف عىل ساًفا قعرها يف والحىص والطني الرمال تلك تبسط وفورانها
كما وتالًال، جباًال البحار قعور يف وينبت وينعقد بعض، فوق بعضها ويتلبَّد والدهور،

والقفار. الرباري يف الرمال ِدَعاص الرياح هبوب من تتلبَّد
ذكرنا التي والتالل الجبال هذه من البحار قعور انطمت كلما أنه أخي يا واعلم
والقفار، الرباري نحو سواحلها عىل وينبسط االتساع ويطلب يرتفع املاء فإن تنبت، أنها
بحاًرا الرباري مواضع تصري حتى الزمان بطول دأبه ذلك يزال فال املاء، ويغطِّيها
وحًىص أحجاًرا وتصري تنكرس الجبال تزال ال وهكذا وقفاًرا، يبًسا البحار ومواضع
البحار، حتى بجريانها واألنهار األودية إىل وتحملها األمطار، سيول تحطُّها ورماًال
مع تستوي حتى وتقرص وتنقص الشامخة الجبال وتنخفض وصفنا، كما هناك وتنعقد

75



الثاني) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

وتنبت وتتلبَّد البحار قعر يف تنبسط والرمال الطني ذلك يزال ال وهكذا األرض، وجه
الجبال تلك تظهر حتى املاء املكان ذلك من وينصبُّ والجبال، والروابي التالل عنها
وهادها يف املاء من يبقى ما ويصري وبراري، جزائر وتصري التالل، هذه وتنكشف
السيول تزول فال والوحال، القصب فيها وينبت غدرانًا، أو آجاًما أو بحريات وقعورها
األشجار هناك وتنبت املواضع، تلك تجفَّ حتى والوحول والرمال الطني هناك إىل تحمل
املنافع لطلب الناس يقصدها ثم والوحوش، للسباع مواضع وتصري والعشب، والعكرش
بلدانًا والنبات والغروس الزروع مواضع وتصري وغريها، والصيد الحطب من واملرافق

الناس. يسكنها ومدنًا وقًرى
وبينها األرض وجه عىل كاملستنقعات أنها ذكرنا التي البحار هذه أن أخي يا واعلم
بينها بخلجان إما ببعض، بعضها متصلة وهي لها، كاملسنيات وهي شامخة، جبال
البحار هذه وسط يف وإن األرض، باطن يف وعروق لها بمنافذ وإما األرض، ظاهر عىل
ومدن وقًرى مزارع فيها بالناس عامرة ومنها وأنهاًرا، وكباًرا صغاًرا كثرية جزائَر
وأنواع وأنعام ووحوش سباع تسكنها وآجام جبال فيها وقفار براري ومنها وممالك،
وكبار، صغار بحريات الجزائر تلك وسط ويف هللا، إال كثرتها يعلم ال الحيوانات من
دون ومنها امللوحة، شديدة مالحة ومنها عذبة مياهها ما ومنها وآجام، وغدران وأنهار
ما وصحة قلنا ما حقيقة ليُعَلم عللها من طرًفا فلنذكر وأوصافها، أحوالها مختلفة ذلك

وصفنا.
أمواجها تالطم وشدة سواحلها عىل وبروزها مياهها وارتفاع البحار هيجان علة أما
والصيف الشتاء من مختلفة أوقات يف الخمس الجهات إىل هيجانها وقت يف الرياح وهبوب
أن أجل من فهي والنهار، الليل وساعات وأواخرها، الشهور أوائل والخريف، والربيع
كانْت ا ممَّ أْوَسَع مكانًا وطلبْت وتحلَّلْت لطفْت وسخنْت قرارها، يف حميت إذا مياهها
وشماًال وجنوبًا ورشًقا فوًقا الخمس الجهات إىل أجزائها بعض فيه فيتدافع قبُل، فيه
مختلفة، جهات يف مختلفة رياح سواحلها عىل الواحد الوقت يف فيكون لالتساع، وغربًا
عىل شعاعاته ومطارح الفلك شكل بحسب فهو وقت دون وقت يف َهيََجاِنها علة وأما
منازله يف حلوله عند بها القمر واتصاالت األربعة واألوتاد اآلفاق من البحار تلك سطوح
البحار بعض مدود علة وأما النجوم، أحكام كتب يف مذكور هو كما والعرشين، الثمانية
يف البحار تلك أن أْجل من فهي البحار من غريها دون ومغيبه القمر طلوعات وقت يف
شعاعاته مطارح وصلت البحر ذلك سطح عىل القمر أرشق فإذا صلبة، صخور قرارها
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تلك فسخنت راجعة هناك من انعكست ثم قرارها، يف التي واألحجار الصخور تلك إىل
إىل بعًضا بعضها ودفع فوق إىل وارتفعت أوسع مكانًا وطلبت ولطفت وحميت املياه
كانت التي األنهار تلك مياه وأرجعْت سطوحها، عىل وفاضْت سواحله إىل وتموَّجت فوق،
فإذا سمائه، وتد إىل مرتفًعا القمر دام ما دأبها ذلك يزال فال خلف، إىل إليها تنصبُّ
تلك ْت وانضمَّ وبردت املياه، تلك غليان ذلك عند سكن ينحطُّ وأخذ هناك إىل انتهى
إىل دأبها ذلك يزال فال عاداتها، عىل األنهار وَجَرِت قرارها إىل ورجعْت وغلظت األجزاء،
يف وهو عادته، مثل عىل املدُّ يبتدئ ثم منها، الغربي البحار تلك أفق إىل القمر يبلغ أن
الرأس، من املد فينتهي األرض، وتد إىل القمر يبلغ حتى دأبه ذلك يزال وال الرشقي، األفق
الرشقي أفقه إىل القمر يبلغ أن إىل راجًعا املدُّ أخذ األرض وتد من القمر زال إذا ثم
طلوع عند والجزر املد يكون ال ِلَم قيل: فإن اْلَعِليِم﴾، اْلَعِزيِز تَْقِديُر و﴿ذَِلَك الرأس من
واملعلول، العلل رسالة يف ذلك علة بيَّنَّا فقد البحار؟ هذه سطوح عىل وإرشاقها الشمس

تعاىل. هللا شاء إن هناك من فاطلُبْها
والشتاء والنهار الليل أوقات يف الست الجهات من الرياح تصاريف اختالف علة وأما

العلوية. اآلثار رسالة يف ذكرناها فقد والصيف،
يف راسية فهي لها، والربيدات للبحار كاملسنيات بأنها ذكرناها التي الجبال وأما
وجه عىل ممتد ارتفاعها الهواء يف شاهق رءوسها، الجو يف شامخة أصولها، األرض
ومنها املغرب، إىل املرشق من هو ما فمنها ألف، إىل فرسخ مائتي بني ما بأطوال األرض
يف مذكورة الجهات، هذه بني نكباوات هو ما ومنها الجنوب، إىل الشمال من هو ما

أوصافها. بعض جغرافيا
وصفوان صلبة وحجارة صلدة صخور هو ما منها ذكرناها التي الجبال أن واعلم
صخور هي ما ومنها تهامة، جبال مثل يسري، يشء إال النبات عليه ينبت فال أملس،
األجزاء متماسك ساٍف، فوق ساٌف متلبِّدة مختلقة وحصاة ورمل وتراب لني وطني رخوة
واألنهار والجداول والعيون واألهوية واألودية واملغارات الكهوف كثرية ذلك مع وهي
لكام، وجبال فلسطني، جبال مثل واألشجار والحشائش النباتات كثرية واألشجار،
إذا والجبال األرض جوف يف التي واألهوية واملغارات الكهوف وأما وغريها، وطربستان،
َحِمَي وإذا زمانًا، محبوسة هناك املياه تلك بقيت املياه منها تخرج منافذ لها يكن لم
وصارْت وخرجْت وتحلَّلْت ولطفْت املياه تلك سخنت الجبال تلك وجوف األرض باطن
وخرجْت تحلَّلْت التخلخل كثرية األرض كانت فإن أوسع، مكانًا وطلبْت وارتفعْت بخاًرا،
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من َمنََعها حصيًفا التكاثف شديد األرض ظاهر كان وإن املنافذ، تلك من البخارات تلك
األرض ِت انشقَّ وربما الخروج، لطلب األهوية تلك يف ج تتموَّ محتبسة وبقيْت الخروج،
ة وهدَّ دويٌّ لها ويُسَمع مكانها، وانخسف مفاجأة، الرياح تلك وخرجْت منها، موضع يف
جو يربد أن إىل الزلزلة تلك وتدوم محتبسة هناك بقيْت مخرًجا لها تجد لم وإن وزلزلة،
وصارت أجزاؤها واجتمعت البخارات تلك تكاثفت ومتى ويغلظ، واألهوية، املغارات تلك
طال وكلما زمانًا، ومكثْت واألهوية واملغارات الكهوف تلك قرار إىل راجعة خرَّْت ماء
وتتحد املعادن تلك برتبة وتختلط رجراًجا زئبًقا تصري حتى وغلًظا صفاءً ازدادت وقوفها
املعدنية الجواهر من رضوب منها فتكون وطبخها، إنضاجها يف دائًما املعدن بحرارة

سنبني. كما الطبائع املختلفة
من الجبال وكهوف األرض جوف يف التي والينابيع العيون مياه اختالف علة وأما
حرارتها وعلة والدهنية، والنفطية منها الكربيتية والعفوصة والحموضة وامللوحة العذوبة
بحسب فهي األوقات، جميع يف واحدة حالة عىل كان وما الصيف، يف وبردها الشتاء يف
إىل ونحتاج لها، تَعِرض التي والعوارض مكانها أهوية وتغيريات بقاعها تَُرب اختالف
مياه حرارة علة ا أمَّ فنقول: الباقية البقية عىل قياًسا ليكون عللها من طرًفا نذكر أن
ضدان والربودة الحرارة كون أْجل من فهي الصيف يف وبردها الشتاء يف العيون أكثر
باطَن فاستجنَّْت الحرارة فرَِّت الجو، وبرد الشتاء جاء فإذا واحد، مكان يف يجتمعان ال
فرَِّت الجو وحمي الصيف جاء فإذا وعمقها، باطنها يف التي املياه تلك فسخنت األرض،
علة وأما وعمقها، باطنها يف التي املياه تلك وبردت األرض، باطن يف واستجنَّْت الربودة
األرض باطن يف أن فهي واحدة، حالة عىل والصيف الشتاء يف العيون بعض حرارة
دهنية، هناك تنصبُّ التي الرطوبات تلك فتصري كربيتية تربتها مواضع، الجبال وكهوف
فتسخن نافذة، وعروق جداول يف مياه فوقها أو بينها دائمة راسية فيها الحرارة وتكون
حارة وهي األرض وجه عىل وتجري تخرج ثم عليها، وجوازها هناك بمرورها املياه تلك
غليظة، كانت إذا جمدت، وربما بردت، الجو وبرد الهواء نسيم أصابها فإذا حامية،
أو بُوَرًقا، أو ِكْربيتًا، أو ِمْلًحا أو ِنْفًطا أو قريًا أو رصاًصا أو زئبًقا، وصارت وانعقدت
ملوحة علة وأما األهوية، وتغيريات البقاع تَُرب اختالف بحسب ذلك شاكل ما أو شيئًا،
من فيه ملا إلهية وحكمة — ثناؤه جلَّ — الباري من بعناية فهي البحار، عامة مياه
اختلطت إذا الجو، يف منها املتصاعدة البخارات أن وذلك العام؛ والنْفع الكيل الصالح
والتغيري العَفن من ومنعتْها وملحتْها دبغتْها الجهات إىل وتموَّجت الهواء مع أجزاؤها
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تمتنع أيًضا وهكذا واحدة، دفعة للهواء املستنشقة الحيوان لهلكِت ذلك فلوال والفساد،
واحدة، جملة البحر حيوان هالك ذلك فيكون تتغريَّ أو تأسَن أن من البحار مياه ملوحة
وأسفلها بأسفلها أعالها يختلط األوقات أكثر يف البحار أمواج شدة أيًضا العلة ولهذه
العلة ولهذه كلها، أرًضا فتكون تجمد أو شديًدا غلًظا الوقوف بطول تغلظ لئالَّ بأعالها،
وكذلك وتجمد، تغلظ أن من ومنعها لها، وتسخينها عليها والكواكب الشمس إرشاق أيًضا
يف الهواء لجمد بالليل الكواكب شعاعات مطارح لوال أنه وذلك أيًضا؛ والجو بالهواء تفعل
والجنوب الشمال قطب تحت كالتي زمانًا، والقمر الشمس عليها يطلع ال التي املواضع
زاجية، تربها مواضع من إليها تجري فألنها العيون بعض مياه عفوصة وأما جميًعا،

نفطيٍّا. أو كربيتيٍّا طعمه كان ما حكم وهكذا
نريان األودية وبطون الجبال رءوس عىل بعيد من يُرى املواضع بعض يف أن واعلم
جوف يف أن وعلته الجو، يف ومرتفع الهواء يف ساطع معتكر ودخان والنهار بالليل وضياء
دهنية، نفطية أو كربيتية مياه إليها تجري ملتهبة حارة وأهوية ومغارات كهوًفا الجبال
خوزستان، من مزمهر وبجبل صقلية بجزيرة التي مثل وهي دائمة، لها مادة فتكون
يف باردة رياح عليها تهب وجبال دائًما، لينة رياح عليها تهبُّ جبال املواضع بعض ويف
من يتحلَّل أنه وذلك ذوبانها، عند الثلوج عليها تكون التي الجبال وهي مختلفة، أوقات
الخمس الجهات إىل فيدفعها الهواء يف وترتفع بخاًرا، تصري لطيفة أجزاء الرطوبات تلك
من داور ببالد والذي بدمشق، الذي الثلج جبل من يهبُّ ما مثل جهة دون جهة إىل أو

الجبال. من شاكلها وما دوماند وجبل غور جبال
باميان، ببالد التي فمثل األوقات، دائم يف لينة رياح منها تهبُّ التي الجبال فأما
تلك إىل وتجري كثرية، مروج وحوله كثرية عيون أسفله من تخرج الجبل هذا أن وذلك
أرياح أبًدا منها تهبُّ بل وأمطار، ثلوج عليه تُرى أن غري من وجداول أنهار املروج
الربد، مفرطة باردة وأهوية وكهوًفا مغارات الجبل هذا جوف يف أن عىل دليل فهذا ليِّنة،
تلك منها تجري ضيقة مسام من وينزل أسفله إىل ينصبُّ ثم ماء، فيصري الهواء تجمد
الحيوان وسائر الناس ينتفع وبها والقرى، والرباري املروج تلك إىل والجداول العيون
البحار، من بعيًدا الجبل هذا كان إذ هناك؛ الذي والطري واألنعام والسباع الوحوش من
عناية تبيَّنَت ذكرناه الذي تأملَت وإذا املسافة، لطول هناك إىل تصل ما قلَّ الغيوم ولعل
ما وكثرة عليهم، وشفقته لهم، سياسته وحسن خلقه بتقدير — جاللُه جلَّ — الباري
املتأنِّي الَهيُوَىل من املمكنة الوجوه كل من إليهم املنافع وجرَّ مرافقهم يف الِعَلل من أزاح

أفعاله. فيها
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فصل

البحار نحو جريانها يف وتمرُّ والتالل، الجبال من تبتدئ أكثرها واألنهار األودية أن واعلم
إىل املرشق من جريانها طوال أنهار هو ما فمنها والبحريات، والبطائح والُغْدران واآلجام
نحو ويمر غور، وجبال باميان جبال من يبتدئ فإنه سجستان، من مأوند كنهر املغرب
كاألرس املرشق نحو جريانه يف يمر ما ومنها هرمز، بحر إىل ثم كرمان تربة إىل املغرب
نحو َهنْي متوجِّ ويمران الروم، جبال من ابتداؤهما أَذَْرِبيَجان ببالد نهران وهما والكرس،
نحو الشمال إىل الجنوب من جريانه ما ومنها فيه، فينصبَّان طربستان، بحر إىل املرشق
ًها متوجِّ جريانه يف ويمر االستواء، خط وراء من القمر جبال من يبتدئ فإنه مرص، نيل
الجنوب إىل الشمال من جريانه يكون ما ومنها الروم، بحر يف ينصبَّ أن إىل الشمال نحو
إىل تنصبُّ ثم الجنوب، إىل جريانها يف وتمر نصيبني جبال من تبتدئ فإنها دجلة، مثل
جيحون مثل نكباوات إحدى يف متوجًها جريانه يكون ما ومنها بعبادان، فارس بحر
للغرب متنكِّبًا ويمر صنعانيان جبال من يبتدئ جيحون أن وذلك والفرات؛ خراسان
الروم جبال من يبتدئ والفرات خوارزم، بالد بشمال جرجان بحر إىل وينصبُّ والشمال،
املثال هذا وعىل عبادان، من فارس بحر إىل وينصب والجنوب، للمرشق متنكبًا ويمر

الجريان. يف األنهار سائر
الربيع، أيام يف الجنوب إىل الشمال من جريانُها التي األنهار أكثر مدود علة وأما
الجوُّ َحِمَي ثم الشمالية الجبال رءوس عىل الشتاء يف كثرْت إذا الثلوج أن أْجل من فهي

واألنهار. األودية منها وَساَلْت الثلوج تلك ذابْت سمتها، من الشمس بقرب
من يجري النهر هذا أن أْجل من فهو الصيف، أيام يف مرص نيل مدِّ علة وأما
عندنا الشتاء يكون حيث االستواء خط وراء من جريانه ومبدأ الشمال، إىل الجنوب
كثرة الوقت ذلك يف فتكون هناك، الشتاء يكون عندنا الصيف ويف هناك، صيًفا يكون
تسقي وهي علتها، ورشح رشحها يطول وعراقيل عطفات األنهار ولهذه هناك، األمطار
البحار إىل ينصبُّ مياهها من يفضل وما والقرى واملدن واملزارع السوادات جريانها يف
عليها أرشقت فإذا مالحة، أو كانت عذبة بمياهها ويمتزج والبحريات، والبطائح واآلجام
الهواء يف فارتفعت بخاًرا وصارْت وتحلَّلْت ولطفْت وحميْت سخنتْها والكواكب الشمس
والصقيع والندى والطل والضباب والغيوم الرياح منها ويكون الجهات، إىل وتموَّجت

والخراب. والعمران والرباري الجبال رءوس عىل والربد والثلوج واألنداء

80



الخامسة الرسالة

الجبال تلك شقوق يف تغيض فإنها الجبال رءوس عىل تكون التي األمطار وأما
ويكون كاملخزونة وتكون وتمتلئ هناك، وأهوية وكهوف مغارات إىل وتنصبُّ وخللها،
أودية وتصري وتجتمع وتجري املياه، تلك منها تمر ضيقة منافذ الجبال تلك أسفل يف
يف وتمر األودية تلك إىل وتجري الجبال تلك رءوس عىل الثلوج تلك وتذوب وأنهاًرا،
كان كما واألمطار والغيوم والرياح البخارات منها تكون ثم البحار، نحو راجعة جريانها

اْلَعِليِم﴾. اْلَعِزيِز تَْقِديُر و﴿ذَِلَك األول العام يف

فصل

تَُرب واختالف والجبال والرباري البحار ووْصف األرض صورة ذكر من فرغنا قد وإذ
جبل من ليس إنه فنقول املعادن أرسار من طرًفا هنا ها نذكر أْن فنريد ومياهها، البالد
وال األرض بقاع من بلد وال بقعة وال نهر وال جزيرة وال تربة وال بحر وال الجبال من
خواص، عدة أو ألخرى ليست خاصية ولها إال باطنها وال ظاهرها ال كبرية وال صغرية
أو املعدنية الجواهر من رضوب هناك تتكوَّن أنه بقعة بقعة أو بلد بلد خاصية فمن
بلد يف يتكون ال الحيوان من جنس يتولد أو النبات من نوع ينبت أو رضوب عدة
إال الفيلة تتولد ال أنه ذلك: مثال هناك، إال يتولد وال أخرى، بقعة يف ينبت وال آخر،
بلدان يف إال تولد ال الزرافة وكذلك الحمل، برج مدار تحت الجنوبية البحار جزائر يف
وأما الشمالية، الرشقية الرباري يف إال يتولد ال املسك وغزال والسنجاب والسمور الحبشة،
رءوس يف إال تفرخ ال فإنها الطيور، أنواع من شاَكَلها وما والنسور والبَُزاة الصقور
والطِّيَطَوى والبطوط والفلوات، الرباري يف إال يفرخ ال والنعام والقطا الشاهقة، الجبال
والعصافري واآلجام، والبطايح البحار وسواحل الشطوط عىل إال تفرخ ال وأمثالهما
والقرى والدغال األشجار بني إال تفرخ ال الطيور من وأمثالها والقماري والفواخت
الحارة البالد يف إال ينبتان ال واملوز النخل فإن النبات؛ حكم املثال هذا وعىل والبساتني،
الباردة، البالد يف إال تنبت ال وأمثالها والبندق والفستق واللوز والجوز اللينة، واألرايض
األنهار، شطوط عىل والصفصاف والقصب والقفار، الرباري يف َغيْالن وأم ْلب والدُّ والُحْلبة
بقعة منها نوع لكل املعدنية الجواهر حكم أيًضا وهكذا النبات، سائر حكم هذا وعىل
الرباري يف إال تتكون ال فإنه كالذهب، هناك إال تتكون ال معروفة وتربة مخصوصة
يف إال يتكون ال وأمثالها والحديد والنحاس والفضة الرخوة، واألحجار والجبال الرملية
النَِّدية األرايض يف إال يتكون ال والكربيت اللينة، بالرتبة املختلطة واألحجار الجبال جوف
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السبخة األرض يف إال ينعقد ال واألكحال والقلقطار الدهنية، والرطوبات اللَّيِّنة َب والرتُّ
ترابها املختلطة الرملية األرض يف إال يتكونان ال واإلسفيذاج والِجصُّ املرشوجة، والبقاع
القياس هذا وعىل القشفة، العفصة َب الرتُّ يف إال تتكون ال والشبوب والزاجات بالحىص،

املعدنية. الجواهر أنواع سائر ُحْكم

فصل

ما منها ولكن تعاىل، هللا إال عددها يُحِيص ال األنواع كثرية املعدنية الجواهر أن واعلم
بالنظر عناية له كانت ن ممَّ الحكماء بعض ذكر وقد يعرفونه، ال ما ومنها الناس، يعرفه
نوع، تسعمائة نحو منها وعدَّ عرف قد وأنه األشياء، هذه عن والبحث العلم هذا يف
والنفع، ة واملرضَّ والخفة والثقل والرائحة والطعم واللون والشكل الطباع مختلفة كلها
الجواهر من إن فنقول: عليها وقياًسا الباقية عىل داللة ليكون طرًفا منها نذكر أن ونريد
والفضة الذهب مثل برد إذا ويجمد بالنار يَذُوب لكْن صلب، حجري هو ما املعدنية
حجرية صلبة هي ما ومنها شاَكَلها، وما والرصاصوالزجاج ب واألُْرسُ والحديد والنحاس
رخو ترابي ومنها والعقيق، كالياقوت باملاس إال تنكرس وال الشديدة، بالنار إال تذوب ال
النار من تفر رطبة مائية ومنها والطلق، والزاجات كاألمالح ينفرك ولكن يذوب، ال
كاملرجان نباتي ومنها والزرانيخ، كالكباريت النا تأكله دهني هوائي ومنها كالزئبق،
أن وذلك والبازهرات، كالعنرب منعِقد طلٌّ ومنها ، رِّ كالدُّ حيواني ومنها واألحمر، األبيض
زمان يف مخصوصة مواضع يف فينعقد البحر ماء سطح عىل يقع طلٌّ هو إنما العنرب
خللها يف يرسخ ثم األحجار، بعض عىل يقع طلٌّ فإنه أيًضا، البازهرات وكذلك معلوم،
عىل يقع طلٌّ هو إنما الزنجبيل أن كما معلوم، زمان يف مخصوصة بقاع يف هناك وينعقد
زمان يف مخصوص نبت عىل يقع طلٌّ هو إنما اللَّكُّ وهكذا بخراسان، الشوك من نوع
البحري، الحيوان من نوع أصداف يف يرسخ طلٌّ فإنه ، رُّ الدُّ وكذلك عليه، وينعقد معلوم
هناك يغلظ ثم صخور خلل يف يرشح طلٌّ املوميأ وكذلك فيه، وينعقد ويجمد يغلظ ثم
تجمد هوائية رطوبة هو والطل وينعقد، ويجمد ضيقة مسام من يربز ثم ماء يصري ثم
حكم القياس هذا وعىل والصخور، والشجر والحجر النبات عىل وتقع الليل، برد من
تنعقد وبخارات وأندية ومياه رطوبات هي إنما تها مادَّ فإن املعدنية؛ الجواهر جميع
الجواهر أن ذكرنا بما تبنيَّ فقد لها، املخصوصة البقاع يف الزمان وممرِّ الوقوف بطول
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وثقلها وروائحها وطعومها وألوانها وطبائعها أنواعها اختالف مع كلها مركَّبة املعدنية
مركبة ومضارِّها، ومنافعها وخواصها وخشونتها ولِينها ورخاوتها وصالبتها تها وخفَّ
سيَّالة رطبة مائية أجزاء ومن مشفة، مظلمة ثقيلة صلبة ترابية أجزاء من ومؤلَّفة كلها
حرارة ومن ة، نريِّ صافية دهنية لينة خفيفة هوائية أجزاء ومن والخفة، الثقل بني صافية
من ذلك دون أو فاضلة نسبة عىل تأليف ومن مقرصة، أو منضجة ضعيفة أو قوية
والربودة الحرارة وهي طبائع، أربع يف مرضوبة مرتبة عرشة اثنتا وهي التأليفية، النسب
نفسه، يف مرضوبًا الطُّول هو هذا مرتبة، وأربعون ثماٍن جملتها واليبوسة، والرطوبة
هو هذا ،١١١٠٧٢ جذره يف مرضوبًا العرض هو هذا وأربعة، وثالثمائة ألفني يكون
املعادن. تكوين كيفية معرفة يف أصل ألنه الباب؛ هذا نرشح أن ونحتاج آحاد، ب املكعَّ

فصل

هناك املحتبسة والبخارات األرض باطن يف املختنقة الرطوبات تلك أن أخي يا اعلم
تلك سقوف إىل علوٍّا وتصاعدْت ْت وخفَّ ولطفْت تحلَّلْت املعدن حرارة عليها احتوْت إذا

زمانًا. هناك ومكثْت واملغارات، األهوية
تلك أسفل إىل راجعة وتقاطرت وغلظت جمدت الصيف يف األرض باطن برد وإذا
وحرارة زمانًا، هناك ومكثْت وطينها، البقاع تلك برتبة واختلطْت واملغارات، األهوية
وتصري وغلًظا، ثقًال وتزداد وقوفها بطول تصفو وهي وطبخها نضجها يف دائًما املعدن
وإنضاج وغلظها ثقلها من يأخذ وما الرتابية، األجزاء من يخالطها بما الرطوبات تلك
بها يتعلق وما الدهنية الهوائية األجزاء تلك وتصري رجراًجا، زئبًقا إياه وطبخها الحرارة

محرتًقا. كربيتًا الزمان بطول لها الحرارة بطبخ الرتابية األجزاء من
واتَّحدت، واختلطت تمازجت ثانية مرة والزئبق الكربيت أجزاء اختلطت فإذا
املختلفة، املعدنية الجواهر رضوب ذلك عند فتنعقد وطبخها، نضجها يف دائمة والحرارة
مقاديرهما وكانت أجزاؤهما، واختلطت نقيٍّا، والكربيت صافيًا الزئبق كان إذا أنه وذلك
وكانت نداوتَه، ونشفت الزئبق رطوبَة الكربيتيُة وامتصت واتَّحدت األفضل، النسبة عىل
واليبس الربد من عارض لها يعرض ولم ونضجها، طبخها يف االعتدال عىل املعدن حرارة
قبل الربد لها عرض وإن اإلبريز، الذهب الزمان طول عىل ذلك من انعقد إنضاجها قبل
وزيادة الحرارة فرط من اليبس لها عرض وإن بيضاء، فضة وصارت انعقدت النضج
تتحد أن قبل الربد لها عرض وإن يابًسا، أحمر نُحاًسا فصارت انعقدت األرضية األجزاء
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قبل الربد لها عرض وإن قلعي، رصاص منها انعقد النضج قبل والزئبق الكربيت أجزاء
والكربيت أكثر الزئبق كان وإن أسود، حديًدا صارْت أكثر الرتابية األجزاء وكانت النضج
كحًال، صار فأحرقتْه الحرارة انفرطِت وإن ب، األُْرسُ منها انعقد ضعيفة والحرارة أقل
وعن االعتدال عن خارجة عارضة بأسباب املعدنية الجواهر تختلف القياس هذا وعىل
نقصانها أو الحرارة وإفراط ونقصانهما والزئبق الكربيت زيادة من األفضل النسبة
الجواهر حكم القياس هذا فعىل االعتدال، عن خروجها أو نضجها قبل املعدن برد أو

الرتابية. املعدنية
من شاكلها وما والعقيق والزبرجد والياقوت البلور مثل الحجرية الجواهر وأما
املغارات تلك يف ترشح التي واألنداء األمطار مياه من تنعقد فإنها بالنار، تذوب ال التي
من يشء يُخالطها وال الصلبة، واألحجار الصلدة الجبال من التي واألودية والكهوف
بقاء املياه ازدادت هناك وقوفها طال كلما الزمان، بطول بل والطني، الرتابية األجزاء
حجارة وتصري تنعقد حتى وطبخها نضجها يف دائًما املعدن وحرارة وغلًظا وثقًال
املتولِّية الكواكب تلك أنوار بحسب ورزانتها وصفاؤها ألوانها وتكون صافية، صلبة
يف سنبنيِّ كما املختصة البقاع تلك عىل شعاعاتها ومطارح الجواهر من الجنس لذلك
شاكلها وما الزعفران ولون اإلبريز والذهب األصفر الياقوت لون أن وذلك النبات؛ رسالة
وامللح الفضة بياض وكذلك شعاعاتها، وبريق الشمس نور إىل منسوبة النبات من
وبريق القمر نور إىل منسوب النبات ألوان من شاكلها وما والثلوج والقطن والبلور
السيارة الكواكب من كوكب إىل منسوبة نوع كل األلوان سائر القياس هذا وعىل شعاعه،
للِمرِّيخ، والُحْمرة لُزَحل، السواد إن قيل كما النجوم، أحكام كتب يف ذلك مذكور والثابتة،
األلواَن ن واملتلوِّ للقمر، والبياض للشمس، ْفرة والصُّ للزَُّهرة، والزُّْرقة ي، للُمشَرتِ والُخْرضة

لُعَطارد.
برتبة اختلطت إذا املياه تلك أن فهي تكوينها، كيفية يف الرتابية الجواهر حكم وأما
يف يرتفع بخاًرا وتصري الرطوبات تلك أكثر تحل املعدن حرارة فيها وعملت البقاع
بها متَّحًدا األرضية لألجزاء مالزًما محبوًسا يكون منه بَِقَي وما قبُل، ذكرنا كما الهواء
البقاع تلك تربة تكن فإن وتنعقد تغلظ حتى وطبختْها، ونضجتْها الحرارة فيها عملت
البقاع تربة تكن وإن والشبوب، والبوارق األمالح رضوب منها تكوَّنْت سبخة مشورجة
الزاج من جنس وهو والقلقطار، ْفر والصُّ الُخْرض الزاجات رضوب منها انعقدْت عفصة
الجص منها انعقد مختلطة ورماًال وترابًا حصاة البقاع تربة تكن وإن شاكلها، وما
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الكمأة، منها انعقدت حرٍّا وطينًا َليِّنة تربة البقاع تربة تكن وإن شاكلها، وما واإلسفيذاج
والزروع. واألشجار والكأل والحشائش العشب رضوب منها ونبتْت

فصل

واملفرِّق كلها فيها املتحكِّم املعدنية الجواهر بني كالقايض هي النار أن أخي يا واعلم
بني تفرِّق أن عىل النار تقدر ال التي هي فأرشفها جنسها، غري من كان ما وبني بينها
ليس فإنه ببعض، بعضها أجزائها اتحاد لشدة وذلك والياقوت، الذهب مثل أجزائها
ورسعة لها النار وأكل املعدنية الجواهر بعض احرتاق وأما رطوبة، أجزائها خلل بني
من فهي املعدنيات من شاكلها وما والنفط والقري والزرنيخ كالكربيت فيها اشتعالها
قليلة املائية واألجزاء بها، متحدة غري الرتابية باألجزاء املتعلقة الدهنية الهوائية األجزاء
برسعة ذابْت النار حرارة أصابتْها فإذا بها، متحدة وال أيًضا نضجة غري وهي معها،
واختلطْت الهواء يف وارتفعْت الرتابية، األجزاء وفارقِت وبخاًرا، دخانًا وصارْت وتحلَّلْت
يحرتق، وال يذوب الذهب أن يف العلة ما قيل إذا وأما الهواء، أجزاء بني وتفرَّقْت به،
الدهنية الرطوبة من هي الذهب ذوبان علة إن فنقول يحرتق؟ وال يذوب ال والياقوت
التي األرضية األجزاء والنْت ذابْت، النار حرارة أصابتْها فإذا الرتابية، باألجزاء املتحدة
والهوائية، الرتابية باألجزاء املتحدة املائية األجزاء أْجل فِمن يحرتق لم ما وأما معها،
خرجْت فإذا ورطوبتها، بربدها النار وهج الرتابي جسدها عن وتدفع النار تُقاِبل فإنها
وصارت وانعقدت املائية، األجزاء وغلظت الدهنية الهوائية، األجزاء تلك جمدْت النار من

الرتابية. األجسام سائر القياس هذا وعىل كانت، كما األرضية األجزاء
وأنضجت الصخور بني الوقوف بطول وصفت غلظت مائية أجزاء فألنه الياقوت وأما
ألنه بالنار؛ تذوب ال فصارت ويبست، أجزاؤها واتحدت لها، املعدن حرارة طبخ بدوام
مظلمة، ترابية أجزاء فيه ليس أنه أْجل فمن صفائه علة وأما دهنية، رطوبة فيها ليس
عىل النار تقدر فال ويبست، وجمدت ونضجت وَصَفْت غلظت قد مائية أجزاء كلها بل
مثل واحرتاقها األجسام بعض ذوبان رسعة وأما ويبسها، اتحادها لشدة أجزائها تفريق
الرتابية، باألجزاء متحدة غري والهوائية املائية األجزاء أن أْجل من فهو ب، الرصاصواألُْرسُ
وهللا فيها، األرضية األجزاء كثرة أْجل من وثقلها نضجة غري أنها أْجل فمن سوادها وأما

أعلم.
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فصل

متنافرة، متضادة فمنها مختلفة؛ وطباعها كثرية خواص الجواهر لهذه أن أخي يا واعلم
أو دفًعا أو إمساًكا أو جذبًا ا إمَّ بعض يف بعضها تأثريات ولها متآِلفة، متشاكلة ومنها
ومحبًة شوًقا إما والحيوان، للنبات كما لطيف، وحسٌّ خفيٌّ شعور أيًضا ولها نفوًرا،
وحقيقة قلنا ما صحة عىل والدليل تعاىل، هللا إال ِعَلِلها ُكنْه يَعَلم ال وعداوة، بغًضا وإما
وطبيعًة طبيعًة، تَأَلف طبيعًة أن لها ونعتهم األحجار كتاب يف الحكماء قول وَصْفنا ما
تَقَهر وطبيعًة بطبيعة، تَأنَس وطبيعًة بطبيعة، تَلَصق وطبيعة أخرى، طبيعًة تُناِسب
طبيعة، تُلِهب وطبيعة طبيعة، عن تَضُعف وطبيعًة طبيعة، عىل تَقَوى وطبيعة طبيعة،
وطبيعة طبيعة، مع تَفسد وطبيعة طبيعة، مع تَِطيب وطبيعة طبيعة، تحب وطبيعة
تُبِغضطبيعة، وطبيعة طبيعة، من تَهَرب وطبيعة طبيعة، ر تُحمِّ وطبيعة تُبيِّضطبيعة،

طبيعة. تُماِزج وطبيعة
من قرب إذا فإنه والذهب، األملاس فمثل أخرى طبيعة تَأَلف التي الطبيعة فأما
من واٍد ويف الذهب، معدن يف إال يوجد ال األملاس إن ويقال وأمسكه، به اْلتََصق الذهب
الحجرين هذين فإن الحديد، جذب يف املغناطيس حجر طبيعة ومثل املرشق، ناحية
حتى الحجر هذا من الحديد قرب إذا فإنه واشتياق، أُْلفة طبيعتهما بني صلبني يابسني
العاشق يفعل كما ومسكه نفسه إىل الحجر وجذبه به واْلتَصق إليه ذهب رائحته يشم
الجاذب والحجر للشعر، الجاذب والحجر للحم، الجاذب الحجر يفعل وهكذا باملعشوق،
إال املعدنية األحجار من حجر من ما القياس هذا وعىل للتبن، الجاذب والحجر للظفر،

يعرفوه. لم أم ذلك الناس عرف واشتياق، أُْلفة آخر يشء طبيعة وبني طبيعته وبني
الدواء تأثريات مثل يكون بعض يف بعضها األحجار هذه أفعال مقابلة مثل أن واعلم
املضاد الدواء طبيعة إىل اشتياًقا عليل عضو كل خاصية من أن وذلك العليل، العضو يف
وجذبتْه به أحسَّ العليل العضو من بالقرب الدواء حصل فإذا به، التي العلة لطبيعة
الدواء بطبيعة املدبِّرة بالقوة واستعان املاسكة، وأمسكتْه العضو، ذلك إىل الجاذبة القوة
كما العليل، العضو عن ودفعتْها وغلبتْها عليها وَقِويَْت املؤلِمة، العلة طبيعة دْفع عىل
نفسه، عن دفعه يف وعدوه خصمه عىل يُعينه َمن بقوة واملخاصم املحارب ويدفع يستعني
من بخلقه تدبريه ولطيف ُصنْعه وعجيب — جاللُه جلَّ — هللا حكمة إتقان من وهذه
كما إياه، أْلَهَمه ثم شافيًا، دواءً وعارض داءٍ لكل جعل إذ له؛ سياسته وحسن الحيوان،
وألخيه فرعون له قال ملَّا — السالم عليه — موىس عن حكاية — تعاىل — هللا ذكر
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يعني َهَدى﴾؛ ثُمَّ َخْلَقُه ءٍ َيشْ ُكلَّ أَْعَطى الَِّذي ﴿َربُّنَا قال: موىس؟» يا ربُّكما «َمن هارون:
كما وساَسه ودبَّره ورعاه وحِفَظه وأعانَه وقوَّاه ومضارَّه منافَعه وعرَّفه ره وصوَّ َخَلَقه

الخالقني! أحسن هللا فتبارك شاء، وكيف شاء،
األحجار تأكل التي السنباذج طبيعة فمثل أخرى طبيعة تقهر التي الطبيعة وأما
املاس يفتِّت الذي الوسخ ب األُْرسُ طبيعة ومثل ملًسا، وتجعلها وتليِّنها أكًال، الحكِّ عند
لها قاهر وهو األحجار، من يشء يقهره ال املاس أن وذلك الصلبة، األحجار لسائر القاهر
ُجعل وإن ينكرس، ولم أحدهما يف لدخل باملطرقة وُطرق السندان عىل تُرك أنه لو كلها،

تفتَّت. عليها وُضغط ب أُْرسُ من صفحتنَْي بني
به ُطليت إذا النار حرارة عىل الصرب القليل الرطب التيار الزئبق، طبيعة ومثل
أن يمكن حتى وأْرَخاها، أْوَهنَها والفضة والنحاس الذهب مثل الصلبة املعدنية األحجار
لألحجار املسوِّد الرائحة املنِتن الكربيت ومثل قطًعا، ِقَطًعا ويُفتَّت سعي، بأسهل يُكَرس
مدة، أرسع يف تحرتق حتى منها النار يُمكِّن وأصباغها ألْلَواِنها امُلذِهب الربَّاقة ة النريِّ
النار حرارة أصابتْه فإذا جامدة، لزجة دهنية رطوبة الكربيت يف أن ذلك يف والعلة
تلك معه وأحرق احرتق فيه النار تمكَّنِت فإذا ومازجها، األحجار بأجساد واْلتَصق ذاب

غريهما. أم ذهبًا أم كانت ياقوتًا األجساد
يف يغوص الذي النوشادر فمثل رها، وتنوِّ أخرى طبيعة تُزيِّن التي الطبيعة وأما

الوسخ. من ويغسلها األحجار قعر
رسعة عىل النار يُعني الذي البُوَرق فمثل أخرى، طبيعة تُِعني التي الطبيعة وأما
رها وتنوِّ تجلوها التي والشبوب الزاجات ومثل الرتابية، املعدنية األحجار هذه سبْك
زجاًجا يكون حتى وتصفيته الرمل سبك عىل املعينان والقىل املنيسا ومثل وتصبغها
يف بعضها تأثريات يف املعدنية األحجار سائر حكم واملثال القياس هذا وعىل شفاًفا،
والعقاقري. والطب األدوية كتب يف ذلك ذكر فقد الحيوان، أجسام يف تأثرياتها ا فأمَّ بعض،

فصل

فكَّر فإذا ا، جدٍّ عجيب وتكوينها وَخْلقها غريبة، خواص املعدنية الجواهر لهذه أن واعلم
باهتًا، متعجبًا يبقى فيها حكمته وإتقان — جاللُه جلَّ — الباري ُصنْع لطيف يف العاقل
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هذه أن وذلك وتكوينها، رَّة الدُّ ِخْلقة يف فكَّر إذا وخاصة ويقينًا، معرفة بربه ويزداد
كأنهما صدفني بني منعقدة جامدة ودهنية عذبة هوائية ورطوبة ماء هي إنما الجوهرة
حيوان جوفها يف أبيض، نقي أملس وباطنهما وسخ َخِشن ظاهرهما منطبقتان خزفتان
ذَيْنِك ضمَّ قد وهو املالح، البحر َقْعر يف مسكنه الرَِّحم، ِخْلقة ِخْلقته لحم قطعة كأنه
الطريان، عن السكون عند جناحيه الطائر يضم كما جانبَيْه من نفسه عىل الصدَفنْي
يف االضطراب عن البحر بسكون أحسَّ إذا حتى املالح، البحر ماء فيه يدخل أن مخافة
مخصوص معلوم الزمان من وقت يف بالليل سطحه أعىل إىل قعره من ارتقى أمواجه
وكما لها، الطائر َزقِّ عند أفواهها الطري فراخ تَفتَح كما الصدفتني تلك وفتح عنده،
وتجتمع الجو، ورطوبة الهواء ندى من جوفه يف فريشح الِجَماع عند الرَِّحم فم يُفتَح
والحشيش، النَّبْت عىل بالليل يقع الذي والصقيع ذلك من العذب املاء من قطرات فيه
البحر ماء فيه يرشح أن مخافة شديًدا ا ضمٍّ نفسه عىل الصدفتني تَيْنِك ضم اكتفى فإذا
البحر قرار إىل برفق وينزل ملوحته، من يُخالطها بما العذبة الرطوبة تلك فتفسد املالح،
يف وصارت وثقلت غلظت العذبة الرطوبة تلك عىل الزمان طال فإذا زمانًا، هناك فيسكن
الزئبق يصري كما مستديرات حبَّات فيصري بحركته، جوفه يف وتدحرجت الزئبق، قوام
﴿ذَِلَك وكباًرا. صغاًرا ُدرٍّا وتَصري وتَنَعِقد تَْجمد الزمان ممر عىل ثم وتدحرج، تبدَّد إذا

اْلَعِليِم﴾. اْلَعِزيِز تَْقِديُر

فصل

التي الكائنات عن وبحثَت املوجودات حَت وتصفَّ املحسوسات لَت تأمَّ إذا أخي يا واعلم
قدًرا وأجلَّها جوهًرا أَرشَفها ِخْلقة وأضَعَفها جسًدا أصغَرها وجدَت القمر، َفلك دون

نفًعا. ها وأعمَّ
الناس عند تَِجْدها ْلها وتأمَّ والَعَسل، يباج والدِّ رَّة الدُّ هي التي الثالثة هذه إىل وانظر
من ذكر ما تأملَت فإذا الثالثة، هذه أعني ذوًقا، وأطيبها لبًسا وأنعمها قْدًرا األشياء أجلَّ
أضعف النحل ترى وكما وأضعفها، البحر حيوانات أحقر أنه تبيَّنَت الحيوان هذا ِخْلقة

جثة. الحيوان أصغر تراه القزِّ دود وهكذا جثة، وأصغرها بنية الطيور
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فصل

للناس، وخاصة للحيوان، منافع املعدنية األشياء هذه خلق — ثناؤه جلَّ — هللا أن واعلم
يف العقالء يتفكَّر لكيما حني، إىل بها مني متنعِّ فيها فني مترصِّ إليها ُمحتاجني وجعلهم
مصنوع ُمحَدث أيًضا العاَلم أن فيعلمون لهم، قياًسا فتكون وُصنْعها، وَخْلقها كونها
ال القباء كبري العمر طويل الِخْلقة عظيم الجثة كبري كان وإن يكن، لم أْن بعَد كائن
خالًقا له أن ويعلمون يفسد، متى وال كان متى أنه التحقيق عىل الحكماء العلماء يدري
نحو شعاعها ومدَّ ها وسريَّ كواكبه وأْجَرى وأدارها أفالَكه وركَّب ره وصوَّ وأوجده خلقه
الحيوان هي التي الفاسدات الكائنات منها وأولد الطبائع ج وزوَّ األركان ومزج املركز،
عليها ويحكم يشاء كيف فيها ف يترصَّ عليها وملَّكه لإلنسان وسخرها واملعادن، والنبات
االستدالل إىل والعقالء العلماء احتاج وإنما بها، املضار دفع أو منها باالنتفاع يريد بما
عقولهم، حرية عند محدث العالم أن عىل الكل، عىل الجزء وقياس الغائب، عىل بالشاهد
إىل للصانع الداعية العلة تلك عن وبحثوا يكن، لم أْن بعَد وَكْونه حدوثه يف فكَّروا فإذا
الفاعل يفعل أْجلها من التي التمامية العلة ى تُسمَّ التي العلة وهي فعل، يكن لم إن الفعل

فعَله.
أيًضا وهكذا يعرفوها، لم عنها وبحثوا العلة هذه يف العقالء من كثري فكَّر وملا
ولم يعرفوها لم مكان أي ويف عمل، زمان أي ويف فعل، متى الفاعل أمر يف فكروا ملا
كانت وأين ره، صوَّ وكيف عمله يشء أي من أنه وطلبوا فكروا ملا وأيًضا ذلك، روا يتصوَّ
يف والتفكر املباحث هذه شاكل وما الكواكب ودور األفالك أكر شكَّل ملا الربكار ِرْجل
دعاهم ذلك فعند رها، تصوُّ نفسه قوة يف وال معرفتها، اإلنسان طاقة يف ليس أشياء
أوهام إال بيان وال ِعْلم بغري وأزليَّته العاَلم بِقَدم القول إىل وشكوُكهم وحريتُهم جهلُهم
أنه خلقهم أن قبَل — تعاىل — هللا علم وقد مموهة، وتمويهات باطلة وتخييالت كاذبة
وال فيها، يشكون ال أشياء أراهم بأْن ِعَلَلهم فأزاح والحرية، الشكوك هذه لهم تَعِرض
ويتصورونه يشهدونه ال ما عىل وقياًسا لهم مثاًال لتكون حقيقتها؛ يف وال كونها، يف
والحيوان، واملعادن النبات من الفاسدات الكائنات هذه وهي وصفته، العالم حدوث يف
قدير، صانع من إال تكون ال امُلتَقنَة الصنعة أن العقول ِجِبلَّة يف مركوًزا أيًضا وجعل
هذه دوران من ونهاَرهم ليَلهم يشاهدونها املصنوع يف باقيًا الصنعة أثر أيًضا وجعل
عىل والصيف والشتاء والنهار الليل وتَعاُقب فيها الكواكب وَسرْي املركز حول األفالك
للعقول داللة هذه كل الفاسدات، الكائنات وتكوين واالستحالة والتغيريات األربعة األركان
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هذه جميع يف يوجد لم إذ يكن لم أْن بعد وتكوينه العاَلم حدوث عىل للنفوس وشواهد
تمامية، وعلة صورية وعلة هيوالنية وعلة فاعلية علة من خاٍل يشء الجزئية الكائنات
فاعرفها وكونه، العالم حدوث يف العلل هذه ما العقلية املبادئ رسالة يف بيَّنَّا قد ونحن

هناك. من
جوهرها أنواع من طرًفا اآلن فنذكر املعادن، تكوين كيفية من طرًفا ذكرنا قد وإذ
ثم والياقوت، الذهب هو الذي أرشفها بذكر فنبدأ الحكماء، ذكره وما أنواعها وخواص
نفسه املزاج صحيح الطبائع معتدل جوهر فهو الذهب فأما فنوًعا؛ نوًعا يتلوهما ما سائر
األجزاء وبالروح الهوائية األجزاء بالنفس ونعني بجسده، متحدة وروحه بروحه متَّحدة
بالنار؛ يحرتق ال وممازجتها أجزائه اتحاد لشدة ولكن الرتابية، األجزاء وبالجسد املائية
الزمان طول عىل يصدى وال الرتاب يف يبىل ال وهو أجزائه، تفريق عىل تقدر ال النار ألن
الرائحة طيب الطعم حلو اللون أصفر املغمز لنيِّ جسم وهو العارضة، اآلفات ه تُغريِّ وال
ورطوبته دهنيته من ولِينه هوائيته من وبريقه وصفاؤه ناريته لونه ُصْفرة رزين، ثقيل
معتدًال، كان ومزاجه صافيًا كان وزيبقه نقيٍّا كان كربيته ألن ترابيته؛ من ورزانته وثقله
ذابْت النار حرارة أصابتْه فإذا واعتدال، برفق الزمان طول عىل طبختْه املعدن وحرارة
إحراقها، جسده عن وتدفع النار، حرارة تقابل ورطوبته جسده حول ودارْت رطوبته
بارًدا، أو حارٍّا املطارق تحت امتدَّ ُطرق وإذا الرطوبة، تلك جمدْت النار من خرجْت وإذا
األواني من األشكال جميع ويَقبَل كالخيوط، منه ويُفتل ، وامتدَّ ورقَّ الجهات يف واتسع
املرقيشا عليه ُطرح إذا عنهما وينفصل السبك يف والنحاس الفضة يُخاِلط وهو والحيل
أدوية يف وأُدخل منه ُسحق وإذا يحرتق، وال غريَه يَحِرق الكربيت من جنس ألنه الذهبي؛
السوداء املرة من وينفع الربء، إىل أرسع وكان يَنَفط، لم موضع به ُكوي وإذا نََفع، العني
أْجل فِمن الكواكب، بني من الشمس قسمة وهي القلب، وأمراض الثعلب وداء الحية وداء
وجوُده يقلُّ ذلك أْجل ومن الخزائن، يف وتدَِّخره امللوك تجمعه والفضائل الخصال هذه
منه كثري بيشء ظفر َمن كل ولكن وجوده، لقلَّة ال أثمانُه وتكثر ويَِعزُّ الناس أيدي يف

القليل. إال ظاهًرا منه يُرى فال وخبَّاه، صانه أو األرض يف دفنه
شفافة صافية رزينة اليبس شديدة يابسة حارة صلبة فأحجار اليواقيت وأما
يف وقف عذب ماء كلها وأصلها وأزرق، وأخرض وأصفر أحمر بني األلوان مختلفة
وثقل وَصَفا فغلظ طويًال، زمانًا والصفوان والصخور الصلدة األحجار بني معادنها
النار يف تذوب ال صلبة وصارت أجزاؤه فاتحدت وقوفه، لطول املعدن حرارة وأنضجتْه
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منه األحمر وخاصة لونه، ُحْسن يزداد بل رطوبته، لغلظ تفرغ وال دهنيته، لقلة البتة
يف ومعدنه املاء يف بالحكِّ والسباذج املاس إال ويبسه صالبته لشدة امَلبَاِرد فيه تعمل ال

وجوده. لقلة الثمن كثري عزيز الوجود قليل وهو االستواء خط تحت الجنوبية البالد
والطاعون الوباء أهَلها أصاب قد بلدة يف وكان منه بيشء تختَّم َمن أن منافعه ومن
وأمور حوائجه قضاء عليه وسُهل الناس، أعني يف ونَبُل — تعاىل — هللا بإذن منها َسِلم

معائشه.
يف موجودان واحد جنسهما باردان يابسان حجران فهما والزَّبَْرجد الزُُّمرُّد وأمر
إىل النظر أكثر وَمن وشفاًفا، وصفاء ُخْرضة أشدهما وأجودهما وخريهما الذهب معادن
والدهنج ع، َ الرصَّ من َسِلم به تختَّم أو منه تقلَّد وَمن الكالل، برصه عن ذهب الزبرجد
لونَه وكدَّر كرسه واحد موضع يف معه وضع وإذا النظر، يف ويُشِبهه للزبرجد، عدوٌّ

بنضارته. وذهب
القلب خفقان يف ينفع فإنه خاصيته وأما تكوينه، وهيئة ذكُره تقدَّم فقد رُّ الدُّ وأما
أدوية يف ويدخل القلب دَم يُطرِّي ألنه السوداء؛ مرة من يكون الذي والجزع الخوف من
املاء ذلك ُسقي وإْن أذهبه، الربص بياض به وُطيل ُحكَّ وإن العني، أعصاب ويشدُّ العني

أسكنه. رصع به كان َمن
حتى معتدلة لينة باردة وهي الذهب، إىل الذائبة الجواهر أقرب فإنها الفضة وأما
قسمة يف وهي النضج، قبل معدنها يف الربد عليها غلب أنه لوال ذهبًا، تكون تكاد
منهما ُخلِّصت وإذا بهما، امتزجت السبك عند الرصاص أو املس عليها ُطرح فإذا القمر،
سبكها، عىل ويُعني البُورق لونَها ن ويُحسِّ الزئبق، ويكرسها الكربيت ويسوِّدها تخلَّصت
الرطوبات من نفعت املرشوبة األدوية يف وأُدخلت ُسحقت وإذا النار، إحراق عنها ويدفع

الزمان. بطول الرتاب يف وتَبَىل عليها ْت ألحَّ إذا بالنار تحرتق وهي اللزجة،
بينهما ليس الفضة، من قريب وهو فيه، مفرط يابس حارٌّ جرم فهو النحاس وأما
كثري يابس أحمر والنحاس ليِّنة بيضاء الفضة أن وذلك واليبس؛ الُحْمرة يف إال تبايُن
تبييضه عىل قدر فَمن لغلظه، ووسخه ويبسه كربيته حرارة شدة من فُحْمرته الوسخ،
الحموضات من أُدني إذا والنحاس بحاجته، ظفر فقد وتليينها، الفضة تصغري أو وتليينه
النحاس ُسبك وإْن وكرسه، أرخاه بالزئبق النحاس ُطيل وإْن سمٌّ، والزنجار زنجاًرا، أخرج
أُدني وإذا الذهب، لون مثل لونه خرج املاء يف بحرارته وُطرح شامي زجاج عليه وُطرح
وَمن بالحق، بينها يفصل املعدنية الجواهر بني كالقايض هي النار ألن ؛ اسودَّ النار من
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شديدة، كثرية أعراض له وَعرضْت مزاَجه أفسد النحاس أواني يف والرشب األكَل أدَمَن
عىل النحاس آنية ُكبَّْت وإن منِتنة، رائحة لها ُشمَّ َمك السَّ من النحاس أواني أُدنيت فإذا

قاتًال. ا سمٍّ صار بحرارتها مطبوخ أو مشويٍّ سمك
فإن صلبًا، صار حتى أدوية عليه ُطرحت النحاس من جنس فهو الطاليقوني وأما
شصٌّ منه اتُّخذ وإن مفِرطة، ة مرضَّ به أرضَّ حيوان به وجرح سالح أو سكني منه اتُّخذ
أصابه وَمن الحوت، وعظم الشص صغر وإن الخالص، يُمِكنه لم به وتعلَّق السمك لصيد
بإذن اللقوة من بََرأ طاليقون مرآة إىل ونظر الضوء فيه يُرى ال بيتًا فدخل اللقوة وجع
ُعمل وإْن ذباب، املاء ذلك يقرب لم املاء يف وُغمس الطاليقون أُحمي وإن — تعاىل — هللا
وإْن ذلك، بعد الشعر ينبت لم املوضع ودهن الجسد من الشعر به ونُتف منقاش منه

يَسَكر. لم طاليقوني إناء من الرشاب رشب
الرائحة صفات؛ بثالث يُباِينها ولكْن لونه، يف الفضة من قريب فهو الَقَلِعيُّ وأما
الجنني عىل اآلفات تدخل كما معدنه يف وهو عليه دخلْت اآلفات وهذه والرصير، والرخاوة
وهو بزئبقه، مزاجه وقلة كربيته لغلظ ورصيره هوائيته، لكثر فرخاوته أمه، بطن يف وهو
الريحانة بقضيب ُمزج وإن نضجه، لقلَّة رائحتُه وتُنِتن يَِرصُّ فلذلك ساٍف، فوق ساٌف
ُحرق وإذا اآلفات، هذه من برئ ينبغي ما عىل والزرانيخ وامللح واملرقيشا آًسا ى املسمَّ

الناس. عيون يف تكون التي والقروح الجرح برئ املراهم يف وُجعل الَقَلِعيُّ
ومنافعه نضج، غري الكربيت كثري ولكنه الرصاص، من جنس فهو بُّ األُْرسُ وأما

الناس. بني معروفه
صالبة ازداد املاء أُسقي إذا ما ومنه رخو، َلنيِّ فمنه أجناس؛ فهو الحديد وأما
ال كما عنه الناس يستغني ال ظاهرة بيِّنة ومنافعه الصانع، عنه يستغني وال وِحدَّة،
ومن وصالبة، قوة ازداد أدوية عليه طرحت إذا ما ومنه وامللح، والنار املاء عن يُستغنَى

ولينًا. صفرة فازداد أدوية عليه ُطرحت نحاس وهو الشبة، أيًضا املعمولة الجواهر
من واملرداسج ب، وأُْرسُ نحاس واملفرغ بالَقَلعي، ُمزج نحاس فهو اإلسفندري وأما
واإلرسيخ والحموضة، ب األُْرسُ من واإلسفيذاج النحاس، مع الزنجار أُحرق إذا ب األُْرسُ
منافعها وأما ب، األُْرسُ من واملرتك والكربيت، الزئبق من والزنجفر الكربيت، ومن منه
الطب كتب يف ذُكرت وقد الناس، بني معروفة فهي ومضارها — األحجار هذه أعني —

والكربيت. الزئبق املعدنية الجواهر ومن برشحها،
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ويحرتق ذوبانها، عند املعدنية باألحجار يلصق لزج دهني حجر فهو الكربيت فأما
كله. دهن ألنه معه؛ األحجار ويحرق بالنار

له صرب ال النار، حرارة أصابتْه إذا يَِطري سيَّال، رطب جسم فهو الزئبق وأما
فإذا ويوهنها، ويكرسها ويُرخيها بالتدبري املعدنية األجسام يُخاِلط وهو النار، حرِّ عىل
كانت، كما صلبًا األوىل حالته إىل ورجع الزئبق طار النار حرارة األجسام تلك أصابْت
فإذا وتفتَّت، اسرتخى املاء غلبه إذا اليابس الطني مع املاء كَمثَل األحجار هذه مع وَمثَلُه

أوًال. كان كما وعاد جفَّ الشمس حرارة أو النار حرارة أصابتْه
واملاء الرتاب أن كما الذائبة، املعدنية للجواهر أصالن والزئبق الكربيت أن واعلم
يُعمل ما وكل والُقُدور، والغضاير والكيزان واآلجرِّ كاللَِّبن الصناعية لألجسام أصالن
طبائعها اختالف وِعَلل الذائبة املعدنية الجواهر تكوين كيفية ذكُر تقدَّم وقد الطني، من
والبوارق والشبوب األمالح أنواع أيًضا املعدنية الجواهر ومن هذا، قبَل فصٍل يف وصفاتها
ومنها الصاغة، كملح مرٌّ ومنها األندراني، وامللح الطعام كملح عذْب فمنها والزاجات؛
ومنها والهندي، كالنفطي دواء ومنها والزاجات، كالشبوب قابض ومنها كالنوشادر، حادٌّ
والبول والرماد والنورة القىل ملح ومنها للدباغة، تصلح شوارج ومنها الخبز، بوارق
تحرقها األرض بقاع برتاب تختلط ومياه رطوبات هذه وكل الكيميا، أصحاب يستعمله
وفنون وبوارق وشبوبًا أمالًحا وتصري فتنعقد املعدن، حرارة أو النار أو الشمس حرارة
والكحل والشادنج واملغنيسا واملرقشيشا الزرانيخ أنواع املعدنية الجواهر ومن الزاجات،
والسنبادج والفريوزج والعقيق والشنج والطلق واملينا والبلور الزجاج ومنها والتوتيا،
شاكلها. وما واإلسفيذاج والِجصُّ والنفط القري ومنها والدهنج، والعنرب ْزَوْرد والالَّ والجزع
مخافة ذكرها ترْكنا ومضار ومنافع خواص الجواهر من نوع لكل أن أخي يا واعلم
من نذكر ولكن الناس، أيدي يف موجودة وهي كتبهم يف الحكماء ذكرها قد إذ التطويل؛
فهو الدهنج فأما منها، نذكره لم الذي الباقي عىل دليًال ليكون طرًفا، بعضها خواص
الكربيت من مرتفع دخان ألنه لينة؛ باردة وطبيعته النحاس معدن من يتكون حجر
جبال من موضع يف صار فإذا الزنجار، مثل أخرض وهو النحاس، معدن من املتولد
األلوان مختلف فهو ر وتحجَّ د وتجسَّ بعض، عىل بعضها أجزاؤه وتلبَّدت تكاثف املعدن
وأمرضه أمعاه تقطَّع1 سحالته من ُسقي َمن سم؛ خاصية وفيه اللون، َحَسن َكِدر أخرض

أمعاؤه. تقطعت نسخة: ويف 1
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ويُذِهب معه، ويتكدَّر الهواء مع يصفو وهو أرض، صحيح وهو رشب وإْن معدتَه، وأْلَهَب
وُجعل ذلك ذُوِّب وإن فعًال، أقوى يكون التناكر ومع الطرق، عند وتشقيقه الذهب تكسري
أذَهبَها القوباء عىل وُطيل بالخلِّ وأُذيب ُسحق وإْن سكَّنها، الزنابري لسع عىل الذباب مع

الرأس. يف التي السعفة يف وينفع
كان وأصله األلوان، مختلف أْملس لنيِّ جوهر وهو البازهر:2 املعدنية الجواهر ومن
أفعال منه تَظَهر رشيف َحَجر وهو الزمان، بطول معدنه يف جمدت دهنية هوائية رطوبة
نباتية أو كانت حيوانية باردة، أو كانت حارَّة القاتلة السموم من ينفع أنه وذلك كريمة؛
قد الناس عقول كانت إذ الباب؛ هذا رشح يف نزيد أن ونحتاج السموم، تلك معدنية أو
ألنها الطبيعية؛ األجسام يف والبازهرات3 والرتياقات السمومات أفعال كيفية يف ْت تحريَّ
وال جسم، هو حيث من له ِفْعل ال الجسم أن عىل الربهان قام وقد جامدات، أجسام
األفعال كيفية أوًال نذكر أن فيجب بكثري، الجسم من أعجز ألنه أيًضا؛ فعل له العرض
وفيها لها، بالحقيقة الفاعل َمن نبنيِّ ثم بعض، من بعضها األجسام هذه من تَظَهر التي
والرطوبات الدم تجمد منها فالباردة وباردة، حارة فنوعان السموم أما وبها، ومنها
والحارة الحياة، وقوام املزاج صحة بها التي الحيوان أعضاء يف التي اللطيفة الروحانية
ذوبانها مع الحيوان بدن ويذوب فتفنَى ها، وتُطريِّ الرطوبات وتلك الدم، تذوب منها
إذا الزعفران لون دبيب فمثل الحيوانات، أبدان يف الحارة السموم َدِبيب ا فأمَّ فيهلك،
يف وقعْت إذا اإلنَْفحة فعل مثل فهي منها الباردة وأما لحظة، يف صبغه املاء يف وقع
أفعالها املضادة والرتياقات البازهرات دبيب وأما مدة، أقرب يف دتْه جمَّ الحليب اللبن
من غَسَلتْه الزعفران صبغ عىل وقعْت إذا الحموضات فعل مثل فهو السموم تلك ألفعال
قوة فهو األجسام لهذه املحرك الفاعل ما وأما بها، بُوِدر إذا يذوب أن ومنعتْه ساعتها،
القمر فلك لدن ِمن األجسام جميع يف السارية الفلكية الكلية النفس قوى من روحانية
الحيوان من الجزئيات األجسام فهذه الطبيعة، اة املسمَّ وهي األرض، مركز منتهى إىل

معدنيٌّ نوعان: الناس أيدي يف املوجود باززهر الطب: يف الشفاء صاحب قال الفاذزهر. نسخة: ويف 2

يف وقيل البيطار، ذكره كما اإلبل قْلب يف يكون والحيواني الحيوان، مقترص فقط العقرب لدغ من ينفع
نْفع عىل الصفا إخوان صاحب واقتصار مقاَمه، يقوم ما األحجار يف وليس جميًعا، للسموم نافع عينه،

ا.ه. قاطبة. الطب رجال تجربَة يُخاِلف باملعدني السمِّ دْفع
(نسخة). الفاذزهرات 3
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ومنها وفيها بها يفعل الفاعل، للصانع واألدوات كاآلالت للطبيعة هي واملعادن والنبات
ويعمل باملنشار النرش يفعل الذي كالنجار ببعض، بعضها مقننة وأعماًال مختلفة أفعاًال
واألفعال واحد والفاعل باملربد، ويربد باإلرتدج والكشاء باملثقب والثقب بالفأس النحت
ذكُرها املتقدِّم الفاعلة القوة وهذه املقصودة، واألغراض واألدوات اآلالت بحسب مختلفة
هو والطبيب مالئكة، الناموس يها ويسمِّ الطبيعة، والفالسفة األطباء يسميها التي هي
أدواته األستاذ التلميذ يناول كما الحاجة وقت يف إليه تحتاج ما يناولها الطبيعة، خادم

بها. ويخدمه حاجته وقت

فصل

يف أحسنت إذا الكلية للنفس الخادمة املتجسدة الجزئية النفوس هذه أن أخي يا واعلم
وكرامة هللا عند جليلة منزلة فلها هللا من والجزاء األجَر وطلبِت الكلية للنفس خدمتها
فإنه الدنيا، أو الدين أمر إصالح يف خدمتها كانت سواء هياكلها، مفارقتها بعد ومكافأة
من عنده ملا وطالبة — تعاىل — هللا لوجه محتسبة كانت إذا يشء هللا عند لها يذهب ال
كتاب يف الطبيب برزويه ذكر كما الدنيا من نصيبها يفوتها فال إليه، منه املقصود الوجه
إْن يَنبُت، أن للعشب بد وال ، للَحبِّ بل للعشب، طلبًا يزرع لم الزَّرَّاع إن ودمنة: كليلة
نصيبه يفوته ال — تعاىل — هللا من والجزاء األْجر طالب كذلك يشأ، لم أو الزَّرَّاع شاء
لم أو طلب َرِغب، أو زِهَد ريض، أو َكِرَه يُِرد، لم أو أراده ما له، ُقسم وما الدنيا من
َما * ِليَْعبُُدوِن إِالَّ َواْإلِنَْس اْلِجنَّ َخَلْقُت ﴿َوَما تعاىل: هللا قول الرأي هذا وتصديق يطلب،

اْلَمِتنُي﴾. اْلُقوَِّة ذُو الرَّزَّاُق ُهَو هللاَ إِنَّ * يُْطِعُموِن أَْن أُِريُد َوَما ِرْزٍق ِمْن ِمنُْهْم أُِريُد
والدنيا الدين عمارة بل وصوًما، صالة كلها ليست هللا عبادة أن أخي يا واعلم
عىل فأَْجره كالهما أو أحدهما صالح يف يَسَعى فَمن عامرين، يكونا أن يريد ألنه جميًعا؛
عباده صالح يف سعى َمن إليه ِعباده وأحبُّ عبيده، كلهم والناس جميًعا مالكهما ألنه هللا؛
أحدهما، فساد يف أو جميًعا فسادهما يف سعى َمن عباِده وأبغُض جميًعا، عاَلَميْه وِعمارة
اْألَْرِض ِيف َويَْسَعْوَن َوَرُسوَلُه هللاَ يَُحاِربُوَن الَِّذيَن َجَزاءُ ﴿إِنََّما جاللُه: جلَّ هللا ذكر كما
اْألَْرِض﴾ ِمَن يُنَْفْوا أَْو ِخَالٍف ِمْن َوأَْرُجلُُهْم أَيِْديِهْم تَُقطََّع أَْو يَُصلَّبُوا أَْو يَُقتَّلُوا أَْن َفَساًدا

َسَعى﴾. َما إِالَّ ِلْإلِنَْساِن َليَْس ﴿َوأَْن تعاىل: وقال اآلية، …
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ما وقلَّ الرابعة، الدرجة يف واليبوسة الربودة وطبيعته املاس، املعدنية الجواهر ومن
يحتكُّ ال صار الخاصية فبهذه املعدنية، األحجار من يشء يف الطبيعتان هاتان تجتمع
فإنه ، بِّ األُْرسُ من جنًسا إال مه هشَّ أو كرسه أو فيه أثَّر إال املعدنية األحجار من بجسم

رائحته. ونتن ولينه رخاوته مع ويفتته ويكرسه فيه يؤثِّر
كمثل القوي الرشيف الجوهر هذا يف املهني الضعيف الحجر هذا تأثري مثل أن واعلم
يقهر الذي القوة الشديد الجثة العظيم الفيل يف املهينة الصغرية الضعيفة ة البَقَّ تأثري
ة وخفَّ جثته بصغر ِبِه ويرضُّ ويؤذيه يغلبه وهذا قوته، وشدة جثته بعظيم الحيوانات
عىل للصغري املسلِّط أن عىل األلباب ألويل وداللة األبصار، ألويل عربة ذلك يف فإن حركته،

سبحانه. رهما ومصوِّ خالُقهما هو الكبري
تأثريه. دون تأثريه ولكن املاس، من الطبيعتني هاتني من قريب فهو السباذج وأما
الطبيعية األمور يف والتفكُّر األبصار ألويل عربة أيًضا فهو املغناطيس حجر وأما

بعض. يف بعضها أفعال وخواص
واملشاكلة كاملناسبة الطبيعة يف ومشاكلة مناسبة والحديد الحجر هذا بني أن وذلك
وقهره جسمه وصالبة يبسه شدة مع الحديد أن وذلك واملعشوق، العاشق بني التي
ويلتزمه به ويلتصق الحجر هذا نحو يتحرك والحيوانية والنباتية املعدنية لألجسام
هذين فعل يف اللبيب العاقل فكَّر فإذا املشتاق، املحبوب املعشوق املحب العاشق كاْلِتزام
الفاعل بأن له وتبنيَّ علم النباتية واألجسام املعدنية األحجار من وغريهما الحجرين
قامت قد برباهني جسم هو حيث من له فعل ال الجسم ألن غريهما؛ هو لهما املحرِّك
وفنون طبائعها واختالف اختالفها مع كلها األجسام هذه وأن وضحت، قد ودالئل
النفس وهو املحرك، الصانع للفاعل واآلالت كاألدوات هي طبائعها وخواص أشكالها
وتعمل تظهر طبيعة، املسماة وهي أفعالها، من كلها التأثريات هذه التي الفلكية الكلية
ال — ثناؤه جلَّ — الباري أن عقلية بدالئل تبنيَّ وقد — ثناؤه جلَّ — باريها بإذن
وأما حسب، واإلبداع االخرتاع إال بنفسه األفعال من يتوىلَّ وال بذاته األجسام يُباِرش
األماكن يف واألدوات باآلالت تكون التي والحركات واألفعال والصنائع والرتكيب التأليف
أمر مثل يؤمرون ما يفعلوا بأن املؤيَّدين وعباَده املوكَّلني مالئكته يأمر إنما واألزمان،

وجنودهم. وخدمهم لعبيدهم والرؤساء امللوك
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وفنون طبائعها واختالف أنواعها كثرة مع املعدنية الجواهر أن ذكرنا مما تبنيَّ وقد
والهواء النار وهي األمهات، تُسمى التي األربعة األركان هي وهيوالها كلها أصلها خواصها
الطبيعة هي لها واملركِّب ألجزائها واملؤلف فيها الفاعل أن أيًضا وتبنيَّ واألرض، واملاء
والحيوان الناس منافع هو املعدنية الجواهر هذه من الغرض بأن وتبنيَّ تعاىل، هللا بإذن

معلوم. وقت إىل الحيوان ومعيشة الدنيا الحياة أمر وإصالح
وفنون أشكالها وأنواع طبائعها اختالف مع املعدنية الجواهر بأن أخي يا واعلم
يف ومنها وفيها بها تفعل لها، واآلالت الفاعلة للطبيعة كاألدوات وخواصها جواهرها
والتأليف الرتكيب من واألعمال والصنائع األفعال هذه املختلفة واألزمان املتباينة األماكن
حسب والِبَىل والنشوء والفساد الكون من األربعة األركان هذه ألجزاء والتفريق والجمع
والسهل والبحر الرب من البلد آفاق عىل الربوج وطوالع الكواكب وحركات األفالك دوران
باألركان ووكَّلها َخَلَقها الذي — تعاىل — هللا بإذن ذلك كل والخراب، والعمران والجبل
والحيوان. والنبات املعادن تكوين من والصنائع األفعال هذه عىل اإللهية بالقوة وأيَّدها
يفعلون الطائعني، وعباده املؤيَّدين هللا مالئكة من َمَلك هي إنما الطبيعة أن واعلم

مشفقون. خشيته من وهم أمرهم ما هللا يعصون ال يُؤمرون، ما
واألزمان واألماكن واآلالت األدوات إىل أفعاله يف محتاج غري — تعاىل — هللا أن واعلم
من اإلخراج هو االخرتاع إذ واالخرتاع، اإلبداع هو الخاص فعله بل والحركات، والَهيُوَىل

الروحانية. واألفعال العقلية املبادئ رسالة يف بيَّنَّا ما بحسب الوجود إىل الَعَدم
نفسها، الطبيعة ماهية جهلت ملا الطبيعة أفعاَل أنكرْت املجاِدلة من طائفة أن واعلم
خالئقه، وإصالح عامله بتدبري املوكَّلني — تعاىل — هللا مالئكة من َمَلك أنها تَْدِر ولم
كانت خريًا سيئة، أو كانت حسنة — ثناؤه جلَّ — الباري إىل الطبيعة أفعال كل فنََسبْت
ثم غريه، إىل نسبه قبيًحا كان وما الباري، إىل حسنًا كان ما نسب َمن وفيهم ا، رشٍّ أو
َمن ومنهم التولد، وإىل الطبيعة إىل األفعال تلك نسب َمن فمنهم هو، َمن الغري يف اختلفوا
جريان إىل نسبها َمن ومنهم واالتفاق، البَْخت إىل نسبها من ومنهم النجوم، إىل نسبها
قالوها األقاويل هذه وكل الشياطني، ما يدري وال الشياطني، إىل نسبها َمن ومنهم العادة،
عامله بحفظ املوكلني هللا مالئكة وأفعال بأفعالها معرفتهم وقلة الطبيعة ماهية لجهلهم
معادنها. وتكوين أرضه نبات وتربية حيواناته وتوليد كواكبه وتسيري أفالكه وإدارة

األفعال يتوىلَّ وال بنفسه األجسام يبارش ال — ثناؤه جلَّ — الباري أن أخي يا واعلم
امللوك يأمر كما يؤمرون ما فيفعلون املؤيَّدين وعباده املوكَّلني مالئكته يأمر بل بذاته،
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رشًفا بأنفسهم األفعال يتولَّْون ال ورعيتهم وخدمهم عبيدهم أرضه يف هللا خلفاء هم الذين
بأمره أراد ما فيكون ُكْن، يقول: أو يشاء أو يريد أو — سبحانه — يأمر كذلك وإجالًال،
والخلق األوىل الَهيُوَىل وإحداثه وإيجاده وإنشائه وإبداعه واخرتاعه ومشيئته وإرادته
َفيَُكوُن﴾، ُكْن َلُه نَُقوَل أَْن أََرْدنَاُه إِذَا ءٍ ِلَيشْ َقْولُنَا ََّما ﴿إِن تعاىل: بقوله ذكر كما األول،
بَْعثُُكْم َوَال َخْلُقُكْم ﴿َما تعاىل: وقوله ،﴾ ِباْلبََرصِ َكَلْمٍح َواِحَدٌة إِالَّ أَْمُرنَا ﴿َوَما تعاىل: وقوله

َواِحَدٍة﴾. َكنَْفٍس إِالَّ
نُسبت إذا عباده أيدي عىل تجري التي واألفعال الصنائع هذه أن أخي يا واعلم
بَنَى قيل: إذا امللوك أفعال ِنسبة مثل عىل ِنسبتها فإن — جاللُه جلَّ — الباري إىل
الرومي اإلسكندر بَنى يُقال: كما كذا، بلد وعمر كذا، نهر وحفر كذا، مدينة امَلِلك فالٌن
وبنى إيليا، مسجد — السالم عليه — داود بن سليمان وبنى ومأجوج، يأجوج سدَّ
كان إذ السالم؛ مدينة املنصور وبنى الحرام، البيت — السالم عليه — الخليل إبراهيم4
أو بأنفسهم األفعال تولَّوا أنهم ال وعنايتهم، وإْلَقائهم ومشيئتهم، وإرادتهم بأْمِرهم ذلك
طبيعية وعباده وأنبيائه هللا مالئكة أعمال إضافة حكم وكذلك بأجسامهم، األعمال باَرشوا
— هللا ذكر كما تكون املثال هذا عىل — تعاىل — هللا إىل فِنسبتُها اختيارية، أو كانت
﴿َفَلْم تعاىل: وقوله َرَمى﴾، هللاَ َوَلِكنَّ َرَميَْت إِذْ َرَميَْت ﴿َوَما السالم: عليه لنبيِّه — تعاىل
نَْحُن أَْم تَْخلُُقونَُه أَأَنْتُْم * تُْمنُوَن َما ﴿أََفَرأَيْتُْم تعاىل: وقوله َقتََلُهْم﴾، هللاَ َوَلِكنَّ تَْقتُلُوُهْم
الزَّاِرُعوَن﴾، نَْحُن أَْم تَْزَرُعونَُه أَأَنْتُْم * تَْحُرثُوَن َما ﴿أََفَرأَيْتُْم تعاىل: وقوله اْلَخاِلُقوَن﴾،
والجمع والرتكيب والتأليف والصنائع واألعمال األفعال من اإلضافات هذه َشاَكَل وما
السبيل هذا فعىل — تعاىل — هللا إىل نُسب إذا والبالء والنشوء والفساد والكون والتفريق
البرش وأفعال والعمال والصناع الفاعلني خلق — تعاىل — هللا ألن النسبة؛ تلك تكون
حكم هللا إىل باإلضافة كلها فحكمها الطبيعة، أو واملالئكة والشياطني الجن أو كانت
وعلَّمهم وقوَّاهم وأنشأهم وربَّاهم َخَلَقهم وخدمه، وجنوده عبيده جميًعا ألنهم واحد؛
م، ومنعَّ ومعذَّب وناقٌص، وفاضٌل ير، ورشِّ ٌ وخريِّ وعاٍص، فُمطيع ونََهاهم، وأَمَرهم وهداهم
وإجراء مشيئته ونفاذ علمه لسعة أطواًرا هللا خلقهم ومعاًىف، ومبتًىل وُمِيسء، ومحِسن

يُسألون. وهم يفعل عما يُسأل ال سلطانه، وِعزِّ أحكامه

ا.ه. الصحيحة. األخبار يف َوَرَد كما بيَِده الحرام البيت بنى الخليل ألن محله؛ يف ليس هذا 4
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جل — الباري إىل كلَّها أفعاَلها نََسبَْت الطبيعة ما يَعِرفوا لم ملَّا املجاِدلة من طائفة إن
ال الفعل بأن لهم تبنيَّ ملَّا وذلك وشكوك، وَحرْية عظيمة شبهة يف بذلك ووقعْت — جالله
— ثناؤه جلَّ — الباري إىل نسبوها فاِعِليها يََرْوا لم أفعاًال وشاهدوا فاعل، من إال يكون
ومصائب األطفال موت مثل وفساًدا رشوًرا بعضها فوجدوا عنها وبحثوا فيها ونظروا
والجهل واألوجاع األمراض من يلحقها وما الحيوانات وتلف األرشار وتسليط األخيار
بزعمهم، التولُّد إىل فنسبوها — وجلَّ عزَّ — الباري إىل ذلك ينسبوا أن كرهوا والبلوى،
نسبها َمن ومنهم النجوم، إىل نسبها َمن ومنهم واالتفاق، البَْخت إىل نسبها َمن ومنهم
النظر، وسابق بالعرض قال َمن ومنهم واملجازاة، باملكافأة وقال — تعاىل — الباري إىل
والتجويز، التعديل من رشحها يطول أخرى وأقاويل واللطف، باألصلح قال َمن ومنهم
والديانات، واملذاهب اآلراء رسالة يف أقاويلهم من طرًفا بينَّا وقد فيها، الخطب فطوَّلوا
الجزئية األنفس أفعال كلها هذه أن بيَّنَّا قد ونحن تعاىل، هللا شاء إن هناك من فاعرفه
ذكر كما — وجلَّ عزَّ — باريها أنشأها كما الفلكية الكلية النفس قوى كلها هي التي
خريًا األفعال هذه من كان فما َواِحَدٍة﴾، َكنَْفٍس إِالَّ بَْعثُُكْم َوَال َخْلُقُكْم ﴿َما تعاىل: بقوله
وعليها الرشيرة، األنفس إىل نسب ا رشٍّ منها كان وما الخريية، الجزئية النفس إىل نسب

والعقاب. الثواب عن واملكافأة املجازاة تقع
النفس قوى من قوة وهي الجزئية، النفوس إحدى هي نفسك أن أخي يا واعلم
جسم أجزاء من جزءٌ جسدك أن كما منها، منفصلة وال بعينها هي ال والفلكية، الكلية
وآراؤك وأخالقك وأفعالك أعمالك كيف اآلن فانظر منه، منفصل وال كله هو ال العالم،
أعمالكم هي «إنما ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال كما ومكافأتك جزاؤك يكون ذلك فبحسب ومعارفك،
إِالَّ ِلْإلِنَْساِن َليَْس ﴿َوأَْن ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول لقول تصديًقا — تعاىل — هللا وقال إليكم.» تُردُّ
للسداد، وهداك للرشاد، األخ أيها هللا قك وفَّ اآلية، … يَُرى﴾ َسْوَف َسْعيَُه َوأَنَّ * َسَعى َما
قوة وال حول وال النصري، ونعم املوىل نعم الوكيل، ونعم هللا وحسبنا بالعباد، رءوف إنه

أجمعني. وآله محمٍد عىل صلِّ اللهم العظيم، العيل باهلل إال

الطبيعة.) ماهية رسالة ويتلوها املعادن، تكوين رسالة ت (تمَّ
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الطبيعة ماهية يف الطبيعيات الجسمانيات من

الرحيم الرحمن هللا بسم

ُكوَن﴾ يُْرشِ ا أَمَّ َخرْيٌ آهللُ اْصَطَفى الَِّذيَن ِعبَاِدِه َعَىل َوَسَالٌم هلِلِ ﴿اْلَحْمُد

فصل (1)

الصنائع ذكر من فرغنا ملا أنه — منه بروح وإيانا هللا أيَّدك — الرحيم البار األخ أيها اعلم
الصنائع الرسالة هذه يف نذكر أن نريد العملية بالصنائع بة امللقَّ الرسالة يف البرشية
والنبات الحيوان هي التي مواليدها وكيفية األربعة األركان يف أفعالها وكيفية الطبيعية،
أخبار عن والبيان جوهرها وماهية النفس أفعال عن لنا تنبيه منها والغرض واملعادن،

الطبيعة؟» «ما أوًال: فنقول الكواكب، روحانيات الفالسفة ويسميها املالئكة،
جميع يف سارية وهي الفلكية، الكلية النفس قوة هي إنما الطبيعة أن أخي يا واعلم

األثري. مركز منتهى إىل األثري كرة لدن من القمر فلك دون التي األجسام
أربعة فالبسيطة ومركبة، بسيطة نوعان؛ القمر فلك دون التي األجسام أن واعلم
والنبات املعادن وهي أنواع: ثالثة واملركَّبة واألرض، واملاء والهواء النار وهي أنواع:
ومسكِّنة ومحرِّكة كلها، فيها سارية — الطبيعة أعني — القوة وهذه والحيوانات،
يَلِيق ما بحسب غاياتها مدى أقىص إىل منها واحدة لكل ومبلِّغة مة ومتمِّ لها، ومدبِّرة



الثاني) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

الكون رسالة وهي الخمس، الرسائل يف بيَّنَّا وكما باريها شاء كما منها، واحدة بواحدة
الحيوان. ورسالة النبات، ورسالة املعادن، ورسالة العلوية، اآلثار ورسالة والفساد،

أن فيها ذكرنا التي الرسالة يف بيَّنَّا كما العاَلم روح هي الكلية النفس أن واعلم
هي واألرض، واملاء والهواء النار هي واألركان فعلها هي والطبيعة كبري، إنسان العاَلم
كلها والحيوانات والنبات واملعادن لها، كاألدوات والكواكب واألفالك لها املوضوعة الَهيُوَىل

مصنوعاتها.
وأرجلهم، وأيديهم بأبدانهم أعماَلهم يعلمون البرشيني نَّاع الصُّ أن أخي يا واعلم
كما — شاكلها وما والحب والقطن والحديد كالخشب للطبيعة مصنوعات كلها وهي
مصنوعات من اتخذوها بأدوات صنائعهم ويُظِهرون — العملية الصنائع رسالة يف بيَّنَّا
خارجة وأدواتهم فهيوالهم شاكلها، وما والقلم واإلبرة واملنشار كالفأس أيًضا الطبيعة
بمنزلة لها وهي األربعة األركان هي التي ذاتها من فهيوالها الطبيعة وأما ذواتهم، من
وفيها منها وصانعة كلها فيها سارية وهي واحد، إنسان بدن يف األخالط األربعة
جسد يف كاألعضاء كلها وهي ذاتها، من بخارجة ليست أيًضا ومصنوعاتها مصنوعاتها،
أنواع، تحته منها جنس وكل وحيوان، ونبات معادن أجناس: ثالثة وهي واحد، حيوان
فهي واألجناس األنواع فأما أشخاص، تحتها أنواع تنتهي أن إىل أنواع، تحته نوع وكل
محفوظة وال معلومة غري فهي األشخاص وأما الَهيُوَىل، يف صورها معلومة محفوظة
وأما الفلكية، ِعَللها ثبات هي الَهيُوَىل يف واألنواع األجناس ُصَور حفظ يف والعلة فيها،
لهذه الفاعلة العلة أن وذلك نظامها، تغيريات أْجل فمن وسيالنها، األشخاص تغيري
والطبيعة لها، َهيُوَىل األركان وكانت باريها، بإذن الفلكية الكلية النفس هي املصنوعات
وهي أنواع: ثالثة النجوم أحكام يف املوضوع وكان لها، كاألدوات والكواكب والفلك فعلها،
كما الثالث، املناسبات بحسب األركان هذه يف تأثرياتها وكانت والربوج، والكواكب األفالك
ومناسبة مراكزها أبعاد ومناسبة أجرامها أعظام مناسبة وهي املوسيقى، رسالة يف بيَّنَّا
هذه وبني الثابتة الكواكب فلك بني التي املناسبات كانت وملا بعض، من بعضها حركات
محفوظة الثالث األجناس صارت وحركاتها وأعظامها أبعادها محفوظة األربعة األركان
هذه وبني الحاملة األفالك مراكز بني التي املناسبات أيًضا كانت وملا الَهيُوَىل، يف صورها
أيًضا األجناس هذه أنواع صور صارت وأعظامها وحركاتها أبعادها محفوظة األركان
تداويرها وأفالك السيارة الكواكب أجرام من املناسبات كانت وملا الَهيُوَىل، يف محفوظة
غري وصورها األنواع هذه أشخاص ذلك أْجل من صارْت محفوظة غري األركان هذه وبني

الَهيُوَىل. يف محفوظة
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السماء رسالة يف بيَّنَّا كما — كرة عرشة إحدى جملته العالم أن أخي يا واعلم
وخمس فوقها أكر خمس أن وذلك األكر؛ أوسط يف جرمها مركز الشمس وأن — والعالم
وكرة الثابتة الكواكب وكرة ُزَحل وكرة امُلشَرتِي وكرة امِلرِّيخ كرة فوقها فالتي دونها، أكر
املاء وكرة والهواء النار وكرة القمر وكرة ُعَطارد وكرة الزَُّهرة كرة دونها والتي املحيط،
حكم أن كما الباقية، األكر حكم غري ُزَحل كرة فوق اللتني الكرتني حكم وأن واألرض،
يف الكرتني بني األشخاص كرة أن وذلك اآلخرين، حكم غري القمر فلك دون اللتني الكرتني
وَهيُوالها صورها ثابتة الكرة تلك لكن الهواء، وكرة الثابتة الكواكب كرة وهي الطرفني
والعناية اإللهية الحكمة جعلِت فقد سيَّالة، وهيوالها بصورها، ثابتة الكرة وهذه جميًعا،
إذا لكيما واملحيط؛ املركز هما اللذين الطرفني بني واسطة السيارة الكواكب الربانية
الفيض، منها واستمدَّت الفاضلة األشخاص تلك من قربت أوجاتها يف الكواكب صعدِت
هذه منها فتكوَّنْت األركان، هذه إىل الفيوضات تلك أوصلْت الحضيض يف انحطَّْت وإذا

والنبات. والحيوان املعادن هي التي املتولدات الكائنات
الربكات نزلت العالم مركز نحو هناك من الفيوضات تلك ْت َرسَ إذا أنه أخي يا واعلم
ترسي ما فأول والنرص، والتأييد والوحي والرحمة األرزاق وهي األرض، إىل السماء من
املعادن لتكوين األرض باطن يف الكائنات املزاجات منها فتكون األركان يف الُقَوى تلك
ويف الفوائد، الكثري النبات يكون وجهها ظاهر وعىل املنافع، الكثرية الجواهر املختلفة
أشخاصها، وفنون أنواعها باختالف األغراض العجيبة الصور الكثرية الحيوانات الهواء
القوة تلك عطفت األلوف أدوار يف غاياتها مدى أقىص إىل منها يشء كل بلغ إذا حتى
كما والقيامة، واملعراج والنشور البعث منها فيكون مرة، أول بدأ كما املحيط نحو راجعة
َسنٍَة﴾. أَْلَف َخْمِسنَي ِمْقَداُرُه َكاَن يَْوٍم ِيف إَِليِْه َوالرُّوُح اْلَمَالِئَكُة ﴿تَْعُرُج تعاىل: هللا ذكر

مناسباتها، بحسب تكون ومولداتها األركان هذه يف الكواكب تأثريات أن واعلم
أن كما أجرامها، وحركات مراكزها وأبعاد أجرامها أعظام بحسب تكون ومناسباتها
وغلظها أوتارها دقة وبحسب مناسباتها بحسب النفوس يف تؤثِّر املوسيقى نغم تأثريات

املوسيقى. رسالة يف بيَّنَّا كما تها، وخفَّ تحريكها وثقل واسرتخائها وخرقها
السيارة الكواكب وبني ومولداتها األركان بني هي التي املناسبات أن أخي يا واعلم
وتارًة األدون نسبة عىل تكون وتارًة األفضل نسبة عىل تكون تارًة مختلفة أفالكها ومركز
تكون األفضل نسبة عىل األدوار استئناف عند الكواكب تكون أن اتفق فإذا ذلك، بني
مثل وفضًال أخياًرا أكثرهم البرش ويكون األدوار، تلك يف حالها أفضل عىل الكائنات
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من بالضد كانت األدون نسبة عىل كانت وإذا البرش، أبي آدم قبل كانوا الذين املالئكة
العاَلم، خراب عند الزمان أواخر يف يكونون الذين مثل أرشاًرا أكثرهم البرش ويكون ذلك
يف تكون أن الكواكب حاالت وأفضل الكائنات، تكون ذلك فبحسب متوسطة كانت وإذا
وسًطا أو املواضع هذه مقابلة يف تكون أن وأدَونها أوجاتها، يف أو إرشافها أو صعودها

ذلك. بني
معلوم وقت له العالم هذا يف حادث وكل القمر فلك تحت كائن كل أن أخي يا واعلم
بقعة وله به، إال يكون ال لكونه موجب سبب وله بعُد، وال قبُل يكون ال فيه يحدث
منها نذكر ولكن — وجلَّ عزَّ — هللا إال تفصيلها يعلم ال هناك، إال يوجد ال مخصوصة
أن وذلك وصفنا، ما حقيقة املتفكرون ويتصور قلنا ما صحة عىل ليكون مجمًال طرًفا
رسالة يف بيَّنَّا كما الجهات جميع من باألرض محيًطا الفلك جعل — ثناؤه جلَّ — هللا
األرض، من لربع مسامتًا منه ربع وكل أقسام، أربعة مقسوًما الفلك كان وملا جغرافيا،
األرض، تحت املرشق إىل املغرب األرضومن فوق املغرب إىل املرشق من يدور كوكب وكل
األرض بسيط عىل شعاعاته مطارح وتكون األرض، بسيط عىل الدائرة موازيًا يكون فإنه
تأثريات منها زاوية ولكل ومنفرجة، وحادة قائمة ثالث زوايا الشعاعات لتلك ويكون

العلوية. اآلثار رسالة يف بيَّنَّا كما مختلفات
دورانها يف األشخاص تلك حركات جعل — ثناؤه جلَّ — الباري بأن أخي يا واعلم

العالم. هذا يف الحوادث لكون موجبًا سببًا
اجتماعاتها بحسب املعلومة األوقات وجعل القمر فلك تحت للكائنات فاعلة وعلة
شعاعاتها وملطارح لها املسامتة البقاع وجعل الربوج، درجات يف واتصاالتها ومناظراتها
السبعة، كاألفالك األرض يف التي السبعة األقاليم أن وذلك وحدوثها، لكونها مختصة
والحدود كالوجود البلدان يف والقرى واملدن األفالك، يف كالربوج األقاليم يف والبلدان
والدور الحدود، يف والدقائق كالدرجات والقرى املدن يف واملحال واألسواق الربوج، يف
درجات يف الكواكب واجتماعات الدقائق، يف والثوالث كالثواني والدكاكني والبيوت واملنازل
والقرى. واملدن البلدان يف والنبات املعدنية والجواهر الحيوانات اجتماعات بسبب الربوج
واآلجام والرباري والجبال األنهار لحدوث وعلة سبب الربوج يف ُزَحل فحدود

البقاع. حدود من شاكلها وما والطرقات والشوارع والغدران
الصلوات ومواضع والِبيَع والهياكل املساجد لحدوث سبب الربوج يف امُلشَرتِي وحدود
واألعياد الجمعات الناسيف الجتماعات علة حدوده يف الكواكب واجتماعات القرابني، وبقاع
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القضاة عند والحكومة الدِّين يف ه والتفقُّ النبوية الكتب وقراءة النواميس أحكام وتعلُّم
ذلك. شاكل وما والحكام

ومعسكر الحيوان ومذابح النريان مواقد لحدوث وعلة سبب الربوج يف امِلرِّيخ وحدود
واجتماعات ذلك، شاكل وما والخصومات الحروب ومواضع السباع وأماكن الجيوش
يف املعدنية والجواهر والنبات الناس الجتماعات علة امِلرِّيخ حدود يف واتصاالتها الكواكب

واألماكن. املواضع هذه
اللهو ومجالس النزهة ومواضع البساتني لحدوث سبب الربوج يف الزَُّهرة وحدود
ومطارح الكواكب واجتماعات الحسان، واملناظر واللذة والرسور والفرح والرشب واألكل

املواضع. هذه يف والحيوان والنبات الناس الجتماعات علة حدودها يف شعاعاتها
الكالم ومجالس الصناع ومواضع األسواق لحدوث سبب الربوج يف ُعَطارد وحدود
سبب أرشافها ودرجات العلماء، ومناظرات اص الُقصَّ وجموع الُكتَّاب ودواوين والعلوم
والحبوس والسقوط امَلْحق ملواضع سبب هبوطها ودرجات الناس، وسادات امللوك ملنازل

ذلك. شاكل وما

فصل (2)

هذه إىل الدوران الدائمة الوجود الثابتة الفلكية األشخاص تأثري وصول كيفية يف
السيالن. الدائمة الثبات القليلة الفلكية حركاتها عن الكائنة السفلية األشخاص

عىل الهندسية الرباهني قامت قد أنه — منه بروح وإيانا هللا أيَّدك — أخي يا واعلم
جهاتها. جميع من بها محدقة محيطة واألفالك الهواء وأن العاَلم، مركز هي األرض أن
وأن الحرم، وسط يف الحرام هللا بيت كمثل العالم وسط يف األرض مثال أن واعلم
الطائفني كمثل األربعة األركان حول دورانها يف األفالك مراكز وسائر املحيط الفلك مثل

البيت. حول
كمثل األرض مركز نحو املحيط من شعاعاتها مطارح مع الثابتة الكواكب مثل وأن

البيت. شطر البالد آفاق من هني املتوجِّ املصلِّني
املركز نحو أوجاتها من تارًة وجائية ذاهبة مسريها يف السيارة الكواكب مثل وأن
نحو بلدانهم من ذاهبني تارًة اج الُحجَّ كمثل املحيط نحو حضيضها من ذاهبة وتارًة
نحو هني متوجِّ مروا فإذا بلدانهم، إىل راجعني الحرام البيت عن منرصفني وتارًة البيت
نحو ني آمِّ والقالئد والهدي والتحف والنفقة األمتعة من بلده يف ا ممَّ واحد كل حمل البيت
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وتجتمع أمتعته، وخواص طوائفه بلد كل يف ا ممَّ املوسم يف هناك فيجتمع الحرام، البيت
بلد أهل كل انرصف مناسكهم َقَضْوا فإذا ويتَشاَرْون، يتبايعون مذهب كل من األمم

ورضوان. هللا من ومغفرة البلدان سائر يف ما بطوائف
نحو الفلك محيط من العالية األشخاص تلك قوى رسيان حكم أخي يا فهكذا
أجزاء وتخلَّلْت األرض بسيط عىل شعاعاتها مطارح اجتمعْت إذا أنها وذلك العالم، مركز
رضوب امتزاجها من ن يتكوَّ فيها القوى تلك ْت وَرسَ ببعض بعضها وامتزج األركان
املتعائرة األنواع املفننة األجناس املختلفة والنبات واملعادن الحيوان من الكائنات املتولدات

سبحانه. هللا إال أحوالها واختالف عددها كثرة يَعَلم ال األشخاص،
منها املقصودة نهاياتها وتمام غاياتها مدى أقىص بلغْت إذا القوى تلك إن ثم
بربٍح إما األرواح، ونرش النفوس لبعث سببًا فيكون املحيط، نحو راجعة ذلك عند عطفت
أو وغفران، بربٍح إما الحاج، تجار من الراجعني كمثل وندامة بخرسان وإما وِغبْطة،

وخرسان. بندامة
األفالك عالم إىل والفساد الكون عاَلم من انرصافك يكون كيف وتفكَّْر أخي يا فانظر
ينرصفون كيف مناسكهم قضوا إذا اج الُحجَّ إىل نسبة واعترب نفسك، من جاءت التي

وأوطانهم. بيوتهم إىل مشتاقني
— وجلَّ عزَّ — هللا رضبها أمثال وفرائضه الحج مناسك جميع أن أخي يا واعلم
والفساد؛ الكون عالم إىل السموات وسعة األفالك عالم عن الواردة اإلنسانية للنفوس
مبَدأَها وتَذُكر الجهالة ورقدة الغفلة ِسنَة من نفَسه وينبِّه ويعترب العاقل يتفكر لكيما
اْلُمْطَمِئنَُّة النَّْفُس أَيَّتَُها ﴿يَا ناداها: إذا الداعي وتجيب جاءْت كما فرتجع وتَشتاق ومعاَدها

لبيك.» اللهم «لبيك فتقول: َمْرِضيًَّة﴾، َراِضيًَة َربِِّك إَِىل اْرِجِعي *
قافلة بلد كل ألهل ترى فإنك بلدانهم، إىل الحاج انرصاف كيفية أخي يا واعترب
يف العالم هذا إىل النفوس وردت فهكذا وراجعني، ذاهبني متعاونني فيها يمرون وطريًقا
كل زاد ويكون ومذهب، بِدين إال الدنيا تنرصف وال قران، يف وبرج كوكب بداللة أمة كل
وحدها. بنفسك ترجع أن عىل تقدر أنك أخي يا تظن فال ورش، خري من كسبت ما نفس
فكما فاعترب الطريق، كُقطَّاع قعود باملرصاد والشياطني بعيدة الطريق أن واعلم
أهل بمعاونة إال هنيٍّا عيًشا تجد وال نكًدا عيًشا إال وحدك تعيش أن عىل تقدر ال أنك
أصدقاء إخوان إىل محتاج بأنك لتعلم تعترب أن لك ينبغي فهكذا رشيعة، ومالزمة مدينة
وتدخل بمعاونتهم، السماء ملكوت إىل وتصعد جهنم، من بشفاعتهم لتنجو متعاونني

حساب. بال الجنة
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أمر ملا بمجردها وحدها نفس تنجو أن يمكن كان لو أنه يقينًا علًما أخي يا واعلم
اْإلِثِْم َعَىل تََعاَونُوا َوَال َوالتَّْقَوى اْلِربِّ َعَىل ﴿َوتََعاَونُوا قال: حيث بالتعاون — تعاىل — هللا
فوًجا»، أمة كل من نبعث «ويوم قال: وكذلك َوَصاِبُروا﴾، ﴿اْصِربُوا وقال: َواْلُعْدَواِن﴾،

ُزَمًرا﴾. اْلَجنَِّة إَِىل َربَُّهْم اتََّقْوا الَِّذيَن ﴿َوِسيَق تعاىل: وقال
لعلك البيت، نحو ه وتوجَّ مقامك يف وِقْف بفهمك وتفكَّر عقلك بنور أخي يا وانظر
جلَّ — بقوله إليهم أشار الذين املعارف أهل عرف ما عرفات جبل عىل بوقوفك تعرف
فيزدلف بعالماتهم يعني ِبِسيَماُهْم﴾؛ يَْعِرُفونَُهْم ِرَجاًال اْألَْعَراِف أَْصَحاُب ﴿َونَاَدى ثناؤه:
خوف ال الجنة تدخلوا إذ يطمعون وهم املتمنَّى، املنى نحو وتبلغ املزدلفة، إىل معهم بك

تحزنون. أنتم وال عليكم
ورأى بصرية وال علم بال الهية ونفٍس ساٍه بقلب البيت حجَّ َمن أن أخي يا واعلم
من شيئًا عرف وال منها الغرض ما َدَرى وال معانيَها يعقل ولم وُسنَنها املناسك تلك
متى ألنه ؛ متحريِّ وفكر شاكَّة، ونفس غافل، بقلب هناك من رجع بها املقصودة أغراضها
رمي من الصبيان كلعب أنها ذلك عند له تخيل أغراضها، عرف وال معانيَها يدِر ولم رآها
من شاكلها وما والعمرة والطواف والتلبية واإلحرام واملروة الصفا بني والسعي الحصا
سنن من عباداتهم بيوت يف الناس أمم من أمة لكل القياس هذا وعىل والفرائض، السنن
لواضعها، ومرموزات ومرامي وأشائر أمثلة صلواتهم هياكل وقرابني دياناتهم مفرتضات

الرحمن. خليل إبراهيم أشار املعنى هذا وإىل
أجمع اإللهية النواميس وواضعي — السالم عليهم — األنبياء غرض بأن واعلم
عباداتهم وأزمان مفرتضاتهم وُسنَن رشائعهم اختلفت وإِن واحد، وقصد واحد غرض
ومقصد واحد غرض كلهم األطباء غرض أن كما وصلواتهم، وقرابينهم بيوتاتهم وأماكن
عالجاتهم اختلفت وإن املفقودة، الصحة واسرتجاع املوجودة الصحة حفظ يف واحد
املختلفة األوقات يف لألبدان العارضة األمراض اختالف بحسب وأدويتهم رشباتهم يف

والبلدان. األهوية من املفننة واألسباب املتغايرة والعادات
األصحاء عىل وحفظها للمريض الصحة اكتساب هو كلهم األطباء غرض أن وذلك
وغرض — السالم عليهم — األنبياء غرض فهكذا املرىض، عن وإزالتها األمراض ودفع
النفوس أطباء أنهم وذلك والحكماء، الفالسفة من اإللهية النواميس واضعي جميع
الكون عالم هاوية من وإخراجها الَهيُوَىل بحر يف الغريقة النفوس نجاة هو وغرضهم
من نسيت قد ما بتذكريها السموات وسعة األفالك عالم الجنة إىل وإيصالها والفساد
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ِمْن َفَهْل ِللذِّْكِر اْلُقْرآَن نَا ْ يَرسَّ ﴿َوَلَقْد وجل: عز تعاىل — هللا قال كما ومعادها مبدئها
فتئوبون تَذَكَُّروَن﴾، ﴿َلَعلَُّكْم وقال: اْلُمْؤِمِننَي﴾، تَنَْفُع الذِّْكَرى َفِإنَّ ﴿َوذَكِّْر وقال: ِكٍر﴾، ُمدَّ
َمْرِضيًَّة﴾. َراِضيًَة َربِِّك إَِىل اْرِجِعي * اْلُمْطَمِئنَُّة النَّْفُس أَيَّتَُها ﴿يَا قال: كما وترجعون

فصل

ومفروضات الفلسفية النواميس وموضوعات النبوية الديانات سنن بأن أخي يا واعلم
ومرامي إشارات كلها والصلوات الهياكل وقرابني العبادات بيوتات ومناسك كلها، الرشائع
واملقام الحجر ووضعه الحرام البيت بنائه يف الرحمن خليل إبراهيم إليه أشار ما إىل
لهم، منافع ليشهدوا الحرام البيت إىل بالحج فيهم الناس ودعائه ذريته املناسك وتعليمه
البيت ورأى وصىلَّ وطاف ولبَّى حجَّ إذا الذكي الفهيم اللبيب العاقل اإلنسان أن وذلك
ومفروضاتها املناسك سنن عجائب من واملحرمون الحاج يفعل وما الحج كيفية وشاهد
والتضحية باملزدلفة واملبيت بعرفات الحج ووقوف والسعي والطواف والتلبية اإلحرام من
بقلب فيها وتفكَّر املناسك، وسنن الحج فرائض من شاكلها وما والرمي والحلق بمنًى
— الرحمن خليل إبراهيم أراده ملا فطن زكية، ونفس بصرية بعني واعتربها مستيقظ،
وفهم وعرف كلها، منها األقىص الغرض وما واحدة، واحدة سنَّ فيما — السالم عليه
هللا أشار ما ورأت وشاهدت فرتاجعت وأبرصت وانتبهت نفسه واهتدت قلبه واهتدى
َربِِّهْم ِبَحْمِد يَُسبُِّحوَن اْلَعْرِش َحْوِل ِمْن نَي َحافِّ اْلَمَالِئَكَة «َوتََرى بقوله: إليه — تعاىل —

األْرِض.» ِيف ِلَمْن ويَستَغِفروَن ِبِه ويُؤِمنوَن
الثابتة الكواكب وهي العرش، َحَملة هم بالعرش ني الحافِّ املالئكة أن أخي يا واعلم
فهم خارجه من طوافهم يف بالبيت الحاجُّ يحفُّ كما داخله من التاسع بالفلك ة الحافَّ
* وَن افُّ الصَّ َلنَْحُن َّا َوإِن * َمْعلُوٌم َمَقاٌم َلُه إِالَّ ِمنَّا ﴿َوَما قال: كما ربهم بحمد يسبِّحون
أموًرا ومقاماتهم مراتبهم وراء ِمن بأن ويقرُّون به ويؤمنون اْلُمَسبُِّحوَن﴾، َلنَْحُن َّا َوإِن
من الحاجُّ يقرُّ كما دونها، فهمهم ويقف عنها علمهم يقرص وأعىل أرشف هي أخرى
يحجون طائفني املالئكة جموع وحوله املعمور البيت السموات وراء من بأن املؤمنني
األرض يف الحرام البيت هذا إن ويقولون أبًدا إليه يعودون ال ألوف ألوف يوم كل يف إليه
إىل وإشارات أمثلة واملناسك السنن هذه وأن السماء، يف الذي املعمور البيت ذلك بحذاء

املعمور. البيت حول املالئكة تنسكها التي واملناسك السنن تلك
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فصل

أحكام يف تكلموا العلماء من قوًما إن فنقول إليه احتجنا ما ذكر من فرغنا قد وإذ
وقوم والفساد، الكون عالم من أفعاَلها وأنكروا الكائنات عىل دالئلها فأثبتوا النجوم،
دالئلها أثبتوا الذين فأما جميًعا، أنكروها آخرون وقوم جميًعا، وأفعاَلها دالئلها أثبتوا

يعرفوها. فلم هي كيف األشياء حقائق إىل ينظروا لم ولكن عرفوها، االعتبار فعند
أثبتوا الذين وأما العلم، هذا يف النظر فلرتكهم وأفعاَلها دالئَلها أنكروا الذين وأما
ألمور والتصفح واالعتبار الشديد والبحث النظر بعد ذلك عرفوا فإنما وأفعالها دالئلها
كلها أنَّها فَرأَْوا أوائلها إىل نظروا ثم أواخرها، عىل أَتَْوا حتى يشءٍ، بعد شيئًا املوجودات
قبل فيها قلنا قد كنا وملا العدد، مثل واحد ومبدع واحدة علة عن واحًدا رباًطا مربوطة
تلك وقوى لها، كاألدوات الفلكية األشخاص وإن الطبيعة، مفعوالت كلها األشياء هذه إن
قول معنى بيَّنَّا قد إنا فنقول: حقيقتَها نبنيِّ أن احتجنا للطبيعة كاملعاونني األشخاص
السماء رسالة يف جسمه تركيب وبيَّنَّا ونفس، جسم له كبري إنسان العالم إن الحكماء
القمر. فلك تحت التي األجسام يف نفسه قوى رسيان كان كيف نبنيِّ أن فنزيد والعالم،
أفالكه جميع وأن واحد، إنسان جسم بمنزلة بأرسه العاَلم جسم بأن أخي يا واعلم
بمنزلة جسمه جملة من ومولداتها طبائعه وأركان أفالكه وكواكب سمواته وطبقات
بإذن كواكبها وتحرك أفالَكه تُِدير نفسه فإن جسده، ومفاصل واحد إنسان بدن أعضاء
وإن بدنه، ومفاصل جسده أعضاءَ واحد إنسان نفُس تحرك كما — وعزَّ جلَّ — الباري
وبها فيها أفعاًال ومولداتها األركان من القمر فلك دون فيما كواكبه بحركات للنفس
جميع يف الواحد اإلنسان لنفس أن كما — سبحانه — هللا إال عدَدها يُحيص ال ومنها
جسم أن وذلك الجسد، تركيب رسالة يف بيَّنَّا كما كثرية، أفعاًال جسده ومفاصل بدنه
مقسوم العاَلم وأن الجسد، تركيب رسالة يف بيَّنَّا كما كرة، عرش إحدى من مركَّب العاَلم
منها كواكبه، ملسري برًجا عرش اثنَْي الفلك يف وأن ان، ِشقَّ اإلنسان جسد أن كما بنصفني،
األيمن الجانب يف منها ستة ثقبًا عرش اثني الجسد يف أن كما جنوبية، وستة شمالية ستة
سبعة الفلك يف وأن نفسه، قوى ورسيان حواسه ملجاري األيرس الجانب يف منها وستة
يف أن كما — وجلَّ عزَّ — الباري بإذن الكائنات سبب وهي أمره، قوام بها مدبِّرة كواكب
والقوة الجاذبة القوة وهي حاله، وصالح الجسد أمر قوام بها الة فعَّ قوى سبع الجسد
املصورة، والقوة النامية والقوة الغاذية والقوة الدافعة والقوة الهاضمة والقوة املاسكة
أعضاء جميع إىل القوة ترسي منه الجسد، من مخصوص عضو هذه من قوة ولكل
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والطحال والرِّئة والدِّماغ والَقْلب والَكِبد امَلِعدة وهي البدن يف أفعاَلها تُظِهر وبه الجسد،
أفعالها وتنرش البدن يف القوى هذه للنفس تبث األعضاء هذه من أن فكما واملرارة،
تنبثُّ الكلية النفس فإن الفلك، يف السبعة الكواكب هذه أفعال حكم فهكذا الجسد، يف
أن وكما القمر، فلك تحت التي الكائنات يف أفعالها تظهر وبها العالم، جميع يف قوتها
يعرف كما والتألُّم االضطراب البدن يف يعرض ونقصانها القوى هذه أفعال إفراط ِمن
املناحس تكون قوتها أفعال ونقصان الكواكب هذه تأثريات إفراط من فهكذا األطباء،
الطب علم رشح أن وكما النجوم، أحكام أصحاب بها يخرب كما الكون، عالم يف والفساد
رشح فهكذا اليونانيني، حكيم بقراط قال كما قصري والعمر عجيبة والصناعة طويل،

مردينست. كارهست بزرجمهر الفرس حكيم قال كما طويل، النجوم أحكام
جميع يف روحانية قوة الشمس جرم من ينبثُّ إنه فنقول: طرًفا، منها نذكر ولكن
والجزئية، الكلية األجساد جميع يف ومولداتها طبائعه وأركان أفالكه يف فترسي العالم
الحرارة القلب من تنبعث كما بقائه وكمال وجوده وتمام العالم صالح يكون وبها
الفالسفة ويسمي الجسد، وصالح البدن حياة تكون بها التي الجسد جميع يف الغريزية
بجسم اختصاصها بحسب وذلك الشمس، روحانيات العالم يف منها انبثَّ وما القوة هذه
يطول، كيفيتها ورشح الجسد من عضو بعضو الغريزية الحرارة كاختصاص جسم
والحيوان، والنبات املعادن رسالة ويف منه، طرًفا الروحانيات أفعال رسالة يف ذكرنا وقد
الصور، صاحب منهم وإرسافيل وأعوان، جنود ذا َمَلًكا القوة هذه الناموس ي ويُسمِّ
واألركان األفالك من العالم جميع يف ترسي روحانية قوة ُزَحل جرم من ينبثُّ وهكذا
الطحال جرم من تنبثُّ كما وانبثاثها الَهيُوَىل يف الصور تماسك تكون وبها واملولدات،
البدن يف األجزاء تماسك يكون وبها ومفاصله، الجسد جميع يف السوداوي الخلط قوة
كما الجسد َهيُوَىل لسال تكن لم لو التي الرطوبات وجمود والجلد والعصب العظام من
يها يُسمِّ والناموس ُزَحل، روحانيات القوة هذه الفالسفة ويسمي والهواء، املاء يسيل
جرم من ينبثُّ وهكذا أيًضا، ونكري ومنكر منهم املوت وملك وأعوان، جنود ذا َمَلًكا
يكون وبها واملولدات، واألركان األفالك من العالم جميع يف ترسي روحانية قوة امِلرِّيخ
وطلب املعايل، يف ي والرتقِّ والصنائع األعمال نحو والنشاط املطالب والنهوضنحو النزوع
الفالسفة ي وتسمِّ كلها، املوجودات يف الكمال إىل والوصول التمام إىل للبلوغ الغايات
جنود ذا َمَلًكا الناموس ويسميها امِلرِّيخ، روحانيات العالم يف منها ينبثُّ وما القوة هذه
العالم يف ورسيانها أجمعون جهنم وَخَزنة الغضبان َماِلك ومنهم وجربائيل وأعوان،
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لة املوصِّ لألخالط املميزة الصفراوية والقوة املرارة جرم من ينبث كما قواها وانبثاث
والحقد للغضب املثرية الجسد ونهايات البدن أطراف من املقصودة مواضعها إىل بها
جميع يف ترسي روحانية قوة امُلشَرتِي جرم من ينبثُّ وهكذا يُشاِكلها، وما والَحِميَّة
املتولدات وسبب املتنافرات، القوى وتأليف املتضادات الطبائع اعتدال يكون بها العالم
يعتدل بها التي الدم رطوبة الكبد من ينبثُّ كما املوجودات عىل النظام وحفظ الكائنات
الحياة، وتطيب األبدان، وتنشأ الجسد، وينمو الطبائع، مزاج ويستوي الجسد، أخالط
من ينبثُّ وما القوة هذه الفالسفة ي وتسمِّ النفوس، وتألف األرواح، وتأنس بالعيش، ويلذُّ
خازن ورضوان وأعوان، جنود ذا َمَلًكا الناموس ويسميها ي، امُلشَرتِ روحانيات أفعالها

منهم. الجنان
وبها وأجزائه، العالم جميع يف فترسي روحانية قوة الزَُّهرة جرم من ينبثُّ وهكذا
الكائنات وزخرف املوجودات ورونق أنواره وبهاء نظامه وحسن العالم زينة تكون
شهوة املعدة جرم من ينبث كما أجمع، واملودات واملحبات لها والعشق إليها والتشوق
وتُستحَسن النَِّعم وتُستطاب املشتََهيَات تُستلذُّ بها التي الحواس مجاري جميع إىل املالذِّ
الفالسفة ويُسمي اآلخرة، إىل الوصول يُتمنَّى وال الدنيا، يف البقاء يُراد أْجلها ومن الزينة،
وأعوان، جنود ذا َمَلًكا الناموس يها ويسمِّ الزَُّهرة، روحانيات منها يتفرَّغ وما القوة هذه

الجنان. وُخزَّان العني الحور منها
وأجزائه العالم جسم جميع يف ترسي روحانية قوة ُعَطارد جرم من ينبثُّ وهكذا
والعلوم والنبوة والوحي واإللهام والخواطر العالم يف واإلحساس املعارف تكون بها
والرِويَّة والذِّْكر والتخيل الذهن من يتبعها وما الوهمية القوة الدماغ من تنبثُّ كما أجمع،
أجمع، والعلوم واملعارف واإلحساس والشعور واإللهام والخواطر والفراسة والتمييز
ذا َمَلًكا الناموس ويسميها ُعَطارد، روحانيات يتبعها وما القوة هذه الفالسفة ي وتسمِّ
الكاتبون والكرام الربرة والكرام الجنان أهل ام ُخدَّ هم والذين والِوْلدان وأعوان، جنود

منهم.
وتكون وأجزائه، العالم جميع يف ترسي روحانية قوة القمر جرم من ينبثُّ وهكذا
والفساد الكون عالم إىل األفالك عالم من تارًة جميًعا؛ العاَلَمنْي يف للموجودات النفس
وهي الشهر، آِخر من األفالك عالم نحو والفساد الكون عالم من وتارًة الشهر، أول من
الكون معدن األركان عالم وبني والدوام، البقاء معدن األفالك عالم بني املتوسطة القوة
الهواء باستنشاق تارًة التنفس فيها يكون التي القوة الرئة جرم من ينبثُّ كما والفساد،
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خارج إىل بإرساله التنفس يكون وتارًة الجسد، عىل الغريزية الحرارة لحفظ خارج من
القمر، روحانيات األفعال من عنها ينبثُّ وما القوة هذه الفالسفة ي ويُسمِّ لرتويحه،
والربكات بالوحي املالئكة تنزل القوة فبهذه وأعوان، جنود ذا َمَلًكا الناموس يها ويسمِّ
منهم. بات وامُلعقِّ األرواح، تَعرج وبها السماء، إىل آدم بني بأعمال يُصعد وبها السماء، من
العالم جسم جميع يف ترسي روحانية قوة الثوابت من كوكب كل من ينبثُّ وهكذا
من ينبث كما األرض مركز منتهى إىل الواسع الكريس هو الذي الثامن الفلك أعىل من
املوجودات أجناس صور تحفظ القوة وبهذه الشفافة، واألجسام الهواء يف الشمس نور
ثبات ومنها — وجلَّ عزَّ — الباري بإذن وجوده وقوام العالم صالح وبها الَهيُوَىل، يف
ُهَو﴾، إِالَّ َربَِّك ُجنُوَد يَْعَلُم ﴿َوَما تعاىل: بقوله أشار وإليها واألرضني، السموات سكان
َلنَْحُن َوإِنَّا * وَن افُّ الصَّ َلنَْحُن َّا َوإِن * َمْعلُوٌم َمَقاٌم َلُه إِالَّ ِمنَّا ﴿َوَما عنهم: حكاية وقال

منهم. العرش وَحَملة اْلُمَسبُِّحوَن﴾،
الذين لهؤالء خلفاء األرض يف الذين فهم البرش، أبي آلدم سجدوا الذين املالئكة وأما
لهم املسخرة بالطاعة وذريته آلدم الساجدة الحيوانات سائر نفوس وهي األفالك يف هم

القيامة. يوم إىل
األركان أحد بغلبة يكون وهذا الكون، فساد سببه يكون إنما العالم خراب بأن واعلم
بطوفان وإما — السالم عليه — النبي نوح زمان يف كان ما مثل املاء من بطوفان إما
ِبُدَخاٍن َماءُ السَّ تَأِْتي ﴿يَْوَم بقوله: الزمان آِخر يف يكون القرآن يف وعد ما مثل النار من
فيكون املائية والكواكب املائية الربوج عىل القرانات تستويل أن ذلك وسبب ُمِبنٍي﴾،
األسد قلب بلغ فإذا النار، طوفان فيكون النارية والكواكب النارية والربوج املاء، طوفان
النارية الربوج أشهر وطالع القران طالع فيكون سنني بعد األسد بروج يف امِلرِّيخ حد إىل
أن ذلك وكيفية الزمان، ذلك يف النار من طوفان يكون أن فيشبه عليها، امِلرِّيخ ويستويل
وجَه أعني — العاَلم ويبقى والحيوان، اإلنسان فيحرتق سموًما، ناًرا فيصري الهواء يَحَمى
كما اآلِخرة، النشأة يُنشئ — وتعاىل سبحانه — هللا إن ثم حيوان، بال خرابًا — األرض
اآلخرة، النشأة يعني تَذَكَُّروَن﴾؛ َفَلْوَال اْألُوَىل النَّْشأََة َعِلْمتُُم ﴿َوَلَقْد بقوله: القرآن يف وعد
منعمون فيها الجنة أهل يحصل ذلك فعند تَْعَلُموَن﴾، َال َما ِيف ﴿َونُنِْشئَُكْم تعاىل: وقال
من أخي يا فانتبه ذلك، يكون كيف البعث رسالة يف بيَّنَّا وقد مخلدون، فيها النار وأهل
القيامة يوم تُبعث لعلك اآلخرة، والنشأة للمعاد واعمل واستعدَّ الجهالة ورقدة الغفلة نوم
األعىل، املأل هم الذين املالئكة زمرة يف وتدخل السماء، ملكوت إىل وتصعد السعداء، من
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أحقابًا، فيها البثني والفساد الكون عالم الدنيا يف الخلد يريدون الذين مع تكونن وال
بالِبَىل جلودهم نضجْت كلما الجنان، نسيم رشاب وال األرواح عالم برَد فيها يذوقون ال
وبلَّغك النار، عذاب من األخ أيها هللا أعاذك العذاب، ليذوقوا غريها جلوًدا بالكون لوا بُدِّ

قدير. يشاء ما عىل إنه األبرار، مع القرار دار إخواننا وجميع وإيانا

األئمة وآله رسوله محمٍد عىل هللا وصىل أهله، هو كما هلل والحمد الرسالة ِت (تمَّ
حول وال النصري، ونعم املوىل نعم الوكيل، ونعم هللا وحسبنا تسليًما، وسلَّم الطاهرين

العظيم.) العيل باهلل إال قوة وال
النبات.) أجناس رسالة وتتلوها الطبيعة، ماهية رسالة ْت (تمَّ
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النبات أجناس يف الطبيعيات الجسمانيات من

الرحيم الرحمن هللا بسم

ُكوَن﴾ يُْرشِ ا أَمَّ َخرْيٌ آهللُ اْصَطَفى الَِّذيَن ِعبَاِدِه َعَىل َوَسَالٌم هلِلِ ﴿اْلَحْمُد

فصل (1)

ذكر من فرغنا ملا أنه — منه بروح وإيانا هللا أيَّدك — الرحيم البار األخ أيها اعلم
وخواص أنواعها وفنون أجناسها وكمية تكوينها كيفية من طرًفا وبينَّا املعدنية الجواهر
بأول متصلة املعدنية الجواهر مرتبة آِخر أن فيها وبيَّنَّا لنا، رسالة يف ومضارها منافعها
من طرًفا أيًضا فيها ونبنيِّ النبات، برسالة نتبعها أن فنريد النباتية، الجواهر مرتبة
تكوينها وكيفية النبات أجناس تعديل منها والغرض فيها، الثابتة القوى رسيان كيفية
وأوراقها والروائح والطعوم واأللوان األشكال من أنواعها اختالف وأسباب ونشوئها
أول فإن املنافع، من وأصولها وقضبانها وعروقها ونموها وبذورها وحبوبها وأزهارها
مرتبة بأول متصلة الحيوانية مرتبة وآخر الحيوانية، مرتبة بأول متصلة النبات مرتبة
السموات سكان هم الذين املالئكة مرتبة بأول متصلة اإلنسانية مرتبة وآخر اإلنسانية،
طاعته، يف مطيعني عامله لعمارة — وتعاىل تبارك — هللا خلقهم الذين األفالك وقاطنو
أقرب، أيهم الوسيلة ربهم إىل يبتغون يُؤمرون، ما ويفعلون أمرهم ما هللا يعصون ال

مشفقون. خشيته من وهم عذابه، ويخافون رحمته ويرجون
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هذه إىل الدنيا هذه من ومبعوث ربك، للقاء مندوب بأنك أخي يا اعلم فنقول:
وأكمل أتمُّ هي حال إىل أْدَون حال من تنتقل ُخلقَت، يوم منذ إليها بك ومقصود املرتبة،
جاوزَت قد ما الحاالت تلك فمن وعدك، ما لك فيويف وتشاهده، ربك تَلَقى أن إىل وأرشف،
مذكوًرا، شيئًا تك لم الدهر من حنٌي عليك أتى قد وأنك بعُد، تبلغها لم ما ومنها وشاهدَت،
تسعة هناك ومكثَت مكني، قرار يف الرحم إىل نُقلَت ثم مهني، ماء من نطفة ُخلقَت ثم
سنني أربع ومكثَت الفسيح الجو هذا إىل نُقلَت ثم الصورة، وتكميل البنية لتتميم أشهر
والذهن الفهم لك وحصل بالحواسمحسوساتها، وشاهدَت القوة، واشتداد الرتبية إلكمال
تعلم تكن لم ما وُعلِّمَت املكتب إىل أُسلمَت ثم الغريزية، واملعرفة والروية والتفكر والتمييز
نُقلَت ثم واملوازين، والكيل الدواوين وحساب والرياضيات واآلداب والكتابة القراءة من
األسواق وإىل واألعياد، واملشاهد والصلوات املساجد يف والفضل العلم أهل مجلس إىل
واملدن والبحار والرباري الجبال من فيه بما العالم هذا لتشاهد واألسفار والصنائع
وعرفَت واملعادن، والنبات الحيوان من الخالئق أصناف فيه وعاينَت واألنهار، والقرى
وتصاريف والظالم والنور والصيف والشتاء والليل والربْد الحرِّ يف أحوالها تصاريف
الكواكب، ومسريات الربوج، وطوالع األفالك دوران وعاينَت واألمطار، والغيوم الرياح
وتستيقظ الغفلة نوم من نفُسك تنتبه كيما ذلك كل الحدثان، ونوائب األيام، وحوادث

الدنيا. هذه أحوال من رأيَت ما وتعترب شاهدَت، فيما وتتفكر الجهالة، رقدة من
نشأة وتنشأ املوت، بعد أخرى حالة إىل هنا ها من منتقل أنك يقينًا علًما ولتعلم
تتخلَّق أن وهو األجل، وتقارب العمر فناء قبل للسفر وتزوَّْد للرحلة ا مستعدٍّ فكن أخرى،
أجمعني، إبليس وجنود الشياطني إخوان أخالق وترتك بشمائلها، وتتزيَّن املالئكة، بأخالق
هللا. شاء إن هناك من فاعرف رسالة، والخمسني اإلحدى رسائلنا يف ذلك كيفية بيَّنَّا وقد
الصانع عىل يدل املحَكم املصنوع بأن — منه بروح وإيانا هللا أيَّدك — أخي واعلم
أحوال تأمل إذا عاقل وكل األبصار، إدراك عن محتجبًا الحكيم الصانع كان وإن الحكيم،
الهواء، يف أغصانها وتفرع األرض يف عروقها وامتداد أصولها أشكال فنون من النبات
حبوبها صور واختالف األصباغ، من أزهارها وألوان األشكال فنون يف أوراقها وتقطيع
ويعلم له يتبني وروائحها وطعومها ألوانها واختالف والكرب الصغر من أثمارها وأشكال
املتضادَّة األربعة األركان بأن له يشهد عقله ألن حكيًما؛ صانًعا لها بأن رضوريٍّا علًما
ذكرها تقدَّم التي األوصاف هذه عىل تصري وال تأتلف وال تجمع ال الطباع املتناِفرة الُقَوى
هكذا، فعل ِلَم صنعته كيفية يف يتفكر لم إذا لكن فيه، يشك ال حكيم صانع بقصد إال
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أن إىل احتجنا هذا أْجل فِمن ذلك، له يتصور وال يدري وال يفهم ال وكذا؟ كذا يفعل ولم
فيه. ويتفكر يسمعه َمن كلُّ علًما ليزداد طرًفا الفن هذا من نذكر

جليَّة ظاهرة مصنوعات النبات بأن — منه بروح وإيانا هللا أيدك — أخي يا واعلم
التي وهي لها، األبصار إدراك عن محتجبة خفية باطنة وعلتها صانعها ولكن تَخَفى، ال
برتبية املوكَّلني هللا وجنود املالئكَة الناموس يها ويسمِّ الطبيعية، القوى الفالسفة يها يُسمِّ
والعبارات الجزئية، النفوس نسميها ونحن املعادن، وتكوين الحيوانات وتوليد النبات
القوى إىل املصنوعات هذه والحكماء الفالسفة نسبت وإنما واحد، واملعنى مختلفة
— الباري يَِجلُّ ألنه — تعاىل — هللا إىل ينسبها ولم املالئكة إىل الرشع وصاحب الطبيعية،
الجسدانية، واألعمال الجرمانية والحركات الطبيعية األجسام مبارشة عن — ثناؤه جلَّ
إليها تُنَسب كانت وإن بأنفسها، األفعال مبارشة عن والرؤساء والسادة امللوك يجل كما
مسجد سليمان وبنى السد، اإلسكندر بنى يُقال: كما لها واإلرادة بها األمر سبيل عىل
بأنفسهم، األفعال يتولَّْون ال بأمرهم بناؤها كان إذ السالم، مدينة املنصور وبنى إيليا،
— بقوله هو ذكر كما — ثناؤه جلَّ — هللا إىل هللا عباد أفعال تُنسب املثال هذا فعىل
وقال: َرَمى﴾، هللاَ َوَلِكنَّ َرَميَْت إِذْ َرَميَْت ﴿َوَما وآله: عليه هللا صىل محمد لنبيِّه — تعاىل
كثرية وآيات ِبأَيِْديُكْم﴾، هللاُ يَُعذِّبُْهُم ﴿َقاِتلُوُهْم وقال: َقتََلُهْم﴾، هللاَ َوَلِكنَّ تَْقتُلُوُهْم ﴿َفَلْم

املبني. القرآن يف املعنى هذا يف
أحوال تأمل إذا اللبيب العاقل بأن — منه بروح وإيانا هللا أيدك — أخي يا واعلم
يتجاوز أو جنسه صورة عن يخرج منها شيئًا يجد فال واعتربها، فيها وتفكَّر النبات
حبة وال َجْوز، شجرة من خرجت زيتون ورقة قطُّ ُرئيْت ما أنه وذلك نوعه؛ أشكال عن

حنطة. سنبلة من خرجْت شعرية
تراها والحشائش، والبقول والثمار الحبوب أنواع سائر والقياس املثال هذا وعىل
مختلفة قوالب يف ُصبَّْت كأنها نوعها وشكل جنسها، أبناء صورة حافظة منها واحدة كل

األنواع. محفوظة األشكال
أجناسها، صور محفوظة الصورة الكاملة الخلقة التامة الحيوانات كل حكم وهكذا
َجْدٌي وال ناقة، َرِحم من ُمْهر خرج قط ُرئِي ما أنه وذلك أشخاصها، يف أنواعها وأشكال
حمامة. بيض من خرج َفرُّوج وال نعامة بيض من خرج ُكْرِكيٌّ وال بقرة، رحم من خرج
يتخيل فربما عنها، وبحث فيها العلة وطلب األشياء، هذه يف اللبيب العاقل فكَّر وإذا
تلك إال تقبل ال الَهيُوَىل أن يظن أو ذلك، غري الصانع قدرة يف ليس بأنه يتوهم أو له
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قدرة يف ليس أنه وظن م توهَّ فإن ذلك، غري تقتيض ال الحكمة إن يقول أو الصورة
عىل فهو مصنوع اخرتاع عىل يقدر َمن ألن عليه؛ ذلك ينكر عقله فإن ذلك، غري الصانع
وهي فكيف الصور من ذلك غري تقبل ال الَهيُوَىل بأن توهم أو َظنَّ وإن أقَدر، بنيته تغيري
فما ذلك، غري تقتيض ال الحكمة إن قال وإن أخطأ، فقد الصور، جميع لقبول موضوعة
من َجْدي أو بقرة رحم من َجَمٌل أو ناقة، رحم من ِعْجل يَخُرج أن الحكمة يف املنع وجه

ذلك. لنا بنيِّ حمامة؟ بيضة من فرُّوج أو عنٍز رحم
فما أصًال، النبات من نوع لكل بأن — منه بُروح وإيَّانا هللا أيَّدك — أخي يا واعلم
وال الكيموس، ذلك إال املزاج ذلك من يتكون ال ما، مزاج ولكيموسه ما كيموس1 ألصله
وينبت واحد بماء يُسَقى كان وإن النبات، من النوع ذلك إال الكيموس ذلك من يتكون
األوىل فالَهيُوَىل واحدة، شمس حرارة وتنضجها واحد هواء نسيم ويلحقها واحدة تربة يف
الصور تقبل ال منها واحدة كل الثواني الهيوالت ولكن الصور، جميع لقبول موضوعة

مخصوصة. بأعيان إال
من ولكن القطن، ولشجرة الحنطة لشجرة موضوعة واملاء الرتاب أن ذلك يف واملثال
الحنطة ومن وغريه، القميص الثوب ومن الثوب، الغزل ومن الغزل، إال يجيء ال القطن

الخبز. العجني ومن العجني الدقيق ومن الدقيق، إال يجيء ال
أجزاء ولطائف املاء رطوبة أن وذلك النبات؛ أحوال تختلف والقياس املثال هذا فعىل
من يجيء ال ما مزاج عىل كيموًسا وصارْت ْت تغريَّ النبات عروق يف حصلت إذا الرتاب
وحبه. وثمره ونَْوره أوراقه حكم وكذلك النبات، من النوع ذلك غري واملزاج الكيموس ذلك

فصل (2)

للحيوان، غذاء ألنها والروائح؛ واأللوان الطعوم من الطباع مختلف النبات كان ملا ثم
ودواء الحيوان من لنوع غذاء النبات من نوع كل جعل الطباع مختلفة الحيوانات وكانت

برشحها. والبيطرة الطب كتب يف ذلك مذكور لها، يعرض لداء
علل: أربع النبات من نوع لكل بأن — منه بُروح وإيَّانا هللا أيَّدك — أخي يا واعلم

صورية. وعلة تمامية، وعلة فاعلية، وعلة هيوالنية، علة

رسيانية. لفظة وهي الخلط، معناه الكيموس 1
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واألرض. واملاء والهواء النار األربعة: األركان فهي الهيوالنية العلة فأما
الكلية. النفس ُقوى فهي الفاعلية العلة وأما

ومنافع. لها غذاء الحيوان أْجل من فإنها التمامية العلة وأما
— الباري بإذن ذلك وكل يطول، رشحها فلكية أسباب فهي الصورية العلة وأما
األبصار ألويل عربة ذلك يف ليكون ونرشحها منها علة كل ل نفصِّ أن ونريد ثناؤه، جلَّ

األلباب. ألويل ومعرفة
َهيُوَىل صارْت واتَّحْدت وامتزجْت واختلطْت اجتمعْت إذا األركان أجزاء أن وذلك
ومسريات األركان حول األفالك دوران هو واختالطها اجتماعها يف واملسبِّب النبات، ن ليتكوَّ
بإذن ذلك كل األرض، مركز نحو الهواء جوِّ يف شعاعاتها ومطارح الربوج يف الكواكب
وأطلعها، الربوج وقسم وأدارها، األفالك خلق الذي فهو حكمته، ولطيف — تعاىل — هللا
وأحكم الخالقني أحسن هللا فتبارك ووكَّلها، النفوس وأرسل ها، وسريَّ الكواكب ر وصوَّ

الحاكمني.
إن توفيقه وحسن هللا بعون يعقلون لقوم ونبيِّنها نذكرها فنحن ذلك كيفية وأما

هللا. شاء
آفاق عىل طلعْت إذا الشمس أن — منه بُروح وإيَّانا هللا أيَّدك — أخي يا واعلم
واألنهار البحار مياه َحِميَْت األرض وجه عىل وأضاءْت الهواء، جوِّ عىل وأرشقْت البالد،
إذا حتى السماء، جو يف الهواء يف وارتفعت خفيًفا، لطيًفا بخاًرا وصارت أجزاؤها، ولطفت
وغلظْت ووقفْت واجتمعْت هناك بردْت النسيم كرة وجاوزت الزمهرير، سطح إىل بلغت
الرياح وساقتْها وتراكمْت وصقيًعا، وطالٍّ وضبابًا وسحابًا غيوًما وصارْت وتراكمْت
هناك وهطلْت واملزارع، والسوادات والقرى والقفار الرباري ووجوه الجبال رءوس إىل
فإذا واتَّحدْت، أجزاؤه واختلطْت املاء رطوبَة الرتاب ورشب األرض، وجُه وابتلَّ األمطار
ترتقي وأخذْت ْت جفَّ املائية األجزاء تلك حيث نتْها وسخَّ األرض وجه عىل الشمس طلعِت
سطح ظاهر إىل بها املتحدة األرضية األجزاء تلك معها ورفعْت وجهها إىل األرض قعر من
ر تُصوِّ األركان يف السارية القمر فلك دون هي التي البسيطة النفس ُقَوى إنَّ ثم األرض،
البرشيون الصناع يعمل كما أصباغها، وألوان أشكالها بفنون النبات أنواع املادة تلك من
كما املعروفة، صناعتهم يف املوضوعات الَهيُوَليَات من املصنوعات فنون املدن أسواق يف

رسائلنا. يف بيَّنَّا
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أجناس تعمل أنها ذكرنا التي البسيطة الفلكية الكلية النفس قوى بأن أخي يا واعلم
هللا مالئكة أنها — السالم عليهم — األنبياء كتب يف ذُكرْت التي هي وأنواعها النبات
وحبة وثمرة ورقة كل مع بأن املتواترة األخبار يف ورد قد أنه وذُكر بها، املوكَّلون وجنوده
العارضة اآلفات من ويحفظها وينشئها يُربِّيها موكًَّال َمَلًكا النبات من األرض تخرجها
بإذن ذلك كل نهاياتها، ومنتهى غاياتها، مدى أقىص إىل وتبلغ وتكمل تتمَّ أن إىل لها
بقوله: — ثناؤه جلَّ — هللا ذكر كما أجمع، الحيوانات حكم وكذلك وباريها، خالقها هللا
كان ما نسمي ونحن ِهللا﴾، أَْمِر ِمْن يَْحَفُظونَُه َخْلِفِه َوِمْن يََديِْه بنَْيِ ِمْن بَاٌت ُمَعقِّ ﴿َلُه
النفس أيد قد — ثناؤه جلَّ — هللا أن أخي يا واعلم النباتية، النفس بالنبات موكًال منها
والقوة الهاضمة والقوة املاسكة والقوة الجاذبة القوة وهي فعالة؛ ُقًوى بسبع النباتية

النامية. والقوة رة املصوِّ والقوة الغاذية والقوة الدافعة
شيئًا تفعل هذه من قوة كل بأن — منه بُروح وإيَّانا هللا أيَّدك — أخي يا واعلم
تكوين يف فعلها أول فأما والنبات، الحيوان أجسام يف األخرى القوة تفعل ما خالف
املشاكلة األجزاء من فيها وما لطينها ها ومصُّ األربعة األركان عصارات جذبها فهو النبات
بالهاضمة، لها نضجها ثم املاسكة، بالقوة لها إمساكها ثم النبات، أصول من نوع لنوع
أقطارها يف والزيادة النمو ثم بالغاذية، لها تغذيتها ثم بالدافعة، أطرافها إىل دفعها ثم
الجاذبة القوة أن وذلك رة، باملصوِّ واألصباغ األشكال بأنواع لها التصوير ثم بالنامية،
تمص كما أو باملحجمة، الدم ام الحجَّ يمتص كما النبات بعروق املاء نداوة ت مصَّ إذا
انجذابها، لشدة اللطيفة الرتابية األجزاء معها انجذبْت وجذبتْها بالفتيلة، الدهن النار
مزاج عىل كيموًسا وصارت الهاضمة، نضجتها النبات عروق يف املادة تلك حصلت فإذا
يالئمه ما شكل بكل وألصقْت الغاذية، القوة وتناولتْها والعروق، الجرم من شاكلها ما
ولطف املادة تلك من فضل وما وعمًقا، وعرًضا طوًال أقطارها يف وزادت املادة، تلك من
هناك إىل الجاذبة جذبتْه أو وأغصانها وقضبانها النبات أصول يف فوق إىل دفعتْه ورق
ثانية مرة تنضجها الهاضمة القوة إن ثم أسفل، إىل راجًعا يسيَل لئال املاسكة وأمسكتْه
لها، ومادة واألغصان والفروع األصول لجرم مشاِكلة وتصريها وكيفيتها مزاجها وتغريِّ
فوق إىل دفعتْه ورقَّ ولطف منها فضل وما وعمًقا، وعرًضا طوًال أقطارها يف وزادت
ثم املاسكة، وأمسكتْه هناك إىل الجاذبة وجذبتْه واألغصان، والقضبان الفروع أعايل إىل
لجرم مشاكًال آَخر مزاج عىل تْها وصريَّ وأنضجتْها ثالثة مرة طبختْها الهاضمة القوة إن
وعرًضا طوًال أقطارها يف وتزيَّدْت لها، مادة والثمر الحب وأكمام والزَّْهر والنَّْور الورق
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ثم باملاسكة، هناك وأمسكتْه والثمر، للحب مادة تْه صريَّ ورقَّ منها لطف وما وعمًقا،
منها الغليظ وتصريِّ وتميِّزها وتلطِّفها وتنضجها رابعة مرة تطبخها الهاضمة القوة إن
وتصريِّ وعمًقا، وعرًضا طوًال فيها وتزيد والنوى، القشور لجرم مادة منها والكثيف
والدبس، والشريج والدهن الدقيق وهو والثمر الحب للفِّ مادة منها الصايف اللطيف
درجاتها، يف وأمزجتها ومضارها ومنافعها طباعها مختلفة والرائحة والطعم واللون
مخافة ذكرها تركنا برشحها والحشائش األغذية وكتب الطب كتب يف مذكورة هي وملا
الحيوانية للنفس الخادمة النباتية النفس أفعال كلها ذكرناها التي األفعال فهذه التطويل،
يها تصفِّ ثم ا فجٍّ ِنيٍّا عصاراتها بعروقها تتناول األربعة، األركان وبني بينها املتوسطة
هللا من لطف ذلك كل مريئًا، هنيئًا لذيذًا صافيًا لطيًفا غذاءً الحيوان وتُناِولها وتطبخها
والشكر والثناء الحمد فله بهم، ورفق لهم ورحمة عليهم وشفقته بخلقه — ثناؤه جلَّ —

اآلخرة. يف واإلحسان واآلالء والنعماء الفضل ومنه والدعاء،
فمنها وينمو، ويتغذَّى األرض من يخرج جسم كل هي النباتات أن أخي يا واعلم
بذورها أو حبوبها تُبذَر زروع هي ما ومنها عروقها، أو قضبانها تُغَرس أشجار هي ما
كالكأل وامتزجت اختلطت إذا األركان أجزاء من تتكون أجزاء هي ما ومنها قضبانها، أو
عدة جهات من كثرية أنواًعا منها واحد كل يتنوع األجناس الثالثة فهذه والحشائش،
ودليًال باقيها، عىل قياًسا ليكون ونرشحها طرًفا منها نذكر أن نحتاج مختلفة، وصفات
يقوم نبت كل هو الشجر إن فنقول: األشجار بذكر أوًال ونبدأ الكثري، عىل القليل من
فهو النجم وأما ، يجفُّ ال الحول عليه ويدور الهواء، يف مرتفًعا أصله منتصبًا ساقه عىل
يتعلق أو األرض وجه عىل يمتدُّ بل الهواء، يف مرتفًعا ساقه عىل أصله يقوم ال نبت كل
الَكْرم كشجرة بتالبيبه ثماره ثقل عند يحصل كيما الهواء يف معه ويرتقي بالشجر

شاَكَلها. وما والِبطِّيخ، الِقثَّاء والَقْرع
فالتام كامل، غري ناقص هو ما ومنها كامل، تامٌّ هو ما الشجر من بأن واعلم
والقضبان والعروق األصل وهي األجزاء، التسعة هذه له كان ما األشجار من الكامل
من واحدة ينقص ما منها والناقص والصمغ، واللحا والثمر والنَّْور والورق والفروع
ال مما شاكلها وما والطرفا، والحالف، َغيْالن، وأم ْلب، الدُّ كشجرة وأكثر األوصاف هذه

لها. صمغ ال ما أو لها، نَْور ال ما أو لها، ورقة ال ما أو لها، ثمرة
جهات ذلك يف وتتفاضل بعض من وأكمل أتم هي ما التامة األشجار ِمن بأن واعلم
الهواء يف ويرتفع أصول، عىل يقوم ما منها أن وذلك أصولها؛ جهة من هو ما فمنها عدة؛

121



الثاني) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

يرتفع ما ومنها وغريها، والَجْوز، واللَّْوز، والتُّوت، التِّني، كشجرة الجهات يف ويتفرَّع
وغريها، اج والسَّ والصفصاف والقنا و ْ والرسَّ النَّْخل شجر مثل مفرًدا منتصبًا الهواء يف
منتصبة، كاألوتاد األرض يف عروقه تنزل ما منها فإن األرض؛ يف عروقها حكم وهكذا
ما ومنها ، ويلتفُّ ويتعوج ينعطف ما ومنها االستقامة، عىل الجهات يف يذهب ما ومنها
غريها، معها تحتها ينبت وال ينفرد ما ومنها ويزدحم، منابته يف بعًضا بعضه يُجاور
واللمس، والشكل، واللون، الِكَرب، يف متناسبات وثمرته ورقه ما والشجر النبات ومن
ثمرته ما والشجر النبات ومن شاكلها، وما والتفاح ثَْرى والِكمَّ والليمون والنارنج كاألترجِّ
والنخل والجوز، والعنب، والتني، الرمان، شجر مثل الكرب يف لورقه مناسب غري وحبه
لني اللون أخرض ثمرها الشكل مدحرج األترج شجرة أن وذلك شاكلها، مما وغريها
مخروط والكمثرى شجره، لورقة مناسب الشكل مستدير والنارنج لورقه مناسب اللمس

شجرته. ورقة وكذلك الشكل، مستدير والتفاح شجرته، ورقة وكذلك الشكل
والعنب التِّني وكذلك شجرتها، لورقة الِكَرب يف مناسبة فغري الرمان ثمرة وأما
ما ومنها مناسب، هو ما منها وبذورها النبات حبوب حكم القياس هذا وعىل وغريهما،

ومآرب. وأسباٍب لعلٍل ذلك كل مناسب، غري هو

األماكن جهة من النبات أجناس بيان يف فصل (3)

رءوس عىل ينبت ما ومنه والقفار، الرباري يف ينبت ما النبات من بأن أخي يا واعلم
والغياض، اآلجام يف ينبت ما ومنه البحار، وسواحل األنهار شطوط عىل ومنه الجبال،

واألفرجة. والبساتني والسوادات الُقَرى يف ويغرسونه الناس يزرعه ما ومنه
ينبت فإنه منه، القليل إال األرض وجه عىل ينبت النبات أكثر بأن أخي يا واعلم

العكش. من وأنواع والنَّيَْلْوَفر واألرز السكر كقصب املاء تحت
والنبات الشجر عىل ينسج ما ومنه كالطحلب، املاء وجه عىل ينبت ما النبات ومن

َمن. الدِّ كخرضاء الصخور، وجه عىل ينبت ما ومنه واللبالب، كالكثوثا
الباردة، البلدان يف إال ينبت ال ما ومنه الدفيئة، البلدان يف إال ينبت ال ما النبات ومن
الحىصوالحجارة وبني الرمال يف إال ينبت ال ما ومنه الطيبة، الرتبة يف إال ينبت ال ما ومنه

املشورجة. السبخة األرايض يف إال ينبت ال ما ومنه اليابسة، واألرض والصخور
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األزمان جهة من النبات اختالف يف فصل (4)

وطيب الزمان العتدال الربيع أيام يف ينبت والحشائش والكأل العشب أكثر بأن اعلم
فهي الثالثة الفصول يف منها ينبت الذي وأما الشتاء، يف املتقدِّمة األمطار وكثرة الهواء
والعدس والباقال والشعري كالحنطة بالسقي ويتعهدونها الناس يزرعها ما فمنها قليلة،
يف ويُدِرك الشتاء يف يُزرع ما ومنها الربيع، يف ويُحصد الخريف يف يُزرع مما وغريها
الشتاء يف ويستحكم الخريف يف يُزرع ما ومنها والباذنجان، والخيار كالقثاء الربيع
الخريف يف ويُحصد الصيف يف يُزرع ما ومنها والقرنبيط، والكرنب والشلغم كالجزر
كالقطن الخريف يف ويستحكم الربيع يف يُزرع ما ومنها وغريها، واألرز والذرة كالسمسم

وغريها. والقنب
ودثاًرا لها زينة النبات أوراق جعل — ثناؤه جلَّ — الحكيم الباري أن أخي يا واعلم
العواصف الرياح ومن املفرطني، والربد الحرِّ من وزهرها ونَْورها لحبوبها ووقاية لثمارها
وغذاء ووطاء وسرتًا لها وكنٍّا للحيوانات ظالًال أيًضا وجعلها الشمس، وهج وشدة والغبار
ولحائها وبذورها وحبوبها ثمارها حكم وهكذا كثرية، ومنافع وأدوية ألجسادها ومادة
منافع ذات األنواع هذه من واحدة كل وفروعها، وقضبانها ولبسها وأصولها وعروقها
يُعلم لم وما الحشائش، وكتاب الطب كتب يف طرف منها وذُكر هللا، إال يعلمها ال كثرية

وذُكر. ُعلم مما أكثر يُذكر ولم
هو ما ومنه الشكل، مستطيل هو ما والنبات الشجر أوراق من بأن أخي يا واعلم
ومنه صليبي، الشكل سقطي ومنه الشكل، مستدير ومنه األسفل، ر مدوَّ الرأس مخروط
ومنه الشكل، جابوتي ومنه الشكل، زيتوني ومنه الشكل، وسابوري الشكل، ليلساني
مفردات ومنه متقابالت، مزدوجات ومنه مثلثات، ومنه بنصفني، مقسوم األصابع ذو
ومنه لني، ثخني الطول قليل العرض ضيق ومنه طويل، عريض واسع ومنه متجانبات،
الرائحة، منتن ومنه الرائحة، طيب ومنه أملس، شفاف أملس دقيق ومنه خشن، غليظ

الطعوم. من وغريها الطعم، حلو ومنه الطعم، ُمرُّ ومنه
ومنها اللون، أغرب ومنها اللون، مشبع منها ولكن أخرض، النبات ورق ألوان وأكثر
ثمارها حكم وهكذا باطنها، خالف ظاهرها لون ومنها اللون، كمد ومنها اللون، صايف
العزيز تقدير ذلك ومآرب، وأسباب لعلل ذلك كل وأزهارها، وأنوارها وبذورها وحبوبها
قرشته ما ومنها شفاف، حريري نسجها رقيقة قرشة له ما الثمار من أن وذلك العليم،
أو واسع، مربع شبكي أو يابس، خزيف أو صلب، غرضويف أو موزي، ليفي نسجها غليظة
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رطبة أو جامدة أو ثخينة شحمة قرشته جوف يف ما الثمار ومن ثخني، كرويش نسيجي
دسمة، دهنية أو حامضة أو تفهة أو مالحة أو ُمرَّة أو عفصة أو حلوة أو عذبة سيالة
مصمتة أو مخروطة أو مستطيلة الشكل مستديرة نواة شحمه جوف يف ما الثمار ومن
التسعة، الطعوم من آخر طعم أو حلوة أو ُمرَّة أو دسمة لبة داخلها يف أو مجوَّفة أو
لزجة رطوبة عليها رخو، أو صلب كبار، أو صغار حبٌّ شحمه جوف يف ما الثمار ومن

فارغة. تكون أو لب داخلها يف مجوَّفة أو األشكال، مختلفة صلبة قشفة تكون أو
وأزهارها ونَْورها وحبوبها ثمارها وبني والنبات الشجر أوراق بني بأن أخي يا واعلم
من فمنها عدة، جهات من متفاوتات متباينات أو والكرب الصغر يف ومشاكالت مناسبات
اللني جهة من ومنها والرائحة، والطعم اللون جهة من ومنها والشكل، الصورة جهة
والثخن والضيق والسعة والصغر الكرب جهة من ومنها والرخاوة، والصالبة والخشونة
لعلل ذلك كل رشحه، يطول مما ذلك وغري واالنفراد واالزدواج والكمد والشفافة والرقة

علمها. كما وأبدعها خلقها الذي — تعاىل — هللا إال كنهها يعلم ال ومآرب وأسباب
وأغراضها الصورية وأسبابها الهيوالنية بعللها ونُخِرب طرًفا ذلك من نذكر ولكن
غرائب يف التفكر عن الغافلني لنفوس وتنبيًها الباقية عىل دليًال ليكون التمامية؛
يتفكرون الذين األبصار ألويل عربة ويكون — ثناؤه جلَّ — الحكيم الباري مصنوعات
لقلوب إرشاًدا أيًضا وليكون واآلفاق، األنفس يف التي واآليات واألرض السموات خلق يف
اتفاق، بل قاصد، قصد وال حكيم صانع بصنع ليست أنها يظنون الذين ين املتحريِّ
كيف يدرون وال واألفالك النجوم وإىل الطبيعة، ما يدرون وال الطبيعة إىل وينسبونها

ُوجد؟ وملاذا ذلك ولم ذلك
األلوان مختلف الخلقة مدحرج الشكل طويل هو ما الثمار من بأن أخي يا واعلم
ثخينة شحمة النواة هذه وعىل النسج، صلبة اللمس لينة حريرية رقيقة قرشة نواة عىل
مستطيلة خرضة املقابل الجانب ويف نقرة، النواة ظهر وعىل ملساء، صلبة قرشة عليها
متشبثة متفرقة شظيات عليها ِقَمعة خارج من الثمرة رأس وعىل ليفي، حشو فيها
التمر. وهو لزجة حلوة النضج وبعد عفصة، النضج قبل من الثمرة هذه ومادة بالثمرة،
مجوفة ثخينة ليفية كثيفة قرشة عليه كبرية، وخلقته مستدير شكله ما الثمار ومن
مرصعة حبوب عليها مقسمة دعاص وفيها مقومة، خزائن فيها واسعة داخل من
ويف دسمة، لبة داخلها يف رخوة خزفية نواة الحبوب تلك جوف يف مخروطة أشكالها
نابتة شظيات وعليها ليفية، غشاوة فيها مستديرة فتحة خارج من الثمرة رأس أسفل

الرمان. ثمر وهو مخروطة قائمة رشفات وحولها
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امللمس حسن مستديرة نواة جوفه يف ثخينة وشحمته مستدير، شكله ما الثمار ومن
النبق. وهو دسمة، لبة النواة داخل يف

قرشة داخلها من ثخينة ليفية قرشة عليه سفطي، مستدير شكله ما الثمر ومن
رقيقة قرشة عليها دسمة لبة فيها مقسومة خزائن فيها مجوفة صلبة خزفية أخرى
بنصفني انفصلت الثمرة هذه فصلت وإذا مهندمة، أقسامها منخرقة حجب وبينها

الجوز. ثمرة وهي كالسفطني،
خزفية قرشة داخلها يف ليفية قرشة وعليه سفطي مخروط شكله ما الثمار ومن
قرشة عليها دسمة لبة القرشة هذه داخل ويف ليفية، فتائل فيها نافذ ثقب فيها صلبة

اللوز. ثمرة وهي صلبة، رقيقة
أسفله ويف صنوبري، مخروط وشكله لحمية، قرشة وعليه نوى له ليس الثمار ومن
وطعم رخوة صغار حبوب الثمرة هذه جوف ويف زيربية، شظيات فيها مستديرة ثقبة
ثمرة وهو حلو، طعمه النضج وبعد ُمحرق، حادٌّ غليظ أبيض لني النضج قبل مادته

التني.
ومختلف ومخروط ومدحرج ومستطيل مستدير مختلفة أشكاله ما الثمار ومن
ملصقة ملسة صلبة رقيقة قشور عليه وأغرب، وأصفر وأحمر وأبيض أسود األلوان؛
ومفردة مضاعفة فقاعية زيتونية األشكال مختلفة حبوب شحمتها جوف ويف بشحمتها،
الحبوب تلك جوف يف رخوة ومنها صلبة، ومنها وعظامية، خزفية أربعة وثالثة ومزدوجة
حلوة، النضج وبعد عفصة، ذلك وقبل حامضة، النضج قبل شحمتها ومادة دسمة، لبة

األعناب. ثمرة وهي
بشحمتها، ملتصقة رقيقة قشور عليها صدفية أو مخروطة أشكاله ما الثمار ومن
دسمة، لبة فيها ملساء داخلها صدفية أشكالها خزفية نواة داخلها يف ثخينة غليظة وهي
عفصة كلها النضج وقبل وحامض، ومر وحلو عذب وطعمها مختلفة الثمار هذه وألوان

وأمثالها. والخوخ واملشمش اإلجاص وهي
غليظة لحمية قشور وعليها مدحرجة، أو مستطيلة أو كرية أشكاله ما الثمار ومن
بني ما التالل شبه مرصعة دعاص عىل صغار حب داخلها ويف حامض، شحمتها طعم
النضج قبل ومادتها وأصفر وأخرض أحمر قرشها وألوان حامض، طعمها لحمة خللها

شاكلها. وما والليمون والنارنج األترج مثل عفصة
دسمة لبة جوفها ويف خزفية، نواة داخلها ويف صغرية، حبة ذات هي ما الثمار ومن

الصنوبر. وحب والسماق والفستق الخرضاء الحبة مثل
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واإلهليلج. الرسو وثمر والعفص البلوط مثل ينضج ال ما الثمار ومن
أبدع ملَّا — ثناؤه جلَّ — الباري بأن — منه بُروح وإيَّانا هللا أيَّدك — أخي يا واعلم
بالصور بينها وخالف واحدة َهيُوَىل من كلها أصلها جعل الكائنات واخرتع املوجودات
وربط أطرافها بني ما وقوى متباينة متفننة مختلفة وأنواًعا أجناًسا وجعلها املختلفة
الحكمة إتقان من فيه ملا ونظام ترتيب عىل واحًدا رباًطا قبلها بما وأواخرها أوائلها
واحًدا وترتيبًا واحًدا نظاًما منتظًما واحًدا عامًلا كلها املوجودات لتكون الصنعة وإحكام

أحد. صانع عىل لتدل
بأواخرها أوائلها املربوطة األنواع املتباينة األجناس املختلفة املوجودات تلك أْجل فِمن
وهي القمر، فلك دون التي الكائنات املولدات، وانتظام الرتتيب يف قبلها بما وأواخرها
أنواع تحته منها جنس كل أن وذلك واإلنسان، والحيوان والنبات املعادن أجناس: أربعة

وأعالها. أرشفها يف هو ما ومنها املراتب، أدون يف هو ما فمنها كثرية،
والزاج الجص الرتاب ييل مما املعادن أطراف فأدون الطرفني بني هو ما ومنها
الطرفني هذين بني والباقي األحمر والذهب الياقوت األرشف والطرف الشبوب، وأنواع

املعادن. رسالة يف بيَّنَّا كما والدناءة، الرشف من
يف هو ما منه ولكن متفاوتة، متباينة كثرية أنواع فإنه النبات؛ حكم أيًضا وهكذا

َمن. الدِّ خرضاء وهي املعادن، رتبة ييل مما الرتبة أدون
ذلك وبيان النخل، شجرة وهي الحيوان، رتبة ييل مما الرتبة أرشف يف هو ما ومنها
سوى بيشء وليس الدمن، خرضاء هي الرتاب ييل مما وأدونها النباتية املرتبة أول أن
فيصبح الليل، وأنداء األمطار تصيبه ثم واألحجار، والصخور األرض عىل يتلبَّد غبار
من يصبح ثم ، جفَّ النهار نصف شمس حرُّ أصابه فإذا وحشائش، زرع نبت كأنه بالغد
أيام يف إال الدمن خرضاء وال الكماة تنبت وال النسيم، وطيب الليل أول من ذلك مثل غد
معدني. نبات وذلك نباتي، معدن هذا ألن بينهما؛ ما لتقارب املتجاورة البقاع يف الربيع
نبات النخل أن وذلك الحيوانية، ييل مما النباتية املرتبة آِخر فهو النخل وأما
القوة أن ذلك بيان نباتًا، جسمه كان وإن النبات ألحوال مباين أحواله بعض ألن حيواني؛
مباِينة منه الفحولة أشخاص أن ذلك عىل والدليل املنفعلة، القوة من منفصلة الفاعلة

للحيوان. ذلك يكون كما إناثها يف لقاح فحولته وألشخاص اإلناث، ألشخاص
املنفعلة القوة عن بمنفصلة ليست فيها الفاعلة القوة فإن النبات سائر فأما
رءوسها ُقطعت إذا النخل فإن وأيًضا لنا، رسالة يف بيَّنَّا ما حسب بالفعل بالشخص

وماتْت. ونشوءها نموُّها وبطل ْت جفَّ
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حيواني بالجسم نباتي النخل أن تبنيَّ االعتبار فبهذا الحيوان، يف موجود ذلك كل
النبات. شكل جسمه وشكل الحيوانية النفس أفعال أفعاله كانت إذ بالنفس؛

وهو النبات، جسم جسمه لكن الحيوانية النفس فعُل أيًضا فعلُه آخر نوع النبات ويف
لسائر يكون كما األرض يف ثابت أصل له ليس النبات من النوع هذا أن وذلك الكثوث؛
فتمتص والشوك والزروع األشجار عىل تلتفُّ إنها بل كأوراقها؛ أوراق له وال النباتات،
النبات وقضبان األشجار ورق عىل يدبُّ الذي الدود يتغذَّى كما بها وتتغذَّى رطوبتها من
النبات، يشبه جسمه كان وإن النبات من النوع وهذا بها، ويتغذَّى فيأكلها ويقرضها
بأول متصل النباتية الرتبة آخر أن وصفنا بما بان فقد الحيوان، فْعل نفسه ِفْعل فإن

هذين. بني فهي النباتية املراتب سائر وأما الحيوانية، املرتبة
مرتبة وآِخر النبات، مرتبة بآخر متصل الحيوان مرتبة أول بأن أخي يا واعلم
املرتبة بآخر متصل النباتية املرتبة أول أن كما اإلنسان، مرتبة بأول متصل الحيوان
وأنقصه الحيوان فأدَوُن قبُل، بيَّنَّا كما واملاء بالرتاب متصل املعدنية املرتبة وأول املعدنية،
تنبت أنبوبة جوف يف دودة وهي الحلزون، وهو فقط واحدة حاسة إال له ليس الذي هو
تخرج الدودة وتلك األنهار، وشطوط البحار سواحل يف الذي الصخر عىل األنبوبة تلك
بها يتغذى مادة تطلب ويرسة يمنة وتبسط األنبوبة، تلك جوف من شخصها نصف
انقبضت صالبة أو بخشونة ْت أحسَّ وإذا إليه، انبسطت ولني برطوبة ْت أحسَّ فإذا جسمها،
سمع لها وليس لهيكلها، ومفسد لجسمها مؤٍذ من حذًرا األنبوبة تلك جوف يف وغاَصْت
يف تتكون التي الديدان أكثر وهكذا فقط، واللمس الحس إال ذَْوق وال شمٌّ وال برص وال
ألن شم؛ وال ذوق وال برص وال سمع لها ليس األنهار وأعماق البحار قعر ويف الطني،
املنفعة جذب إليه يحتاج ال عضًوا الحيوان تُعطي ال أْن مقتضاها من اإللهية الحكمة

وبقائه. حفظه يف عليه وباًال لكان إليه يحتاج ال ما أعطتْه لو ألنها املرضة؛ ودفع
ساقه عىل ويقوم النبات بعض ينبت كما ينبت جسمه ألن نباتي؛ حيوان النوع فهذا
له ليست أنه أجل ومن حيوان، اختيارية حركة جسمه يتحرك أن أْجل من وهو قائًما،
يشارك فقد أيًضا الحاسة وتلك الحيوانية، يف رتبة الحيوان أنقص فهو واحدة حاسة إال
نحو بعروقه إرساله ذلك عىل والدليل فقط، اللْمِس حسُّ له النبات أن وذلك النبات؛ بها
منبته اتفق متى فإنه أيًضا واليبس، الصخور نحو إرساله من وامتناعه النِديَّة املواضع
الذهاب من يمنعه سقف فوقه كان فإن والسعة، للفسحة طالبًا عنه وعدل مال مضيق يف
هناك. من طلع طال إذا حتى الناحية تلك نحو إىل مال جانب من ثقب له وكان علوَّا،
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فليس األلم حس وأما الحاجة، بمقدار وتمييًزا ا حسٍّ له أن عىل تدل األفعال فهذه
الدفع حيلة له تجعل ولم أمًلا للنبات تجعل أن اإللهية بالحكمة يَلِْق لم أنه وذلك للنبات،
حيلة أيًضا له جعلْت باأللم يحس أن له جعلت ملا الحيوان أن وذلك للحيوان؛ جعلت كما
وَصْفنا بما بان فقد باملمانعة، وإما بالتحرُّز، وإما والهرب، والذهاب بالفرار إما الدفع
ييل مما الحيوانية مرتبة كيفية نبنيِّ أن فنريد النبات، ييل مما الحيوانية مرتبة كيفية
واحد، وجه من ليسْت اإلنسانية رتبة ييل مما الحيوانية رتبة إن فنقول: اإلنسان رتبة
للمناقب وينبوًعا للَفْضل معدنًا كانت ملا اإلنسانية رتبة أن وذلك وجوه، عدة من ولكن
اإلنسانية رتبة قارب ما فمنها أنواع، عدة ولكن الحيوان، من واحد نوع يستوعبها لم
من كثري يف كالفرس النفسانية باألخالق قاربها ما ومنها القرد، مثل جسده بصورة
ونحوهما والهزار وكالببغاء ذكائه يف الفيل ومثل أيًضا، اإلنساني كالطائر ومنها أخالقه،
ما إىل الصنائع اللطيف النحل ومنها والنغمات، واأللحان األصوات الكثرية األطيار من
ولنفسه إال بهم ويأنس الناس يستعمله حيوان من ما أنه وذلك األجناس، هذه شاكل

اإلنسانية. نفس من قرب
النفس أفعال تُحاِكي صارت اإلنسان جسد شكل من جسمه شكل فلقرب القرد أما

الناس. بني ُمتعاَرف منه ُمشاَهد وذلك اإلنسانية،
أنه وذلك للملوك؛ مركبًا صار أنه أخالقه كرم من بلغ قد فإنه الكريم الفرس وأما
مع أيًضا وله له، حامًال أو امللك بحرضة دام ما يروث وال يبول ال أنه أدبه من بلغ ربما
الشجعان، الرجال يكون كما والجراح الطعن عىل وصرب الهيجاء يف وإقدام ذكاء ذلك

فقال: الشاعر وصف كما

اق��دم��ا ل��ه ق��ل��ُت ال��ط��ع��ن اخ��ت��الف ع��ن��د ج��راَح��ه إل��يَّ ُم��ْه��ري َش��َك��ا وإذا
وَح��ْم��َح��َم��ا ال��ل��ج��ام ع��ل��ى ال��ش��ك��ي��م ع��ض ُع��ذَْره أق��بَ��ل ل��س��ُت رآن��ي ل��م��ا

الرجل يمتثل كما والنهي األمر ويمتثل بذكائه، الخطاب يفهم فإنه الفيل وأما
املنهي. املأمور العاقل

من فيها يظهر ملا اإلنسان؛ رتبة ييل مما الحيوان مرتبة آِخر يف الحيوانات فهذه
فسبحان املرتبتني، هاتني بني فيما فهي الحيوانات أنواع باقي وأما اإلنسانية، الفضائل
البعض ل وفضَّ بقدرته الخالئق خلق الذي العاِلم الحكيم القاهر القادر البارئ الخالق
ومنافعها وطعومها وأشكالها ألوانها اختالف مع النبات وخلق برحمته، البعض عىل
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ومعايش العاَلم لنظام والرشيفة الخسيسة الحيوانات وخلق لخلقه، ومنفعة مصلحة
كبريًا. علوٍّا هللا تعاىل بوجدانهم، الخالئق

نذكر أن فينبغي اإلنسانية، مراتب ييل مما الحيوانية مراتب ذكر من فرغنا قد وإذ
الحيوانية. ييل مما اإلنسانية املرتبة أوًال

اإلنسانية مرتبة يف فصل (5)

ال الذين مرتبة هي الحيوانية مرتبة تيل التي اإلنسانية مرتبة أول بأن أخي يا اعلم
يطلبون وال الجسمانيات، إال العلوم من يعرفون وال املحسوسات، إال األمور من يعلمون
علمهم مع فيها الخلود إال يتمنَّْون وال الدنيا، ُرتَب يف إال يرغبون وال األجساد، إصالح إال
وال البهائم، مثل والرشب األكل إال اللذَّات من يشتهون وال ذلك، إىل لهم سبيل ال بأنه
الذخائر جمع عىل إال يحرصون وال والحمري، كالخنازير والنَِّكاح الِجَماع يف إال يتنافسون
ينتفعون ال ما ويحبون كالنمل، إليه يحتاجون ال ما ويجمعون الدنيا، الحياة متاع من
عىل ويتهارشون كالطواويس، اللباس أصباغ إال الزينة من يعرفون وال كالعقعق، به
اإلنسان صورة الجسدانية صورهم كانْت وإن فهؤالء الِجيَف، عىل كالكالب الدنيا حطام
أن الرحيم البار األخ أيها فأعيذك والنباتية، الحيوانية النفوس أفعال نفوسهم أفعال فإن

البالد. يف كانوا حيث إخواننا وجميع وإيانا مثلهم أو منهم تكون
عمل كل ويرتك اإلنسان يجتهد أن فهو املالئكة رتبة تيل التي اإلنسانية رتبة وأما
الحميدة، الجميلة األخالق من أضداده ويكتسب با، الصِّ من اعتاده قد مذموم وُخلُق
خري إنسان يكون حتى صحيحة آراء ويعتقد حقيقية علوًما ويتعلم صالًحا، عمًال ويعمل
بالِفْعل، ملًكا صارْت املوت عند جسَدها فارقْت فإذا بالقوة، َمَلًكا نفسه وتصري فاضًال،
والسالم بالتحية ربَّها ولقيْت املالئكة، زمرة يف ودخلت السماء، ملكوت إىل بها وُعرج
اُهُم تَتََوفَّ ﴿الَِّذيَن تعاىل: وقال َسَالٌم﴾، يَْلَقْونَُه يَْوَم ﴿تَِحيَّتُُهْم ثناؤه: جلَّ — هللا ذكر كما
تعاىل: وقال تَْعَملُوَن﴾، ُكنْتُْم ِبَما اْلَجنََّة اْدُخلُوا َعَليُْكُم َسَالٌم يَُقولُوَن َطيِِّبنَي اْلَمَالِئَكُة
توعدون، كنتم التي الجنة ادخلوا وقال: تَْحَزنُوَن﴾، أَنْتُْم َوَال اْليَْوَم َعَليُْكُم َخْوٌف ﴿َال

املعنى. هذا يف القرآن من كثرية وآيات
فنريد مجمًال، ذكًرا وأوراقها وثمارها األشجار أصول كيفية من طرًفا ذكرنا قد وإذ
تكون أن َوَجب أْجلها من التي واألسباب تركيبها فنون علل من طرًفا أيًضا نذكر أن
دليًال لتكون فيها؛ اإللهية والحكمة بها الربانية والعناية منها، الغرض ما ليتبنيَّ كذلك
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وأنشأها رها وصوَّ خلقها الذي هللا إال غاياتها ُكنَْه أحٌد يَعَلم ال مما غريها عىل وقياًسا
نهاياتها. وتمام غاياتها لبلوغ ها وأتمَّ

العمر طويلة النشوء بطيئة دقيقتها العروق كثرية فإنها النخيل شجرة ذلك فِمن
مزدوجة األوراق مستطيلة السعف مخارج مسدسة األصل، مستديرة االرتفاع منتصبة
عىل حوله ملتف رخو بزيرب خللها محشو الجسم تركيب متخلخلة الجرم رخو مقابل

ثالث. طبقات موازية منسوجة ليفات سعفه أصول
الطبيعية القوة بها تجذب لكيما فهي الشجرة هذه عروق عدد كثرة علة وأما
لِكَرب الكثرية املواد إىل النبات من الجنس هذا حاجة لشدة وذلك الكثرية، للمواد الجاذبة
جرم يف تستعمل لكيما وأوراقها سعفاتها عدد وكثرة قامتها وطول جرمها وعظم جثَّتها
أوراقها جرم يف وبعضها ذلك، مثل سعفها جرم يف وبعضها وعمًقا وعرًضا طوًال أصولها
قضبان جرم يف وبعضها طلعها أكمام جرم يف وبعضها ليفها، يف وبعضها ذلك، مثل

وشريجها. ودبسها ثمرها، نواة جرم يف وبعضها قنواتها،
عىل يسهل فلكيما متخلخًال رخًوا رطبًا أصلها جسم تركيب جعل يف العلة وأما
سعفها وفروع أجذاعها ورءوس أعاليها إىل أسفلها من املواد تلك جذب الطبيعية القوى
اج كالسَّ الطوال األشجار كسائر مكتنًزا متكاثًفا صلبًا أصلها جرم كان فلو وأوراقها،
عروق عدد ولكثرة هناك، إىل املواد تلك جذْب الطبيعية الُقَوى عىل لَعُرسَ و، ْ والرسَّ ْلب والدُّ
كأنها قضبان من مركبًا كان ملا جرمه أصل أن وذلك أخرى، علة ولطافته النخل شجر
بها تمتص األرض يف ممتدة عروق منها خيط لكل جعل متداخلة مجموعة خيوطات
القضبان تلك عىل املواد تلك تقسيم الطبيعة عىل ليسهل مفرًدا الخيط ذلك إىل املواد
والتخلخل الرخاوة من ذكرنا ما عىل النخل شجر جرم تركيب كان وملا األمر، أول من
كأنها أجذاعها من سعفاتها مخارج أصول عىل الليف من سعفات الطبيعة عليها ْت لفَّ
عىل السعفات تلك أصول تمسك لكيما ذلك كل ر؛ متشمِّ ال حمَّ وسط عىل مشدودة مآزر
ثقل من األجذاع تلك تتصدع وال لها، العاصفة الرياح هزِّ عند عنها تنفصل وال جذوعها،

لها. الرياح تحريك عند ويرسة يمنة َميَالِنها عند أسافلها عىل أعاليها
من ويصونه يحفظه فلكيما الغالف، الطَّْلع عىل ُجعل أجله من الذي السبب وأما
وما والغبار والعواصف والرياح الشديد واملطر املفِرطني والحر الربد من العارضة اآلفات
استحكمْت فإذا رخوة، رخصة ندية رطبة تَخُرج ألنها بها؛ ة امُلرضَّ األشياء هذه شاكل
لرتبو الجو وحرارة الهواء لنسيم وظهرْت عنها، والغلف األكمام تلك ْت انشقَّ ْت واشتدَّ
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وتصري تجفُّ ثم هضيًما جنيٍّا وُرَطبًا بًُرسا وتصري الشمس حرارة وتنضجها وتسمن
جامًدا. ودبًسا تَمًرا

ودبس النواة، جرم بني حاجزة فُجعلْت نواه عىل التي الحريرية النساجة وأما
من ألن وشريجها؛ الثمر دبس جوهرها وغلظ النواة جرم عفوصة يمتص لئال الثمرة
وتمتصها، الدهنية، الرقيقة الرطوبات نداوة ترشب أن األرضية األجسام جواهر طبع
جرم مع الثمرة دبس الختلط هناك النسج الحريرية الرقيقة الغشاوة تلك تجعل لم فلو

بها. االنتفاع وقلَّ نواتها،
تلك جعلت فإنما فيها، التي والفتيلة الثمرة نواة جرم يف املستطيلة الحفرة وأما

فأوًال. أوًال وتجمد آخرها، إىل أولها من املواد تلك فيها تجري لكيما
ومن الغرس، عند ومخرًجا بابًا تلك ُجعلت فإنما النواة ظهر عىل التي النقرة وأما
املغرس، من والرطوبة النداوة ويمتص املواد ليجذب األرض يف النازل العرق يخرج هناك
تصري ثم الغرس عند األرض من وتظهر أوًال تبدو التي امُلوِرقة الطاقة تخرج هناك ومن

الزمان. وطول األيام مرور عىل وجذًعا أصًال
تجذبها التي للمواد مصفاة تلك فجعلت الثمرات رءوس عىل التي األقماع وأما
ظاهر إىل الرقيق الليف وترسل اللطيف، من الغليظ وتميز هناك إىل الطبيعية القوى
وتجمده النواة جرم إىل الفحل الغليظ وترسل وشريًجا، دبًسا عليها وتجمده الثمرة، جرم

عليها.
التمييز هذا مثل الطبيعة بها فتفعل وأشباهها، والفستق واللوز الجوز ثمار وأما
بالعكس باطنها إىل الرقيق واللطيف ظاهرها، إىل الفحل الغليظ ترسل ولكنها سواء،

التمرة. ثمرة يف تفعل مما
وكيموسها موادها ألن غليظها؛ من لطيفها يميز فلم والجميز التِّني ثمرة وأما
أن الطبيعة تَْحتَِج فلم تفاوت، كثري املائية واألجزاء األرضية األجزاء بني وليس معتدالن،
الثمار، سائر من شاكلها وما والجوز التمرة ثمرة يف فعلْت ما مثل وتفصلهما تميِّزهما
صغاًرا، حبوبًا الثمرة داخل يف فجعلت أخرى، بأجزاء املادة تلك الطبيعة ميَّزت قد بل

والقذى. الغبار من لرطوبتها صاينة ظاهرة رقيقة قرشة خارجها وعىل
وثمرها وورقها وقضبانها أصولها وجرم التني شجرة عروق تركيب كيفية وأما
يف األرض تحت ذاهبات غالظ التني عروق أن وذلك النخلة؛ شجرة تركيب غري عىل فهي
لكنها القصب، جوف يف ما مثل تجويفات وفيها عمقها، يف ا ومعوجٍّ مستقيًما الجهات
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لطيفة، تجويفات فيها وفروعها وقضبانها التني شجر أصول تركيب وهكذا قليًال، أضيق
خللها. محشوة زيربية التجويفات تلك ويف القصب، ُعَقد مثل ُعَقد ولها

يسهل لكيما فهو وقضبانها وأصولها عروقها يف التي التجويفات تلك سبب وأما
األرضية األجزاء هي والتي األرض عمق من املواد تلك جذب الجاذبة الطبيعية القوى عىل
وأطراف رءوسها أعايل إىل أسافلها من ورفعها أشجارها أصول إىل مائية ورطوبات
عىل يسهل لكيما زيربًا وُحشيْت التجويفات، تلك مواضع يف الُعَقد تلك وُجعلْت فروعها،
تهضمها هناك وتبقى بثقلها، أسفل إىل ترجع لئال هناك؛ املواد تلك إمساك املاسكة القوة
وعرًضا طوًال وأطرافها أجرامها يف وتزيد الغاذية القوة وتستعملها الهاضمة، القوة

النامية. القوة وعمًقا
تركيب غري تركيبًا قضبانها وجسم أصولها جرم ركب فقد العنب شجرة وأما
وغالًظا، دقاًقا الجهات يف ممتدة األرض تحت فتذهب عروقها أما والتني، النخل شجرة
وجه عىل طويًال يمتد أصولها جرم ولكن التني، شجرة عروق يف ما مثل تجويفات وفيها
ظاهر وعىل األشجار، من كغريه كثريًا الهواء يف مرتفًعا ساقه عىل يقوم يكاد وال األرض،
للغرض التني شجر قضبان مثل زيربًا محشوَّة مجوَّفات ظاهرة وأنابيب ُعَقد قضبانه
شظيات تخرج قضبانها ُعَقد وعند سلسة، رخوة منسوجة أْلِيفة وعليها ذكرنا، الذي
ألن ثمرتها؛ ثقل عليها لتحل عليها وترتقي بها وتتعلق األشجار عىل تلتفُّ منبثَّة لينة
متعلِّقة متجاورة مجتمعة حبات ثمرتها من ويخرج حْمَلها، تُطيق ال دقيقة أصولها
اآلفات من تصونها أكمام أو غالف إىل محتاجة غري عناقيدها عىل واحدة ورقة لتغطِّيها
اآلفات لها تعرض ال عفصة صلبة غليظة مادتها مثل ألن النخل؛ ثمرة تحتاج ما مثل

اآلفات. إليها تُِرسع تَِرفة ندية رخصة رخوة تخرج ألنها النخل؛ لثمرة تعرض كما
حريرية رقيقة قرشة هناك عليها تبنيَّ نضجْت فإذا وحباتها العنب ثمرة تركيب وأما
من لها العارضة اآلفات من وشريجها ودبسها هناك رطوباتها لتحفظ تلك جعلت النسج
باملياه تفعل كما تحلِّلها أو الرطوبات تلك تنشف أن الشمس وحرارة والغبار، الرياح
هو دسم لب داخلها يف مجوفة خزفية صلبة عجمات لحِمها وسط يف وُجعل املستنقعات،
العنب دبس وبني العجمات تلك بني يكون أن إىل يَحتَْج لم وإنما وبذوره، العنب بذر
وإن العجمات تلك ألن قبُل؛ ذكرنا كما ودبسها التمرة نواة بني ما مثل رقيقة غشاوة
كصالبة صالبتها ليست رخوة أيًضا وهي صغرية فهي عفصية أرضية جواهرها كانت
تجفَّ فلم دسم لبٌّ داخلها يف مجوَّفة أنها أخرى وعلة جوهرها، وغلظ التمرة نواة
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جعلت كما حاجًزا بينهما تجعل ولم العنب، بشريج العجمات تلك تنشف حتى الطبيعة
تلك جرم إىل باإلضافة كثري وشريجها العنبة دبس أن أيًضا أخرى وعلة التمرة، خلقة يف
إىل باإلضافة نواتها جرم بل ذلك، مثل ودبسها التمرة نواة جرم حكم وليس العجمات،
إىل تحتاج وال تُغرس األشجار أن م متوهِّ ظن أو قائل قال فإن كثري، وشريجها دبسها
وحبات العنب عجمات كون يف الحكمة فما الحاجة، وقت إىل يحفظ وبذر يزرع بذر
لم الربانية والعناية اإللهية الحكمة بأن القائل هذا فليعلم جوفها؟! يف وغريها التني ثمرة
فاعرتضتْك السبب، وذلك العلة تلك عليك َخِفيَْت ولكن العلم، من املقدار هذا عليها يذهب
وسببها علَّتَها ذكرنا وقد الكاذب، والوهم الفاسد والتخيُّل والظنون والحرية الشكوك

تعاىل. هللا شاء إن تجده آخر موضع يف سؤالك وجواب

من العرشون الرسالة وهي النبات، ماهية يف الطبيعيات من السابعة الرسالة ت (تمَّ
الحيوانات.) تكوين بيان يف الثامنة الرسالة وتتلوها الصفا، إخوان رسائل
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وأصنافها الحيوانات تكوين كيفية يف الطبيعيات الجسمانيات من

الرحيم الرحمن هللا بسم

ُكوَن﴾ يُْرشِ ا أَمَّ َخرْيٌ آهللُ اْصَطَفى الَِّذيَن ِعبَاِدِه َعَىل َوَسَالٌم هلِلِ ﴿اْلَحْمُد

فصل (1)

النباتات، ذْكر من فرغنا ملا أنه — منه بُروح وإيَّانا هللا أيَّدك — الرحيم البار األخ أيها اعلم
وخواص أنواعها، وفنون أجناسها وكمية ونموها ونشوئها تكوينها كيفية من طرًفا وبيَّنَّا
متصلة النبات مرتبة أول بأن أيًضا فيها وبيَّنَّا لنا رسالة يف ومضارها ومنافعها طباعها
نذكر أن فنريد الحيوان، مرتبة بأول متصل آخرها وأن املعدنية، الجواهر مرتبة بآخر
ونمائها ونشوئها كونها وبدء الحيوانات تكوين كيفية من طرًفا أيًضا الرسالة هذه يف
آِخر بأنَّ أيًضا ونبنيِّ أخالقها، واختالف طباعها وخواص أنواعها وفنون أجناسها وكمية
مرتبة بأول متصل اإلنسان مرتبة وآِخر اإلنسان، مرتبة بأول متصل الحيوان مرتبة
ودليل بيان، ذلك يف ليكون السموات وأطباق واألفالك الهواء سكان هم الذين املالئكة
ونظام املوجودات ترتيب كيفية عىل راجح وعقل زكية ونفس صاٍف قلب له كان مَلن
االثنني، قبل الذي الواحد عن العدد كرتتيب وأنها واحد، ومبدأ واحدة علة عن الكائنات
من الرأس كنسبة الحيوانات سائر صور إىل اإلنسانية صورة نسبة بأن أيًضا ونبنيِّ

كاملسوس. وأنفسها كالسائس ونفسه الجسد
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فيها وبيَّنَّا أرضه، يف هللا خليفة هي اإلنسانية صورة بأن األخالق رسالة يف بيَّنَّا وقد
هللاويستحق أولياء من يكون أن يستأهل حتى إنسان كل سرية تكون أن ينبغي كيف أيًضا
وأخالقه املحمودة وخصاله اإلنسان فضيلة رسائلنا أكثر يف أيًضا وبيَّنَّا منه، الكرامة
ونريد الربانية، وسياسته املرضية وتدابريه الحكمية وصنائعه الحقيقية ومعامله املرضية
وطبائعها املحمودة وخصالها الحيوانات فضائل من طرًفا الرسالة هذه يف نذكر أن
ما عىل وتعدِّيه وبغيه اإلنسان طغيان من طرًفا أيًضا ونبنيِّ السليمة، وشمائلها املرضية
عليه يجب ا عمَّ وغفلته النَِّعم وكفرانه أجمع، والحيوانات األنعام من له ر ُسخِّ ا ممَّ سواه
كان وإن الربية، خري كريم َمَلك فهو ًا خريِّ فاضًال كان إذا اإلنسان وأن الشكر، أداء من
أبلغ ليكون الحيوانات؛ ألسنة عىل ذلك بيان وجعلنا الربية، رش رجيم شيطان فهو يًرا رشِّ
املنافع يف وأطرف املسامع يف وأظرف الحكايات يف وأعجب الخطاب يف وأبنَْي املواعظ يف

االعتبار. يف وأحسن األفكار يف وأغوص

فصل

مراتب أدون يف هي املعدنية الجواهر بأن — منه بُروح وإيَّانا هللا أيَّدك — األخ أيها واعلم
هي التي األربعة األركان أجزاء من منعِقد ن متكوِّ جسم كل وهي الكائنات، من املولدات
ويزيد األركان من كونها يف الجواهر يُشارك النبات وأن واألرض، واملاء والهواء النار
الثالثة أقطارها يف ويزيد وينمو األركان من يتغذَّى جسم كل بأنه منها وينفصل عليها
عليه ويزيد والنمو، الغذاء يف النبات يُشارك أيًضا الحيوان وأن وعمًقا، وعرًضا طوًال
أوصافها يف والحيوان النبات يشارك واإلنسان حساس، متحرك جسم بأنه عنه وينفصل

كلها. األوصاف لهذه جامع مميِّز ناطق بأنه عنها وينفصل عليها ويزيد

فصل

لها مادة ألنه بالزمان؛ الحيوان عىل والوجود الكون م متقدِّ النبات بأن أخي يا اعلم ثم
وذلك — النبات أعني — للحيوان كالوالدة وهو ألجسادها، وغذاء لصورها وَهيُوَىل كلها
ذاته إىل يُحيلها ثم أصوله، إىل بعروقه األرض أجزاء ولطائف املاء رطوبات يمتص أنه
صافيًا غذاءً الحيوان ويتناول نضيًجا وحبوبًا وثماًرا ورًقا املواد تلك فضائل من ويجعل
لبنًا ولَدها وتُناِول ونِيئًا نضيًجا الطعام تأكل فإنها بالولد الوالدة تفعل كما مريئًا هنيئًا
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الحيوان يحتاج لكان األركان من ذلك يفعل النبات يكن لم فلو للشاربني، سائًغا خالًصا
فانظر ومالذِّه، غذائه يف ًصا منغَّ ويكون ا، سفٍّ الرتاب ومن رصًفا، الطني من يتغذَّى أن إىل
— ثناؤه جلَّ — الباري حكمة معرفة إىل — منه بُروح وإيَّانا هللا أيَّدك — أخي يا
األركان لطائف بعروقه يتناول حتى األركان وبني الحيوان بني واسطة النبات جعل كيف
وحبوبها لبابها لطائف من الحيوان ويُناِول يها ويصفِّ وينضجها ويهضمها وعصاراتها
بخْلقه — تعاىل — هللا من لطًفا وأزهارها ونَْورها وصموغها وثمارها وورقها وقشورها

الراحمني. وأرحم الحاكمني، وأحكم الخالقني، أحسن هللا فتبارك بربيَّتِه، منه وعناية

فصل

كامل الخلقة تام هو ما الحيوان من بأن — منه بُروح وإيَّانا هللا أيَّدك — أخي يا اعلم ثم
ن يتكوَّ كالتي الخلقة، ناقص هو ما ومنها وتُرِضع، وتَِلد وتَحبَل تَنُْزو كالتي الصورة،
وتحضن وتبيض تنفذ كالتي ذلك بني والهوامِّ كالحرشات هو ما ومنها العفونات، من

وتربِّي.
بالزمان الخلقة التامة عىل الوجود متقدِّمة الِخْلقة الناقصة الحيوانات بأن اعلم ثم
زمان يف تتكون الخلقة تامة هي والتي قصري، زمان يف تتكون أنها وذلك الخلق؛ بدء يف
النطفة مسقط رسالة يف منها طرًفا ذكرنا وقد رشحها، يطول وعلل ألسباب طويل
الرب حيوان وجود قبل وجوده املاء حيوان إن أيًضا ونقول الروحانية، األفعال ورسالة

الخلق. بدء يف الَربِّ قبل والبحر الرتاب، قبل املاء ألن بزمان؛

فصل

ذكر من أوًال الطني من كونها بدء كان كلها الِخْلقة التامة الحيوانات بأن أخي يا واعلم
خط تحت من وبحًرا وبرٍّا وجبًال سهًال األرض يف وانترشت وتناسلت توالدت وأنثى،
والربد الحر بني هناك معتدًال أبًدا والزمان متساويني والنهار الليل يكون حيث االستواء
البرش أبو آدم أبونا ن تكوَّ أيًضا وهناك دائًما، موجودة الصورة لقبول املتهيئة واملواد
إىل بحًرا أو وبرٍّا وجبًال سهًال منهم األرض وامتألت أوالدهما وتناسلت توالد ثم وزوجته،

هذا. يومنا
له ألنها بالزمان؛ اإلنسان عىل الوجود متقدِّمة كلها الحيوانات بأن أخي يا اعلم ثم
أولية يف الحكمة هذه عليه، الوجود متقدِّم فهو آخر يشء أْجل من هو يشء وكل وألجله،
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الحيوانات هذه وجود يتقدَّم لم لو ألنه ونتائجها؛ املقدمات من دليل إىل تحتاج ال العقل
بل سائغة؛ نعمة وال كاملة، مروَّة وال هنيء عيش لإلنسان كان ملا اإلنسان وجود عىل
عند آَخر فصل يف هذا بعد سنبنيِّ كما الحال بسوء بائًسا فقريًا نكًدا عيًشا يعيش كان
الحيوانات. فقدان عند تكون كيف أحوالهم وكيفية خطابهم من املدن أهل زعيم فراغ

فصل

إىل االنتصاب منكوسة النبات صور بأن — منه بُروح وإيَّانا هللا أيَّدك — أخي يا واعلم
بالعكس واإلنسان األفالك، محيط نحو ومؤخرها األرض مركز نحو رءوسها ألن أسفل؛
وقف موضع أي يف األرض مركز ييل مما ورجليه الفلك ييل مما رأسه ألن ذلك؛ من
ذلك ومن الجانب هذا ومن كلها، الجوانب من وشماًال وجنوبًا وغربًا رشًقا بسيطها عىل
بل كاإلنسان، منتصبة وال كالنبات منكوسة ال ذلك بني طة متوسِّ والحيوانات الجانب
جميع يف وترصفت دارْت كيفما اآلخر، األفق من يُقابله ما إىل رها ومؤخَّ اآلفاق إىل رءوسها
أمر واإلنسان والحيوانات النبات أمِر من ذكرنا الذي والرتتيب الوْضع وهذا أحوالها،
األبصار ألويل وبيان داللة ذلك يف ليكون الربانية والعناية اإللهية الحكمة بواجب إلهي
من األرض يف بما واملعتربين األشياء حقائق عن والباحثني الِخْلقة أرسار يف والناظرين
املحيط فلك أعىل من العاَلم يف املنبثَّة الكلية النفس ُقَوى بأن والدالالت والعالمات اآليات
املحيط، املركز إىل منرصف وبعضها املركز، نحو منتصب األرضبعضها مركز منتهى إىل
لحفظ منرصفني هللا جنود منها فجٍّ كل يف املركز، عىل اآلفاق نحو ه متوجِّ منبثٌّ وبعضها
هللا إال أحد معرفتها كنه يعرف ال أخرى ومآرب الكلية والسياسة الخالئق وتدبري العالم

. وجلَّ عزَّ
األجسام قعر يف ترسي تبتدئ ما أول الكلية النفس قوى بأن لنا رسالة يف بيَّنَّا وقد
والكواكب األفالك يف ْت َرسَ فإذا األرض، مركز نحو إىل املحيط فلك سطح أعىل من
نهاياتها ومنتهى غايتها مدى أقىص من األرض مركز إىل وبلغْت واملولدات، واألركان

الكربى. والقيامة والبعث املعراج وهو املحيط نحو راجعة ذلك عند عطفْت
نفسك انرصاف يكون كيف — منه بُروح وإيَّانا هللا أيَّدك — أخي يا اآلن فانظر
السارية الكلية النفس من املنبثَّة القوى تلك إحدى هي فإنها هناك، إىل العالم هذا من
يف أو النبات يف أو املعادن يف الكون من ونََجْت وانرصفْت املركز إىل بلغْت وقد العالم، يف
مستقيم رصاط عىل اآلن وهي املقوس، والرصاط املنكوس الرصاط جاوزِت وقد الحيوان،
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الجنة دخلت هذه من وسلمْت جاوزْت فإن اإلنسانية، الصورة وهي جهنم، درجات آِخر
الجميلة وأخالقك الصالحة بأعمالك تكسبها التي امللكية الصورة وهي أبوابها، أحد يف
الفوت قبل أخي يا فاجتهد اختيارك، وبحسن الحقيقية ومعارفك الصحيحة وآرائك
وال برحمته، هللا يرحمك النجاة سفينة يف إخوانك مع واركب األجل، وتقارب العمر وفناء

الشياطني. وإخوان املغرقني مع تكن

فصل

ويتحرك ويحس وينمو يتغذَّى حساس متحرِّك جسم هو الحيوان بأن أخي يا واعلم
ما وهو اإلنسانية، رتبة ييل مما املراتب أرشف يف هو ما الحيوان من وأن مكان حركة
رتبة أدون يف هو ما ومنه التعليم، وقبول الدقيق والتمييز الخمس الحواس له كانت
كان وما كاألصداف حسب، اللمس حاسة إال له ليس حيوان كل وهو النبات، ييل مما
الثََّمر لبِّ يف أو الثلج يف أو الخلِّ يف أو املاء يف أو الطني يف تتكوَّن كلها، الديدان كأجناس
أشبهها. وما الجثة الكبار الحيوانات أجواف يف أو والشجر النبات لبِّ أو الحبِّ يف أو

يمتص وهو رقيق، وجلده متخلخل وبدنه لحمية أجسامه الحيوانات من النوع وهذا
وال الذوق ال أخرى حاسة له وليس اللمس، ويحس الجاذبة، بالقوة بدنه بجميع املادة
الهالك ورسيع التكوُّن رسيع وهو وحسب، اللمس غري البرص وال السمع وال الشم
عىل وتدبُّ تتكوَّن دودة كل وهو صورة، وأكمل بنية أتمُّ هو ما ومنها والِبَىل، والفساد
وهو وأكمل أتم هو ما ومنها وملس، ذوق ولها وزهرها، ونَْورها والنبات الشجر ورق
تعيش التي الحيوانات وهي برص، وال سمع له وليس وشم وذوق ملس له حيوان كل
من حيوان كل وهو وأكمل أتم هو ما ومنها امُلظِلمة، واملواضع واملياه البحار قعر يف
له وليس وشم، وسمع وذوق ملس له امُلظِلمة، املواضع يف تدبُّ التي والحرشات الهوامِّ
يعرف وبالشم غريه، من الغذاء يميِّز وبالذوق جثته قوام فباللمس الحلمة، مثل برص
والهجوم الورود قبل فيحرتَّز له، املؤذيات وطأ يعرف وبالسمع والقوت، الغذاء مواضع
كان ولو البرص إىل يحتاج وال املظلمة، املواضع يف يعيش ألنه البرص؛ له يجعل ولم عليه،
ألن رضورة؛ القذي من العني إغماض ففي حفظه، من عليه وباًال ذلك لكان برص له
ما ومنه بها، ينتفع وال إليها، يحتاج ال حاسة وال عضًوا الحيوان تُعِط لم اإللهية الحكمة
والشم والذوق اللمس وهي كاملة، حواس خمس له ما وهو صورة وأكمل بنية أتم هو

والدون. الجودة يف يتفاضل ثم والبرص والسمع
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فصل

ما ومنها الصدف، كدودة يزحف ما ومنها الثلج، كدودة يتدحرج ما الحيوانات ومن
كالذباب يطري ما ومنها كالفأر، يعدو ما ومنها كالعقارب، يدبُّ ما ومنها كالحية، ينساب
أرجل، ست له ما ومنها أرجل، أربع له ما ومنها رجالن، له ما ويميش يدبُّ ومما ، والبقِّ
له ما ومنها جناحان، له ما الحرشات من يطري ومما كالدخال، أكثر له ما ومنها
كالجراد، وقرون ومخالب ومشفر أجنحة وأربعة أرجل ست له ما ومنها أجنحة، أربعة
الهوام ومن كالزنابري، وُحَمة مشفر له ما ومنها والذباب، كالبقِّ خرطوم له ما ومنها
جماعة يجتمع والنحل، النمل مثل وسياسة وتدبري وتمييز وروية ِفْكر له ما والحرشات
والُقوت الذخائر وجمع والُقَرى والبيوت املنازل واتخاذ املعيشة أمر عىل ويتعاونون منهم
البقِّ مثل والحرشات الهوامِّ من هذين غري كان وما زاد، وربما حوًال ويعيش للشتاء،
الحرُّ يُهِلكها ألنه كامًال؛ حوًال تعيش ال فإنها شاكلها وما والجراد والذباب والرباغيث

مثلها. القابل العام يف يتكون ثم املفرطان، والربد

فصل

بدنه حيوان كل وهو منها، صورة وأكمل ذكرنا، مما بنية أتم هو ما الحيوان ومن
وكل العظام، من قطعات عدة من مركب عضو وكل األشكال، مختلفة أعضاء من مؤلَّف
واالعوجاج، واالستقامة والغلظ والدقة والقرص الطول من الهيئات مفننة منها قطعة
الخلل محشوة والرباطات، األعصاب مشدودة الرتكيب مهندمة بمفاصل كلها ومؤلَّفة
والريش والصوف والوبر بالشعر مغطاة بالجلدة، محصنة بالعروق، منسوجة باللحم،
والكبد والقلب والرئة كالدماغ رئيسية أعضاء أجسادها باطن ويف الفلوس، أو َدف الصَّ أو
والحوصلة والكرش واملعدة واألوراد واملصارين واألمعاء واملثانة والكليتني والطحال

شاكلها. وما والقانصة
وخفٌّ وظلف وحافر ومناقري ومخالب وذنب وأجنحة وأيد أرجل البدن ظاهر ويف
رها وصوَّ خلقها الذي إال يعلمها ال ة، جمَّ ومنافع عدة وخصال ملآرب ذلك كل شاكلها، وما

نهاياتها. وتمام غاياتها أقىص إىل وبلَّغها وأكملها ها وأتمَّ وأنشأها
وبعض والجوارح والطيور والوحوش والسباع والبهائم األنعام أوصاف كلها وهذه

مشقوق. ظلف له ما كل وهو واألنعام كالحيات، الهوام وبعض املاء حيوان
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كان ما الوحوش ومخالب، أنياب لها كان ما والسباع حافر، لها كان ما والبهائم
ذلك. بني مركبًا

ومنقار أجنحة لها كان ما والجوارح ومنقار، وريش أجنحة لها كان ما والطيور
معقربة. معقفة ومخالب مقوس

ما والهوام ريش، لها وليس يطري ما والحرشات ويعيش، فيه يُقيم ما املاء وحيوان
جنبيه. عىل يتدحرج أو بطنه عىل ينساب أو يزحف أو أربعة أو رجلني عىل يدبُّ

فصل

العظيمة الجثة الكبرية الحيوانات بأن — منه بُروح وإيَّانا هللا أيَّدك — أخي يا اعلم ثم
كبرية وأعضاء واسعة وعروق غالظ وأعصاب ثخان وجلود كبار عظام لها التي البنية
أن إىل طويًال زمانًا الرحم يف تمكث أن تحتاج وغريها والجاموس، والجمل الفيل مثل
الطبيعة إليها تحتاج التي املواد تلك الرحم يف تجتمع كيما إحداهما: اثنتني؛ لعلَّتني تَِلد

الصورة. وتكميل البنية تتميم يف
املشاكالت املثلثات الربوج وتقطع الفلك يف الشمس تدور كيما األخرى: والعلة
تحتاج التي والفساد الكون عالم إىل الكواكب روحانيات قوى هناك من وتحط الطباع
كل ِمن ليَقبَل الحاسة الحيوانية النفس وقوى النباتية النامية النفس قوى تتميم يف إليها
يف ذلك من طرًفا بيَّنَّا كما الُقَوى، تلك ِمن يَقبَل أن له ما املولَّدات الكائنات من جنس

النطفة. مسقط رسالة
الخلقة التامة الحيوانات بأن — منه بُروح وإيَّانا هللا أيَّدك — أخي يا اعلم ثم
خط تحت الطني من وأنثى ذكًرا الخلق بدء يف ُكوِّنْت كلها الصورة العظيمة الجثة الكبرية
واملواضع معتدلني، والربد والحر متساويني، هناك والنهار الليل يكون حيث االستواء؛

الصورة. لقبول متهيئة كثرية واملواد هناك، موجودة الرياح تصاريف من الكنينة
هذه إناث أرحام ُجعلْت األوصاف بهذه موجودة مواضع األرض يف يكن لم وملَّا
تناسلْت األرض يف انترشْت إذا لكيما الطباع اعتدال من األوصاف هذه عىل الحيوانات
يتعجبون وال الطني من الحيوانات كون من بون يتعجَّ الناس وأكثر كانوا، حيث وتوالدْت
من ألن القدرة؛ يف وأعظم الخلقة، يف أعجب وهي مهني، ماء من الرَِّحم يف كونها من
النحاس من أو الحديد من أو الخشب من أو الطني من حيوانًا يصوِّر أن يَقِدر َمن الناس

األصنام. خلقة من الناس أيدي يف مشاهدة موجودة هي كما
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فيه تتماسك ال سيَّال جسم املاء ألن املاء؛ من حيوانًا يصوِّر أن ألحد يمكن وال
الخلقة، يف أعجب مهني ماء من البيض يف أو األرحام يف الحيوانات هذه فتكون الصورة،

الطني. من كونها من القدرة يف وأعظم
أعجب وهي ة، البقَّ ِخْلقة من أكثر الفيل ِخْلقة من يتعجبون الناس أكثر إن وأيًضا
خارجيان، ونابان وخرطوم أرجل أربع له جثته كرب من الفيل ألن صورة؛ وأظرف خلقة
وحلقوم وفم وذنب أجنحة وأربعة وخرطوم أرجل ست لها جثتها صغر مع والبقة
مسلَّطة جثَّتها ِصَغر مع وهي البرص، يُدِركها ال أخرى وأعضاء وأمعاء ومصارين وجوف
البرشي الصانع فإن وأيًضا منها، بالتحرُّز يمتنع وال عليها، يقدر وال باألذيَّة، الفيل عىل
أحٌد يقدر وال بكماله غريها من أو الحديد من أو الخشب من فيًال ر يصوِّ أن عىل يقدر

بكمالها. الحديد من وال الخشب من ال ة بقَّ يصور أن الصناع من
رضيًعا، املهد يف ثم جنينًا، الرحم يف ثم بديئًا، النطفة من اإلنسان كون فإن وأيًضا
اقتداًرا وأعظم أحواًال أعجب حكيًما رجًال الدنيا أمور تصاريف يف ثم صبيٍّا، املكتب يف ثم

منترش. جراد كأنهم الناس وخروج القيامة يوم قربه تراب من يُبَعث كونه من
ثالث أو واحدة دجاجة حضن تحت من فرخة عرشين خروج مشاهدة أيًضا وهكذا
وَعْدو واحدة ساعة يف بيضها قشور عنها ينفضُّ واحدة دراجة حضن تحت من دراجات
أعجب عليها يقدر ال ربما حتى لها، الطالب من وهربها وفرارها الَحبِّ طلب يف واحدة كل
وهم بذلك، اإلقرار من املنكرين منع الذي فما القيامة، يوم قبورهم من الناس خروج من

بها. العادة جريان لوال القدرة يف وأعظم منها هي أعجب التي هذه مثل يشاهدون

فصل

إذا دائًما األمور جريان مشاهدة بأن — منه بُروح وإيَّانا هللا أيَّدك — أخي يا اعلم
ذلك من لهم ويعرض لها واالعتبار فيها، والفكر منها الناس تعجب قلَّ عادة صارت

الجهالة. وموت النفس ونوم وغفلة سهو
هللا ذكرهم الذين من وكن الغافلني، من تكن وال أخي، يا الباب هذا من فاحذر
َويَتََفكَُّروَن ُجنُوِبِهْم وََعَىل َوُقُعوًدا ِقيَاًما هللاَ يَذُْكُروَن ﴿الَِّذيَن بقوله: ومدحهم كتابه يف
وذمَّ النَّاِر﴾، َعذَاَب َفِقنَا ُسبَْحانََك بَاِطًال َهذَا َخَلْقَت َما َربَّنَا َواْألَْرِض َمَواِت السَّ َخْلِق ِيف
َعنَْها َوُهْم َعَليَْها يَُمرُّوَن َواْألَْرِض َمَواِت السَّ ِيف آيٍَة ِمْن ﴿َوَكأَيِّْن بقوله: بخالفهم الذين

ُمْعِرُضوَن﴾.
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فصل

الخلقة التامة الحيوانات أبدان بأن — منه بُروح وإيَّانا هللا أيَّدك — أخي يا واعلم
مفننة واملفاصل األشكال مختلفة أعضاء من ومركبة مؤلَّفة جميًعا الخلقة والناقصة
ذلك كل وغريها، والرئة والكبد والقلب والبطن والظهر والرِّْجل واليد كالرأس الهيئات
وكيف شاء كما رها وصوَّ خلقها الذي هللا إال معرفتها كنه يعلم ال وأغراض وعلل ألسباٍب

شاء.
من ما أنه وذلك وصفنا؛ ما وحقيقة قلنا ما صحة ليتبنيَّ طرًفا منها نذكر ولكن
يف إما له، ومعني آخر لعضو خادم وهو إال كبريًا أو كان صغريًا الحيوانات أبدان يف عضو
الجسد َمِلك فإنه اإلنسان، بدن يف الدماغ ذلك مثال ومنافعه، أفعاله يف أو وتتميمه بقائه
محل ومجلس النفس ومسكن الحفظ وخزانة الرويَّة وبيت الفْكر ومعدن الحواس وَمنَشأ

العقل.
البدن ومدبِّر الجسد أمري هو كان وإن أفعاله، يف ومعينه للدماغ خادم القلب وإن
ثالثة أفعاله يف ومعينه القلب وخادم الغريزية، الحرارة وينبوع الضوارب العروق ومنشأ

والرئة. الضوارب والعروق الكبد وهي أخرى أعضاء
وهي أخرى، أعضاء خمسة أفعاله يف ويُعينه يخدمه الرشاب بيت الكبد حكم وهكذا

والكليتان. واملرارة والطحال واألوراد املعدة
أخرى أعضاء أربعة أفعالها يف ويُعينها يخدمها الريح بيت الرئة حكم أيًضا وهكذا
املستنشق الهواء يُدخل املنخرين من أن وذلك واملنخران؛ والحلقوم والحجاب الصدر وهي
القلب إىل يدخل ثم فيها ى ويتصفَّ الرئة، إىل ويصل مزاجه، فيه ويعتدل الحلقوم، إىل
سائر إىل ويبلغ الضوارب، العروق إىل القلب من وينفذ هناك الغريزية الحرارة ويروح
الرئة ومن الرئة، إىل املحرتق الهواء القلب من ويخرج النبض، ى يسمَّ الذي البدن أطراف
لها فتحه يف الرئة يخدم والصدر الفم، إىل أو املنخرين، إىل الحلقوم ومن الحلقوم، إىل
اآلفات من الرئة تحفظ والحجب النفس، خروج عند إياها ه وضمِّ الهواء استنشاق عند

البدن. أحوال واضطراب والدفعات الصدمات عند لها العارضة
األوراد وتخدمه إليه، وصوله قبل الكيموس بإنضاج املعدة تخدمه الكبد حكم وهكذا
منها املحرتقة الغليظة األخالط من الكيموس عكر يجذب بحال إليه وإيصالها ها بمصِّ
وتخدمه منها، الدم وتصفية نفسها إىل الصفراء املرة بجذب املرارة وتخدمه نفسها، إىل
البول، منه يكون الذي وهو نفسها، إىل منها اللينة الرقيقة الرطوبة بجذب الكليتان
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هو الذي الجسد أطراف سائر إىل وإيصاله إليها الدم بجذب املجوفة العروق وتخدمه
البدن. أجزاء لجميع مادة

الذي الجسد باب هو الفم أن وذلك املعدة؛ والفم واألسنان املريء يخدم وهكذا
واملريء ، الدقِّ أو بالطحن تخدمها واألسنان الجسد، عمق إىل والرشاب الطعام منه يدخل

الجسد. من وتخرجه الثقل تجذب واألمعاء املعدة، إىل ويوصلها ويبَْلع يَْزَدِرد
أفعاله يف البدن يخدم وهو إال الحيوان بدن يف عضو من ما والقياس املثال هذا وعىل
الشخص بقاء هو كلها منها األقىص والغرض أفعاله، يف ويُعينه آخر عضو ويخدمه
جنس يف يمكن ما أطول نسله ببقاء أو بذاته إما حاالته، أكمل إىل وتبليغه وتتميمه

شخص. وشخص نوع، ونوع جنس،

فصل

منطق ال أخرس هو ما الحيوانات من بأن — منه بُروح وإيَّانا هللا أيَّدك — أخي يا واعلم
منها القليل إال املاء حيوان أكثر وبالجملة والسمك، والسالحف كالرسطان صوت وال له
له ويُسَمع الهواء يستنشق حيوان كل وهو صوت، له ما ومنها والراديا، الضفدع مثل
من ذلك ويكون شاكلها، وما والجراد والرصاصري والزنابري والذباب كالبقِّ وَزْمر دويٌّ

أجنحتها. تحريك
والقرص الطول من االختالف كثرية متفننة املتنفسة الحيوانات أصوات بأن واعلم
كل والنغم، واأللحان والزمري الطنني وفنون والخفيف والجهري والصغر والعظم والغلظ
طبائعها وصفاء وضيقها وحالقيمها مناخريها وسعة وقرصها أعناقها طول بحسب ذلك
الحرارة ترويح بعد أنفاسها وتعديل وإرسالها الهواء استنشاقها قوة وشدة وغلظها

أجسادها. عمق يف أو قلوبها يف التي الغريزية
تستنشق وال لها، رئات ال ألنها لها؛ أصوات ال أكثرها املاء حيوانات أن يف والعلة
الربانية والعناية اإللهية الحكمة أن وذلك إليها؛ تحتاج ال ألنها ذلك؛ لها يجعل ولم الهواء،
بحسب واألوعية والغشاوات واألعصاب والعروق واملفاصل األعضاء من حيوان لكل جعلْت
وبلوغه وتكميله وتتميمه شخصها بقاء يف املرضة دفع أو املنفعة جر يف إليه حاجته
وكل األوالد، وتربية واللقاح السفاد آالت من نسلها بقاء ولسبب غاياته، مدى أقىص إىل
وأدوات مختلفة وآالت كثرية أعضاء إىل حاجة أكثر فهو صورة وأكمل بنية أتم هو حيوان
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أقل فهو صورة، وأدون بنية أنقص حيوان وكل نسله، ونتاج شخصه بقاء يف ُمِعينة
نسله. ودوام شخصه بقاء يف مفننة وأدوات مختلفة أعضاء إىل حاجة

ينزو حيوان كل وهو وأكمل، أتم هو ما فمنها أنواع: ثالثة الحيوانات أن ذلك بيان
ويفرخ، ويبيض يسفد حيوان كل وهو ذلك دون ما ومنها األوالد، ويُربِّي ويُرِضع ويَحبَل
وال العفونات يف يتكون بل يلد، وال يبيض وال يسفد ال حيوان كل وهو ذلك دون ومنها
مفتحة متخلخلة أجسادها ألن يُهِلكاِنها؛ املفرطني والربد الحر ألن كاملة؛ سنة يعيش
وال عظام وال صدف وال وبر وال شعر وال صوف وال ثخني جلد لها وليس املسامِّ،
وال املثانة وال الكىل وال املرارة وال الطحال وال الرئة إىل تحتاج ال فهي فلوس، وال عصب
أبدانها عمق إىل يتصل الهواء نسيم كان إذ الغريزية، الحرارة لرتويح الهواء استنشاق
وتركيب أبدانها مزاج يف التي الغريزية الحرارة ويحفظ ها مسامِّ وفتح جثتها لصغر

طبائعها.
كثرية، ولحوم ثخان، جلود عليها التي البنية، العظيمة الجثة، الكبرية الحيوانات وأما
وكروش وأمعاء ومصارين وأضالع ومجوفة، مصمتة وعظام وأعصاب وعروق وغشاوات
والصوف والوبر والشعر الرأس وقحف ومثانة وكليتان وطحال ورئة وقلب ومعدة
وترويح أبدانها عمق إىل الهواء نسيم وصول يمنع مما شاكلها، وما والصدف والريش
نسيم يصل لكيما للنفس ومجاٍر وحلقوم رئة لبعضها جعل فقد فيها، الغريزية الحرارة
ويحفظ فيها الغريزية الحرارة ح ويروِّ أجسادها، قعر ومحابس أبدانها عمق إىل الهواء
الكاملة الِخْلقة التامة الحيوانات حكم هو ذكرناه الذي فهذا معلوم، وقت إىل عليها الحياة

فيه. وتعيش منه وتتنفس الهواء تستنشق التي الصورة،
إىل تحتاج ال فإنها منها تخرج وال املياه يف تعيش التي الحيوانات أجناس وأما
يف خلقها ملَّا — ثناؤه جلَّ — الحكيم البارئ ألن منه؛ التنفس وال الهواء استنشاق
أبدانَها وركَّب املاء، طبيعة وهي واحدة، طبيعة عىل جعلها وفيه منه حياتها وجعل املاء
الغريزية الحرارة وتروح أجسادها، وعمق أبدانها قعر إىل ورطوبته املاء برد يصل تركيبًا
منها نوع لكل وجعل منه، وتنفسها الهواء استنشاقها عن وتنوب تركيبها طباع يف التي
الصدف أنواع من أبدانها عىل وجعل لجثته، مناسبة ومفاصل لبدنه مشاِكلة أعضاء
لها ووقاية ووطاء وغطاء والربد الحر من ودثاًرا لها لباًسا شاكلها وما الفلوس وفنون
يف الطيور مثل املاء يف بها تسبح وأذنابًا أجنحة لبعضها وجعل العارضة، اآلفات من
نسل من عدًدا أكثر مأكولها نسل وجعل مأكوًال، وبعضها آِكًال، بعضها وجعل الهواء،
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يف يمكن ما أطول طويًال زمانًا نسلها ودوام أشخاصها لبقاء غرًضا ذلك كل آِكلها،
وطبائعها. حياتها

جلَّ — الحكيم الباري فإن وقاطنوه، الهواء سكان هي التي الطيور أجناس وأما
يَحبَل الذي الربي الحيوان أبدان يف مما كثرية أعضاء من مخترصة أبدانها جعل — ثناؤه
يجعل لم الباري أن وذلك فيه، والطريان الهواء يف النهوض عليها ف ليخفِّ ويُرِضع ويَلِد
ثخينًا جلًدا وال الظهر خرزات وال مثانة وال كرًشا وال معدة وال بيِّنة أذنًا وال أسنانًا للطري
من ودثاًرا لها لباًسا ريًشا ذلك بدل جعل بل وبًرا؛ وال صوًفا وال شعًرا أبدانها عىل وال
والطريان، النهوض عىل ويُعينها العارضة اآلفات من ووقاية ووطاء وغطاءًا والربد الحر

قانصة. الكرش وبدل حوصلة املعدة وبدل منقاًرا، األسنان وبدل
ومناسبًا ألبدانها مشاِكًال آخر عضًوا منه عدم عضو كل بدل القياس هذا وعىل
لبقاء وعلل أسباب ذلك كل عنها، املضارِّ ودفع ومنافعها مآربها بحسب ألجسادها

وِجِبلَّتها. طبائعها يف يمكن ما أطول ما مدة نسلها ودوام أشخاصها
لها جعل الحكيم الباري فإن العشب منها اآلِكلة الربِّيَّة الحيوانات أجناس وأما
ِحَداًدا أسنانًا لها وجعل الرعي، يف والكأل الحشيش عىل القبض من تتمكَّن واسعة أفواًها
والنوى، والقرش والورق والحب العشب من الصلب بها تَطَحن ِصالبًا وأرضاًسا بها تَقَطع
وتحمل تملؤها محملة واسعة وكروًشا تمضغه، ما به تزدرد زلًقا واسًعا مريٍّا وجعل

واسرتاحْت. وبركْت ومرابطها أماكنها إىل رجعْت اكتفْت فإذا زاَدها، فيها
أَُخر مواضع إىل وتزدرد وتبلع ثانية وتطحنه بلعتْه ما وتسرتجع تَجَرتُّ ما ومنها
من والتمكُّن لها الغريزية الحرارة لَطبْخ متهيِّئة األوىل ِخْلقة غري ِخْلقتها كروشها من
األمعاء إىل الثقل وتدفع لطيفها، من ثقلها وتميِّز الطبيعية، بها تستمرئ لكيما نضجها؛
الكبد إىل الصايف اللطيف وترد لذلك، ة امُلَعدَّ واملواضع الثقب من ويخرج واملصارين،
واملرارة الطحال مثل لقبولها ة امُلعدَّ األوعية عىل وتفيضأخالطها يها وتصفِّ ثانية لتطبخها
ذلك ليجري أبدانها يف والجداول كاألنهار هي التي املجوفة والعروق والكليتني والقلب
كانْت إذ أبدانها من تحلَّل ا عمَّ بدًال وتخلف أجسادها، أطراف سائر إىل فيها الصايف الدم

خارجة. أسباب ومن داخلة، أسباب من والسيالن الذوبان يف كلها الحيوانات أجساد
وأوعية أعضاء لها الحكيم الباري جعل فقد الذََّكر أبدان يف املواد تلك من يفضل وما
والنزو السفاد عند اإلناث أرحام إىل منها تجري النطفة وهي فيها يحصل ومجارَي

والجماع.

146



الثامنة الرسالة

يفضل ما إليها وينضاف فيها يحصل ومجاٍر وأوعية أعضاء اإلناث أبدان يف وُجعل
وتكثر وتجتمع والشهور، األيام ممر عىل لها املشاِكالت الرطوبات من اإلناث أبدان يف
طرًفا بيَّنَّا كما شاء وكيف شاء، كما الزوجني أحد مثل صورة منها الحكيم الباري ويخلق
— الحكيم الباري من عناية والعلل األسباب هذه وكل النطفة، مسقط رسالة يف ذلك من
ذلك يف ويتهيَّأ يمكن، ما أطول طويًال زمانًا نسلها ودوام أشخاصها لبقاء — ثناؤه جلَّ

الراحمني. وأرحم الحاكمني وأحكم الخالقني أحسن هللا تبارك الحيوان، من النوع

فصل

الظاهرة أعضائها بعض وتركيب وطباعها ِخْلقتها فإن اللحمان، اآلِكلة السباع وأما
الباري أن وذلك العشب؛ اآلكلة الحيوانات عليه ملا مخاِلفة وشهواتها وأمزجتها والباطنة
لها جعل الحيوانات جثة من أبدانها ومادة اللحمان أكل من غذاءها وجعل َخَلقها، ملَّا
شديدة بعيدة وَقَفزات خفيفة وَوثَبَات متينة وزندات قويَّة مقوَّسة وَمَخالب ِصالبًا أنيابًا
عظامها وكرس أجوافها وشق جلودها وخرق وضبطها الحيوانات قبض عىل بها تستعني

عليها. شفقة وال لها رحمة غري من لحومها ونَْهش
بفكرتهم قني املحقِّ من الحكماء والفالسفة العلماء أكثر وتاه العقالء أكثر تحريَّ وقد
الحكمة ما نحن بيَّنَّا وقد هذا؟ يف والصواب الحكمة َوْجه وما ِعَللها، عن وبحثهم هذا يف
يف الرسالة هذه يف منه طرًفا وسنذكر واملعلوالت الِعَلل رسالة يف ذلك يف الصواب وما

تعاىل. شاء إن آخر فصل

فصل

أجناس خلق ملَّا الحكيم الباري بأن — منه بُروح وإيَّانا هللا أيَّدك — أخي يا اعلم
سكان فمنها أقسام: أربعَة مها قسَّ واملترصفات والطِّباع َور الصُّ املختلفة الحيوانات

جميعها. والحرشات أكثرها الطيور أنواع وهي الهواء،
والضفادع والرسطان كالسمك املاء يف يسبح حيوان كل وهو املاء، سكان ومنها

ذلك. ونحو والصدف
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الهوام، وهي الرتاب سكان ومنها والسباع، واألنعام البهائم وهي الرب، سكان ومنها
مأكوًال. وبعًضا آِكًال بعًضا منها قسم كل يف وجعل

وكل الجوارح وهي اللحم يأكل ما ومنها والثََّمر، الحبَّ يأكل ما الطري من أن وذلك
الثمر. يأكل أو الَحبَّ يلتقط أن يقدر ال مقوس ومنقار مخلب له ما

من الرتاب حيوان حكم وهكذا مأكول، وبعضه آِكٌل بعضه املاء، حيوان حكم وهكذا
وأشباهها. والَقَطايا والضبِّ كالحيات الهوام

فصل

الحيوانات خلق ملَّا الحكيم الباري أن — منه بُروح وإيَّانا هللا أيَّدك — أخي يا واعلم
العدد ألول مطابًقا ليكون ويرسة، يمنة اثنني نصفني أجسادها بنية م قسَّ البنية، ة التامَّ
وسًطا طبقات؛ ثالث وجعلها املبادئ، رسالة يف ذكرناها التي العنرصية املثنوية ولألمور
مزاج وجعل والطرفني، األوساط ذوات ولألمور فرد عدد ألول مطابًقا ليكون وطرفني؛
بعدد طبائع ألربع أيًضا ومطابًقا مجذور، عدد ألول مطابًقا أخالط أربعة من أبدانها
عدد ألول ومطابًقا املحسوسات لصور درَّاكة حواس خمس لها وجعل األربعة، األركان
إىل بها تتحرك قوة فيها وجعل الفلكية، الطبيعة والخامسة األربع الطبائع ولعدد دائر
قًوى سبع أبدانها يف وجعل املكعب سطوح ولعدد تام، عدد ألول مطابًقا جهات ست
مزاجات؛ ثماني أبدانها يف وجعل السيارة، الكواكب ولعدد كامل عدد ألول مطابًقا الة فعَّ
وجعل املوسيقى، مناسبات ولعدد مكعب عدد ألول مطابًقا مزدوجة وأربعة مفردة أربعة
ولعدد مجذور، فرد عدد ألول مطابًقا طبقات تسع من أجسادها وتأليف أبدانها تركيب
ومآربها لحواسها أبوابًا ثقبًا عرش اثني أبدانها يف وجعل املحيطات، األفالك طبقات
ظهورها أعمدة عىل أجسادها بناء س وأسَّ الفلك، بروج ولعدد زائد عدد ألول مطابًقا
وستني ثالثمائة أبدانها يف وجعل القمر، وملنازل تام لعدد مطابًقا خرزة وعرشون ثماٍن
أيام ولعدد الفلك بروج درج لعدد مطابًقا أبدانها أطراف سائر إىل الدم لجريان عرًقا
من جنس لعدد مطابًقا عضو كل عدد وجد واعترب عد إذا واملثال القياس هذا وعىل السنة،
بحسب املوجودات إن الفيثاغوريني الحكماء قول معنى ذكرنا بما تبنيَّ فقد املوجودات،

العليم. العزيز تقدير وذلك العدد، طبيعة
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فصل (2)

وكيفية وسفادها، هيجانها وأوقات الطيور وأوقات الطيور أحوال تصانيف ذكر يف
تربيتها وكيفية حضانتها، ومدة بيضها وكمية أوكارها، وإصالح أعشاشها، اتخاذها

ألوالدها.
يتزاوج ما الطيور ِمن بأن — منه بُروح وإيَّانا هللا أيَّدك — أخي يا اعلم فنقول:
تحضني يف األنثى منها الذكر ويعاون السنة فصول سائر يف ويسفد ويهيج ويتعاشق
األوالد تربية يف وال الحضانة يف ال يعاون ال ما ومنها كالحمام، األوالد تربية ويف البيض
والخريف الربيع — املعتدلني الفصلني عند مرتني إال السنة يف يهيج ال ما ومنها كالديك،
الربيع، استقبال عند الشتاء آخر يف إال تسفد وال تهيج ال الطيور وأكثر الصيف، ويف —
الريف وكثرة الهواء واعتدال الزمان بطيب لعلمها أوالدها وتربِّي وتحضن فيه وتبيض

األماكن. أكثر يف املوجود والقوت
يف تتخذه ما ومنها وأوراقها، الشجر أغصان بني عشاشها تتخذ ما الطيور ومن
الحيطان ثقب يف ومنها والطَّيْهوج، رَّاج والدُّ كالقيج والشوك الحشيش بني الدغلة األرضني
ومنها والخرابات، الحيطان رءوس عىل ومنها السقوف، تحت ومنا األشجار، أصول يف أو
تتخذ ما ومنها البحار، وسواحل األنهار شطوط عىل ومنها والتالل، الجبال رءوس عىل
عىل رجليه بإحدى بيضها يأخذ ما املاء طيور ومن األحجار، وبني والقفار الرباري يف

فراخها. وتخرج تحضن أن إىل باألخرى ويسبح صدره
ثماني، ومنها ست، ومنها أربع، ومنها بيضتني، ويحضن يبيض ما الطيور ومن

وثالثني. وعرشين عرشة واثنتي عرشة، ومنها
تُلِقم ما ومنها املنقوع، الحب من حوصلته يف مما فراخه يربِّي ما الطيور ومن
يه وتُحسِّ بعًضا بيضها من تفقص ما ومنها والثمر، والحب الصيد من بمنقارها أفراَخها
كالدراج والدبيب الحب أفراخه إىل ويُلِقي األرض يف يبحث ما ومنها كالنعامة، أفراَخها

َجاج. والدَّ
هو ما ومنها كالخطاف، النهار طول دائًما الطريان رسيع هو ما الطيور ومن
كالغراب، األسفار بعيد ومنها كالَقَطا، الورد بعيد ومنها كالسمان، قليًال الطريان ثقيل
الجمال كقطار قطاًرا أسفارها يف تطري ما ومنها كالعصافري، املوطن يفارق ال ما ومنها
جماعات يطري ما ومنها املصلِّني، كصف متحاذيًا ا مصطفٍّ يطري ما ومنها ، كالُكْرِكيِّ
ومنها لها، مستدبًرا يطري ما ومنها للريح، مستقبًال يطري ما ومنها ملتئمة، مختلطات
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مرتفًعا يطري ما ومنها قاصًدا، متوهًجا يطري ما ومنها الجانب، عىل موربًا يطري ما
للطريان نهض إذا ما ومنها قاصًدا، مستقيًما يطري ما ومنها ويرسة، ويمنة ومنخفًضا
واحدة، دفعة منتصبًا ينهض ما ومنها الجو، يف استعىل ثم األرضخطوات وجه عىل عدا
استقل إذا ما ومنها املنابر، إىل كالصاعد مستديًرا مختلًفا الهواء جو يف يرتقي ما ومنا
عن أمسك الهواء جو يف استقل إذا ما ومنها للعقبة، كالصاعد منعطًفا منعرًجا استقل
النزول أراد إذا ما ومنها أخرى، تارًة ويحركها تارًة يمسكها ما ومنها جناحيه، تحريك
ينزل ما ومنها الريح، يوم كاملطر ومصوبًا ا منقضٍّ نفسه وزجَّ رأسه نكس األرض إىل
الدواب تنزل كما ويرسة يمنة منعطًفا ينزل ما ومنها املنارة، من ينزل كما ملويٍّا برفق
من واحد وكل مرسًال، مدليًا أو جناحيه ا ضامٍّ رجليه مدليًا ينزل ما ومنها العقبة، من
عرشة أربع جناح كل ويف والعدد، والوزن والعرض الطول من الجناحني متناسب الطيور
جانب، من ومتوازية جانب من ة مصطفَّ خفاف مجوفة قصباتها صلبة ريش طاقة
وعىل طاقات، خللها يسد الجانبني من الدثار موفور منها أقرص أَُخر طاقات وتمامها
أخرى طاقات خللها ويف لها، لباس وهو ذلك، من أقرص الريش من طاقات الطائر أبدان
لها. وزينة والربد الحر من وغطاء ووطاء لها، دثار هي الريف بينة الزيرب لينة صغار

أنقص. أو طاقة عرشة اثنتا وعدده لجناحيه مناسب ذنبه الطري أكثر وأيًضا
طويالن، وافران جناحاه ما ومنها كالطاووس، جناحية من أوفر ذنبه ما الطري ومن

كالكراكي. قصري وذنبه
والدَّجاج، رَّاج كالدُّ ريشه عليه ر موفَّ وهو البيض، فرخه عن ينقض ما الطري ومن

الحمام. كفراخ الرتبية أيام يف ريشه يخرج ثم الريش، من معرٍّى يكون ما ومنها
كل يف بريشه يرمي ما ومنها املاء، كطري يبتلُّ فال دهن ريشه عىل ما الطري ومن

غشاوات. رجليه أصابع بني ما ومنه غريه، له ويخرج سنة
ثم األرض إىل املاء من يخرج ما ومنها طريانه، يف املاء من ينهض ما املاء طري ومن

يطري.
الرقبة قصري ومنها واملنقار، والعنق والجناحني الرجلني طويل هو ما الطري ومن
خلفه إىل يمدُّها ما ومنها صدره، إىل رجليه يجمع طريانه يف الطيور وأكثر املنقار، طويل

واللقالق. كالكراكي ذنبه مع
إىل يمدُّه هو ما ومنها طريانه، يف عنقه يطوي العنق طويل يكون ما الطري ومن

الَحِزين. كَماِلك اِمه قدَّ
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طريانها، يف ويأخذها الهواء جو يف الطيور عىل يقبض ما الطري من الجوارح ومن
فَقَلبَها، عليها وقبض ظهره عىل مستلقيًا تحتها من دخل طريانها يف لحفها إذا ما ومنها
الغزالن رءوس عىل يقع ما ومنها األرض، وجه من ويخطفها عليها ينحطُّ ما ومنها
والحمام ويقتلها، أعينها عىل بجناحيه ويرفرف فيها مخالبه وينشب الوحش، وحمري
األودية وميل األنهار جريان إىل الهواء جو يف بالنظر املقصود البلد سمت يَعِرف الهادي
تصاريفها. يف الرياح مهبِّ وعن عنها ويتيارس الجبال عن ويتيامن السوادات ينحو ثم
الباردة البلدان يف وتصيف الدفيئة البالد يف تشتي التي الطيور تَعِرف وهكذا
ذلك فدون اللمس وأما والسمع، والذوق والشم البرص جودة لها الطيور وأكثر مواقَعها،
عريضة الجناحني وافية كلها الطيور من والجوارح جلودها عىل الذي الريش أْجل من
معقربة املخاليب قوية األفخاذ طويلة والرقبة الرجلني قصرية الطريان شديدة األذناب

غريها. وتصطاد اللحمان تأكل بل الحبوب، اْلِتقاط عىل تقدر ال املناقري،
النبت ويأكل والهوامَّ الحرشات يصطاد أو الثمر، ويأكل الحب يلقط ما الطيور ومن

والحشيش.
ويتعيش. ويسافر والنهار بالليل يطري ما الطيور ومن

الليل. دون فبالنهار أكثرها وأما النهار، دون بالليل يطري ما الطيور ومن
ما ومنها وأوراقها، أغصانها وبني األشجار رءوس إىل بالليل يأوي ما الطيور ومن
والدغل، اآلجام إىل يأوي ما ومنها والقالع، والحيطان والتالل الجبال رءوس إىل يأوي
الجزائر إىل يأوي ما ومنها السقوف، وتحت واألعشاشواألجحرة الثقب إىل يأوي ما ومنها
وعىل بالنَُّوب ويتحارس الشطوط وعىل الصحاري يف يبيت ما ومنها واملياه، األنهار بني

الجو. يف يبيت ما ومنها السواحل،
الُقوت، طلب يف يُبكِّر ما ومنها ويسبح، ويرتنَّم باألسحار ينتبه ما الطيور ومن
خماًصا «تغدو القوت طلب يف وينرصف يمرُّ ثم ويُضِحي، ويتصبَّح يُسِفر ما ومنها

بطانًا.» وتروح
النهار، أنصاف يف ومنها بالعشيات، ومنها بالغدوات، وينرش يفرِّخ ما الطيور ومن
الحر، شدة يف ومنها املطر، يوم يف ومنها الصحو، يوم يف ومنها الغيم، يوم يف ومنها

الريح. يوم يف ومنها الربد، شدة يف ومنها
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فصل

يف واستقلَّ نهض إذا ما الطيور من أن — منه بُروٍح وإيَّانا هللاُ أيَّدك — أخي يا واعلم
مثل وذنب منشوَريْن وافيني بجناحني يبسط املثلث كشكل يكون طريانه يف الهواء جو
بجناحني املربع كشكل يكون ما ومنها والخطاطيف، الزرازير مثل لهما مناسب ذلك
وذنب خلف من ممتدتني طويلتني ورجلني قدام من ممتد طويل وعنق منشورين وافيني
أربعة له املسدَّس كشكل طريانه يف يكون ما الحرشات ومن واللقالق، الكراكي مثل قصري

والزنابري. والبقِّ كالجراد خلف وذنب قدام ورأس الجانبني من أجنحة
متزنة كلَّها وجدتَها والحرشات الطيور أبدان واعتربَت تأملَت إذا بأنك أخي يا واعلم
نُتف إذا هذا أجل ومن وقداًما، وخلًفا ويرسة، يمنة وثقًال، ة خفَّ وعرًضا، طوًال الجانبني
كانت إذا ِمْشيَتِه يف أعرج كَرُجل طريانه يف اضطرب ريش طاقات جناحيه إحدى من
ريش طاقات ذنبه من نُتف متى أيًضا ذلك أْجل ومن أقرص، واألخرى أطول رجَليْه إحدى
صدرها ثقل يف املاء يف سمارية أو زورق كمثال رأسه عىل مكبوبًا طريانه يف اضطرب
إىل رجَليْه مدَّ ام قدَّ إىل رقبته مدَّ إذا الطيور بعض صار هذا أْجل ومن كوائلها، ة وخفَّ
صدره إىل رقبته يطوي ما الطري ومن كالكراكي، رقبته بثقل رجليه ثقل ليتوازن خلف
الطيور سائر حكم املثال هذا وعىل الحزين، كَماِلك طريانه يف بطنه تحت رجليه ويجمع

طريانها. يف والحرشات

الخلق بدء بيان يف فصل (3)

وجبًال وسهًال وبحًرا برٍّا األرض يف وانترشت وكثرت آدم بني أوالد توالدت ملا إنه يُقال
السباع كثرة من مستوحشني خائفني َقِلِقني كانوا بعدما آمنني مآربهم يف فيها فني مترصِّ
املغارات ويف فيها، نني متحصِّ والتالل الجبال رءوس يف يأوون وكانوا األرض، والوحوشيف
بأوراق يسترتون وكانوا النبات، األرضوحب وبُُقول األشجار ثمر من ويأكلون والكهوف
بَنَْوا ثم الباردة، البلدان يف ويصيفون الدفيئة، البلدان يف ويشتون والربد الحر من الشجر

وسكنوها. واملدن والقرى الحصون األرض سهول يف
والحمري والبغال الخيل البهائم ومن والِجَمال، والغنم البقر األنعام من روا سخَّ ثم
وأتَْعبوها والدراس والحرس والحمل الركوب من مآربهم يف فوها ورصَّ وأْلَجموها وقيَّدوها
كانت بعدما مآربها يف الترصف من ومنعوها طاقتها من أكثر وكلَّفوها استخدامها يف

152



الثامنة الرسالة

مراعيها طلب يف أرادت حيث وتجيء تذهب والغياض واآلجام الرباري يف مخلَّيات
والسباع والغزالن الوحوش ُحُمر من بقيَّتُها منهم ونََفَرْت ومصالحها، ومشاربها
وهربْت وأماكنها، أوطانها يف مطمِئنَّة متواِلفة مستأِنسة كانت بعدما والطيور، والوحوش
آدم بنو ر وشمَّ الجبال، ورءوس والدحال واآلجام البعيدة الرباري إىل آدم بني ديار من
عبيد أنها فيها آدم بنو واعتقد والِفَخاخ، باك والشِّ والَقنْص الِحيَل من بأنواع طلبها يف
هللا بعث أن إىل ذلك عىل واأليام السنون مضِت ثم وعَصْت، الطاعة وخلعِت هربْت لهم،
طائفة فأجابتْه اإلسالم، وِدين هللا إىل والجن اإلنس وَدَعا — وآله عليه هللا صىلَّ — محمًدا

الزمان. من مدة ذلك عىل ومضْت إسالُمها، وحُسَن الجن من
مردان، شاه لقبه الحكيم برياست له يُقال منها َمِلك الجانِّ بَنِي عىل َوِيلَ إنه ثم
ييل مما األخرض البحر وسط يف صاغون لها يُقال جزيرة يف مردان مملكته دار وكانت
كثرية وهي جارية، وعيون عذْبة أنهار فيها والرتبة الهواء طيِّبة وهي االستواء، خط
ثم واألنوار، والرياحني واألنهار والرياض الثمار وألوان األشجار وفنون واملرافق الريف
تلك ساحل إىل البحر سفن من مركبًا الزمان من وقت يف العاصفة الرياح طرحِت إنه
فخرجوا الناس، أغنياء وسائر الِعْلم وأهل نَّاع والصُّ التجار من قوم فيها وكان الجزيرة،
العذبة واملياه والثمار والفواكه األشجار كثرية فوجدوها فيها، وطافوا الجزيرة تلك إىل
تنبته مما والحبوب الزرع وأنواع والرياحني والبقول الحسنة والرتبة الطيب والهواء
والسباع والطيور واألنعام البهائم من الحيوانات أصناف فيها ورأَْوا السماء، أمطار
غري مستأِنسة بعض يف بعضها متآِلفة كلها وهي أجمع، والحرشات والهوامِّ والوحوش

متناِفرة.
وسكنوا، البنيان هنالك وبنَْوا واستوطنوا املقام، ذلك استطابوا القوم أولئك إن ثم
ويحملوا لريكبوها رونها يُسخِّ هناك التي واألنعام البهائم لتلك يتعرَّضون أخذوا إنهم ثم
البهائم تلك منهم فنفرت بلدانهم، يف يفعلون كانوا الذي املنوال عىل أثقاَلهم عليها
واعتقدوا أخذها، يف الِحيَل من بأنواع طلبها يف روا وشمَّ وهربْت هناك، كانت التي واألنعام
هذا واألنعام البهائم تلك علمْت ا فلمَّ وعصْت، الطاعة وخلعِت هربْت لهم، َعِبيد أنها فيها
الجن َمِلك الحكيم برياست إىل وذهبْت وخطباءَها، زعماءَها جمعْت فيها منهم االعتقاد
الجن ملك فبعث فيها، واعتقادهم عليها وتعدِّيهم آَدَم بني َجْور من َلِقيَْت ما إليه وشَكْت
هناك، إىل املركب ذلك أهل من طائفة فذهب حرضته، إىل ودعاهم القوم أولئك إىل رسوًال
اإلنزال بطرح لهم أَمَر قدوُمهم بلغه فلما شتَّى، بلدان من رجًال سبعني من نحًوا وكانوا

أيام. ثالثة بعد مجلسه إىل أوصلهم ثم واإلكرام،
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الُغَرباء ويْؤِوي األضياف يَقِري سمًحا منصًفا كريًما عادًال الحكيم برياست وكان
وجه غري بذلك يبتغي وال املنكر، عن وينهى باملعروف ويأمر الظلم ويمنع امُلبتََىل ويَرَحم
والسالم، بالتحية حيَّْوه ملكه رسير عىل ورأَْوه إليه وصلوا فلما ومرضاته، — تعاىل — هللا
جزيرتنا إىل دعاكم وما بالدنا؟ إىل بكم جاء الذي ما الرتجمان: لسان عىل امللك لهم فقال

ذلك؟ قبَل ُمراَسلة غري من
مناقبه من بلغنا وما امَلِلك، فضائل من سمعنا ما دعانا اإلنس: من قائل قال
كالمنا ليسمع فجئناه األحكام، يف وإنصافه وعدله الِجَسام، أخالقه ومكارم الِحَسان
ق يوفِّ وهللا ِواليتَنا، امُلنِكرين وَخَولِنا اآلبقني، عبيدنا وبني بيننا ويحكم تَنا، حجَّ ويتبنيَّ

الحاكمني. أحكم وهو للرشاد، ويسدِّده للصواب امَلِلك
امللك، أيها نعم اإلنس: زعيم قال تقولون، ما وبيِّنوا تريدون، ما قولوا امللك: فقال
وهي أربابها ونحن لنا، عبيد أجمع والوحوش والسباع واألنعام البهائم هذه إن نقول:
قال للعبودية، منِكر كاِرٌه ُمطيٌع ومنها عاٍص، آِبٌق هارٌب فمنها مواليها، ونحن لنا َخَوٌل
لنا امللك، أيها نعم اإلنيس: قال َعيَْت؟ وادَّ زعمَت ما عىل والحجة الدليل ما لإلنيس: امَلِلك
أْوِرْدها، هاِت، امللك: فقال َعيْنا، ادَّ ما عىل عقلية وُحَجج ُقْلنا، ما عىل سمعية رشعية دالئل
هلل الحمد وقال: الخطبة وخطب املنرب وَرِقَي العباس، أوالد من اإلنس من الخطيب فقام
محمد سيدنا عىل هللا وصىلَّ الظاملني، عىل إال عدوان وال للمتقني، والعاقبة العاملني رب
مالئكته عىل هللا وصلوات الدِّين، يوم الشفاعة وصاحب املرسلني وإمام النبيِّني خاتم
واملسلمني، املؤمنني من واألرضني السموات أهل من الصالحني عباده وعىل املقرَّبني،

الراحمني. أرحم وهو برحمته منهم وإياكم وجعلنا
وبثَّ زوجة، منه وخلق وصهًرا، نسبًا فجعله ا، بََرشً املاء من خلق الذي هلل الحمد
الطيبات، من ورزقهم والبحر، الربِّ يف وحَمَلهم ذريَّتَهما وأكرم ونساءً، كثريًا رجاًال منهما
ِفيَها َوَلُكْم * تَأُْكلُوَن َوِمنَْها َوَمنَاِفُع ِدْفءٌ ِفيَها َلُكْم َخَلَقَها ﴿َواْألَنَْعاَم : وجلَّ عزَّ هللا قال
تُْحَملُوَن﴾، اْلُفْلِك وََعَىل ﴿َوَعَليَْها تعاىل: وقال ُحوَن﴾، تَْرسَ َوِحنَي تُِريُحوَن ِحنَي َجَماٌل
َلَرءُوٌف َربَُّكْم إِنَّ اْألَنُْفِس ِبِشقِّ إِالَّ بَاِلِغيِه تَُكونُوا َلْم بََلٍد إَِىل أَثَْقاَلُكْم ﴿َوتَْحِمُل وقال:
َعَىل ﴿ِلتَْستَُووا وقال: َوِزينًَة﴾، ِلَرتَْكبُوَها َواْلَحِمريَ َواْلِبَغاَل ﴿َواْلَخيَْل وقال: َرِحيٌم﴾،
والتوراة القرآن يف كثرية وآيات َعَليِْه﴾، اْستََويْتُْم إِذَا َربُِّكْم ِنْعَمَة تَذُْكُروا ثُمَّ ُظُهوِرِه
هللا وأستغفر أربابها، ونحن لنا، عبيد وهي أجلنا، ومن لنا ُخلقْت أنها عىل تدل واإلنجيل

ولكم. يل
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القرآن، آيات من اإلنيس قال ما واألنعام البهائم معرش يا سِمْعتُم قد امللك: فقال
وهو زعيُمها ذلك عند فقام قال؟ فيما وعندكم لكم يشءٍ فأيُّ دعواه، عىل بها فاستدلَّ
األكوان قبل كان الذي الرسمد القديم الصمد الفرد األحد الواحد هلل الحمد فقال: البغل،
من خلق ثم غيبه، مكنون من أظهره ساطًعا نوًرا فكان كن، قال: ثم مكان، وال زمان بال
والنار املاء من خلق ثم أمواج ذا رجراًجا، املاء من وبحًرا أَُجاًجا، النار من بحًرا النور
وجعل أرساها والجبال دحاها واألرض بناها والسماء اًجا، وهَّ وشهابًا أبراج ذوات أفالكا
واألرضوضعها املقربني، املالئكة مسكن األفالك وفسحة العليني مسكن السموات أطباق
طني، من اإلنسان وخلق السموم، نار من الجان خلق ثم والحيوان، النبات وهو لألنام
يخلفون األرض يف ذريته وجعل مكني، قرار يف مهني ماء من ساللة من نسله جعل ثم
يجورون وال يظلمونها وال بها وينتفعون الحيوانات ويحفظون يُخرِّبوها وال ليعمروها

ولكم. يل هللا أستغفر عليها،
ما عىل داللة امللك أيها القرآن آيات من اإلنيس هذا قرأ مما يشء يف ليس قال: ثم
فقال وإحسانه، عليهم هللا بإنعام تذكار آيات هي إنما لهم، عبيد ونحن أرباب أنهم زعم
امللك أيها أفرتى والرياح، والسحاب والقمر الشمس ر سخَّ قال كما َلُكْم﴾ َرَها ﴿َسخَّ لهم:

أربابها؟ وأنهم ومماليك لهم عبيد بأنها
بعضها رة مسخَّ وجعلها واألرض، السموات يف ما كل خلق هللا بأن امللك أيها واعلم
هو بما لإلنسان الحيوان هللا ر فسخَّ ِتها، مرضَّ دْفع أو إليها منفعِتها لَجرِّ إما لبعض،
ظنوا كما ال الفصل، هذا بعد سنبنيِّ كما عنها، املرضة ودفع إليها املنفعة إليصال

لهم. عبيد ونحن لنا أرباب بأنهم والبهتان الزور من قالوه وما موا، وتوهَّ

فصل

البرش أبي آدم خلق قبل األرض سكان وآباؤنا نحن كنا امللك، أيها البهائم: زعيم قال ثم
يف هللا بالد يف منَّا طائفة كل وتجيء تذهب ِفَجاِجها، يف ظاعنني أرجائها، يف قاطنني
موافق مكان يف شأنه عىل مقبل واحد كل أمورها، صالح يف وتترصف معائشها، طلب
منَّا جنس كل رمال، أو غياض أو تالل أو ساحل أو جبل أو أجمة أو برية من ملآربه
قدَّر بما العيش من طيب يف األوالد وتربية نتاجنا باتخاذ مشتغلني جنسه ألبناء مؤاِلف
ونقدِّسه هللا نسبِّح أبداننا يف معاَفنْيَ أوطاننا يف آمنني والتمتُّع واملشارب املآكل من لنا هللا
واألزمان. الدهور ذلك عىل ومضْت شيئًا، به نرشك وال نعصيه وال ونهاًرا، ليًال ده ونوحِّ
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وتوالد األرض يف خليفة وجعله البرش، أبا آدم خلق — ثناؤه جلَّ — هللا إن ثم
األماكن علينا وضيَّقوا وجبًال، وسهًال وبحًرا برٍّا األرض يف وانترشت ذريته وكثرت أوالده،
روها وسخَّ والَحِمري، والِبَغال والَخيْل والبََقر الَغنَم من أسريًا أُخذ َمن منَّا وأُخذ واألوطان،
السفر يف والركوب الحمل من ة الشاقَّ األعمال يف والَعنَاء بالكدِّ وأتَْعبوها واستخدموها
وألوان والهوان والرضب والَغَلبة بالَقْهر والطواحني والدواليب الفدن يف والشدِّ والحرض
ر وشمَّ الجبال، ورءوس والقفار الرباري يف هرب َمن منَّا فهرب أعمارنا، طول العذاب من
والقنص والَقيْد بالغلِّ شدُّوه أيديهم يف منَّا وقع فَمن الِحيَل، من بأنواع طلبنا يف آدم بنو
نار ثم والوبر، الشعر وجزِّ الريش ونتف املفاصل وقطع األجواف، وشقِّ والسلخ والذبح

كنهها. الوصف يبلغ ال ما العذاب من وألوان والتشوية والوقد الطبخ
حق هذا أن علينا َعْوا ادَّ حتى اآلدميون هؤالء منَّا يَرَىض ال كلها األحوال هذه ومع
تارك عاٍص آبٌق فهو منَّا هرب فَمن لهم، عبيد ونحن لنا أرباب وأنهم علينا، لهم واجب

والغلبة. القهر إال برهان وال بيان وال علينا، لهم حجة بال هذا كل الطاعة،
ودعا مملكته، يف فنادى مناديًا أمر الخطاب هذا وفهم الكالم هذا امللك سمع فلما
والقضاة شيصبان وأوالد خاقان وبني ساسان بني من الجن قبائل من واألعوان الجنود
الحيوانات زعماء بني القضاء لفصل وقعد بلقيس وبني إدريس آل من والفقهاء العدول
واألنعام البهائم هذه تحكي فيما تقولون ما اإلنس: لزعماء قال ثم اإلنس، من والجدليني

منكم؟ والتعدِّي الظلم من يشكون وما الَجْور من
عليها نتحكَّم أن ولنا مواليها، ونحن لنا، عبيٌد هؤالء إن نقول: اإلنس: زعيم فقال
وَمن هلل، طاعتُه أطاعنا فَمن شاء، كيف ك امُلالَّ ف ترصُّ فيها ف ونترصَّ األرباب تحكُّم
إال الحكام عند تصحُّ ال الدَّعاَوى إن لإلنيس: امللك فقال هلل، فمعصيتُه وَهرب عصانا
حجًجا لنا إن اإلنيس: فقال َعيَْت، وادَّ قلَت فيما الواضحة ة بالحجَّ إال تُقبل وال بالبيِّنات،
قال: لنعلمها! بيِّنْها هي؟ ما امللك: قال قلنا، ما صحة عىل تدل فلسفية ودالئل عقلية
تمييزنا ودقة نا حواسِّ وَجْودة قامتنا وانتصاب هيكلنا بنية وتقويم صورتنا، ُحْسن نعم؛
امللك فقال لنا، عبيد وهم أرباب أنَّا عىل يدل هذا كل عقولنا، ورجحان نفوسنا وذكاء
ادَّعى ما عىل بدليل قال مما يشء ليس قال: اإلنيس؟ قال فيما تقولون ما البهائم: لزعيم
وانحناء امللوك؟ ِشيَم من الجلوس واستواء القيام انتصاب أليس امللك: قال اإلنيس، هذا
امللك أيها هللا وفقك الزعيم: قال العبيد؟! صفات من الوجوه عىل واالنكباب األصالب

أقول. ملا استمع األمور، سوء عنك ورصف للصواب،
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البنية هذه عىل سوَّاهم وال الصورة تلك عىل خلقهم ما — ثناؤه جلَّ — هللا بأن اعلم
لتكون البنية هذه عىل وسوَّانا الصورة هذه عىل خلقنا وال أرباب، أنهم عىل داللة لتكون
وهذه لهم، أصلح هي البنية تلك بأن حكمته واقتضاء لعلمه ولكن عبيد، أننا عىل داللة

لنا. أصلح

الحيوانات اختالفصور علة بيان يف فصل (4)

وال أبدانهم عىل ريش بال ُعَراًة وأوالده آدم خلق ملا — وجلَّ عزَّ — هللا أن ذلك بيان
األشجار ثمر من أرزاقهم وجعل والربد، الحر من يَِقيهم جلودهم عىل صوف وال َوبَر
منتصبة قامتهم أيًضا جعل الهواء، جو يف منتصبة األشجار وكانت أوراقها، من ودثارهم
األرض حشيش من أرزاقنا جعل ملا وهكذا منها، والورق الثمر تناول عليهم ليسهل
جعل العلة فلهذه األرض، من العشب تناول علينا ليسهل منحنية أبداننا بنية جعل
عزَّ هللا قول يف تقولون ما امللك: فقال موا، توهَّ كما ال منحنية، وصورنا منتصبة، صورهم
تأويالت النبوية للكتب إن الزعيم: قال تَْقِويٍم﴾؟ أَْحَسِن ِيف اْإلِنَْساَن َخَلْقنَا ﴿َلَقْد : وجلَّ
فليسأل العلم، يف الراسخون العلماء يعرفها ألفاظها، ظاهر عليه يدل ما غري وتفسريات
قال: تَْقِويٍم﴾؟ أَْحَسِن ﴿ِيف قوله: معنى ما الجن: لحكيم امللك قال الذكر، أهل امللك
والزمان قائمة، الربوج وأوتاد إرشاقها يف الكواكب كانت آدم فيه ُخلق الذي اليوم يف
وأكمل صورة أحسن يف بنيته فجاءت الصور، لقبول متهيِّئة وكانت املواد، كثري معتدًال
غري معنًى لها إن الحكيم: قال وافتخاًرا. كرامة الفصيلة بهذه وكفى امللك: قال هيئة،
يجعلك لم يعني َركَّبََك﴾، َشاءَ َما ُصوَرٍة أَيِّ ِيف * ﴿َفَعَدَلَك بقوله: ذلك وتبني ذُكر ما
ُفعل كذلك ونحن البهائم: زعيم فقال ذلك، بني ما بل لزيًقا؛ قصريًا وال دقيًقا طويًال
وهم فنحن ذلك، بني بل صغاًرا؛ وال قصاًرا وال دقاًفا وال طواًال يجعلنا لم أيًضا، بنا
لكم أين ِمن البهائم: لزعيم اإلنيس فقال بالسوية، والكرامة والفضيلة الصورة هذه يف
الرقبة طويل الجثة عظيم الَجَمل نرى وقد الصورة وتناسب البنية واستواء القامة اعتدال
صغري األذنني واسع النابني طويل الخلقة عظيم الفيل ونرى الذنب، قصري األذنني صغري
فوق، من أنياب له ليس القرون غليظ الذنب طويل والجاموس البقر ونرى العينني،
ألية له ليس اللحية طويل والتيس لحية، له ليس األلية كبري القرنني عظيم الكبش ونرى
نجد والقياس املثال هذا وعىل األذنني؟ كبري الجثة صغري األرنب ونرى العورة، مكشوف
األعضاء. متناسبة غري البنية مضطربات والهوام والطيور والوحوش والسباع الحيوانات
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أحكمها، عليك وخفي أحسنها، اإلنيس أيها عليك ذهب هيهات، البهائم: زعيم فقال
كلها هذه بأن وتعلم ترى أوال الصانع؟! ِعبَت فقد املصنوَع ِعبَْت ملَّا أنك علمَت أما
إليها املنفعة لجر وأغراض وأسباب لعلل بحكمته خلقها الحكيم، الباري مصنوعات
أيها ْنا فخربِّ اإلنيس: قال العلم؟ يف والراسخون هو إال ذلك يعلم وال عنها، املرضة ودفع
ليكون قال: الجمل؟ رقبة طول يف العلة ما وخطيبها، البهائم حكيَم كنَت إذا الزعيم
وليبلغ النهوضبحمله، عىل به األرضويستعني من الحشيش لينال قوائمه لطول مناسبًا

فيحكَّها. بدنه أطراف سائر إىل مشفره
يف ا عمَّ والذباب البقَّ ليذبَّ أذنيه وكرب الرقبة طول عن فِعَوض الفيل خرطوم وأما
وأنيابه منه، أنيابه لخروج شفتيه ضم يمكنه ال أبًدا مفتوًحا فمه كان إذ وفمه؛ عينيه

نفسه. عن السباع بها يمنع له سالح
الشتاء يف وغطاءً ووطاءً لها دثاًرا تكون أن أْجل من فهو األرنب أذن كرب وأما
— هللا جعل حيوان كل نجد القياس هذا وعىل البدن، تَِرف الجلد رقيق ألنه والصيف؛
دفع أو املنفعة لجر إليه حاجته بحسب واألدوات واملفاصل األعضاء من له — وجلَّ عزَّ
ُكلَّ أَْعَطى الَِّذي ﴿َربُّنَا بقوله: — السالم عليه — موىس أشار املعنى هذا وإىل املرضة،

َهَدى﴾. ثُمَّ َخْلَقُه ءٍ َيشْ
يشء فيه فليس علينا، به وافتخرَت الصورة حسن من اإلنيسُّ أيها ذكرَت الذي وأما
مرغوبًا شيئًا الصورة حسن كان فإذا عبيد، ونحن أرباب، بأنكم زعمَت ما عىل الداللة من
والنتاج والسفاد الجماع إىل ذلك ليدعوهم واإلناث الذكور من الجنس أبناء عند فيه
كما ذكراننا، محاسن يف إناثنا وال إناثنا محاسن يف نرغب ال فإننا النسل، لبقاء والتناسل
اللُّوَّاط يرغب ال وكما السود، محاسن يف البيض وال البيض، محاسن يف السود يرغب ال
الصور بمحاسن علينا لكم فخَر فال الغلمان، محاسن يف الزُّناة وال الجواري محاسن يف

اإلنيس. أيها

الحيوانات الحواسيف جودة بيان يف فصل (5)

لكم ذلك فليس علينا، به وافتخرتم تمييزكم ودقة حواسكم جودة من ذكرتَه الذي وأما
فمن تمييًزا، وأدق منكم حاسة أجود هو ما فيها ألن الحيوانات؛ من غريكم دون خاصة
ويرى يُبِرص الهواء يف األرض من رأسه وارتفاع ورقبته قوائمه طول مع فإنه الَجَمل ذلك
يبرص وال يرى ال ما الليل ُظَلم يف الصعبة واملسالك الوعرة الطرقات يف قَدَميْه موضع
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البعد من املايش وطء يَسَمع الجواد الفرس وترى شموع، أو مشعل أو برساج إال أحدكم
عدوٍّ ِمن عليه حذًرا رجليه بركضة نَوِمه من صاحبه نبَّه ربما إنه حتى الليل، ظلمة يف
يسلكها لم طريًقا صاحبها بها سلك إذا والبقر الَحِمري من كثريًا نجد وهكذا سبع، أو
من يوجد وقد تَِتيه، فال املألوف، وموضعها ومعقلها مكانها إىل رجعْت ثم خالها، قبُل
ما والشاء الغنم من ونجد ويَتِيه، فيه يضلُّ إنه ثم دفعات طريًقا يسلك قد َمن اإلنس
وتُخىل بالعيش وتروح الرعي إىل الغد من وترسح كثريًا عدًدا واحدة ليلة يف منها يَلِد
وال أمهاتها عليها يُشِكل ال أمه إىل واحد كل فيذهب وأكثر، البهائم من مائة الوثاق من
وهو أكثر أو والشهران الشهر به يمرُّ ربما واإلنيس أمهاتها، عىل أوالدها وكذلك تشتبه،
الذي التمييز ودقة الحاسة وجود فأين أخيه، من والده وال أخته، من والدته يعرف ال

اإلنيس؟! أيها علينا به وافتخرَت ذكرتَه
لكم كان لو ألنه عالمة؛ أو أثًرا له نرى فلسنا العقول، رجحان من ذكرتَه الذي وأما
هي بل منكم، اكتساب وال أفعالكم من هو ليس بيشء علينا افتخرتُم ملا راجحة عقول
وإنما تعصوه، وال له، وتشكروا النعم مواقع لتعرفوا — ِذْكُره جلَّ — هللا من مواهب
والعلوم الصحيحة واآلراء املحكمة الصنائع من أفعالهم ِمن هي بأشياء يفتخرون العقالء
تفتخرون نراكم ولسنا املستقيمة، والطرق العادلة نَن والسُّ املرضية واملذاهب الحقيقية

بينة. بال وخصومة حجة بال دعوى غري منها بيشء

اإلنس َجْور من الحيوان شكاية بيان يف فصل (6)

امللك، أيها نعم قال: ذكرت؟ ما غري يشء عندك فهل الجواب، سمعَت قد لإلنس: امللك قال
ذلك فمن لنا؛ عبيد وهم أرباب أنَّا عىل تدل ذكرُت ما غري ومناقب أَُخر مسائل هنالك
وندفع والربد، الحر من ونكفيها ونكسوها لها، وسقيانا وإطعامنا لها ورشاؤنا بَيُْعنا
َجِهَلْت إذا ونعلِّمها اعتلَّْت، إذا عليها وننفق مرضت إذا ونداويها تفرتسها أن السباع عنها
وتحننًا لها، ورحمة عليها إشفاًقا ذلك كل ُجنَّْت، إذا عنها ونُعِرض أَْعيَْت، إذا ونُخليها

بخولها. واملوايل بعبيدها األرباب أفعال من هذا وكل عليها،
البهائم: زعيم قال أجب! عندك؟ يشءٍ فأيُّ ذكر، ما سمعَت قد للزعيم: امللك قال
بأبناء الروم وأبناء الروم، بأبناء فارس أبناء يفعل فهكذا ونشرتيها، نبيعها إنَّا قوله: أما
وكذلك واألرباب؟! املوايل وأيهم العبيد أيهم أفرتى ببعض، بعضهم َظِفر إذا فارس
العبيد؟! وأيهم املوايل فأيهم الهند، بأبناء السند وأبناء السند، بأبناء الهند أبناء يفعل
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أبناء يفعل وكذلك الحبشة، بأبناء النوبة وأبناء النوبة، بأبناء الحبشة أبناء يفعل وهكذا
املوايل وأيهم العبيُد — ِشعِري! ليَت — فأيهم ببعض، بعضهم واألتراك واألكراد األعراب
أحكام بموجبات الناس بني تدور ونَُوب ُدَول إال العادل امللك أيها هي وهل بالحقيقة؟!
يعقلها وما الناس بني نداولها األيام وتلك ذلك: تعاىل هللا ذكر كما والقرانات النجوم
ما سائر من ذكره وما ونكسوها، ونسقيها نطعمها بأنَّا ذكر الذي وأما العاملون، إال
بنا؛ رأفًة وال علينا تحننًا وال لنا، رحمة وال منهم علينا شفقة ذلك فليس بنا، يفعلون
من ودثارهم ألباننا رشب من منَّا املنافع وتفوتهم أثماننا فيخرسون نَهِلك أن مخافة بل
رحمًة وال شفقًة ال علينا، أثقالهم وحملهم ظهورنا وركوبهم وأشعارنا وأوبارنا أصوافنا
أيدي يف أُساَرى ونحن رأيتَنا لو امللك، أيها الحمار: فقال الحمار، تكلم ثم ذكر، كما
وغريها، والحديد والخشب والرتاب واآلجرِّ الحجارة من بأثقالهم ظهورنا موقرة آدم بني
وجوهنا يرضبون واملقارع العصا وبأيديهم شديد وعناء بكدٍّ ونجهد تحتها نميش ونحن
فأين امللك، أيها علينا. وبكيَت لنا وَرثَيَْت لَرِحْمتَنا وصخب، وضجر وعنف بحنق وأدبارنا
لو فقال: الثور تكلم ثم اإلنيس؟! هذا زعم كما علينا منهم والرأفة الشفقة وأين الرحمة؟
دواليبهم يف مشدودين فدانهم يف مقرَّنني آدم بني أيدي يف أُساَرى ونحن امللك أيها رأيتَنا
لنا ورثيَت لرحْمتَنا ذلك مع يرضبوننا وهم أعيننا مشدودة وجوهنا مغطَّاة وأرحيتهم

اإلنيس؟! هذا زعم كما علينا منهم والرأفة والشفقة الرحمة فأين علينا، وبكيَت
يأخذون آدم بني أيدي يف أُساَرى ونحن رأيتَنَا لو امللك أيها فقال: الكبش تكلم ثم
بألباننا ليستأثروا أمهاتها وبني بينها فيفرِّقون والحمالن الجدي من أوالدنا صغار
جائعة واملسالخ املذابح إىل محمولة وأيديها أرجلها مشدودة أوالَدنا ويجعلوا ألوالدهم
مسلوخة مذبوحة نراها ثم تُغاث، فال وتستغيث وترصخ تُرحم، فال تَِصيح عطشانة
دكاكني يف وأكبادها ومصارينها وكروشها ورءوسها أعضاؤها مفرَّقة أجوافها مشقوقة
وال سكوت ونحن التَّنُّور، يف مشوية الُقُدور يف مطبوخة بالسواطري مقطَّعة ابني القصَّ
زعم كما علينا لهم رأفة وأية رحمة فأية نُرَحم، لم بَكيْنا أو َشَكْونا وإْن نشكو، وال نبكي

اإلنيس؟! هذا
مخزومة آدم بني أيدي يف أُسارى ونحن رأيتَنا لو امللك، أيها فقال: الجمل تكلم ثم
نُقاد بأثقالهم ظهورنا لة محمَّ منَّا ُكْره عىل يجرُّوننا خطامنا، اليهم جمَّ بأيدي أنوفنا،
أوطانها، يف قائمة والحيوانات الوعرة واملسالك والفلوات القفار يف الليل ظلم يف ونُساق
جنوبنا مقرَّحة بأخفافنا والدكادك والحجارة الصخور نصدم بأثقالهم نميش ونحن
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أيها علينا وبكيَت لنا ورثيَت لرحمتَنا ِعَطاش ِجيَاع ونحن أقتابنا، احتكاك من وظهورنا
اإلنيس؟! هذا زعم كما علينا والرأفة الرحمة فأين امللك،

يف والقيود آدم بني أيدي يف أُساَرى ونحن امللك أيها رأيتَنا لو فقال: الفيل تكلم ثم
يرضبوننا أدمغتنا، يف بها يرضبون أيديهم يف الحديد وكالليب رقابنا يف والقلوس أرجلنا
نقدر ال قوانا وشدة أنيابنا وطول خلقتنا وعظم جثَّتنا كرب مع منَّا، ُكْره عىل ويرسة يمنة
الرأفة وأين الرحمة؟ فأين امللك، أيها علينا وبكيَت لنا ورثيَت لرحمتَنا نَْكَره ما دْفع عىل

اإلنيس؟! هذا زعم كما علينا لهم
واللجم آدم بني أيدي يف أسارى ونحن رأيتَنا لو امللك، أيها فقال: الفرس تكلم ثم
والفرسان أوساطنا عىل مشدودة والحزم والبطرنجات ظهورنا عىل والرسوج أفواهنا يف
يف والسيوف وعطاًشا، جياًعا عواري الغبار يف بنا وتهجم تزجُّ ظهورنا عىل املدرعة
لرحْمتَنا الدماء ونسبح املياه نخوض صدورنا، يف والرماح نحورنا يف والسهام وجوهنا

امللك. أيها علينا وبكيَت لنا ورثيَت
والشكال آدم بني أيدي يف أسارى ونحن امللك أيها رأيتنا لو فقال: البغل تكلم ثم
عن ممنوعني فروجنا عىل واألقفال أحناكنا يف والحكمات أفواهنا يف واللجم أرجلنا يف
ذلك، فوق والركابة الساسة من اإلنس وسفهاء ظهورنا، عىل واألكف نتاجنا، شهوات
عليه يقدرون ما بأقبح ويشتمونا وأدبارنا وجوهنا يرضبون واملقارع العيص وبأيديهم
يشتموا أن منهم السفه به بلغ ربما إنه حتى وسفاهة، وغيظ بحنق والفحشاء الشتم من
أو واشرتاه باعه َمن است يف الحمار أَيْر ويقولون: وبناتهم هاتهم وأمَّ وأَخَواتهم أنفسهم

أوىل. به وهم إليهم راجع ذلك كل صاحبه، به يعني ملكه،
والجهالة السفاهة من األوصاف هذه من فيه هم فيما امللك أيها فكَّرَت فإذا
األحوال من فيه هم ملا التحصيل قلة من عجبًا منهم رأيَت الكالم من والقبيح والفحشاء
واآلراء املرتاكمة، والجهالة السيئة واألعمال الرديئة واألخالق القبيحة والصفات املذمومة
أنبيائهم، بمواعظ يتعظون وال يذَّكَّرون، هم وال يتوبون ال ثم املختلفة، واملذاهب الفاسدة
هللاُ يَْغِفَر أَْن تُِحبُّوَن أََال َوْليَْصَفُحوا ﴿َوْليَْعُفوا يقول: حيث ربهم بوصية يأتمرون وال
تعاىل: وقوله ِهللا﴾، أَيَّاَم يَْرُجوَن َال ِللَِّذيَن يَْغِفُروا آَمنُوا ِللَِّذيَن ﴿ُقْل تعاىل: وقوله َلُكْم﴾،
﴿َوَما تعاىل: وقوله أَْمثَالُُكْم﴾، أَُمٌم إِالَّ ِبَجنَاَحيِْه يَِطريُ َطاِئٍر َوَال اْألَْرِض ِيف َدابٍَّة ِمْن ﴿َوَما
تَذُْكُروا ثُمَّ ُظُهوِرِه َعَىل ﴿ِلتَْستَُووا تعاىل: وقوله رزقها﴾، هللا عىل إال اْألْرض ِيف َدابٍَّة ِمْن
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* ُمْقِرنِنَي َلُه ُكنَّا َوَما َهذَا َلنَا َر َسخَّ الَِّذي ُسبَْحاَن َوتَُقولُوا َعَليِْه اْستََويْتُْم إِذَا َربُِّكْم ِنْعَمَة
َلُمنَْقِلبُوَن﴾. َربِّنَا إَِىل َّا َوإِن

ما واذكر وتكلَّم ُقْم له: فقال الخنزير إىل الجمل اْلتََفَت كالمه من البغل فرغ فلما
ويرحمنا لنا يرقُّ فلعله الرحيم، امللك إىل واشُك آدم، بني جور من الخنازير معرش تَلَقْون

األنعام. من فإنكم آدم، بني أيدي من أرسنا ويفك
السباع؛ من بل األنعام، من الخنزير ليس لعمري، ال الجن: حكماء من حكيم فقال

الِجيَف؟ ويأكل أنيابًا له أن ترى أال
العشب ويأكل ظلًفا، له أن ترى أال األنعام، من هو بل الجن: من آَخر قائل وقال
والزرافة الفيل مثل والبهائم، واألنعام السباع من مركَّب هو بل ال، اآلَخر: وقال والعلف؟

والجمل. الحمار من مركبة
اختالف كثرة من أشكو ن وعمَّ أقول! ما أدري ما وهللا، للجمل: الخنزير قال ثم

أمرنا! يف القائلني
أمرنا يف اختالًفا أكثر فهم اإلنس وأما قالوا، ما سمعَت فقد الجن ُحَكماء أما
ويستقِبُحون ملعونون، ممسوخون إنَّا يقولون املسلمني أن وذلك ومذهبًا؛ رأيًا وأبعد
أبناء وأما ِذْكِرنا، من ويتشاءمون لحومنا، ويستقذرون أرواحنا ويستثقلون صورتَنَا

هللا. إىل بها ويتربَّكون قرابينهم يف لحومنا أكل يف فيتنافسون الروم
جنايًة وال إليهم، منَّا ذنب غري من ويلعنوننا ويشتموننا فيُغضبوننا اليهود أما
عندهم فُحْكمنا األرمن، وأبناء الروم وأبناء النصارى، وبني بينهم لعداوة لكْن عليهم،
وكثرة لحومنا وسمن أبداننا خصب من بنا يتربَّكون غريهم عند والغنم البقر كحكم

ألباننا. وغزارة نتاجنا
وعالجاتهم. أدويتهم يف ويتواصفونها بشحومنا فيتداَوْون اليونانيني، من األطباء وأما
بمخالطتنا عندهم يصلح حالها ألن وعلفها؛ بدوابِّهم فيُخالطوننا الدواب ساسة وأما

روائَحنا. ها وشمِّ
يف أسلتنا نتْف يف ويتبادرون أعرافنا شعر يف فيتنافسون والجرازون األساكفة وأما

نتظلم؟! ن وممَّ نشكو ن وممَّ نشكر مَلن ندري ال نا، تحريَّ فقد إليها، حاجتنا شدة
الجمل، قوائم بني واقًفا وكان األرنب، إىل الحمار التفَت كالمه من الخنزير فرغ فلما
امللك إىل واشُك آدم! بني جور من األرانب معرش تلَقْون ما واذكر فتكلَّم، قْم له: فقال

آدم! بني أيدي من أرسنا ويفك أمرنا يف وينظر يرحمنا لعله الرحيم؛
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إىل وأوينا ديارهم دخول وتركنا آدم بني من هربنا فقد نحن ا أمَّ األرنب: فقال
ومعاونتهم والجوارح والخيل بالكالب بُلِينا ولكنَّا رشورهم، من وسِلْمنا والِغياض، الدِّحال
وبقرها الوحوش وُحْمر الغزالن من وإلخواننا لنا وطلبهم إلينا وحملهم علينا، آدم لبني

بها. اعتصاًما الجبال يف الساكنة والوعول وإبلها
معاونة يف معذورون فهم آدم لبني وتعاونهم والجوارح الكالب أما األرنب: قال ثم
من بل جنسنا، أبناء من ليست ألنها لحومنا؛ أكل يف النصيب من لها ملا علينا، اإلنس

السباع.
لها فما لحومنا، أكل يف نصيب لها وليس البهائم، معاِرشَ منَّا، فألنها الخيل أما

والحقائق؟ لألمور التحصيل وقلة املعرفة وقلة الجهالة لوال علينا اإلنس ومعاونة

وغريها البهائم سائر عىل الخيل تفضيل بيان يف فصل

حيوان خري أنها علمَت ولو للخيل، والذمَّ اللَّْوم أكثرَت فقد ! أقِرصْ لألرنب: اإلنيس قال
قلتَها؟ التي الخريية تلك وما لإلنيس: امللك قال الكالم، بهذا تكلَّمَت ملا اإلنس رتْه سخَّ
صورتها ُحْسن ذلك من عجيبة، وسرية َمْرِضيَّة، وأخالق محمودة، خصال قال: اذكرها!
َعْدِوها، ورسعة شعرها، وحسن لونها، وصفاء هيكلها، وبنية أبدانها، أعضاء وتناُسب
وخلًفا وقداًما ويرسة يمنة له انقادْت رصَفها أراد وكيف شاء كيف لفارسها، وطاعتها
تروث وال تبول ال ربما آدابها، وُحْسن ها، حواسِّ وجودة نفسها وذكاء والهرب، الطلب يف
قوة ولها صاحبها، يصيب لئال ذنبها؛ شعر ابتلَّ إذا ذنَبَها تحرِّك وال عليها، راكبها مادام
والتجافيف واللجام الرسج من لها ما مع وسالحه، وجوشنه بخوذته راكبها وتحِمل الفيل
يف الطعن اختالف عند الحمار صرب ولها العدو، رسعة عند رطل ألف نحو الحديد وآلة
وتميش الرسحان، كحمالت والطلب الغارات يف عدوها ورسعة الهيجاء يف ونْحِرها صدرها
الصخر جلمود كعطفات أيًضا وعطفات يتنقل، كذئب وهرولة التبخُرت، يف نَّْور السِّ كميش
ولكْن نعم، األرنب: قال الحلبة، يطلب كَمن الرِّهان يف للَعْدو ومبادرة السيل، حطَّه إذا
كلها. الخصال هذه يغطِّي كبري عيٌب الجميلة واألخالق املحمودة الخصال هذه مع لها

يعدو أنه وذلك بالحقيقة؛ معرفة وقلَّة الجهالة، قال: يل! بنيِّ هو؟ ما امللك: فقال
داره يف ُولِد الذي صاحبه تحت يعدو ما مثل الهرب يف قطُّ يََرُه لم الذي صاحبه تحت
طلب يف صاحبه يحمل كما طَلِبه يف إليه صاحبه عدوَّ ويحمل الطََّلب، يف منزله يف وتربَّى
شعور وال حس وال فيه روح ال الذي السيف كمثل إال الخصال هذه يف مثله وما عدوِّه،
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أنه وعيبه وتعويجه كَرسه أراد َمن عنق يقطع كما صيقله عنق يقطع فإنه معرفة، وال
بينهما. الفرق يعرف ال

ربما أحدهم أن وذلك آدم، بني يف موجودة الخصال هذه ومثل األرنب: قال ثم
بالعدوِّ يفعله ما مثل إليهم وييسء ويكيدهم وأقرباءه، وإخوانه وصاحبَه يْه والدَّ يُعادي
هذه ألبان يرشبون اإلنس هؤالء أن وذلك قط، إحسانًا وال برٍّا منه يََر لم الذي البعيد
أكتاف يركبون كما البهائم هذه ظهور ويركبون هاتهم، أمَّ ألبان يرشبون كما األنعام
آِخَر ثم حني، إىل ومتاًعا أثاثًا وأشعارها وأوبارها بأصوافها وينتفعون صغاًرا، آبائهم
نار ويذيقونها مفاصلها ويقطعون أجوافها يشقون أو ويسلخونها، يذبحونها األْمِر
وبركتها. فضلها من نالوا وما إليهم، إحسانها يذكرون وال يرحمونها وال ، ِّ واليشَّ الطبخ
تُكِثر ال الحمار: قال عيوبهم، من ذكر وما والخيل اإلنس َلْومه من األرنب فرغ فلما
هو ما ُحرم وقد إال ة جمَّ ومواهب فضائل أُعِطَي الخلق من أحد من ما فإنه اللوم، من
هللا مواهب ألن غريه؛ يُعَطه لم شيئًا أُعِطَي وقد إال مواهب ُحرم أحد من وما منها، أكثر
طرٍّا، الخلق عىل ُفرِّقت بل واحد؛ جنس وال نوع وال واحد، شخص كلها يستوفيها ال كثرية
مثل أبنَْي، عليه العبودية ورقُّ إال أْظَهر فيه الربوبية آثار شخص ِمن وما ، وُمِقلٌّ فُمكِثر
من جزيًال حظٍّا هللا مواهب من أُعِطيا ملا فإنهما والقمر، الشمس وهما الفلك ا نرَيِّ ذلك
آثار لبيان إلهان ربان أنهما قوم م توهَّ ربما إنه حتى والجاللة والظهور والعظمة النور
أنهما عىل األلباب ألويل دليًال ليكون الكسوف من التحرُّز ذلك بدَل ُحِرما فيهما الربوبية
الساطعة األنوار أُعِطيَت ملَّا الفلكية الكواكب سائر حكم وهكذا انكسفا، ملا إلهني كانا لو
لتكون والهبوط والرجوع االحرتاق من التحرُّز حرمت الطويلة، واألعمار الدائرة واألفالك
فما واملالئكة، واإلنس الجن من الخلق سائر حكم وهكذا ظاهرة، عليها العبودية آثار
وإنما ، وأجلُّ أكرب هو ما ُحرم وقد إال جزيلة ومواهب ة جمَّ فضائل أُعِطَي أحد منها

قيل: ذكرنا ما أْجل ومن العقاب، الشديد الغفار العزيز القهار الواحد هلل الكمال

ال��ُم��َه��ذَُّب؟ ال��رِّج��اِل أيُّ ش��ع��ٍث ع��ل��ى ��ه تَ��لُ��مُّ ال أًخ��ا ب��ُم��ْس��تَ��بْ��ٍق ول��س��َت

مواهب من حظُّه وفر مَلن ينبغي لكن وقال: الثور تكلم كالمه من الحمار فرغ فلما
ُحرم قد َمن عىل أُعِطي ما فضل من يتصدَّق أن وهو شكَرها، يؤدِّي أن — تعاىل — هللا

شيئًا. منها يُرَزق ولم
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الخلق عىل نورها من تفيض كيف النور من جزيًال حظُّها وفر ملا الشمس ترى أما
ملا اإلنس هؤالء سبيل وكان قدره، عىل واحد كل والكواكب، القمر وكذلك عليهم، تُمنُّ وال
وال عليها يتصدَّقوا أن الحيوان من غريهم ُحرم قد ما — تعاىل — هللا مواهب من أعطوا

يمنون.
امللك أيها ارحمنا جميًعا: وقالت واألنعام البهائم ِت ضجَّ كالمه من الثور فرغ وملا
امللك فاْلتََفَت الظلمة، اآلدميني اإلنس هؤالء جور من وخلِّْصنا بأيدينا وخذْ الكريم، العادل
شكاية تسمعون أال فقال: وعلمائهم الجن حكماء من حرض ن ممَّ جماعة إىل ذلك عند
عليها وتعدِّيهم لها وظلمهم عليها آدم بني جور من يصفون وما واألنعام البهائم هذه

بها؟! رحمتهم وقلة
يَخَفى ال ونهاًرا ليًال منهم وُمشاَهد وصدق، حقٌّ وهو قالوا، ما كلَّ َسِمْعنا قد قالوا:
الرباري إىل وظهرانَيِْهم أيديهم بني من الجان بنو هربْت ذلك أْجل ومن ذلك، العقالء عىل
ملا البحار وسواحل األودية وبطون والتالل الجبال ورءوس والفلوات واملفاوز والقفار
بني ديار تأوي أن وتركت أخالقهم، ورداءة أعمالهم وسوء أفعالهم قبيح من رأَْوا
واعتقادهم أخالقهم ورداءة ظنهم سوء من يتخلَّصون ال كلها الخصال هذه ومع آدم،
وفزعات وخبطات نزغات اإلنس يف للجن أن ويعتقدون يقولون أنهم وذلك الجن، يف
والرَُّقى بالتعاويذ الجن رش من يتعوَّذون إنهم حتى الهم، وُجهَّ ونسائهم صبيانهم يف
أو ثيابه أخذ أو جرحه أو إنسيٍّا قتل جنيٍّا قط يََرْوا ولم شاكلها، وما والتمائم واألحراز
مسافر عىل قطع أو دكَّانه قفل فشَّ أو ه كمَّ برت أو جيبه فتق أو داره نقب أو متاعه رسق
ومنهم فيهم، توجد الخصال هذه وكل أسريًا، أخذ أو غارة أغار أو السلطان عىل خرج أو

يذكرون. هم وال يتوبون ال ثم ونهاًرا، ليًال لبعض بعًضا
مساكنكم إىل فانرصفوا أمسيتم! املأل، أيها أال مناٍد: نادى كالمه من القائل فرغ فلما

آمنني. غًدا لتعودوا مكرمني،

الرأي لذوي املشاورة منفعة بيان يف فصل (7)

حكيًما، فيلسوًفا رزينًا عاقًال رجًال وكان برياز، بوزيره خال املجلس من قام ملا امللك إن ثم
من الوافدين الطوائف هؤالء من جرى ما وسمعَت املجلس شاهدَت قد امللك: له فقال
الصواب الرأي وما بهم؟ نفعل أن تُِشري فبماذا له، جاءوا فيما وعلمَت واألقاويل، الكالم

عندك؟ الذي
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امللك يأمر أن عندي الصواب الرأي الرشاد، وهداه وسدَّده امللك هللا أيَّد الوزير: قال
األمر، هذا يف ويستشريهم عنده يجتمعوا أن الرأي وأهل وحكماءها وفقهاءها الجن ُقضاة
والرأي ا، جدٍّ ُمشِكل فيها واألمر طويلة، وخصومة جليل وخطب عظيمة قصة هذه فإن
اللبيب والحازم رشًدا، املتحريِّ وتُفيد بصرية، الرصني الرأي ذوي تزيد واملشاورة مشرتك،

ويقينًا. معرفة
قضاة بإحضار ذلك بعد امللك أمر ثم قلت، ما وصواٌب رأيَت، ما ِنْعَم امللك: فقال
الحكيم، بريان بني من الرأي وأهل ناهيد، بني من والفقهاء جرجيس آل من الجن
بني من والفالسفة والحكام هامان، بني من التجارب وأهل لقمان، آل من والحكماء
لهم: قال ثم بهم، خال عنده اجتمعوا فلما بهرام، آل من والعزيمة الرصامة وأهل كيوان،
مجلسنا، حضورهم ورأيتم بساحتنا، ونزولهم بالدنا، إىل الطوائف هذه ُوُرود علمتم قد
وقد آدم، بني جور من األسرية البهائم هذه وشكاية ومناظراتهم أقاويلهم وسمعتم
أن تشريون الذي وما ترون؟ فماذا بطعامنا، وتحرَّموا بذمامنا، وا واستذمُّ بنا استجاروا
للصواب، ووفقه بالقدرة، امللك يد هللا بسط ناهيد: أهل من الفقهاء رأس قال بهم؟ نفعل
من يَْلَقْون ما فيها ويذكروا قصتهم، يكتبوا أن البهائم هذه امللك يأمر أن عندي الرأي أما
الظلم، من ونجاة لهم خالًصا هذا يف فإن الفقهاء، فتاوى فيها ويأخذون آدم بني جور
لم فإن إليهم، واإلحسان بالتخفيف أو بالعتق أو بالبيع ا إمَّ لهم سيحكم القايض فإن
للجماعة: امللك فقال عليها، ِوْزَر فال منهم، البهائم هذه وهربت به، حكم ما آدم بنو يفعل
من العزيمة صاحب غري أشار ثم ورشاًدا، صوابًا فقالوا: وأشار؟ قال فيما تََرْون ماذا
ذا َمن ذلك، إىل آَدم بنو وأجابتْها البهائم هذه استباعْت إِن أرأيتم قال: فإنه بهرام، آل
من املسلمني مال بيت ِمن قال: أين؟ ِمن قال: امَلِلك، الفقيه: قال أثمانها؟ يَِزن الذي
أخرى: وخصلة البهائم، هذه بأثمان يَِفي ما املال بيت يف ليس الرأي: صاحب قال الجن،
أثمانها؛ عن واستغنائهم إليها حاجتهم لشدة بيعها يف يرغبون ال آدم بني من كثريًا أن
امللك: فقال هذا، يف أفكاَركم تُتِعبوا فال يتم، ال أمر وهذا واألغنياء، واألرشاف امللوك مثل
واألنعام البهائم هذه امللك يأمر أن عندي الصواب قال: لنا. قل عندك؟ الصواب الرأي فما
ديار من وتبعد واحدة، ليلة يف كلها وتهرب رأيَها تُجِمع أن آدم بني أيدي يف األسرية
آدم بني فإن وغريها، والسباع والوحوش والغزالن الوْحش ُحُمر فعلت كما آدم بني
املسافة لبُْعد طلبها عن امتنعوا أثقالهم تحمل ما وال يركبون ما يجدوا لم أصبحوا إذا
هذا عىل امللك فعزم آدم، بني جور من وخالًصا لها نجاًة هذا فيكون الطريق، ة ومشقَّ
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من الحكماء رئيس قال وأشار؟ قال فيما تََرْون ماذا حاًرضا: كان مَلن قال ثم الرأي،
هذه أكثر ألن املرام؛ بعيد فهو أنفَسكم، تُتِعبوا فال يتم، ال أمٌر عندي هذا لقمان: آل
لها يتسنَّى فكيف مغلقة، عليها واألبواب ُمغلَّلة، أو مقيدة إال بالليل تكون ال البهائم

واحدة؟! ليلة يف الهرب
ويحلُّون األبواب لها يفتحون الجن قبائل الليلة تلك امللك يبعث العزيمة: صاحب قال
هذا يف لك بأن امللك أيها واعلم البهائم، تبعد أن إىل حرَّاسها ويُخِبلون وأوثاقها، ُعُقَلها
— تعاىل — هللا وإن لها، الرحمة من أدركني ملا النصيحة لك محضُت وقد عظيًما، أجًرا
نعمته شكر إذا وينرصه ويؤيِّده يُعينه فإنه العزيمة، وصحة النية حسن امللك من علم ملا
السالم عليهم — األنبياء كتب بعض يف فإن املكروبني، وتخليص املظلومني، بمعاونة
وتشتغل وتتمتع املال لتجمع أسلِّْطك لم إنِّي امللك، أيها وجل: عز هللا يقول مكتوبًا —
كافر، من كانت ولو أردُّها ال فإني املظلوم، دعوة عني لرتدَّ ولكن واللذات، بالشهوات
تََرْون ماذا الحضور: من حوله مَلن قال ثم الرأي، صاحب به أشار ما إىل امللك فعزم
من حكيم غري جميًعا رأيَه فصدَّقوا املجهود، وبذل النصيحة ض محَّ قالوا: قال؟ فيما
مشكالت برصك عن وكشف األمور، خِفيَّات امللك أيها هللا ك برصَّ قال: فإنه كيوان، آل
وال عاقبته، غائلة تؤمن ال جليًال َخْطبًا والعمل األسباب هذه يف إن والدهور، األسباب
وما الرأي؟ ما حكيم يا عرِّفنا امللك: فقال فرط، ما وال منه، فات ما إصالح يُستدَرك
تمَّ إن امللك أيها أرأيَت نعم، قال: وبصرية، علم عىل لنكون لنا بنيِّ ويُحذر؟ يُخاف الذي
أليس أيديهم، من وهربها آدم بني أيدي من البهائم هذه نجاة وْجه من عليك به أُشري ما
من وهربها البهائم هذه فرار من عظيًما حادثًا َرأَْوا وقد يُصِبحون الغد من آدم بنو
يشكُّون ال بل اإلنس، تدبري من وال البهائم فعل من ليس ذلك بأن يقينًا فيعلمون ديارهم
فكَّر كلما ذلك بعد أليس قال: فيه، شك ال امللك: قال وحيلتهم! الجن فعل من ذلك بأن
عىل وأسًفا ا وغمٍّ وغيًظا حزنًا امتألت منهم بهربها واملرافق املنافع من فاتها فيما آدم بنو
ويطلبونهم ومكائد حيًال لهم وأضمرت وبغًضا، عداوة الجان بني عىل وحقدت فاتها ما
وَوَجل وعداوة شغل يف ذلك عند الجان بنو ويقع مرصد، كل ويرصدونهم مطلب، كل

عنه. غنًى يف كانوا
نفسه إىل يَجِلب وال األعداء، بني يُصِلح الذي هو العاقل اللبيب إن الحكماء: قالت وقد
الفيلسوف الحكيم صدق الجماعة: قالت نفسه، يرض وال غريه إىل املنافع ويجر عداوة،
الجان لبني اإلنس عداوة من ويُحذر يُخاف الذي ما الحكماء: من القائل قال ثم الفاضل،
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تتحرك نارية خفيفة أرواح الجان بأن علمَت وقد املكاره، من ينالوهم أْن الحكيم أيها
وال نراهم ونحن سفًال، بالطبيعة تتحرك ثقيلة أرضية أجساد آدم وبنو طبًعا، علوٍّا
يُخاف يشء فأي يمسوننا، ال وهم نُحيطهم ونحن بنا، ون يُِحسُّ وال فيهم ونسري يََرْونا،
عليك وخفي عظامها، عنك ذهب هيهات، الحكيم: له فقال الحكيم؟ أيها علينا منهم
أرواًحا لهم فإن ثقيلة؛ أرضية أجساد لهم كانت وإن آدم بني أن علمَت أما أجسامها،
فيما لكم أن واعلموا عنكم؟! ويمتازون عليكم يفضلون بها ملكية ناطقة ونفوًسا فلكية
الجان بني وبني آدم بني بني جرى وفيما ومختربًا، معتربًا األوىل القرون أخبار من مىض
بما ثْنا وحدِّ كان؟ كيف الحكيم أيها أخربنا امللك: فقال واضًحا، دليًال السالفة الدهور يف

ذلك؟ تم وكيف الخطوب، من جرى

كانت وكيف آدم بني وبني الجان بني بني العداوة بيان يف فصل (8)

وطباًعا جاهلية، وعصبية طبيعية، عداوة الجان وبني آدم بني بني إنَّ نعم، الحكيم: قال
فاعلم الحكيم: قال أوَّله، من وابتِدئ طرًفا، منها اذكْر امللك: قال رشحها، يطول متنافرة
سكان — السالم عليه — البرش أبي آدم قبل واألزمان األيام قديم يف كانْت الجان بني أن
أعماُرهم فطاَلْت وجبًال، سهًال وبحًرا، برٍّا األرض طبَّقوا قد وكانوا وقاطنيها، األرض
وتركْت وبََغْت فَطَغْت والرشيعة، والدِّين والنُّبُوَّة امُلْلك فيهم وكان لديهم، النعمة وكثرت
فلما جورهم، من عليها وَمن األرض ِت فضجَّ الفساد، األرض يف وأكثرْت أنبيائها وصية
السماء من نزلت املالئكة من جنًدا — تعاىل — هللا أرسل الِقَران واستؤنف الدور انقىض
منها، كثريًا سبيًا وأخذت منهزمة، األرض أطراف إىل الجان بني وطردْت األرض، فسكنِت
يُدِرك. لم صبيٌّ ذاك إذ وهو آدم، فرعون اللعني إبليس عزازيل أسريًا أُخذ فيمن وكان

رسومه من وأخذ األمر، ظاهر يف بها وتشبَّه علمها من تعلَّم املالئكة مع نشأ فلما
متبوًعا ناهيًا آمًرا فيها رئيًسا صار األيام طالِت وملا وجوهرها، رسومها غري وجوهره
أولئك إىل هللا أْوَحى الِقَران واستؤنف الدور انقىض فلما والدهر، الزمان من ودهًرا حينًا
وأرفعكم غريكم، من األرضخليفة يف جاعٌل إني لهم: فقال األرض يف كانوا الذين املالئكة
يف وقالْت املألوف، الوطن مفارقة األرض يف كانوا الذين املالئكة فكرَهِت السماء»، إىل
ونحن الجان، بنو كانت كما الدماء ويسفك فيها يُفِسد َمن فيها أتجعُل الجواب: مراجعة
ال أْن نفيس عىل آَليُْت ألنِّي تعلمون؛ ال ما أعلم «إني قال: لك؟! ونقدس بحمدك نسبِّح
ولهذا الحيوان»، سائر من وال اإلنس من وال املالئكة، من أحًدا األرض وجه عىل أترك
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من فيه ونفخ وسوَّاه آدم — تعاىل — هللا خلق فلما آَخر، موضع يف بينَّاه قد رسٌّ اليمني
لهما فانقادْت بالطاعة، األرض يف كانوا الذين املالئكة أَمَر حواء زوجته وخلق روحه،
رأى ملا والحسد الجاهلية حميَّة الَحِميَّة وأخذتْه وتكربَّ أِنَف فإنه عزازيل، عدا ما جميًعا
كان بعدما ومرءوًسا متبوًعا، كان بعدما تابًعا يكون أن ويحتاج زالْت قد رياسته أن
بستان وهي الجنة، فأدخلوه السالم عليه بآدم يصعدوا أن املالئكة أولئك فأمر رئيًسا،
وهي هنالك يصعد أن البرش من أحد يقدر ال الذي الياقوت جبل رأس عىل الرشق من
األشجار مخرضة األنهار كثرية ونهاًرا ليًال وصيًفا، شتاءً الهواء معتدلة الرتبة طيبة
املؤذية غري الحيوانات كثرية واألزهار واألنهار والرياحني والرياض والفواكه الثمار مفننة
شعر وحواء آدم رأس عىل وكان والنغمات، األلحان اللذيذة األصوات الطيبة والطيور
عورتيهما، ويسرت قدميهما يبلغ واألبكار، الجواري عىل يكون ما كأحسن مدىلٍّ طويل
األنهار، تلك حافات عىل يمشيان وكانا وجماًال، وزينة لهما وسرتًا لهما دثاًرا وكان
تلك مياه من ويرشبان األشجار تلك ثمار من ويأكالن واألزهار، الرياحني من ان ويشمَّ
والنسل الحرث كدِّ من مشقة وال النفوس، من عناءٍ وال األبدان، من تعٍب بال األنهار
والغسل، والخياطة والنسج والغزل والخرب والطحن، والدراس والحصاد والسقي والزرع
يف حكمهما وكان الدنيا، هذه يف املعاش أسباب شقاوة من مبتَلْون به أوالدهما اليوم وما
تعاىل — هللا وكان متلذِّذين، مسرتيحني مستودعني هناك التي الحيوانات حكم الجنة تلك
هناك. التي الحيوانات تلك وأسماء والرياحني والثمار األشجار تلك أسماء آدم أْلَهَم —

معلًِّما آدم ذلك عند فغدا جواب، عندها يكن فلم عنها، املالئكة سأل آدم نطق فلما
فضله لها تبنيَّ ملا ونهيه ألمره املالئكة فانقادت ومضارَّها، ومنافعها أسماءها يُعرِّفها

عليها.
والدغل والِحيَل والخديعة باملكر لهما وحسًدا بُْغًضا اْزداد ذلك عزازيل علم وملَّا
عليكما به أنعم بما ربكما َلكما فضَّ لقد لهما: فقال الناصح بصورة أتاهما ثم ، والِغشِّ
خالدين هنا ها وبقيتما علًما الزددتما الشجرة، هذه من أكلتما ولو والبيان، الفصاحة من
الِحرُص، وحملهما الناصحني، ملن لكما إني لهما: حلف ملَّا بقوله فاغرتَّا تموتان، ال آمنني

عنه. منهيَّنْي كان ما وتناوال فتسابقا
حر وأصابهما عريانني، وبقيا عوراتهما وانكشفْت شعورهما تناثرْت منها أكال فلما
فأنكرتْهما حالهما الحيوان ورأِت وجوههما، ألوان ْت وتغريَّ أبدانهما ْت فاسودَّ الشمس
أخِرجوهما أْن املالئكة — تعاىل — هللا وأمر حالهما، سوء من واستوحَشْت منهما ونفَرْت
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وبقيا ثمر، وال فيها نبت ال قفراء، يَّة برِّ يف فوقعا الجبل، أسفل إىل فَرَمْوهما هناك، من
كان ما عىل نادمني فاتهما ما عىل وأسًفا حزنًا وينوحان يبكيان طويًال زمانًا هناك

منهما.
ملًكا وأرسل عليهما، — تعاىل — هللا فتاب تداركتْهما، — تعاىل — هللا رحمة إن ثم
والخياطة والطَّبْخ والَغْزل والَخبْز والطَّْحن والَحَصاد َراس والدِّ والزَّْرع الَحْرث يعلِّمهما

اللباس. واتخاذ
الصنائع وعلَّموهم الجان، بني أوالد خاَلَطهم ذريتهما وكثرت وتناسال توالدا ملَّا ثم
مدة وعارشوهم إليهم وتودَّدوا وصادقوهم، واملضارَّ واملنافع والبنيان والغرس والحرث
عزازيل كيد من أبيهم عىل جرى ما آدم بنو ذكر كلما ولكن بالُحْسنى، الزمان من
هابيل قابيل قتل فلما الجان، بني عىل وحقًدا غيًظا آدم بني قلوب امتألْت لهم وعداوته
وطلبوهم وعداوة، غيًظا فازدادوا الجان، بني تعليم من ذلك بأن هابيل أوالد اعتقدْت
النفط ودخان والدخن وامَلنَاِدل والرَُّقى العزائم من حيلة بكل عليهم واحتالوا مطلب كل
بني ألوالد املؤذية والبخارات الدخان بألوان والعذاب القوارير يف والحبس والكربيت
النبي إدريس هللا بعث أن إىل دأبهم ذلك فكان ألغراضهم، امُلَشتِّتة لهم، رة املنفِّ الجان
— آدم أوالد وبني الجان بني بني فأصلح الحكماء، بلغة هرمس وهو — السالم عليه —
آدم بني ديار إىل الجان بنو وتراجعت وامللة واإلسالم والرشيعة بالدِّين — السالم عليه
فلما إبراهيم، أيام إىل ذلك وبعد الطوفان، أيام إىل بخري معهم فيها وعاشوا وخالطوهم
فلما الجبار، لنمرود الجان بني من كان املنجنيق تعليم بأن آدم بنو اعتقد النار يف ُطرح
من الشيطان نزغات إىل ذلك نُسب الُجبِّ يف أخاهم — السالم عليه — يوسف إخوة طرح

الجان. أوالد
بالدِّين إرسائيل وبني الجان بني بني أصلح — السالم عليه — موىس هللا بعث فلما

السالم. عليه موىس دين يف الجن من كثري ودخل والرشيعة،
الجن له ر وسخَّ ملكه هللا شيَّد — السالم عليهما — داود بن سليمان أيام كان فلما
اإلنس عىل الجن افتخرت األرض، ملوك عىل — السالم عليه — سليمان وغلب والشياطني،
حكمه كان لسليمان الجن معاونة لوال وقالت: لسليمان الجن معاونة من كان ذلك بأن

الغيب. تعلم أنها اإلنس تُوِهم الجن وكانت آدم، بني ملوك أحد حكم
بموته، تشعر لم امُلِهني العذاب يف والجن — السالم عليه — سليمان موت كان فلما

املهني. العذاب يف لبثوا ما الغيب تعلم كانْت لو أنها فتبنيَّ
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للمأل قال ما — السالم عليه — سليمان وقال بلقيس بخرب الهدهد جاء ملا وأيًضا
وهو الجن من عفريٌت قال الجن، افتخرِت بعرشها؟ يأتيني أيكم واإلنس: الجن من
الحكمة، مجلس أي مقامك؛ من تقوم أن قبل به آتيك أنا كيوان: آل من مايان بن أضطر
أن قبل به آتيك «أنا الكتاب: من علم عنده الذي قال هذا، من أرسع أريد سليمان: قال

برخيا. بن آصف وهو طرفك»، إليك يرتدَّ
وتبنيَّ — تعاىل — هلل ساجًدا — السالم عليه — سليمان خرَّ عنده مستقرٍّا رآه فلما
خجلني هناك من املجلس من الجن وانرصفت املجلس وانقىض الجن، عىل اإلنس فْضل
بهم. شامتني أثرهم ويستقفون أثرهم، يف يتغطغطون اإلنس وغوغاء رءوسهم منكِّسني
منهم، خارج عليهم وخرج سليمان، من الجن من طائفة هربْت ذكرتُه ما جرى فلما
بالرَُّقى يأخذونهم كيف وعلَّمهم جنوده، من طلبهم يف — السالم عليه — سليمان ه فوجَّ
ُوجد كتابًا ذلك يف وعمل باملنادل، يحسبونهم وكيف املنزَّالت، واآليات والكلمات والعزائم
إىل ة الشاقَّ باألعمال الجن طغاة — السالم عليه — سليماُن وشغل موته، بعد خزانته يف

مات. أن
تعاىل — هللا إىل واإلنس الجن من الخلق دعي — السالم عليه — املسيح بُعث ملا ثم
ملكوت إىل الصعود كيف وعلَّمهم الهدى، طريق لهم وبنيَّ لقائه، يف بهم ورغَّ — وجلَّ عزَّ
املأل من واستمعْت هناك، إىل وارتقْت بْت وترهَّ الجن من طوائف دينه يف فدخل السموات،

الكهنة. إىل وألقْت األخبار، األعىل
وقالت: السمع، اسرتاق من ُمنعْت — وآله عليه هللا صىل — محمًدا هللا بعث فلما
يف الجن من قبائل ودخلت رشًدا؟» ربهم بهم أراد أم األرض يف بَمن أُريد أرشٌّ ندري «ال
عليه — آدم أوالد من املسلمني وبني الجان بني بني األمر وانصلح إسالُمها وحسن دينه

هذا. يومنا إىل — السالم
وبينهم، بينكم الحال تفسدوا وال لهم تتعرَّضوا ال الجن! معرش يا الحكيم: قال ثم
القديمة والعداوة والبغضاء الكامنة األضغان تثريوا وال الساكنة، األحقاد تحرِّكوا وال
احتكاكها، عند تَظَهر األحجار يف الكامنة كالنار فإنها والِجِبلَّة، الطباع، يف املركوزة
ودولة األرشار ظفر من باهلل ونعوذ واألسواق، املنازل فتحرتق بالكباريت، فتشتعل
مفكِّرة أطرقْت العجيبة القصة هذه والجماعة امللك سمع فلما والبوار، والعار ار الُفجَّ

سمعْت. فيما
الواردة الطوائف هذه أمر يف عندك الصواب الرأي فما الحكيم: امللك قال ثم

الصواب؟ بالحكم راضني بالدنا من نرصفهم حال أي وعىل بنا؟ املستجرية
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واالعتبار والرِويَّة بالفْكر والتأنِّي التثبُّت بعد إال يسنح ال الصواب الرأي الحكيم: قال
الخصوم ويحرض النظر مجلس يف غًدا امللك يجلس أن عندي والرأي املاضية، باألمور
يدبِّر ثم الُحْكم، ه يتوجَّ َمن عىل له ليتبنيَّ والبيان، الحجة من يقولون ما عنهم ويسمع

ذلك. بعد الرأي
الخطاب يف اإلنس مقاومة عن البهائم هذه عجزْت إْن أرأيتم العزيمة: صاحب قال
عبارتها وجودة ألسنتها بذرابة عليها اإلنس واستظهرت والبيان، الفصاحة عن بقصورها
دائًما؟ العذاب سوء ليسوموها أيديهم يف أسرية البهائم هذه تبَقى أن أترى وفصاحتها،
ويُستَأْنَف الِقَران، ينقيضدور أن إىل والعبودية األْرس يف البهائم هذه تَِصري ولكن ال، قال:
فرعون، عذاب من إرسائيل آل ى نجَّ كما والخالص بالفرج لها هللا ويأتي آَخر، نشوء
وكما تُبَّع، آل عذاب من ِحْمرَي آل ى نجَّ وكما نرص، بخَت عذاب من داود آل ى نجَّ وكما

أزدشري. عذاب من عمران آل ى نجَّ وكما اليونان، عذاب من ساسان آل ى نجَّ
ونفاذ علمه وساِبق — تعاىل — هللا بإذن تدور أهلها، بني ُدَول الدنيا هذه أيام فإن
عرش اثنتي كل يف أو مرة، سنة ألف كل يف واألدوار القرانات أحكام بموجبات مشيئته
ألف وستني ألف ثالثمائة كل يف أو مرة، سنة ألف وثالثني ستة كل يف أو مرة، سنة ألف

ذلك. جميع فاعلم مرة، سنة ألف خمسني مقداره يوم كل يف أو مرة، سنة

امللوك أرسار العامة استخراج كيفية بيان يف فصل (9)

مجلسهم، يف اإلنس جماعة اجتمعْت اليوم ذلك بوزيره خال ملا امللك أن اعلم فنقول:
قد منهم: قائل فقال الظنون، يرجمون فأخذوا شتَّى، بلدان من رجًال سبعني وكانوا
تنفصل ولم الطويل، الكالم من عبيدنا هؤالء وبني بيننا اليوم جرى ما وسمعتم رأيتم
لحق قد أنه نظن ولكن ندري، ال فقالوا: أمرنا؟ يف امللك رأى يشء أي فرتى الحكومة
اآلخر: قال وبينهم، بيننا للحكومة غًدا يجلس ال وأنه قلب، وشغل َضَجٌر ذلك من امللك
الفقهاء غًدا يجمع بل اآلخر: قال أمرنا، يف ويشاوره وزيره مع غًدا يخلو أنه أظن لكْن
أن فأظن أمرنا، يف به يُشريون الذي ما ترى اآلخر: قال أمرنا، يف ويشاورهم والحكماء
قال أمرنا، يف ويَِحيف علينا يَِميل ربما الوزير أن أخاف ولكْن فينا، الرأي حسن امللك
وقال رأيُه، ويَحُسن جانبُه يَلنِي الهدايا من شيئًا إليه نحمل سهل، الوزير أمُر اآلخر:
وحكم والفقهاء الحكماء فتاوى قال: هو؟ وما قالوا: آخر، يشء من أخاف ولكْن اآلخر:
فيحسن والرشوة التَُّحف من شيئًا إليهم نحمل سهل أيًضا أمرهم هؤالء قال: الحاكم،
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والذي بليتنا ولكن األحكام، بتغيري يُبالون وال فقهية، حيًال لنا ويطلبون فينا رأيهم
َوِقح الوجه صلب والرصامة والصواب الرأي صاحب فإنه العزيمة صاحب منه نخاف
كيف ويعلمه علينا لعبيدنا باملعاونة عليه يُِشري أن أخاف استشاره فإن بأحد، يُباِيل ال

أيدينا. من ينتزعها
يُخاِلفونه والحكماء الفالسفة امللك استشار إِن ولكْن ذكرَت، كما القول آخر: وقال
من وجه منهم واحد لكل َسنََح األمور يف ونظرْت اجتمعْت إذا الحكماء فإن الرأي؛ يف
رأي عىل يجتمعون يكادون وال به، يُشريون فيما فيختلفون لآلخر يسنح الذي غري الرأي

واحد.
يف علينا به يُشريون ماذا والفقهاء، القضاة امللك استشار إِن أرأيتم آخر: وقال
عتُقها إما وجوه: ثالثة أحد من القضاة وحكم الفقهاء فتاوى تخلو ال اآلخر: قال أمرنا؟
يف ليس إليها، واإلحسان عنها التخفيُف أو أثمانها وأخذ بيُعها أو أيدينا من وتخليتُها

هذا. غري الدين وأحكام الرشيعة حكم
عليه؟ يشري ماذا أمرنا يف الوزير امللك استشار إِن أرأيتم آخر: وقال

بساحتنا نزلوا قد الطوائف هذه إن سيقول: أظنه منهم: قائل قال شعري! ليَت
امللوك عىل واجبة املظلوم ونرصة مظلومون وهم بنا واستجاروا بذمامنا وا واستذمُّ
بالعدل بينهم ليحكموا وبالده عباده عىل ملَّكهم أرضه يف هللا خلفاء ألنهم املقسطني؛
الخلق ويجربوا الظلم، أهل ويقمعوا البالء، أهل ويرحموا الضعفاء ويعينوا واإلنصاف،
مساءلتهم من وخوًفا عليهم هللا لِنَعم شكًرا بالحق؛ بينهم ويحكموا الرشيعة، أحكام عىل

غًدا.
الثالثة؟ األحكام بأحد فيحكم بيننا يحكم أن القاَيض امللُك أَمَر لو أرأيتم آخر: وقال
حكم من وال امللك، حكم من نخرج أن لنا ليس قالوا: تفعلون؟ وماذا تقولون؟ ماذا

الدِّين. حارس وامللك األنبياء خلفاء القضاة ألن القايض؛
قال تصنعون؟ ماذا سبيلها، وتخلية بعتقها القايض حكم إْن أرأيتم آخر: وقال
شئنا إن بالخيار ونحن وأجدادنا، آبائنا عن ورثناهم وعبيدنا مماليكنا نقول أحدهم:

نفعل. لم شئنا وإن فعلنا
هؤالء بأن والشهود والعهود والوثائق الصكوك هاتوا القايض: قال وإن قالوا:
إن قال: بالدنا، وعدول جرياننا من بالشهود نجيء قالوا: آبائكم، عن ورثتموهم عبيدكم
لهم؛ عبيد أنها البهائم هذه عىل لبعض بعضهم اإلنس شهادة أقبل ال إني القايض قال
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أين القايض: يقول أو الدين أحكام يف تُقبل ال الخصم وشهادة لها، خصماء كلهم ألنهم
عند ونفعل نقول ماذا صادقني، كنتم إن وأحرضوها هاتوها والعهود؟ والصكوك الوثائق
لنا كانت لقد نقول: قال قد فإنه العبايس، غري ذلك يف جواب الجماعة عند يكن فلم ذلك؟
احلفوا القايض: قال فإن قالوا: الطوفان، أيام يف َغِرَقْت ولكنها وصكوك، ووثائق عهود
عىل والبيِّنة املنكرين، عىل إال اليمني ه يتوجَّ ال نقول قال: لكم، عبيد أنها مغلَّظة بأيماٍن
البهائم، هذه القايض استحلف فإن قال: اليمني، علينا ه يتوجَّ فال مدَّعون ونحن املدَِّعني،
فيما حنثْت قد إنها نقول منهم: قائل قال تفعلون؟ ماذا لكم بعبيد ليسْت بأنها فحلفْت

لنا. عبيد أنها عىل تدل رضورية وبراهني عقلية ُحَجج ولنا حلفْت،
تفعلون؟ وماذا تقولون فماذا أثمانها، وأخذ ببيعها القايض حكم إن أرأيتم قال:
واألكراد األعراب من الوبر أهل فقال بها، وننتفع أثمانها ونأخذ نبيعها املدن: أهل قال
بهذا، أنفسكم تحدثوا وال أمرنا، يف هللا هللا ذلك، فعلنا إن وهللا هلكنا والبوادي: واألتراك
نأكل لحم وال نرشب لبن بال بقينا ذلك فعلنا إذا ألنَّا قالوا: ذاك؟ لم املدن: أهل لهم فقال
ِنَطع وال خفٍّ وال ِنعال وال شعر، من أثاث وال وبر من دثار وال صوف من ثياب وال
ويكون الحال، بسوء أشقياء حفاة عراة فنبقى وطاء، وال لبود، وال غطاء وال ِقْربة، وال
تبيعوها، وال تعتقوها فال أصابنا، ما مثل املدن أهل ويصيب الحياة، من لنا خريًا املوت
والتحنُّن بها والرفق عنها والتخفيف إليها اإلحسان بل الحديث، بهذا أنفسكم تحدثوا وال
هللا عند سابقة لكم يكن ولم وتتألَّم، تحس مثلكم ودم لحم فإنها لها، والرحمة عليها
هللا ولكن ذنب، وال بها، عاقبها هللا عند جناية لها كان وال لكم، سخرها حني بها جازاكم
ملكه يف له منازع وال لقضائه، مبدِّل وال لحكمه، رادَّ ال يريد، ما ويحكم يشاء، ما يفعل

الرحيم. الغفور إنه ولكم يل العظيم هللا وأستغفر هذا قويل أقول ملعلومه، خالف وال

فصل

نجيٍّا، فخلصت البهائم، اجتمعت الحضور طوائف وانرصفت مجلسه من امللك قام وملا
ولم واملناظرة، الكالم من خصمائنا وبني بيننا جرى ما سمعتم قد منهم: قائل فقال
ونشكو غٍد، يف نعود منهم: قائل قال عندكم؟ الرأي فما يشء، عىل الحكومة تنفصل
اليوم، علينا الرحمة أدركتْه قد فإنه نا، أْرسَ ويفك يرحمنا امللك فلعل ونتظلَّم، ونبكي
أن بعد إال الخصوم بني يحكموا أن والحكام للملوك الصواب الرأي من ليس ولكن
إال تصحُّ ال والحجة العادلة، والبينة الواضحة ة بالحجَّ الخصمني أحد عىل الحكم ه يتوجَّ
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عليه هللا صىل هللا رسول محمد الحكام حاكم وهذا اللسان، وذرابة والبيان بالفصاحة
بعض، من بحجة أْلَحَن يكون أن بعضكم ولعل إيلَّ، تختصمون «إنكم يقول: — آله وعىل
له أقطع إنما فإني شيئًا، منه يأخذ فال أخيه، حق من بيشء له قضيُت فَمن له، فأحكم

النار.» من قطعة
لهم يحكم أن عليكم نخاف وإنَّا بيانًا، وأجود لسانًا منَّا أفصح اإلنس أن واعلموا
من واحد كل فإن قولوا! عندكم؟ الصواب الرأي فما واملناظرة، الِحَجاج عند غًدا علينا

خطأ. أو كان صوابًا الرأي من وجه واحد لكل َسنََح فكَّر إذا الجماعة
الحيوانات، أجناس سائر إىل رسًال نرسل أن عندي الصواب الرأي منهم: قائل قال
نحن فيما ليعاونونا وخطباءهم زعماءهم إلينا يبعثوا أن ونسألهم بالخرب فنعرِّفهم
الصواب والرأي التمييز، من برضوب لألخرى ليسْت فضيلة منها جنس لكل فإن فيه،
والنرص والنجاح، الفالح يُرَجى األنصار كثر وإذا والحجج، والنظر والبيان والفصاحة

للمتقني. والعاقبة يشاء َمن ينرص هللا، من
ستة إىل نَفٍر ستَة فأرَسلُوا أرشَت، ما ونِْعَم رأيَت، ما صوابًا حينئٍذ: الجماعة فقالت
إىل رسوًال منها واألنعام، البهائم من حضوًرا هم كانوا وسابعها الحيوان من أجناس
إىل ورسوًال الجوارح، إىل ورسوًال السباع، إىل ورسوًال الطيور، إىل ورسوًال الحرشات،

املاء. حيوان إىل ورسوًال الهوامِّ،

الرسالة تبليغ بيان يف فصل (10)

الحارث أبي إىل الرسول وصل فلما منهم، واحد كل إىل وبعثوا الرُُّسَل، رتَّبوا ذلك بعد ثم
زعماء مع مجتمعون واألنعام البهائم زعماء إن له: وقال الخرب، وعرَّفه السباع ملك األسد
منها، يستمدون الحيوانات أجناس سائر إىل بعثوا وقد للمناظرة، الجن ملك عند اإلنس
الجماعة عن وليَنُوب ليُناِظر السباع من جنودك من زعيًما معي لرتسل إليك وبعثوني
اإلنس؟ يزعم وماذا للرسول: امللك فقال إليه، الخطاب يف النوبة دارِت إذا جنسه أبناء من
وأنهم وَخَول لهم، عبيد أنها يزعمون الرسول: قال واألنعام؟ البهائم عىل يدَّعون وما

األرض. وجه عىل التي الحيوانات أجناس ولسائر لها، أرباب
والشجاعة أبالقوة الربوبية؟ ويستحقون عليها اإلنس يفتخر وبماذا األسد: قال
والوقوف بالقتال أو باملخالب، واإلمساك بالقبض أم والوثبات، بالحمالت أم والجسارة،
جمعُت الخصال هذه من بواحدة يفتخرون كانوا فإن والغلبة؟ بالهيبة أم الحرب، يف
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قال شملهم. ونشتِّت جمَعهم ونفرِّق واحدة حملة عليهم نحمل حتى ذهبْنَا ثم جنودي
ولهم امللك، ذكرها التي الخصال هذه بمثل يفتخر َمن اإلنس من إن لعمري، الرسول:
والرماح السيوف من السالح التخاذ ومكائد ومرافق وِحيَل وصنائع أعمال ذلك مع
السباع مخالب من واالحرتاز والُجنَن والِقِيسِّ اب والنشَّ والسكاكني والحراب الردينيات
ا ممِّ والزرد، والخوذ والدروع والفرغندات والجواشن اللبود لباس باتخاذ وأنيابها،
يف أخرى ِحيَل ذلك مع ولهم مخالبُها، إليها تصل وال السباع، أنياب فيها تنفذ ال
املعمولة والصناديق املستورة، والزُّبْيات املحفورة الخنادق من والوحوش السباع أْخذ
تهتدي وال فتحذرها السباع تعرفها ال أَُخر وآالت والستائر والوهق املنصوبة، والِفَخاخ
ملك بحرضة املناظرة وال الحكومة ليس ولكن فيها، هي وقعْت إذا منها الخالص كيف
ورجحان البيان وجودة األلسنة بفصاحة وامُلناظرة الِحَجاج وإنما هذه، من بخصلة الجن

التمييز. ودقة العقول
ينادي، مناديًا أمر ثم ساعة فكَّر به أخربه وما الرسول قول األسد سمع فلما
وبنات والدببة والفهود النمور من والوحوش السباع أصناف من جنوُده عنده فاجتمعْت
وبالجملة ِعْرس، وبنات القرود وأصناف والضباع الرب وسنانري والثعالب والذئاب آوى

اللحمان. يأكل وناب مخلب ذي كل
إىل يذهب أيُّكم قال: ثم الرسول قال وما الخرب امللك عرَّفها امَلِلك عند اجتمعْت فلما
هو إذا والُقربى الكرامة من علينا ويتمنَّى يريد ما له فنضمن الجماعة عن فينوب هناك
لهذا يصلح أحد هل متفكرة ساعة السباع فسكتَِت الِحَجاج، يف ة والُحجَّ املناظرة يف نجح
وجنودك، ورعيَّتك عبيدك ونحن وموالنا َمِلُكنا أنت لألسد: النمر قال ثم ال، أم الشأن
األمور ويدبِّر وينهى يأمر ثم باألمور، البصرية أهل ويشاور الرأي يدبِّر أن امللك وسبيل
من الرأس بمنزلة الرعية من امللك ألن ويطيعوا؛ يسمعوا أن الرعية وسبيل يجب، كما
يجب بما منها واحد كل قام فمتى البدن، من األعضاء بمنزلة والجنود والرعية الجسد،

الكل. وفالح الجميع صالح ذلك يف وكان واستقامت، األمور انتظمت الرشائط من
امللك عىل واجبة إنها قلت التي والرشائط الخصال تلك وما للنمر: األسد فقال
سخيٍّا لبيبًا أديبًا عاقًال رجًال يكون أن فينبغي امللك ا أمَّ نََعم، قال: لنا. بيِّنْها والرعية؟
ذا متأنِّيًا األمور يف صارًما العزيمة شديد التحنُّن كثري ة الِهمَّ عايل رحيًما عادًال شجاًعا
جنوده عىل متحنِّنًا رعيته عىل مشفًقا يكون أن ينبغي الخصال هذه ومع وبصرية، رأي

أمورهم. بصالح العناية شديد الصغار أوالده عىل املشفق كاألب بها رحيًما وأعوانه
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له واملحبة للملك والطاعة فالسمع واألعوان، والجنود الرعية عىل يجب الذي وأما
من يُحِسن وما املعرفة، من عنده ما منهم واحد كل يعرِّفه وأن ألعوانه، والنصيحة
علم عىل امللك ليكون وسجاياه؛ أخالقه امللك ويعرف األعمال، من له يَصلح وما الصناعة
له. يصلح فيما به ويستعني يحسن فيما ويستخدمه منزلته، منهم واحد كل وينزل منه،
وإلخوانه مَلِلِكه ناصح رحيم من فبوركَت ا، حقٍّ ونطقَت صوابًا قلت لقد األسد: قال
واستُعني إليها ُدِعينا قد التي األمور هذه يف املعاونة من عندك الذي فما جنسه، وألبناء

فيها؟ بنا
هناك يميش األمر كان إن امللك، أيها يداك وَظِفرت نجُمك َسِعد لألسد: النمر قال

لها. فأنا والحمية والحنق والحقد والحمل والقهر والغلبة والَجَلد بالقوة
ذكرَت. مما بيشء هناك األمر يميش ال امللك: قال

والبسط والقبض والقفزات الوثبات من بيشء هناك يميش األمر كان إن الفهد: قال
ال. امللك: قال لها، فأنا

لها، فأنا واملكابرات والخصومات بالغارات هناك يميش األمر كان إن الذئب: قال
ال. امللك: قال

وكثرة والزوغات والعطفات والحيلة بالختل هناك يميش األمر كان إن الثعلب: قال
ال. امللك: قال لها، فأنا وامَلْكر االْلِتفات

فأنا والرسقة واالختفاء والتجسس باللصوصية يميش األمر كان إن ِعْرس: ابن قال
ال. امللك: قال لها،

والرقص واللهو واللعب وامَلَجانة بالُخيَالء هناك يميش األمر كان إن الِقْرد: قال
ال. امللك: قال لها، فأنا والدف الطبل ورضب

واملؤانسة والكدية والسؤال بالتواُضع هناك يميش األمر كان إن نَّْور: السِّ قال
ال. امللك: قال لها، فأنا والتخرخر

األثر واتِّباع الذنب وتحريك بالبصبصة هناك يميش األمر كان إن الكلب: قال
ال. امللك: قال لها، فأنا والنباح والحراسة

الكالب وحرب الِجيَف وجرِّ القبور بنبش هناك يميش األمر كان إن الضبع: قال
ال. امللك: قال لها، فأنا الروح وثقل والكراع

والرسقة والقطع والقرض واإلفساد باإلرضار هناك يميش األمر كان إن الُجَرذ: قال
ذكرتموها. التي الخصال هذه من بيشءٍ هناك األمر يميش ال امللك: قال لها، فأنا واإلخراب
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التي والسجايا واألخالق والطباع الخصال هذه إن وقال: النمر عىل األسد أقبل ثم
وسالطينهم آدم بني من امللوك لجنود إال تصلح ال أنفسها من الطوائف هذه ذكرْت
سبعية أنفسهم ألن بهم؛ وأْليق أحوج إليها وهم الحروب ووالة الجيوش وقادة وأمرائهم

آدمية. وصورهم برشية أجسادهم كانت وإن
فإن والتمييز والعلم والرأي العقل وأهل والحكماء والفقهاء العلماء مجالس أما
العاملني، رب وجنود السموات سكان هم الذين املالئكة بأخالق أشبه وسجاياهم أخالقهم

الجماعة؟ عن لينوب هناك إىل نبعثه أن يصلح تُرى فَمن
قد آدم بني من والفقهاء العلماء أرى ولكْن قلَت، فيما امللك أيها صدقَت النمر: قال
الشياطني أخالق من رضوب يف وأخذوا املالئكة، أخالق أنها قلت التي الطريقة هذه تركوا
من ويتجادلون يتناظرون فيما والبغضاء والعداوة والتعصب واملغالبة امُلكابَرة من
ذكرُت ما يفعلون والحكام القضاة مجالس يف نجدهم َمن وهكذا والسفاهة، الصياح
يجب امللك رسول ولكنَّ صدقَت، قال: والعدل، والنصيحة والعقل األدب استعمال وتركوا
األحكام، يف يجنف وال يميل ال كبريًا منصًفا فاضًال خبريًا حكيًما عاقًال رجًال يكون أن
جماعة يف وليس الرسالة، بخصال يفي وزعيًما رسوًال هناك إىل نبعثه أن تُرى فمن

هنا. ها بها يفي َمن الحارضين

يكون أن ينبغي كيف الرسول صفة بيان يف فصل (11)

الرسول؟ يف تكون أن يجب أنها امللك أيها ذكرَت التي الخصال تلك ما لألسد: النمر قال
الكالم بليغ األخالق حسن عاقًال رجًال يكون أن يحتاج أوَّلُها: نََعم، امللك: قال لنا. بيِّنْها
لألمانة، مؤديًا ويقول، يجيب فيما محرتًزا يسمع، ملا حافًظا البيان جيد اللسان فصيح
رأيه من يقول ال الكالم، يف الفضول قليل للرس، كتوًما للحقوق، مراعيًا العهد، حسن
حريًصا يكون وال ًها َرشِ يكون وال امُلرِسل، صالح فيه يرى ما إال له قيل ما غري شيئًا
عيشه لطيب البلد واستوطن مرِسَله وخان جهته إىل مال إليه املرَسل عند كرامة رأى إذا
وأهل وإلخوانه ملرِسله ناصًحا يكون بل هناك، ينالها شهوة أو يجدها كرامة أو هناك
من جرى ما جميع فيعرِّفه مرِسله، إىل برسعة ويرجع الرسالة ويبلغ جنسه، وأبناء بلده
ليس فإنه يناله، مكروه من مخافة رسالته تبليغ يف منه يشء يف يخاف وال آخره، إىل أوله

البالغ. إال الرسول عىل
ال النمر: قال الطوائف؟ هذه من األمر لهذا يصلح تُرى فَمن للنمر: األسد قال ثم
آوى البن األسد قال دمنة، أخو كليلة الخبري والعالم العادل الحكيم إال الشأن لهذا يصلح
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من يشبهه ما قال عنرصه، وأطاب جزاءه، هللا أحسن قال: فيك؟ قال فيما تقول ما
الجماعة، عن وتنوب هناك إىل وتميض تنشط فهل آوى: البن امللك قال والكرم، الفضل
كيف أدري ال ولكن امللك، ألمر وطاعة سمًعا قال: وأفلحَت، رجعَت إذا علينا الكرامة ولك

جنسنا؟ أبناء من هناك أعدائي كثرة مع أصنع وكيف أعمل
إىل استأمنت قد أليس قال: لها؟ ما قال: امللك، أيها الكالب قال: هم؟ َمن امللك: قال

السباع؟! معَرش علينا لهم ُمِعينة وصارت آدم بني
وصارت جنسها أبناء فارقْت حتى عليه وحملها ذلك إىل دعاها الذي ما امللك: قال
غري علم ذلك من أحد عند يكن فلم جنسها؟ أبناء عىل لهم ُمعينة يُشاِكلها ال َمن مع

ذلك. إىل دعاها الذي وما السبب، كان كيف أدري أنا قال: فإنه الذئب،
إىل الكالب دعا إنما امللك أيها نََعم، قال: تعلم. كما لنعلم وبيِّنه لنا، قل امللك: قال
من عندهم وجدت وما األخالق، ومجانسة الطباع مشاكلة ومداخلتهم آدم بني مجاورة
واللؤم ه َ والرشَّ الحرص من طباعها يف وما واملرشوبات، املأكوالت من واللذات املرغوبات
بمعزل، عنه السباع مما آدم بني يف املوجودة املذمومة األخالق من ِجِبلَّتها يف وما والبخل
ومالًحا ومشويٍّا ومطبوًخا قديًدا ومذبوًحا وجيًفا ميتًا اللحمان تأكل الكالب أن وذلك
ودسًما وسمنًا وجبنًا وحامًضا وحليبًا ولبنًا وخبًزا وبقوًال وثماًرا ورديئًا وجيًدا وطريٍّا
بني مأكوالت أصناف ِمن َشاَكَلها وما وكوامخ، وسويًقا وعسًال وناطًفا وشريجا ودبًسا
ه َ الرشَّ من بها فإن كلها، الخصال هذه ومع يعرفها، وال يأكلها ال السباع أكثر التي آدم
مخافًة مدينة، أو قرية يدخل أن السباع من أحًدا ترتك أن يمكنها ال ما والبخل واللؤم
بنات أو آوى بنات من أحد يدخل ربما إنه حتى فيه هي مما يشء يف ينازعها أن
مطروحة ِجيفة يجرَّ أو ِسنَّْوًرا أو ديًكا أو دجاجة منها ليرسق بالليل قرية الحصني أبي
من وتخرجه وتطرده عليه تحمل كيف الكالب فرتى متغرية، ثمرة أو مرمية كرسة أو
إذا ما والطمع والهوان والفقر واملسكنة الذل من بها نرى أيًضا كله هذا ومع القرية،
أو تمرة أو كرسة أو رغيًفا والصبيان والنساء الرجال من آدم بني من أحد يد يف رأى
إىل النظر ويحد برأسه ويحرِّك بذنبه ويبصبص يتبعه وكيف فيها، يطمع كيف لقمة
وكيف برسعة، إليها يعدو كيف بعُد تراه ثم إليه، بها فريمي أحدهم يستحي حتى حدقته
اإلنس يف موجودة املذمومة األخالق هذه وكل غريه، إليها يسبقه أن مخافة بعجلة يأخذها
من جنسها أبناء فارقت أن إىل الكالب دعِت الطباع ومشاكلة األخالق فمجانسة والكالب،

السباع. من جنسها أبناء عىل ُمعينتهم وصارت اإلنس، من واستأنست السباع
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السنانري الذئب: قال السباع؟ من اإلنس إىل املستأِمنة ِمن غريهم وَمن امللك: قال
الطِّباع مشاكلة وهي واحدة العلة قال أيًضا؟ السنانري استأنسِت ولَِم امللك: قال أيًضا،
ما مثل واملرشوبات املأكوالت ألوان يف والرغبة ه َ والرشَّ الحرص من أيًضا بها السنانري ألن

بالكالب.
أن وذلك قليًال، الكالب من حاًال أحسن هي قال: عندهم؟ حالُها كيف امللك: قال
فيُطِعمونها موائدهم وتحرض ُفُرشهم وتحت مجالسهم، يف وتنام بيوتهم تدخل السنانري
املأكوالت. من فرصة وجدت إذا أحيانًا منهم ترسق أيًضا وهي ويرشبون، يأكلون مما

السنانري وبني الكالب وبني ومجالسهم بيوتهم تدخل يرتكونها فال الكالب وأما
بيوتهم من خرجْت ِسنَّْوًرا رأْت إذا الكالب إن حتى شديدة، وعداوة حسد السبب بهذا
نفخت الكالب رأِت إذا والسنانري وتمزقها، وتأكلها تأخذها أن تريد حملة عليها حملت
وعداوة لها، عناًدا ذلك كل وتعظمت وتطاولت وأذنابها شعورها ونفشت وجوهها يف

آدم. بني عند املراتب يف وتنافًسا وبغًضا وحسًدا ومناصبة
قال: السباع؟ جنس من هذين غري املستأِنسة من أيًضا رأيَت َمن للذئب: األسد قال
عىل بل مستأنسني، غري وخاناتهم ودكاكينهم وبيوتهم منازلهم يدخلون والجرذان الفأر

ونفور. وحشة
قال: األلوان، من واملرشوبات املأكوالت يف الرغبة قال: ذلك؟ عىل يحملها فماذا قال:
والِخْلسة اللصوصية سبيل عىل ِعْرس ابن قال: السباع؟ أجناس من أيًضا يُداخلهم َمن
الفهود من األسارى سوى غري، ال قال: يداخلهم؟ َمن غريها وَمن قال: والتجسس،

منها. ُكْره عىل والقرود
الزمان منذ قال: اإلنس؟ إىل والسنانري الكالب استأنسِت متى للذئب: امللك قال ثم

ذلك. ثنا حدِّ ذلك؟ كان كيف قال: هابيل، بني عىل قابيل بنو فيه استظهرْت الذي
فاقتتلوا أبيهم، بثأر قابيل بني من هابيل بنو طاَلَب هابيَل أَخاه قابيُل َقتََل ملا قال:
وساقوا أموالهم، ونهبوا فهزموهم هابيل بني عىل قابيل بنو واستظهرت وتحاربوا،
فأصلحوا واستغنَْوا، وغنموا والجمال، والبغال والخيل والبقر األغنام من مواشيهم
حول وكروشها وأكارعها برءوسها ورموا كثرية حيوانات وذبحوا والوالئم، الدعوات
والخصب الريف كثرة يف جميًعا رغبت والسنانري الكالب رأتْها فلما وُقَراهم، ديارهم

هذا. يومنا إىل ُمعينة معهم وصارْت جنسها، أبناء وفارقْت فداخلتْهم العيش، ورغد
باهلل إال قوة وال حول ال قال: القصة هذه من الذئب ذكره ما األسد امللك سمع فلما
له فقال وتكرارها، الكلمات هذه من واستكثر راجعون، إليه وإنا هلل إنا العظيم، العيل
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والسنانري الكالب مفارقة عىل التأسف هذا وما الفاضل؟ امللك أيها أصابك الذي ما الذئب:
الُحَكماء قالِت ِلَما ولكن منهم، فاتني يشء عىل في تأسُّ ليس األسد: قال جنسها؟ ألبناء
جندهم من املستأمن من رعيتهم وأمر ألمرهم أفسَد وال أرضَّ امللوك عىل يشء ليس بأنه
غفلتهم وأوقات وعيوبهم ورسيرتهم وأخالقهم أرسارهم يعرف ألنه عدوهم؛ إىل وأعوانهم
دقيقة، ومكائد خفية طرقات عىل فيدلُّه رعيتهم، من والخونة جنودهم من والنصحاء

والسنانري! الكالب يف هللا بارك ال وجنودها، للملوك ضارة هذه وكل
الربكة ورفع دعاك، واستجاب امللك أيها عليها دعوتَه ما بها هللا فعل قد الذئب: قال
فحول عليها تجتمع الواحدة الكلبة ألن قال: ذلك؟ كيف قال: الغنم، يف وجعلها نسلها من
أو ثمانية تلد إنها ثم وعناءً، جهًدا والخالص العلق عند الشدة من هي وتَلَقى لتُحبلها،
يف منها يُذبح الُقْطعان من األغنام يف كما املدينة يف وال قطيع الرب يف منها يُرى وال أكثر،
واحًدا سنة كل تُنِتج ذلك مع وهي كثرًة، يُحىص ال ما العدد من والقرى املدن يف يوم كل
لكثرة الِفَطام قبل والسنانري الكالب أوالد إىل تُِرسع اآلفات أن ذلك يف والعلة اثنني، أو
يشء، منها للسباع يعرض ال مما املختلفة األمراض من لها فيعرض مأكوالتها، اختالف

أوالدها. ومن عمرها ِمن ينقص منها الناس وتأذِّي أخالقها سوء إن وكذلك
امللك، حرضة إىل وعونه هللا بركة عىل والربكة، بالسالمة ِرسْ لكليلة: األسد قال ثم

به. أُرسلَت ما وبلِّغ

فصل

فاجتمعت فنادى، ينادي، مناديًا أمر مرغ الشاه وهو الطيور َمِلك إىل الرسول وصل وملا
هللا، إال عددها يُحيص ال كثري عدد والجبل والسهل والبحر الرب من الطيور أصناف عنده
اإلنس مع للمناظرة الجن ملك عند الحيوانات اجتماع من الرسول به أخرب ما فأخَربَهم

والعبودية. الرِّقِّ من عليها َعْوه ادَّ فيما
ومتكلِّميها الطيور فصحاء من هنا ها َمن وزيره: للطاووس مرغ الشاه قال ثم

اإلنس؟ مع املناظرة يف الجماعة عن لينوب هناك إىل نبعثه أن يصلح
الهدهد هنا ها قال: ألعرفهم. يل بيِّنْهم قال: لذلك تصلح جماعة هنا ها الطاووس: قال
الخطيب والُقنَرب املغني والدرج املنادي رَّاج والدُّ الهادي والحمام املؤذِّن والديك الجاسوس
الكدري والقطاء الحارس والَكرِكيُّ الكاهن والغراب البنَّاء والخطاف الحاكي والبلبل
والَوَرشان النائح والفاختة األخرض والشقراق ِبق الشَّ والعصفور امليمون والطِّيَطَوى

181



الثاني) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

القلقي واللَّْقلق الربي والسمان الفاريس والزُّرُزور الجبيل والصقر املكي والِقْمِري الدجيل
البطائحي والُكْرِكي أخوه تيمار وأبو الحزين وَماِلك الكسكوكي والبط البستاني والَعْقَعق

البدوي. والنعامة البحري والغواص األلحان الكثري اللغوي دستان والهزار
وَمن شمائلهم، وأُبِرص إليهم ألنظر واحًدا واحًدا أَِرنِيهم للطاووس: مرغ الشاه قال

نََعم. قال: األمر، لذلك يصلح
الشخص ذلك فهو — السالم عليه — ُسَليْمان النبي صاحب الجاسوس الهدهد أما
كأنه ينقر الربنس رأسه عىل وضع قد الرائحة امُلنِتن ملوَّنة عة مرقَّ الالبس الواقف
معه: خطابه يف لسليمان والقائل املنكر، عن والناهي باملعروف اآلِمر وهو ويركع، يسجد
َوأُوتِيَْت تَْمِلُكُهْم اْمَرأًَة َوَجْدُت إِنِّي * يَِقنٍي ِبنَبٍَإ َسبٍَإ ِمْن َوِجئْتَُك ِبِه تُِحْط َلْم ِبَما ﴿أََحْطُت
َوَزيََّن ِهللا ُدوِن ِمْن ْمِس ِللشَّ يَْسُجُدوَن َوَقْوَمَها َوَجْدتَُها * َعِظيٌم َعْرٌش َوَلَها ءٍ َيشْ ُكلِّ ِمْن
يُْخِرُج الَِّذي هلِلِ يَْسُجُدوا أَالَّ * يَْهتَُدوَن َال َفُهْم ِبيِل السَّ َعِن ُهْم َفَصدَّ أَْعَماَلُهْم يَْطاُن الشَّ َلُهُم

تُْعِلنُوَن﴾. َوَما تُْخُفوَن َما َويَْعَلُم َواْألَْرِض َمَواِت السَّ ِيف اْلَخْبءَ
الحمراء اللحية صاحب الحائط فوق الواقف الشخص ذلك فهو املؤذِّن الديك وأما
كأنه الذنب املنتصب الصفافني الحاجبني املنترش العينني األحمر الرشفات، ذي والتاج
الصالة، بأوقات العارف وحالئله، َحَرمه ألْمِر املراعاة الشديد السخي الَغيُور وهو أعالم،
َحر: السَّ وقت يف أذانه يف القائل وهو املوعظة، الَحَسن للجريان، املنبِّه باألسحار، املذكِّر
تخافون، ال النار وِمن تذكرون، ال والبيل واملوت نائمون! أنتم ما أطول ما هللا، اذكروا
خلقوا إذ وليتهم يخلقوا، لم الخالئق ليَت تشكرون، ال هللا ونَِعم تشتاقون، ال الجنة وإىل

التقوى. الزاد خري فإن وتزوَّدوا اللذات هازم فاذكروا خلقوا، ملاذا علموا
األبَْلق يْن الخدَّ األبيض ، التلِّ عىل الواقف الشخص ذلك فهو املنادي رَّاج الدُّ وأما
النتاج، مبارك األوالد كثري وهو والركوع السجود طول من الظهر املحدودب الجناحني
وبالكفر النَِّعم تدوم بالشكر الربيع: أيام يف لنفسه القائل وهو ندائه، يف املبرشِّ املذكِّر

شعًرا: الربيع أيام يف أيًضا يقول ثم يَِزْدكم، هللا ِنَعم واشكروا النَِّقم، تحلُّ

ش��م��ل ف��ق��د ن��ع��م��ائ��ه ع��ل��ى ح��م��ًدا وج��لَّ ع��زَّ وح��َده رب��ي س��ب��ح��اَن
ف��اع��ت��دل ال��ن��ه��اَر ال��ل��ي��ُل وواَزَن ارت��َح��ل ق��ِد ��تَ��ا وال��شِّ ال��رب��ي��ع ج��اء
ح��ص��ل ال��خ��ي��ر ف��ف��ي ال��َخ��يْ��َر ع��م��ل َم��ن ك��م��ل ق��د ح��وًال األي��ام ودارت
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ووصف آدم بني من والصيادين والجوارح آوى بنات رشَّ اْكِفني اللهم يقول: ثم
مرضاهم. وشهوات واملنفعة التغذية جهة من طباعهم

يف بعيٍد بلٍد إىل ما كتابًا الحامل الهواء يف املحلِّق ذلك فهو الهادي الحمام وأما
شعًرا: وذهابه طريانه يف القائل وهو رسالة،

ال��خ��الن! إل��ى أش��واق��ي ط��ول ي��ا اإلخ��وان! ف��رق��ة م��ن وح��ش��ت��ن��ا ي��ا
األوط��ان إل��ى أرِش��ْدن��ا ي��اربِّ

والريحان، األشجار بني البستان وسط يف املايشبالتبخرت ذلك فهو املغني الدراج وأما
شعًرا: ومواعظه مراثيه يف القائل وهو واأللحان، النََّغم ذوات الِحَسان بأصواته املطرب

ال��ب��س��ت��ان ف��ي األش��ج��ار وغ��ارس ال��ب��ن��ي��ان ف��ي ل��ل��ع��م��ر م��ف��ن��يً��ا ي��ا
اإلي��وان ف��ي ال��ص��در ف��ي وق��اع��ًدا ال��م��ي��دان ف��ي ال��ق��ص��ور وب��ان��ي
ب��ال��رح��م��ن ت��غ��ت��رَّ وال اح��ذر ال��زم��ان نُ��َوب ع��ن وغ��اف��ًال
وال��دي��دان ال��ح��ي��ات م��ج��اور ل��ل��َج��بَّ��ان ال��ت��رح��ال غ��ًدا واذك��ر

ال��م��ك��ان ط��يِّ��ب ع��ي��ش ب��ْع��ِد ِم��ن

رأس عىل الهواء يف املرتفع الذَّنَب صاحب الشخص ذلك فهو الخطيب الُقنَرب وأما
املطِربة األصوات بأنواع امللحن املنرب، عىل كالخطيب النهار أنصاف يف والحصاد الزرع

شعًرا: وتذكاره خطبته يف القائل وهو اللذيذة، النغمات وفنون

وال��ت��ج��ار؟ األرب��اح ذوو أي��ن واألف��ك��ار؟ األل��ب��اب أول��و أي��ن
ب��ال��ِم��ْق��دار ِك��ي��َل ض��ع��ًف��ا س��ب��ع��ون ال��ع��ق��ار ف��ي ال��زراع ح��ب��ة م��ن
األب��ص��ار أول��ي ي��ا ف��اع��ت��ب��روه��ا ��ار غ��فَّ واح��د م��ن م��واه��بً��ا

اليوم يدُخَلنَّها أالَّ قادرين حْرٍد عىل تخاَفتون تَغُدوا وال حصاده، يوَم ه حقَّ وآتُوا
غًدا يجني معروًفا يغرس ومن غبطة، غًدا يحصده خريًا اليوم يزرع َمن مسكني، عليكم
والشجر، كالزرع وأعمالهم كالُحرَّاث، اآلخرة أبناء من والعاملون كاملزرعة الدنيا ربًحا،
والثمار، كالحب الجنة وأهل َراس، الدِّ كأيام البعث ويوم كالبَيْدر، والَقْرب كالحصاد، واملوت
بعضه الخبيث ويجعل الطيب من الخبيث هللا يميز ويومئٍذ والحطب كالتبن النار وأهل
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يمسهم ال بمفازتهم اتقوا الذين ي وينجِّ جهنم، يف فيجعله جميًعا فريكمه بعض، عىل
يحزنون. هم وال السوء

الجثة الصغري وهو الشجرة، تلك غصن عىل القاعد ذلك فهو الحاكي البلبل وأما
الجيِّد اللسان الفصيح ويرسة، يمنة االلتفات الكثري يْن الخدَّ األبيض الَحَركة، الرسيع
ويُكِثر مساكنهم، يف ويُخاِلطهم بساتينهم يف آدم بني يُجاِور األلحان، كثري البَيَان
لهم القائل فهو لهم، تذكاره يف ويعظهم نغماتهم يف ويُحاكيهم كالمهم يف مجاَوبَتَهم
هللا سبحان تحكون! كم هللا سبحان تلعبون! كم هللا سبحان وغفالتهم: لهوهم عند
للخراب أليس تربُّون؟! للبالء أليس تُوَلدون؟! للموت أليس هللا سبحان تسبِّحون! أَال
ويف تموتون؟! غًدا أليس تولعون؟! وكم تلعبون؟! كم تجمعون؟! للفناء أليس تبنون؟!
تََر ﴿أََلْم آدم ابن يا تَْعَلُموَن﴾، َسْوَف َكالَّ ثُمَّ * تَْعَلُموَن َسْوَف ﴿َكالَّ تدفنون؟! الرتاب
َطرْيًا َعَليِْهْم َوأَْرَسَل * تَْضِليٍل ِيف َكيَْدُهْم يَْجَعْل أََلْم * اْلِفيِل ِبأَْصَحاِب َربَُّك َفَعَل َكيَْف
اللهم يقول: ثم َمأُْكوٍل﴾، َكَعْصٍف َفَجَعَلُهْم * يٍل ِسجِّ ِمْن ِبِحَجاَرٍة تَْرِميِهْم * أَبَاِبيَل

غفران. يا ديان يا منان يا حنان يا الجريان، سنانري ورشَّ الصبيان، ولع اكفني
املحذر ي املتوقِّ السواد الالبس الشخص ذلك فهو األنباء، منبئ الكاهن الغراب وأما
الذاهب األسفار، الكثري الطريان الشديد لآلثار، املتتبع الديار، يف للطََّواف باألسحار املبكِّر
ألوحا وإنذاره نعيقه يف القائل وهو الغفالت، أوقات املحذِّر بالكائنات امُلخِرب األقطار، يف
إال القضاء من والخالص املفر أين وبغى، طغى َمن يا البىل احذر النجا، النجا ألوحا

يشاء. كيف يكفيكم السماء رب لعل والدعاء؟ بالصالة
الرجلني القصري الطريان، الخفيف الهواء يف السائح ذلك فهو البناء الخطاف وأما
التسبيح كثري وهو منازلهم، يف ألوالده املربِّي ُدورهم، يف آدم لبني املجاِور الجناحني، الوايف
املصيف األسفار، يف البعيد الذاهب واإلبكار، بالَعِيشِّ واالستغفار، الدعاء كثري األسحار، يف
خالق سبحان ودعائه: وتذكاره تسبيحه يف القائل وهو الحرور، يف واملشتي الرصد يف
والنهار! الليل مولج سبحان األنهار! وُمجري الجبال، ُمرِيس سبحان والقفار! البحار
َمن سبحان األسفار! يف الصاحب هو َمن سبحان بمقدار! واألرزاق اآلجال مقدِّر سبحان
َمْوِضع إىل ورجعنا العباد، ورأينا البالد يف ذهبنا يقول: ثم والديار! األهل يف الخليفة هو

الجواد. الكريم إنه الحمد، فاد، السِّ بعد ونتجنا التِّالد،
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الرقبة الطويل الصحراء، يف القائم الشخص ذلك فهو الحارس الُكْرِكيُّ وأما
يف الحارس صفري له طريانه، يف الذاهب وهو الجناحني، الواِفر الذَّنَب القصري والرجلني،
البحرين! مارج سبحان َيْن! النريِّ ر ُمسخِّ سبحان تسبيحه: يف القائل وهو نوبَتنَْي، الليل
النجدين! هادي سبحان الثقلني! خالق هللا سبحان املغربني! ورب املرشقني رب سبحان
والقفار، الرباري ساكن فهو الكدري، والقطا اثنني! زوجني يشء كل ِمن الخالق سبحان
القائل والتذكار، التسبيح الكثري والنهار، بالليل ويسافر األنهار، إىل الِوْرد بعيد وهو
خالق سبحان املسموكات! السموات خالق سبحان وُصُدوره: وُوُروده وَرَواحه غدوِّه يف
الطالعات! الربوج خالق سبحان الدايرات! األفالك خالق سبحان املدحوَّات، األرضني
منشئ سبحان الذاريات! الرياح مرسل سبحان السيارات! الكواكب خالق سبحان
سبحان الالمعات! الربوق رب سبحان املسبِّحات! الرعود رب سبحان املمطرات! السحب
والنهار الليل مدبِّر سبحان الشامخات! الجبال ُمريس سبحان الزاخرات! البحار رب
سبحان والظلمات! األنوار خالق سبحان والنبات! الحيوانات منشئ سبحان واألوقات!
بعد الباليات الدارسات الرفات العظام ُمْحِيي سبحان والفلوات! البحار يف الخلق خالق

الصفات! بحقائق ووصفه َمْدِحه عن األْلُسن تَِكلُّ َمن سبحان املمات!
الطويل الخدين األبيض املياه عىل القائم ذلك فهو املبارك، امليمون الطيطوى وأما
املبرشِّ الغفالت أوقات يف الليل يف للطيور املحذِّر وهو الروح، الخفيف الزكي الرجلني

تسبيحه: يف القائل وهو والربكات، بالرخص

األق��ط��ار ف��ي ال��ري��اح وم��رس��ل واألن��وار اإلص��ب��اح ف��ال��ق ي��ا
واألن��ه��ار ال��س��ي��ول وم��ج��ري األم��ط��ار ذي ال��س��ح��اب وم��ن��ش��ئ
وال��ث��م��ار ال��ح��ب��وب وم��خ��رج األش��ج��ار م��ع ال��ع��ش��ب وم��ن��ب��ت
ال��غ��ف��ار م��ن ال��رزق ب��س��ع��ة األط��ي��ار م��ع��ش��ر ي��ا ف��اس��ت��ب��ش��روا

الشجرة، غصن عىل القاعد ذلك فهو األلحان، الكثري اللغوي داستان الهزار وأما
شعًرا: وألحانه غنائه يف القائل وهو النغمة، الطيب الحركة الخفيف الجثة الصغري

ال��غ��ف��ران ذي ال��ف��رد ال��واح��د واإلح��س��ان ال��ق��در ذي ل��ل��ه ال��ح��م��د
ال��رح��م��ن ب��م��ن��ة ن��ع��م��ة ك��م واإلع��الن ال��س��ر ف��ي م��ن��ع��ًم��ا ي��ا
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األزم��ان ف��ي ك��ان ع��ي��ش ط��ي��ب ي��ا ال��ج��ري��ان ف��ي ك��ال��ب��ح��ار ت��ف��ي��ض
األغ��ص��ان ع��ل��ى ال��ب��س��ات��ي��ن وس��ط وال��ري��ح��ان ال��رَّْوح ري��اض ب��ي��ن
إخ��وان��ي س��اع��دن��ي أن��ن��ي ل��و ب��األل��وان األش��ج��ار م��ث��م��رة

األل��ح��ان ب��ك��ث��رة ذاك��رتُ��ه��م

ليتناظر هناك إىل نبعثه أن هؤالء من يصلح تُرى َمن للطاووس: مرغ الشاه قال ثم
الجماعة؟ عن وينوب اإلنس مع

عقالء شعراء خطباء فصحاء كلهم ألنهم لذلك؛ يصلح عبيدك كلهم الطاووس: قال
وألحانًا. نغمة وأطيبهم بيانًا وأجودهم لسانًا أفصحهم داستان الهزار أن غري فضالء

فبعثَه. ، وجلَّ عزَّ هللا عىل وتوكل ِرسْ مرغ: الشاه قال
فنادى، مناديَه، أمر الخرب وعرَّفه النحل وهو الحرشات ملك إىل الرسول وصل وملَّا
والُجْعالن والجراجيس والبقِّ والذباب واليعاسيب الزنانري من الحرشات عنده فاجتمعت

والجراد. والذراريح
وال عظم وال ريش له ليس باألجنحة، يطري الجثة صغري حيوان كل هي وبالجملة
والربد املفِرط الحرُّ يُهِلكها ألنه النحل؛ غري كاملة سنة يعيش وال شعر، وال َوبَر وال دفء

الخرب. عرَّفها إنه ثم وصيًفا، شتاء املفرط
اإلنس؟ مناظرة يف الجماعة عن وينوب هناك إىل يذهب أيكم وقال:

الخلقة وعظم الجثة بكرب الرسول: قال علينا؟ اإلنسان يفتخر بماذا الجماعة: قال
والغلبة. والقهر القوة وشدة

ال، الذباب: زعيم قال الجماعة، عن وننوب هناك إىل نمر نحن الزنانري: زعيم قال
هناك. إىل نمر بل ال، الجراجيس: زعيم قال هناك، إىل نمر بل

قال هناك، إىل نمر نحن الجراد: زعيم قال هناك، إىل نمر نحن : البقِّ زعيم قال ثم
هذا يف َرِويَّة وال ِفْكر غري من الِربَاز إىل تبادرت قد الطوائف كل أرى يل ما امللك: لهم
ولَِما وحوله، هللا بقوة بالظفر واليقني — تعاىل — بنرصهللا للثقة الجماعة: قالِت األمر؟!
كان كيف قال: الجبابرة، وامللوك الخالية واألمم الدهور من مىض فيما التجربة من تقدَّم

أخربوني! ذلك؟
— عليه هللا لعنة — النمرود قتل بنية وأضعفنا جثة أصغرنا امللك، أيها البق: قالت
صدقَت. قال: وتكربًا، صولة وأشدهم سلطانًا، وأعظمهم وأطغاهم آدم بني ملوك أكرب
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سيَفه بيده وأخذ الشاكي، سالحه آدم بني من أحد لبس إذا أليس الزنبور: قال
كل عن فتشغله إبرة رأس مثل بُحَمة فيلسعه منا واحد فيَقَدم ابه، ونشَّ وسكِّينَه ورمَحه
سيفه عىل يقدر ال حتى أعصابه وترتبد أعضاؤه وتوهن جلده ويتورم عليه وعزم أراد ما

صدقَت. قال: فرسه؟! لجام أو سكينه أو
وقام رسيره عىل امللك قعد إذا هيبة وأشدهم سلطانًا أعظمهم أليس الذباب: قال
خالئه أو مطبخه من أحدنا فيجيء مكروه، أو أذًى يناله أن عليه شفقة دونه الحجاب
وال ويعذِّبه ولحيته وجهه وعىل ثيابه وعىل الرسير عىل فيقعد والجناحني الرجلني ملوث

صدقت. قال: منا؟! االحرتاز عىل يقدر
املنصوبة وِكَلله ورسيره ودسته مجلسه يف أحدهم قعد إذا أليس الجرجيس: قال
نفسه صفع بنا يبطش أن أراد وإذا سكونه، من ويزعجه فيقرضه ثيابه بني أحدنا يدخل

منه؟! فنفلت رأسه ودقَّ ه بكفِّ خدَّه ولطم بيده،
ذكرتم، مما بيشء األمر يميش الجن ملك حرضة يف ليس ولكن صدقَت، قال:
واالحتجاج التمييز وجودة النظر ودقة واألدب والنصفة بالعدل هناك األمر يميش إنما

منها؟ يشء عندكم فهل باملناظرة، والبيان بالفصاحة
فيما الجماعة فقالت أنصحكم، وأنا بنفيس أسري أنا امللك: قال ثم الجماعة فأطرقِت

ومشيئته. هللا بعون األمر بهذا أقوم أنا النحل: من الحكيم قال ال! امللك: قال
خصمائك عىل وأظفرك ونرصك عليه عزمَت فيما لك هللا خار والجماعة: امللك قال
وحرض الجن ملك عىل َقِدم حتى ورحل وتزوَّد ودَّعهم ثم وعداوتك غلبك يريد وَمن

الحيوان. أصناف سائر من غريه من حرض من مع املجلس

فصل

الخرب، وعرَّفه العنقاء، وهو الجوارح ملك إىل — البغل وهو — الرسول وصل وملا
والبزاة والصقور والعقبان النسور من الجوارح أصناف عنده فاجتمعت مناديه، نادى
يأكل املنقار مقوس مخلب ذي طري وكل والببغاء والبوم والرخم والِحَدأ والشواهني

اللحم.
الجن ملك بحرضة الحيوانات اجتماع من الرسول به جاء وما الخرب عرَّفها ثم
أن الجوارح هذه من يَصلح َمن أترى َكْرَكدَّن: لوزيره امللك قال اإلنس، مع للمناظرة
ليس الوزير: قال اإلنس؟ مع باملناظرة جنسه أبناء من الجماعة عن لينوب هناك إىل نبعثه
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من تنفر كلها الجوارح هذه قال: ذلك؟ لم قال: البوم، غري األمر لهذا يصلح أحد فيها
تجاورهم. وال مخاطبتهم تحسن وال كالمهم تفهم وال منهم، وتفزع اإلنس

وقصورهم الدارسة ومنازلهم العافية ديارهم يف لهم املجاورة قريب فهو البوم وأما
الورع من ذلك مع وفيه املاضية، بالقرون ويعترب القديمة، آثارهم إىل وينظر الخربة،
وربما الليل، ويُحِيي النهار يصوم لغريه، ليس ما والتقشف والتقنُّع والخشوع والزهد
األبيات: هذه ويقول السالفة واألمم املاضية ملوكهم عىل وينوح يذكرهم آدم بني يعظ

خ��ال��ي��ة ال��م��ن��ازل ت��رك��وا ال��م��اض��ي��ة ال��م��ل��وك أي��ن
ه��ي��ه ك��م��ا ال��ك��ن��وز ت��رك��وا ب��ج��ده��م ال��ك��ن��وز ج��م��ع��وا
ب��اق��ي��ه م��ن داره��م ف��ي ت��رى ه��ل إل��ي��ه��م ف��ان��ظ��ر
ب��ال��ي��ه ع��ظ��ام ف��ي��ه��ا دراًس��ا ق��ب��وًرا إال

شعر: أيًضا ويقولون

ي��ه��ج��رون��ا؟ أه��ل��ك ص��ار ل��م��اذا خ��بِّ��ِري��ن��ا َويْ��َح��ك دار ي��ا أال
ب��ِل��ي��نَ��ا وم��ا ب��ل��ي��ِت ق��د ألن��ك ل��ق��ال��ْت ن��ط��ق��ْت ول��و ن��ط��ق��ْت، ف��م��ا

قال: وربما

ف��ع��ل��وا م��ا األح��ب��اب ع��ن تُ��خ��ِب��رن��ي ال��دار س��أل��ُت
رح��ل��وا وق��د أي��اًم��ا ال��ق��وم أق��ام ل��ي ف��ق��ال��ْت
ن��زل��وا م��ن��ازٍل وأي أط��ل��ب��ه��م ف��أي��ن ف��ق��ل��ت
ع��م��ل��وا م��ا وال��ل��ه ل��ق��وا وق��د ال��ق��ب��ور ف��ي ف��ق��ال��ت

أيًضا: قال وربما

ب��ص��ائ��ر ل��ن��ا ال��ق��رون م��ن األول��ي��ن ال��ذاه��ب��ي��ن ف��ي
م��ص��ادر ل��ه��ا ل��ي��س ل��ل��م��وت م��وارًدا رأي��ُت ل��م��ا
واألص��اغ��ر األك��اب��ر يَ��م��ِض��ي ن��ح��وه��ا ق��وم��ي ورأي��ُت
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غ��اب��ر ال��ب��اق��ي��ن م��ن ي��ب��ق��ى وال ال��م��اض��ي ي��رج��ع ال
ص��ائ��ر ال��ق��وم ص��ار ح��ي��ث م��ح��ال��ة ال أن��ي أي��ق��ن��ُت

أيًضا: وقال

ِوَس��اِدي ل��ديَّ م��ح��ت��ض��ر وال��ي��وم رق��ادي أح��سَّ ف��م��ا ال��َخ��ِل��يُّ ن��ام
ف��ؤادي أص��اب ف��ق��د أراه ه��مٌّ ش��ف��ن��ي ول��ك��ن س��ق��م م��ا غ��ي��ر م��ن
م��زاد أرض وب��ي��ن ال��ع��ذي��ب ب��ي��ن ع��ه��دتُ��ه��م األول��ون ال��م��ل��وك أي��ن
زواد أم واب��ن م��ام��ة اب��ن ك��ع��ب م��ق��ي��ل��ه��ا ل��ط��ي��ب ت��خ��يِّ��ره��ا أرض
ش��داد م��ن ال��ش��رف��ات ذا وال��ق��ص��ر وب��ارق ��ِدي��ر وال��سَّ ال��َخ��َوْرن��ق أرض
األوت��اد ث��اب��ت م��ل��ك ظ��ل ف��ي ع��ي��ش��ة ب��أط��ي��ب ف��ي��ه��ا غ��ن��وا ول��ق��د
ون��ف��اد ب��ل��ى إل��ى ي��ص��ي��ر ي��وًم��ا ب��ه ي��ل��ه��ي م��ا وك��ل ال��ن��ع��ي��م ف��إذا
ال��م��ي��ع��اد ع��ل��ى ك��ان��وا ف��ك��أن��ه��م دي��اره��م م��ح��ل ع��ل��ى ال��ري��اح َج��َرِت

ِفيَها َكانُوا َونَْعَمٍة * َكِريٍم َوَمَقاٍم َوُزُروٍع * وَُعيُوٍن َجنَّاٍت ِمْن تََرُكوا ﴿َكْم يقرأ: ثم
اآلية. … َماءُ﴾ السَّ َعَليِْهُم بََكْت َفَما * آَخِريَن َقْوًما َوأَْوَرثْنَاَها َكذَِلَك * َفاِكِهنَي

ال ولكن قال، فيما صدق البوم: قال الَكْرَكدَّن؟ ذكر فيما تقول ما العنقاء: له قال
هناك. إىل املصري يمكن

ويشتموني برؤيتي ون ويتطريَّ يبغضونني آدم بني ألن قال: ذاك؟ لم العنقاء: قال
الخالف لهم أظهرُت وقد رأَْوني إذا فكيف مني، تنالهم أذية وال إليهم ذنب غري من
تدعو والعداوة العداوة، تُنِتج الخصومة من رضب وهي واملناظرة، الكالم يف ونازعتُهم

أهلها. وتهلك الديار تخرب واملحاربة املحاربة، إىل
يحبون آدم بني ملوك إن البوم: قال األمر؟ لهذا يصلح تُرى فَمن للبوم: العنقاء قال
أيديهم عىل ويحملونها ويُكِرمونها وغريها، والشواهني والصقور البزاة من الجوارح

صوابًا. رأيًا لكان إليهم منها بواحدة امللك بعث فلو بأكمامهم، ويمسحونها
البازي: قال عندكم؟ يشء وأي البوم، قال ما سمعتم قد للجماعة: العنقاء قال
وال علم وال وبينهم، بيننا لقرابة آدم بني عىل كرامتنا ليسْت لكن قال، فيما البوم صدق
ذلك كل مكاسبنا، من ويأخذون معائشنا، يف يشاركوننا ألنهم ولكن عندنا، يجدونه أدب
يشتغلون ال والفضول، والبطر واللعب للشهوات واتباًعا ورشًها ذلك، عىل منهم حرًصا
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هم وما ربهم طاعة من لهم الزم هو وملا معادهم أمر إصالح من عليهم واجب هو بما
املعاد. يوم عنه مسئولون

يصلح الببغاء أن أظن البازي: قال األمر؟ لهذا يصلح ترى فَمن للبازي: العنقاء قال
وشيوخهم وعامتهم، وخاصتهم ونساؤهم ملوكهم يحبونها، آدم بني ألن األمر؛ لهذا
يف ويُحاكيهم يقولون، ما منه ويسمعون ويكلمهم وجهالؤهم، وعلماؤهم وصبيانهم

وأقاويلهم. كالمهم
وإني وأخرب، قال فيما صدق قال: البازي؟ قال فيما تقول ما للببغاء: العنقاء فقال
املعاونة إىل محتاج ولكني وعونه وقوته هللا بحول الجماعة عن وأنوب هناك إىل ذاهب
بالنرص منه والسؤال هلل الدعاء قال: تريد؟ ماذا العنقاء: له قال الجماعة، ومن امللك من

الجماعة. نِت وأمَّ بالنرص امللك له فدعا والتأييد،
بال وتََعب ونََصب فعناء مستجابًا يكن لم إذا الدعاء إن امللك «أيها البوم: قال ثم
قال ينجح، لم الرشائط مع الدعاء يكن لم فإذا نتيجة واإلجابة لقاح الدعاء ألن فائدة؛
وأن كاملضطر، القلوب وإخالص الصادقة، النية قال: املستجاب؟ الدعاء رشائط فما امللك:
صدقَت الجماعة: قالت واملعروف، والرب، والصدقة، والتوبات والصالة الصوم، يتقدَّمه

العابد.» العالم الحكيم الزاهد أيها قلَت فيما وبررَت
وقعنا ما الطيور معرش ترون أما الحضور: الجوارح من للجماعة العنقاء قال
منهم ديارنا بُْعد مع إلينا األمر بلغ حتى الحيوانات؟! وتعذيبهم آدم بني جور من فيه
ورسعة قوتي وشدة وَخْلقي جثتي عظم مع فأنا مداخلتهم! وتركنا إياهم ومجانبتنا
الَكْرَكدَّن أخي وهكذا والجبال، والبحار الجزائر إىل منهم وهربُت ديارهم تركُت طرياني
من نتخلص لم ثم رشهم، من للسالمة طلبًا ديارهم ِمن وبعد والقفار، الرباري لزم
يختطف أن منا أحد أراد ولو واملحاكمة، واملحاججة املناظرة إىل أحوجونا حتى هم رشِّ
األرشار يجاوروا أن األحرار شيم من ولكن عليهم، قادرين لُكنَّا كثريًا، عدًدا منهم يوم كل
ويبعدون يرتكونهم بل فعلهم، مثل يفعلوا وال أفعالهم، سوء عىل ويكافئوهم ويعاملوهم
يف القلب وراحة املنفعة يجر وبما بمصالحهم ويشتغلون ربهم إىل ويَِكلونهم عنهم

املعاد.
الطريق! فهديتُهم عندي، الرياح طرحتْه البحر يف مركب من وكم العنقاء: قال ثم
ربي ملرضاة طلبًا ذلك كل والجزائر! السواحل إىل فأنجيتُه املركب به ُكرس غريق وكم
إيلَّ، إحسانه عىل له فشكًرا الجثة، وكرب الِخْلقة ِعَظم من أعطاني التي للنعمة وشكًرا

النصري. ونعم املوىل ونعم وُمعيننا حسبنا وهو
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فصل

مناديه، نادى الخرب وعرَّفه التِّنِّني، وهو البحر حيوان ملك إىل الرسول وصل ملَّا ثم
والدالفني والتماسيح والكواسج التنانني من البحرية الحيوانات أصناف إليه فاجتمعْت
األصداف وذوات والضفادع والسالحف والكرازنك والرسطانات والسموك والحيتان
قاله وما الخرب فعرَّفها واألشكال، األلوان مختلفة صورة سبعمائة نحو وهي والفلوس،
بالشدة أم الجثة أبكرب غريهم؟ عىل آدم بنو يفتخر بماذا للرسول: التنني قال ثم الرسول،
نفخة ونفخُت هناك إىل ذهبُت منها بواحدة افتخارهم كان إن والغلبة؟ بالقهر أو والقوة

فبلعتُهم. نفيس برجوع جذبتُهم ثم آخرهم، إىل أولهم من أحرقتُُهم واحدة
وغرائب العلم وفنون العقل برجحان ولكن ذلك، من بيشء يفتخرون ال الرسول: قال

النفس. وذكاء والروية والتمييز والفكر الصنائع ة ودقَّ الِحيَل ولطائف األدب
بني أن تعلم ألسَت امللك، أيها نََعم، قال: ألعلمه، منها شيئًا يل صف التنني: قال
األمواج الكثرية املظلمة الزاخرة البحار قرار إىل وحكمهم وعلومهم بِحيَلهم ينزلون آدم
إىل ويصعدون الحيلة يُعِملون وهكذا واملرجان، الدرر من الجواهر هناك من ليستخرجوا
العجلة يعملون بالحيلة وهكذا والعقبان، النسور منها فيُنِزلون الشامخة الجبال رءوس
الثقال األحمال عليها يحملون ثم وأكتافها، الثريان صدور يف ويشدونها الخشب من
والقفار الرباري ويقطعون املرشق، إىل املغرب ومن املغرب، إىل املرشق من وينقلونها

واملفاوز.
بها ويقطعون األمتعة فيها ويحملون واملراكب السفن يبنون والحيلة بالعلم وهكذا

األقطار. البعيدة البحار سعة
األرض وعمق التالل ومفازات الجبال كهوف يف يدخلون والحيلة بالعلم وهكذا

ذلك. وغري والنحاس والحديد والفضة والذهب املعدنية الجواهر منها فيخرجون
أو جزيرة شط عىل أو بحر ساحل عىل أحدهم نصب إذا والحيلة بالعلم وهكذا
التنانني معرش يا منكم آالف عرشة تقدر لم لعبة أو صنًما أو طلسًما نهر رشعة عىل
امللك أيها ليس ولكن املكان، ذلك من تقرب أو هناك تجتاز أن والتماسيح والكواسج
والغلبة بالقهر ال البينة والحجة الحكومة يف واإلنصاف العدل إال الجن ملك بحرضة

والحيلة. واملكر
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تََرْون؟ ماذا تسمعون؟! أال جنوده: ِمن حوله مَلن قال الرسول مقالة التنني سمع وملا
إخوانه من الجماعة عن وينوب اإلنس فيناظر هناك إىل يذهب أيكم تقولون؟ يشءٍ وأي

جنسه. وأبناء
أعظمها ألنه هو؛ األمر بهذا البحر حيوان أوىل الحوت الغرقى: منجي الدلفني له قال
بدنًا، وأملسها بياًضا، وأنقاها برشة، وأنظفها صورة، وأحسنها جسًما، وأكربها ِخْلقة،
من جنسها أبناء من كان ومن ونتاًجا، عدًدا وأكثرها سباحة وأشدها حركة وأرسعها
والسواقي، والجداول والعيون والبطائح واألنهار البحار منها امتألت قد إنه حتى السموك
بطنه يف وآواه لهم نبيٍّا أجار حيث آدم بني عند بيضاء يد أيًضا وللحوت وكباًرا، صغاًرا

الحوت. ظهر عىل األرض مستقر أن ويعتقدون يرون أيًضا واإلنس مأمنه، إىل وردَّه
ال ولكن قال، ما كل يف صدق قال: الدلفني؟ قال فيما ترى ماذا للحوت: التنني قال
ناطق لسان وال بهما أميش رجالن يل وليس أخاطبهم وكيف هناك؟ إىل أذهب كيف أدري
يصرب ألنه األمر؛ لهذا يصلح السلحفاة أن أرى ولكن واحدة؟ ساعة املاء عن يل صرب وال
يف يتنفس كما الهواء يف ويتنفس البحر، يف يعيش كما ويعيش الرب يف ويرعى املاء عن
األذى عىل صبور وقور حليم العضو، جيد الظهر، صلب البدن، قوي هذا مع وهو املاء،

األثقال. محتمل
لهذا أصلح ال ولكني الحوت، صدق قال: قال؟ فيما ترى فما للسلحفاة: التنني قال
لهذا يصلح طان َ الرسَّ ولكن أخرس، الكالم وقليل بعيد والطريق امليش ثقيل ألني األمر؛
ذو العضِّ شديد املخالب حادُّ العْدو رسيع امليش جيد األرجل كثري ألنه والشأن؛ األمر

ع. متدرِّ مقاتل الظهر صلب األسنان كثري حداد وأظافر فكَّنْي
السلحفاء؟ ذكر فيما ترى ماذا للرسطان: التنني قال

صورتي، ج وتعوُّ خلقتي عجيب مع هناك إىل أذهب كيف أدري ال ولكن صدق، قال:
ذلك؟ كيف التنني: قال هناك، شهرة أكون أن أخاف

مشقوقتان وفكَّاه صْدره يف فمه كتَفيْه، عىل عيناه رأس، بال حيوانًا يََرْوني ألنهم قال:
رصاص، من كأنه وظهره جانبه ويميشعىل ة معوجَّ مقوسة أرجل ثماني وله جانبني، من
أظن الرسطان: قال هناك؟ إىل ه يُوجَّ أن األمر لهذا يصلح ترى فَمن صدقَت، التنني: قال
العْدو، رسيع امليش، جيد األرجل، شديد الخلقة، طويل ألنه األمر؛ لهذا يصلح التمساح أن
ملطلبه، الرصد شديد النظر، مهيب البدن، قوي األسنان، كثري اللسان، طويل الفم، واسع

الطلب. ويف املاء يف غواص
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أصلح ال ولكني صدق، قال: الرسطان؟ ذكر فيما تقول ماذا للتمساح: التنني قال
بالقهر هناك ليس األمر وإن ار، غدَّ فرَّار مختلس وثَّاب ضجور غضوب ألني األمر؛ لهذا
يف واإلنصاف والعدل والبيان، والفصاحة والتمييز والعدل والوقار بالحلم ولكن والغلبة،

الخطاب.
يصلح الضفدع أرى ولكني الخصال، هذه من شيئًا أتعاَطى ولسُت التمساح: قال
ويف والنهار بالليل والتهليل التسبيح كثري َوِرع صبور، وقور حليم ألنه األمر؛ لهذا
وله منازلهم، يف آدم بني يُداِخل وهو واإلبكار، بالعيش والدعاء الصالة كثري األسحار،
الرحمن خليَل إبراهيَم النمروُد َطَرَح يوَم إحداهما: مرتني؛ بيضاء يد إرسائيل بني عند
أخرى: ومرة لتطفأ، إبراهيم عىل النار يف فيصبه بفيه املاء ينقل كان فإنه النار، يف
اللسان، فصيح ذلك مع وهو فرعون، عىل له معاونًا عمران بن موىس أيام كان فإنه
يف يعيش الذي الحيوان من وهو والتكبري، والتهليل والتسبيح الكالم كثري البيان جيد
وعينان مقنع، مدور رأس وله جميًعا، والسباحة امليش ويحسن والبحر، الرب ويأوي املاء،
مربًعا، ويقعد رسيًعا، ومتقفًزا متخطيًا ويميش مبسوطان، وكفان وذراعان براقتان

منه. يخافون وال يَخافهم وال آدم بني منازل ويدخل
هناك، إىل أمر أنا صدق، قال: التمساح؟ ذكر فيما ترى ماذا للضفدع: التنني قال
بالنرص هللا تدعو أن أريد ولكني أجمع، املاء وحيوان إخواننا من الجماعة عن وأنوب
كما قال املستجاب؟ الدعاء يكون كيف التنني: قال مستجاب، بدعاء والدعاء والتأييد
جميًعا هللا فَدَعوا صدق، نََعم، قالوا: الفصل، هذا قبل الذي الفصل يف للعنقاء البوم ذكر

الجن. ملك عىل وقدم عنهم وسار وودَّعوه، له والتأييد بالنرص

لهم ورحمته الهوام عىل الثعبان شفقة بيان يف فصل (12)

فاجتمعْت مناديه، نادى الخرب وعرَّفه الثعبان، وهو الهوامِّ، ملك إىل الرسول وصل وملَّا
والدخاالت والجرارات والعقارب والحيات األفاعي مثل الهوام، من الحيوانات أصناف إليه
والنمل والعناكب وروان وبنات والخنافس والعظايا والحرابي أبرص وسام والصنب
يف يتكون مما الديدان والرصارصوأصناف والفار والسوالك والقمل والرباغيث والجنادب
وجوف الشجر وقلوب الحبوب لبِّ يف يتكون أو األشجار رءوس عىل يدبُّ أو العفونات
الشجرة ثمرة يف أو الثلج يف أو الخلِّ يف يتولَّد الذي والحيوان واألََرضة الكبار الحيوانات
واألهوية، والظلمات املغارات يف يدب وما الطني، يف أو الرسقني يف يتولَّد وما والسوس،
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رها وصوَّ كلها خلقها الذي هللا إال يعلمها وال عدد يُحِصيها ال ملكها عند كلها فاجتمعْت
ومستودَعها. مستقرَّها ويعلم ورزقها

منها متعجبًا بقى األشكال وأصناف الصور عجائب من وهي إليها امللك نظر فلما
بنية وأضعفها جثة وأصغرها عدًدا الحيوانات أكثر هي فإذا فتَّشها، ثم طويلة، ساعة
األفعى: لوزيره الثعبان قال ثم أمرها، يف متفكًرا وبقى وشعوًرا، وحواسَّ حيلة وأقلها
عمٌي بكٌم صمٌّ أكثرها فإن للمناظرة؟ هناك نبعثه أن الطوائف هذه من يصلح ترى َمن
شعر وال أبدانها عىل ريش وال مخلب وال منقار وال جناحني وال رجلني وال يدين بال
مساكني فقراء ضعفاء َحْرسى ُحفاة ُعراة أكثرها وإن فلوس، وال صوف وال وبر وال
عليها، قلبُه ورقَّ ورأفة وشفقة وتحنُّن عليه رحمة وأدركتْه قوة، وال حول وال حيلة بال
الخلق، خالق يا دعائه: يف وقال دعا ثم السماء، إىل نظر ثم الحزن، من عيناه ودمعْت
ويا األعىل، باملنظر هو َمن ويا الراحمني، أرحم ويا األمور، مدبر ويا الرزق، باسط ويا
رها مصوِّ وأنت ورازقها، خالُقها أنَت وأخَفى، َّ الرسِّ يعلم َمن ويا ويرى، يسمع هو َمن
ومعينًا وناًرصا وحافًظا وليٍّا ولنا لها ُكْن وُمِميتها، وُمحِييها وُمِعيدها وُمبِدئها ومدبِّرها
فصيح، بلسان كلها فنطقْت العظيم، العرش رب ويا الراحمني، أرحم يا ومرشًدا وهاديًا

العاملني. رب آمني آمني وقالت:

الرصرصوحكمته خطبة بيان يف فصل (13)

وجنوده رعيته عىل والرحمة والرأفة التحنُّن من الثعبان أصاب ما الرصرص رأى فلما
بمزماره، وزمر أوتاره، وحرك منه، بالقرب حائط إىل ارتقى جنسه وأبناء وأعوانه
نحمده، هلل الحمد فقال: له، والتوحيد هلل بالتحميد لذيذة ونغمة وألحان بأصوات وترنم
الديان! املنان الحنان هللا فسبحان الدائمة، وآالئه السابغة نعمائه عىل ونشكره ونستعينه
الجالل ذو القيوم، الحي والروح، املالئكة رب قدوس، سبوح األحد الواحد سبحان
ذوات والجواهر واألزمان، األماكن قبل والربهان، واآليات العظام، واألسماء واإلكرام،
حني غيبه وأرسار بوحدانيته متوحًدا بنوره محتجبًا تحته، ماء وال فوقه هواء ال الكيان،
والخفي يشء، لكل ذاته إىل بالنسبة الظاهر فسبحان مدحية، أرض وال مبنية سماء ال
نوًرا أبدع ثم وأراد قدَّر، شاء كما وقدَّر ودبَّر قىض ثم يشء، كل عن ذاته إىل بالنسبة
العقل فهو فكان، كن، بقوله: بل مة، متوهَّ صورة من وال متهيئة َهيُوَىل من ال بسيًطا
عىل بها استعانة وال وحدته يف كانت لوحشة ال الخالئق خلق واألرسار، العلم ذو ال الفعَّ
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لقضائه، مردَّ وال لحكمه ب معقِّ ال يريد، ما ويحكم يشاء ما يفعل ولكن أموره، من أمر
الحساب. الرسيع وهو

ما يغمك ال الطوائف، هذه عىل املتحنِّن الرءوف الرحيم املشِفق امللك أيها قال: ثم
هللا فإن حيلتها، وقلة وفقرها وعمرها جثتها وصغر الطوائف هذه أبدان ضعف من ترى
أطفالها عىل املشِفقة الوالدة من وعليها بها الراحمني أرحم هو ورازقها خالُقها هو الذي
املختلفة الحيوانات خلق ملا — ثناؤه جلَّ — الخالق أن وذلك أوالده، عىل الرحيم األب ومن
الخلقة عظيم الجثة كبري بني ما شتَّى منازل عىل مراتبها ورتَّبها األشكال مفنَّنة الصورة
بينهما ساوى الحيلة قليل البنية ضعيف الجثة صغري بني وما القوة، شديد البنية قوي
ات، املرضَّ بها وتُدَفع املنافع، بها تُتناَول التي واألدوات اآلالت من الجزيلة املواهب يف

العطية. يف متكافئة فصارْت
ليدفع الشديدة، والقوة القوية والبنية العظيمة الجثة الفيل أَعَطى ملا أنه ذلك مثال
أعطى الطويل بخرطومه املنافع ويتناول الصالب، الطوال بأنيابه نفسه عن املكاره
ورسعة اللطيفني، الجناحني ذلك من عوًضا البنية الضعيفة الجثة الصغرية البقة أيًضا
هذه يف والكبري الصغري فصار بخرطومها، الغذاء وتتناول املكاره، من فتنجو الطريان،
الباري الخالق ثمر فهكذا متساوية، املرضة بها وتُدَفع املنفعة، بها تُجرُّ التي املواهب
أن وذلك حرسى، حفاة عراة تراها اللواتي الفقراء الضعفاء الطوائف لهذه واملصور
من مصالحها أمر كفاها تراها التي األحوال هذه عىل خلقها ملا — ثناؤه جلَّ — الباري

عنها. املرضة دفع أو املنفعة جر
وأضعف جثة منها أصغر كان ما ترى فإنك أحوالها، واعترب وتأمل امللك، أيها فانظر
غريها، عن املكاره دفع يف روًعا وأسكن جأًشا، وأربط بدنًا أروح كان حيلة وأقل بنية
أعظم هو مما مؤنة وأخف املنافع وجر املعاش طلب يف اضطرابًا وأقل نفًسا أطيب وكان

حيلة. وأكثر بنية وأقوى جثة
تدفع القوة الشديدة البنية القوية منها الكبار وجدَت تأملَت إذا ترى أنك ذلك بيان
وأمثالها والجواميس والفيلة كالسباع والجلد والقوة والغلبة بالقهر املكاره نفسها عن
عن تدفع ما فمنها القوة، الشديدة الخلقة العظيمة الجثة الكبرية الحيوانات وسائر
حمر من وغريها واألرانب كالغزالن العدو ورسعة والهرب بالفرار والرضر املكاره نفسها
فيه، والسباحة املاء بالغوصيف ومنها كالطيور، بالجو والتخلف بالطريان ومنها الوحش،
والنمل كالفأرة والثقب األجحرة يف واالختفاء بالتحصن واملضار املكاره تدفع ما ومنها
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يَْشُعُروَن﴾، َال َوُهْم َوُجنُوُدُه ُسَليَْماُن يَْحِطَمنَُّكْم َال َمَساِكنَُكْم ﴿اْدُخلُوا تعاىل: قال كما
قالت: دخلْت فلما النملة بإحضار أَمَر ذلك — السالم عليه — سليمان سمع ملا وقيل

قولها. من سليمان ب فتعجَّ منه، احرتزُت فيما وقعُت إني هللا، نبي يا عليك سالٌم
ألسِت وجنوده؟ سليمان يحطمنكم ال قلِت: ملاذا النملة: سأل ه كفِّ عىل وضعها فلما
شيئًا هذا من سمعِت فلو جنودي؟! تَظِلم أن أْرىض وال أحًدا؟ أظلم ال أني تدرين
وال بجائر لسُت أني تعلمني ألسِت منه؟ احرتزُت فيما وقعُت إني قلِت: وملاذا فأخربيني،
اإلشارات بتلك أريد إني هللا، معاذ النملة: قالت هذا؟ قلِت فلم تعاىل؟! هللا خلق عىل ظالم
الزينة من بعدك من ألحد يكون ال ملًكا أعطاك هللا أن بذلك أريد لكنِّي فهمَت، حسبما
بالنظارة يشتغلون وال البيوت، من يخرجون ال أنهم أْجل ِمن وناديُت واإلنصاف، والعدل
ألبسه قد ما ومنها املعنى، هذا إىل اإلشارة بذلك أردُت — تعاىل — هللا ذكر عنهم ليفوت
من األصداف وذوات والحلزون والرسطان كالسلحفاة الجزلة الثخينة الجلود من هللا
أبدانها تحت رءوسها بإدخال نفسها عن والرضر املكاره تدفع ما ومنها البحر، حيوان

كالقنفد.
إليه ويهتدي إليه يصل ما فمنها واملنافع املعائش طلب يف تصاريفها فنون أما

والعقبان. كالنسور الطريان وشدة النظر بجودة
وغريها. والخنافس والجعالن كالنمل الشم بجودة ومنها

املاء. حيوان من وغريها كالسمك الذوق بجودة إليه ويصل يهتدي ما ومنها
الطوائف هذه الحكيم الباري منع وملا كالنرس، واألوصاف االستماع بجودة ومنها
واألدوات اآلالت هذه الحيلة القليلة والبنية القوى الضعاف الجثة الصغار والحيوانات
يف جعلها أنه وذلك الهرب، وأسباب الطلب مئونة وكفاها بها َلَطف وجودتها والحواس
الحيوانات أجواف يف وإما النبات حب يف وإما الثِّقاب يف إما َحِريزة، وأماكن َكِنينة مواضع
يف وجعل حواليها، وموادها بها، ا مختصٍّ غذاءها وجعل الرسقني، يف أو الطني يف أو الكبار
يُحِوجها ولم ألجسادها، ية املقوِّ ألبدانها املغذِّية الرطوبات بها تمتص جاذبة قًوى أبدانها

الهرب. إىل وال الطلب إىل
أسنانًا وال يفتح، فًما وال تتناول، يدين وال تميش ِرْجلني لها يَخلق لم هذا أجل فِمن
معدة وال قانصة وال فيها، تنقع حوصلة وال يزدرد، َمِريٍّا وال يبلع، حلقوًما وال تمضغ،
الدم، ي تصفِّ كبًدا وال للثقل مصارين وال أمعاء وال فيها، الكيموس ينطبخ كرًشا وال
وال كليتني وال اللطيفة، تجذب مرارة وال الغليظة، الكيموس فضالت تجذب طحاًال وال
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للحس، الدماغ من أعصابًا وال للنبض، فيها الدم يجري أوراًدا وال البول، تجذب مثانة
عناء وال عالج وال دواء إىل تحتاج وال املؤلِمة، والِعَلل املزمنة األمراض لها تعرض وال
فسبحان القوة، الشديدة البنية العظيمة الجثة الكبرية للحيوانات تَعِرض التي اآلفات من
فله والنصب، التعب من وأراحها املئونة وهذه املطالب، هذه كفاها الذي الحكيم الخالق

آالئه. وحسن نعمائه وعظيم مواهبه جزيل عىل والثناء والشكر واملنة الحمد
من فيك هللا بارك الهوام: ملك الثعبان له قال الخطبة، هذه من الرصرص فرغ فلما
جعل الذي هلل والحمد أبلغك! ما واعٍظ، وِمن أعلمك! ما مذكِّر، وِمن أفصحك! ما خطيب،
الثعبان: له قال ثم الفصيح، املتكلِّم الفاضل الحكيم هذا مثل الطائفة هذه أجناس يف
للملك وطاعًة سمًعا نََعم، قال: اإلنس، مع املناظرة يف الجماعة عن فتنوب هناك إىل امِض
والحيات، الثعبان رسول أنك عندهم تذكر ال ذلك: عند الحية قالِت لإلخوان، ونصيحة
كامن، وحقد قديمة عداوة الحيات وبني آدم بني بني ألن قالت: ذلك؟ ولَِم الرصرص: قال
فإنه َخَلَقها؟! ِلَم فيقولون: ربهم عىل يعرتضون اإلنس من كثريًا إن حتى قْدره، يُقَدر ال
يقولون ولَِم الرصرص: قال كله، رضر بل حكمة، وال فائدة وال منفعة خلقها يف ليس
الحيوانات هالك إال منفعة فيه ليس فإنه فكَّيْها، بني الذي السمِّ أْجل ِمن قالت: ذلك؟
ال قالت: ثم ومضارِّها، ومنافعها األشياء حقائق بمعرفة منهم جهل ذلك كل وموتها،
إىل ملوكهم أحوج حتى ذلك عىل وعاقبهم بها أبالهم — ثناؤه جلَّ — هللا فإن جرم؛
واعتربوا فكَّروا أنهم فلو إليها، الحاجة لوقت الخواتم فصوص تحت سمومها اقتناء
يف السموم منفعة عظيم وعرفوا ذلك، لهم لتبنيَّ أمورها وتصاريف الحيوانات أحوال
ذلك قالوا ملا عرفوها ولو فيها، الفائدة وما — تعاىل — الباري َخَلَقها ِلَم األفاعي فكوك
هالك سبب خلق لو — تعاىل — الباري ألن مصنوعاته؛ أحكام يف ربهم عىل اعرتضوا وال
األقدمني األطباء أن وذلك السموم؛ تلك لدفع سببًا لحومنا لجعل بصاقنا يف الحيوانات
ولكن السم، لتُقاِوم الرتياق يف لحومنا فأدَخلوا سموَمنا، تُقاِوم قوة لحومنا يف وجدوا قد

يشكرون. ال الناس أكثر
قالت منها، علم عىل لنكون وعرِّفنا أخرى، فائدة الحكيم أيها أِفْدنا الرصرص: قال
التي الحيوانات هذه خلق ملا الحكيم الباري بأن اعلم الفاضل، الخطيب أيها نََعم، الحية:
لتدفع أو املنفعة لتجرَّ وآالت أدوات منها جنس كل أعَطى إنه وقلَت خطبتك يف ذكرتَها
بعد فيها الكيموس فينضج قانصة، أو كرًشا أو حارَّة َمِعدًة بعضها فأعطى ة، املرضَّ
وال كرًشا وال قانصة وال حارة معدة الحيات يُعِط ولم لها، غذاءً ويصري الشديد املضغ
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من تأكل ملا منضًجا حارٍّا ا سمٍّ منها عوًضا فكَّيْها يف جعل فإنه اللحوم، تمضغ أرضاًسا
ذلك من قلَّبْت فكَّيْها بني وحصلت الحيوانات جثة عىل قبضْت إذا أنها وذلك اللحمان،
السم هذا يكن لم فلو وتستمرئها، وتزدردها وتبلعها ساعتها، من ملضغها عليها السم
بقي وما آخرها، عن وهلكت ا ورضٍّ جوًعا وملاتت غذاء، لها حصل وال األكل استمرأت ملا

ديار. يف منها أحد
وما للحيوان؟ الحيات منفعة فما السم، منفعة يل تبنيَّ قد لعمري، الرصرص: قال

الهوام؟ بني األرض يف وكونها ِخْلقتها يف والفائدة الحكمة
التنني كون وكمنفعة والبهائم، واألنعام الوحوش بني وكونها السباع كمنفعة قالت:

الطيور. يف والجوارح والعقبان النسور وكمنفعة والتماسيح، والكواسج البحر يف
الخلق أبدع — ثناؤه جلَّ — هللا إن نََعم، قالت: بيانًا، زيديني الرصرص: قال
لها وجعل ببعض، بعضها الخالئق قوام فجعل بمشيئته، األمور ودبَّر بقْدرته، واخرتعه
ربما ولكن العموم، ونفع الكل، وصالح الحكمة إتقان من فيها رأى ملا وأسبابًا علًال
ولكن ًدا، تعمُّ الخالق من بقصد ال لبعض، وفساد آفات واألسباب العلل جهة من يعرض
واآلفات الفساد من منها يكون بما علمه يمنع ولم يكون، أن قبل يكون بما السابق بعلمه

الفساد. من أكثر والصالح أعمَّ فيه النفع كان إذ يخلقها؛ أن
جعل الكواكب وسائر والقمر الشمس خلق ملا — وجلَّ عزَّ — هللا أن ذلك بيان
القلب محل العالم من ومحلها بحرارتها، للكائنات وسببًا وحياة للعاَلم، رساًجا الشمس
الحياة سبب هي التي البدن أطراف سائر إىل الغريزية الحرارة منه تنبثُّ البدن من

الجملة. وصالح
منها يعرض ربما ولكن للعموم، والنفع للكل وصالح حياة الشمس حكم وهكذا
وصالح العموم نفع جنب يف مغفوًرا ذلك فيكون والنبات الحيوانات لبعض وفساد تلف

الكل.
العموم، ونفع العالم لصالح خلقها الفلك، كواكب وسائر وامِلرِّيخ ُزَحل حكم وهكذا

برد. أو حر إفراط من املناحس األحيان بعض يف لها يعرض كان وإن
والنبات الحيوان من العباد وصالح البالد، لحياة هللا يرسلها األمطار حكم وهكذا

والنبات. الحيوانات لبعض وهالك فساد منها يكون ربما كان وإن واملعادن،
كل والجراد، والحرشات والهوام والتماسيح والتنني والسباع الحيات حكم وهكذا
يعرض ولئال والهوام، الجو ليصفو الكائنة والعفونات الفاسدات املواد من هللا خلقه ذلك
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وهالك للوباء أسباب ذلك من ويكون الهواء فيتعفن املتصاعدة البخارات من الفساد لها
واحدة. دفعة كلها الحيوانات

والحداد البزاز دكان يف تكون ال والخنافس والبق والذباب الديدان أن ذلك بيان
والرسقني، السماد يف أو الدباس أو اللبان أو السمان أو القصاب دكان يف بل والنجار،
الهوا وَصَفا بها وتغذَّت فيها ما امتصت العفونات تلك من — تعاىل — هللا خلقها فإذا
منها، أكرب هو ملا وأغذية مأكولة الصغار الحيوانات تلك تكون ثم الوباء، من وَسِلم منها
ال فَمن فائدة، وال نفع بال شيئًا يصنع ال أنه — جاللُه جلَّ — الخالق حكمة من وذلك
ذلك كل فيها؟ النفع وما خلقها؟ ِلَم فيقول: ربه عىل يعرتض فربما النَِّعم هذه يعرف
َجَهَلة بأن سمعنا وقد ربوبيته، يف وتدبريه صنعته أحكام يف ربه عىل واعرتاًضا منه جهًال
أحوال واعتربوا فكروا أنهم فلو القمر، فلك تتجاوز لم الباري عناية بأن يزعمون اإلنس

بالسوية. وكبريها الخلقة لصغري شاملة العناية أن لهم وتبنيَّ لعلموا املوجودات
علوٍّا عال الظاملون يقول عما هللا تعاىل تعاىل، هللا حق يف والبهتان الزور قالوا وملَّا

الرسل. من الكالم انقىض فبهذا ولكم. يل هللا وأستغفر هذا قويل أقول كبريًا.

فصل

ونادى القضاء، لفصل امللك وقعد اآلفاق، من الحيوانات زعماء وردت الغد كان وملا
امللك ألن تُقىض؛ الحاجات فإن فليحرض؛ حكومة له َمن أال مظلمة؟ له َمن أال املنادي:
وُحَكماؤها، وحكَّامها وعدولها وفقهاؤها الجن قضاة وحرضْت القضاء، لفصل جلس قد
يَمنة ت فاصطفَّ والحيوانات، واإلنس الجن من اآلفاق من الواردة الطوائف وحرضت

والسالم. بالتحية له ودعت امللك، أمام ويَرسة
وفنون الصور واختالف الحيوانات أجناس من فرأى ويرسة يمنة امللك نظر ثم

ساعة. منه بًا متعجِّ وبقي والنغمات، واألصوات واأللوان األشكال
وجعل بقدرته! الحيوانات وأوجد برحمته! األشياء خلق الذي سبحان قال: ثم
وبعضها الجثة، صغري وبعضها الجثة كبري وبعضها خسيًسا وبعضها رشيًفا بعضها
وبعضها املاء، يف بعضها ومقر الهواء، يف بعضها مقرَّ وجعل أخرس، وبعضها نطق ذو
ما سبحانك! باطًال، هذا خلقَت ما ربنا واملغارات، والكهوف والجبال والقفار الرباري يف

شأنك! أعظم
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العجيبة الخالئق هذه ترى أال له: فقال الجن فالسفة من حكيم إىل امللك التفت ثم
الرحمن؟! خلق من الشان

متعجب وامللك قلبي، بعني صانعها وأشاهد رأيس، بعني أراها امللك، أيها نََعم قال:
ويربِّيها وبرأها وأنشأها خلقها الذي الحكيم الصانع حكمة من متعجب وأنا منها،
وال عنده، مبني كتاب يف ذلك كل ومستودعها، مستقرها ويعلم ويحفظها ويرزقها
األنوار، بُحُجب األبصار رؤية عن احتجب ملا ألنه وبيان؛ لتحقيق بل لنسيان؛ وال لغلط
وأخرج األبصار مشاهدة إىل مصنوعاته أظهر واألفكار األوهام ر تصوُّ عن وعال وجلَّ
الدليل عن ويستغني العيان ليدركه والبيان واإلظهار الكشف إىل غيبه مكنون يف ما

والربهان.
تراها التي والصفات والهياكل واألشكال الصور هذه أن العادل امللك أيها اعلم ثم
يف التي الصور لتلك وأصباغ وأشباه مثاالت هي األجرام وجواهر األجسام عالم يف
تلك إىل هذه ومناسبة كاسفة، ظلمانية وهذه شفافة، نورانية تلك أن غري األرواح، عالم
الصور هذه إىل الحيطان وسطوح األلواح وجوه عىل التي والنقوش التصاوير كنسبة
الصور تلك ألن والجلود؛ والعظام والدم اللحم من الحيوانات هذه عليها التي واألشكال
صامتات ساكنات هذه دون والتي متحركات وهذه محرِّكات، األرواح عالم يف التي
مرئيات غري روحانيات معقوالت ناطقات وتلك فاسدات، باليات فانيات ومحسوسات

باقيات.
املخلوقات خالِق هلل الحمد فقال: عليه وأثنى هللا، وحمد فخطب الجن حكيم قام ثم
واألوقات، والدهور األزمان ومقلب املصنوعات، ومخرتع امُلبَدعات ومبدع املربوآت وبارئ
وباسط السموات السبع ورافع األمالك، وموكل األفالك مدبِّر والجهات، األماكن ومنشئ
املختلفات األوصاف ذوي الخالئق ومصور السموات، طباق تحت من املدحوات األرضني
فهدى وقدَّر فسوَّى خلق الروايات، وفنون العطايا بأنواع املنعم هو واللغات، واأللوان
املدركات الحواس إدراك من بعيد البعيد؛ القريب وهو األعىل، بالنظر وهو وأحيا، وأمات
وجعل للطيبات، الطيبني جعل الذي فسبحان املناجاة، ذوي من الخلوات يف قريب
وأظهر املسلمات، وأوجد واملؤمنات، املؤمنني خلق الذي وسبحان للخبيثات، الخبيثني
وهدى والصائمات، الصائمني وأعان والقائمات، القائمني وأْلَهم والعابدات، العابدين
كلَّْت األخبار، تمثِّله وال األبصار، تدركه ال والذاكرات، الذاكرين وأنطق والتائبات، التائبني
عظمته جالل يف بالفكرة األلباب ذوي عقول ْت وتحريَّ الصفات، بُكنْه له الواصفني ألُسن
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تَِصفه، النطقية القوة وال تدركه، العقلية القوة فال وبرهانه، آياته ووضوح سلطانه وعز
أرواًحا السموم نار من آدم قبل الجان خلق الذي الغفار، العزيز القهار الواحد هللا وهو
كدر بال تشاء كيف الجو يف تسبح رسيعة، وحركات عجيبة صوًرا لطيفة، وأشباًحا خفية
واإلنس الجن من الخالئق أصناف خلق الذي وهو علينا، هللا فضل من وذلك عناء، وال
أصناًفا ورتبها والصور، األشكال مختلفة أصناًفا والبحرية الربية والحيوانات واملالئكة

شاء. كما
املصَطَفْون، وعباده املقربون املالئكة وهم عليني، أعىل يف مراتبها هي ما فمنها

حملته. فهم عرشه نور من خلقهم
الكافرين من وإخوانهم الشياطني َمَردة وهم السافلني أسفل يف هي ما ومنها

أجمعني. واإلنس الجن من ملصنوعاته واملنكرين والحاسدين واملنافقني
واملسلمات، واملسلمني واملؤمنات املؤمنني من الصالحون عباده وهم ذلك بني ما ومنها
قال كما األرض، يف خلفاء وجعلنا اإلسالم، إىل وهدانا باإليمان أكرمنا الذي هلل فالحمد
واإلحسان والحلم بالعلم َمِلَكنا خص الذي هلل والحمد تَْعَملُوَن﴾، َكيَْف ﴿ِلنَنُْظَر تعاىل:
أقول تعقلون، كنتم إن وأطيعوا فاسمعوا علينا، هللا فضل من وذلك واإلنصاف، والعدل

ولكم. يل هللا وأستغفر هذا قويل
سبعني نحو وقوف وهو اإلنس من جماعة إىل امللك نظر كالمه من الحكيم فرغ فلما
خلق الذي سبحان فقال: واأللوان، واألشكال واللغات واللباس الهيئات مختلفي رجًال
الذي سبحان مكني! قرار يف نطفة من اإلنسان خلق الذي سبحان مهني! ماءٍ من اإلنسان
العلقة جعل ثم علقة النطفة جعل الذي سبحان كالفخار! صلصال من اإلنسان خلق
روحه، من فيه نفخ ثم وجلًدا، لحًما العظام كسا ثم عظاًما، املضغة جعل ثم مضغة
جعل الذي سبحان وأحيا! وأمات وهدى! قدَّر الذي سبحان الخالقني، أحسن هللا فتبارك
تقويم! أحسن يف اإلنسان خلق الذي سبحان املوجودات! وأفضل الحيوانات أكرم اإلنسان

العظيم. العرش رب هللا سبحان
مليح الصورة حسن البنية مستوي القامة معتدل رجًال فيهم فرأى امللك نظر ثم
ذاك؟ هو َمن للوزير: فقال الروح، خفيف املنظر حلو البنية صايف الجملة لطيف البزة
يتكلم، له قل امللك: قال العراق، به يعني إيرانشهي، بالد من رجل فقال هو؟ أين وِمن

وطاعًة. سمًعا قال: الوزير، إليه فأشار
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فصل

عىل هللا وصىلَّ الظاملني، عىل إال عدوان وال للمتقني، والعاقبة العاملني رب هلل الحمد فقال:
الجالل ذي املنان الحنان الصمد، الفرد األحد الواحد هلل والحمد الطيبني، وآله محمد
ذوات واألكوان والجواهر واألزمان األماكن قبل كان الذي واإلنعام، الفضل ذي واإلكرام
أجاًجا ناًرا النور ومن ساطًعا، نوًرا غيبه مكنون من وأخرج واخرتع بدأ ثم الكيان،
فخلق ملبًدا، وَزبًَدا مورًدا دخانًا وكان والنار، املاء بني وجمع رجراًجا، املاء من وبحًرا
الراسيات، بالجبال لها وثقَّ املدحوات، األرضني الزبد ومن املسموكات، السموات الزَّبَد من
البحار من وأثار الجهات، يف بتصاريفها الذاريات الرياح فأرسل الزاخرات، البحار وحفر
والسحائب الغيوم منها وألَّف املعتكرات، الدخانات األرضني ومن املتصاعدات، والبخارات
والربكات، القطر منها وأنزل والفلوات، والقفار الرباري إىل بالرياح وساقها املنشآت،

وألنعامنا. لنا متاًعا والنبات العشب وأنبت
منهما وبثَّ إليها، ليسكن زوجها منها وخلق بًرشا املاء من خلق الذي هلل والحمد
إنهم ثم حني، إىل متاًعا والبحر الرب يف لهما وسخر ذريتهما يف وبارك ونساءً، كثريًا رجاًال

يبعثون. القيامة يوم إنهم ثم مليتون ذلك بعد
وأكثرها وتربة، ونسيًما هواءً وأطيبها مسكنًا البالد بأوسط خصنا الذي هلل والحمد
إذ والثناء؛ واملن الحمد فله تفضيًال، عباده من كثري عىل وفضلنا وثماًرا، وأشجاًرا أنهاًرا
العلوم استنبطنا بهدايته فنحن العقول، ورجحان األذهان وصفاء النفس بذكاء خصنا
وغرسنا األنهار، وحفرنا البالد، وعمرنا البديعة الصنائع استخرجنا وبرحمته الغامضة،

والرسالة. النبوة وأوتينا والسياسة، امُلْلك ودبرنا البنيان، وبنينا األشجار،
وموىس الرحمن، خليل وإبراهيم الرفيع، وإدريس السالم، عليه النبي نوح فمنَّا
امللوك كانت ومنَّا وتحياته، هللا صلوات عليهم املصطفى ومحمد املسيح، وعيىس الكليم،
ودارا الحريري، ومنوجهر اإلرسائييل، داود بن وسليمان النبطي أفريدون مثل: الفاضلة
وبُُزْرُجِمْهر رشوان، وأنو وبَْهرام، الفاريس، بابكان بن وأزدشري الِحْمرَيي، وتُبَّع التميمي،
وأمروا األنهار وا شقُّ الذين سامان وبني ساسان، آل من الطوائف وملوك تختان، بن
فنحن والرعية، والجنود والسياسة امُلْلك ودبروا والقرى، املدن وبنيان األشجار بغرس
لبُّ واملعادن املعادن، لبُّ والنبات النبات، لبُّ والحيوان الحيوان، لبُّ والناس الناس، لبُّ
بعد املصري وإليه والثناء، الشكر وله واملنة، الحمد األلباب، أويل لب فنحن األركان،

ولكم. يل هللا وأستغفر هذا قويل وأقول الهرم،
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من اإلنيس قال فيما تقولون ما الجن: حكماء من حاًرضا كان مَلن امللك قال ثم
من واحد غري وتكلم، قال فيما صدق قالوا: به؟ وافتخر فضائلهم من ذكر فيما األقاويل
وإذا أحًدا، يُحاِبي كان ما فإنه والرصامة، العزيمة صاحب له يُقال كان الجن حكماء

وضاللته. غيِّه عن ردَّه وزلته خطئه عىل وكان واحد تكلم
خطبته يف يذكره لم شيئًا ترك قد اإلنيس هذا أن اعلموا الحكماء، معرش يا فقال:
الطوفان خرج عندنا وِمن يقل: لم قال: هو؟ وما امللك: فقال وعمدته، األمر مالك وهو
وتبلبلت األلسن اختلفت بالدنا ويف والحيوان، النبات من األرض وجه عىل ما فَغِرق

األلباب. وتحريت العقول
نرصمخرِّب بخت كان ومنَّا النار، يف إبراهيم طرحنا ونحن الجبار، نمرود كان ومنَّا
الذي وهو إرسائيل، وآل — السالم عليه — سليمان أوالد وقاتل التوراة، ومحرِّق إيليا
للدماء. السفاك الفتاك الجبار املتمرِّد الحجاز بالد إىل الفرات شط من عدنان آل طرد

ليس العزيمة: صاحب فقال له؟ ال عليه وكله ويذكره، هذا يقول كيف امللك: فقال
يذكر وال بها، ويفتخر فضائله أحد يذكر أن القضية يف والعدل الحكومة يف اإلنصاف من

منها. ويعتذر ويتوب مساويَه
موفور اللحية، طويل الجسم نحيف أسمر رجًال فرأى الجماعة، إىل نظر امللك إن ثم
من الهند بالد من رجل فقال: هو؟ َمن فقال: وسطه، عىل أحمر بإزار متوشًحا الشعر

يتكلم. أن له فأمر مره، للوزير: امللك قال رسنديب، جزيرة

فصل

الدهور قبل كان الذي الرسمد، القديم الصمد الفرد األحد الواحد هلل الحمد الهندي: قال
وأدارها، األفالك فيه فركب عجاًجا، النور من بحًرا أنشأ ثم واألكوان، والجواهر واألزمان
األقاليم وخط فأسكنها، األرض وبسط فأطلعها، الربوج وقسم ها، فسريَّ الكواكب ر وصوَّ
الحيوان، ن وكوَّ النبات وأخرج الفلوات وفسح الجبال وأرىس األنهار وأجرى البحار وحفر
والشتاء متساويني، والنهار الليل يكون حيث زمانًا وأعدلها مكانًا البالد بأوسط وخصنا
وأشجارها معادنًا أكثر بالدنا تربة وجعل مفرطني، غري والربد والحر معتدلني، والصيف
خيزرانًا، وعكرشها َقنًا، وقصبها ساًجا، ودوحها فيلة وحيوانها أدوية ونباتها طيبًا

هناك. — السالم عليه — آدم كون مبدأ وجعل وزبرجًدا ياقوتًا، وحصاها
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االستواء. خط تحت كونها بدأ الحيوانات سائر حكم وهكذا
أهلها أكثر وجعل األنبياء، بالدنا يف فبعث خصنا، — وتعاىل تبارك — هللا إن ثم

الحكماء.
وعزائم سحًرا العلوم بألطف وخصنا وبلوهر، وبوداسف والربهميني البدو فمنهم
املنايا أسباب عىل وأجرسهم وثبًا، هم وأخفَّ حركة، الناس أرسع بالدنا أهل وجعل وكهانة،

ولكم. يل — تعاىل — هللا وأستغفر هذا، قويل أقول تهاونًا. وباملوت إقداًما،
وعبادة األجساد بحرق بُلينا ثم وقلَت: الخطبة أتممَت لو العزيمة: صاحب قال

والفالفل. التُّبُول وأكل الوجوه واسوداد الزنا أوالد وكثرة والقرود، واألصنام البدور
مدرجة بيده أصفر برداءٍ مرتٍد طويل هو فإذا ل فتأمَّ آَخَر، رجًال فرأى امللك نظر ثم

وخلًفا. قداًما ويرتجح ويزمزم فيها ينظر
إرسائيل، آل من عرباني الشام أهل من رجل فقال ذاك؟ هو َمن للوزير: امللك فقال

وطاعًة. سمًعا قال: للعرباني، الوزير فأمر يتكلم، أن له فمر امللك: فقال

فصل

فيما كان الذي القيوم الحي القهار الحكيم الباري القديم الواحد هلل الحمد العرباني: قال
سواه. يكن ولم واألزمان، الدهر من مىض

وجمع رجراًجا، املاء من وبحًرا وقاًدا ناًرا النور ومن ساطًعا، نوًرا الخلق بدأ ثم
أرضها كن للزبد: وقال هنا، سماءها كن للدخان: فقال وزبًدا دخانًا منهما وخلق بينهما
بني وخلق يومني يف األرض وبسط يومني، يف خلقها فسوَّى السموات فخلق هنا، ها
والبهائم والوحوش والسباع والطري واإلنس والجن املالئكة من الخالئق أصناف أطباقها
خلقه من واصطفى السابع، اليوم يف العرش عىل استوى ثم يومني، يف ذلك وغري واألنعام
ذريته ومن الرحمن، خليل إبراهيم ذريته ومن نوًحا، وذريته أوالده ومن البرش، أبا آدم
اليد آية وأعطاه وناجاه وكلَّمه السالم، عليهم عمران بن موىس ذريته ومن إرسائيل،

السالم. عليهم األنبياء وكتب والتوراة، والعصا
وجعلهم والسلوى، املن إرسائيل بني عىل وأنزل عدوه، فرعون وأغرق البحر وفلق
أقول والنعماء، والشكر والثناء الحمد فله العاملني، من أحًدا يُعِط لم ما وأعطاهم ملوًكا

ولكم. يل هللا وأستغفر هذا قويل
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وَعبََدَة والخنازير الِقَردة منَّا وجعل تقل: ولم نسيَت العزيمة: صاحب فقال
وباءوا واملسكنة الذِّلَّة علينا وُرضبت السبيل، سواء عن وأضل مكانًا رشٌّ أولئك الطاغوت،
كانوا بما جزاءً عظيم، عذاٌب اآلخرة يف ولهم الدنيا يف خزٌي لهم ذلك غضب، عىل بغضٍب

يعملون.
من منطقة وسطه وعىل الصوف، من ثياب عليه طويًال رجًال فرأى امللك نظر ثم

ويلحنها. كلماته يقرأ صوته رافًعا النار فيه ويبخر يطرحه عود بريم وبيده السيور
السالم، عليه املسيح آل من رسياني رجل قال: ذلك؟ هو َمن للوزير: امللك فقال

وطاعًة. سمًعا قال: الوزير فأمره يتكلم، أن له فمر للوزير: امللك قال

فصل

بدئه يف وكان يولد، ولم يلد لم الذي الصمد الفرد األحد الواحد هلل الحمد الرسياني: قال
مدد. وال عدد وال أحد وال كفؤ بال

األجسام وبرأ األشباح صور وخلق األرواح وأظهر األنوار ر ونوَّ اإلصباح فلق ثم
املدحوَّات، واألرضني السموات خلق وسوَّى األمالك، ووكل األفالك ر ودوَّ األجرام وركب
للحيوان مسكنًا والفلوات والرباري الزاخرات البحار وجعل الراسيات الجبال وأرىس

والنبات.
وأيَّده الالهوت، جوهر به وقرن الناسوت، جسد البَتول العذراء من اتخذ هلل الحمد
وجعلنا الخطية، موت من إرسائيل آل به وأحيا العجائب، يده عىل وأظهر القدس، بُروح
وجعل األرض، يف نستكرب ال فنحن والرهبان، يسني الِقسِّ منَّا وجعل وأنصاره، أشياعه من
ذكرها، تركنا فضائل ولنا والثناء، والشكر الحمد فله ورهبانية، ورحمة رأفة قلوبنا يف

الرحيم. الغفور إنه ولكم يل هللا وأستغفر
ثالثة، ثالث وقلنا: وكفرنا، رعايتها حقَّ رَعيْناها فما أيًضا: قل العزيمة: صاحب قال

والبهتان. الزور هللا عىل وقلنا القربان، يف الخنزير لحَم وأَكْلنا ْلبان الصُّ وعبْدنا
الجسم، نحيف السمرة شديد أسمر هو فإذا فتأمله واقف، رجل إىل امللك نظر ثم
فقال: الرحمن، ويناجي القرآن، يتلو ساجًدا راكًعا املحرم شبه ورداء إزار ثوبان وعليه
له فأمر يتكلم، أن له فمر امللك: قال قريش، تهامة من رجل الوزير: قال ذاك؟ هو َمن

وطاعًة. سمًعا قال: الوزير،
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فصل

كفًوا له يكن ولم يولد ولم يلد لم الذي الفرد الصمد الواحد هلل الحمد القريش: قال
عىل الظاهر انتهاء، بال واآلِخر ابتداء، بال األول والباطن، والظاهر واآلخر األول هو أحد،
العظيم وهو وإرادة، ونفاذًا ومشيئة علًما يشء كل يف والباطن وسلطانًا، ُقْدرة يشء كل

الكيان. ذوات والجواهر واألزمان األماكن قبل كان الذي الربهان الواضح الشأن
السماء رفع الذي األعىل، باملنظر وهو فهدى، وقدَّر فسوَّى، فيكون، كن، له: قال ثم
بعد واألرض ضحاها، وأخرج ليلها وأغطش فسواها، سمكها ورفع وبناها َعَمد بغري
وما وألنعامكم، لكم، متاًعا أرساها، والجبال ومرعاها، ماءها منها أخرج دحاها، ذلك
عما هللا سبحان بعض، عىل بعضهم ولعال خلق، بما إله كل لذهب إذن إله؛ من معه كان

مبينًا. خرسانًا وخرسوا بعيًدا، ضالًال وضلوا باهلل، العادلون كذب يصفون،
كره ولو كله الدين عىل ليُظِهَره الحق ودين بالهدى محمًدا رسوله أرسل الذي هو
وأنبيائه املقربني مالئكته وعىل وعرتته وأصحابه آله وعىل عليه هللا وصىل املرشكون،
وجعلنا واملسلمني، األرضني وأهل السموات أهل من الصالحني عباده وعىل املرسلني،

الراحمني. أرحم إنه برحمته، منهم وإياكم
وأكرمنا الفرقان، صاحب أمة من وجعلنا األديان، بخري خصنا الذي هلل والحمد
وأكرمنا واملقام، والركن الحرام بيته حول والطواف رمضان، شهر وصوم القرآن، بتالوة
والخطب واملنابر واألعياد والجماعات والصلوات والطهارات والزكاة والعرفات الَقْدر بليلة

الربانيني. وسرية النبيني سنن وعلم الدِّين وِفْقه
النبيني ثواب ووعدنا الدين، يوم وحساب واآلخرين األولني وأحوال أخبار وعرَّفنا
العاملني، رب هلل والحمد الداهرين، ودهر اآلبدين، أبد النعيم دار يف والصالحني والشهداء
رشحها يطول أخرى فضائل ولنا املرسلني، وإمام النبيني خاتم محمد عىل هللا وصىلَّ

ولكم. يل هللا وأستغفر التطويل، مخافة ذكرها تركنا
شاكِّني نبينا وفاة بعد مرتدين ورجعنا تركنا إنا ثم أيًضا: قل العزيمة: صاحب قال

بالدين. للدنيا طلبا الفاضلني ين الخريِّ األئمة وقتْلنا منافقني
الرصد آالت يديه بني امللعب يف قائًما مشدة رأسه عىل رجًال فرأى امللك نظر ثم
مره، امللك: فقال يونان، بالد من الروم أهل من رجل قال: ذلك؟ هو َمن للوزير: فقال

وطاعًة. سمًعا قال: يتكلم، أن له فأمر
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فصل

الصورة، ذات الَهيُوَىل قبل كان الذي الصمد الفرد األحد الواحد هلل الحمد اليوناني: قال
واألضداد. األنداد عن واملتعايل واألفراد، واألزواج األعداد، قبل كالواحد واألبعاد

واألرسار، العلوم ذا الفعال العقل جوده من وأفاض وتكرَّم ل تفضَّ الذي هلل والحمد
األرواح. وعنرص األنوار، نور وهو

ذات الفلكية الكلية النفس جوهر من والبحث العقل نوره من أنتج الذي هلل والحمد
والربكات. الحياة وعني الحركات

والكيان. الَهيُوَىل ذوات األكوان عنرص النفس قوة من أظهر الذي هلل والحمد
واألزمان. واألماكن واألبعاد املقادير ذوات األجسام خالق هلل والحمد

واألرواح النفوس بدورانها املوكل السيارات والكواكب األفالك مركب هلل والحمد
مصابيح وجعلها الدورية والحركات والفكر النطق ذوي واألشباح الصور ذات واملالئكة

واألقطار. اآلفاق يف األنوار ومرشق الدَُّجى
واإلنس والحيوان للنبات مسكنًا وجعلها الكيان ذوات األركان مركب هلل والحمد
قعار من املخرج وهو الحيوان، وغذاء لألبدان مادة ذلك وجعل النبات، وأخرج والجان،

املنافع. ذوات الكثيفة املعدنية الجواهر الجبال، وصم البحار
البُُقول بكثرة بالدنا خص إذ تفضيًال؛ عباده من كثري عىل َلنا فضَّ الذي هلل والحمد
التمييز ودقة العقول ورجحان العادلة رَي والسِّ الفاضلة بالخصال ملوًكا وجعلنا والنَِّعم،
تركيب وعلم والنجوم، والهندسة والطب العجيبة، والصنائع العلوم وكثرة الفهم وجودة
والطلسمات، الرصد وآالت والحركات واملعادن والنبات الحيوان منافع ومعرفة األفالك،
جزيل عىل والشكر والثناء الحمد فله واإللهيات، والطبيعيات واملنطقيات الرياضات وعلم

ولكم. يل هللا وأستغفر رشحها، يطول أَُخر فضائل ولنا العطاء،
وافتخرَت ذكرتَها التي والحكمة العلوم هذه لكم أين ِمن العزيمة: صاحب فقال
أهل علماء من وبعضها بطليموس، أيام إرسائيل آل من بعضها أخذتم أنكم لوال بها،

أنفسكم. إىل ونسبتموها بالدكم إىل فنقلتموها مسيطوس، أيام مرص
فإذا قال، فيما الحكيم صدق قال: ذكر؟ فيما تقول ماذا لليوناني: امللك فقال
من كذلك يكن لم ولو بعض، من بعضها األمم سائر وعلوم علومنا فإن منهم أخذناها
الهند، أهل من أخذوها أنهم لوال الرصد، وآالت األفالك وتركيب النجوم علم للُفْرس أين
واستخراج الطلسمات ونصب والعزائم، ْحر والسِّ الِحيَل علم إرسائيل لبني كان أين وِمن
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حينما األمم سائر ملوك خزائن من أخذها — السالم عليه — سليمان أن لوال املقادير
فلسطني بالد يف مملكته وكانت الشام، بالد وإىل العربانيني، لغة إىل ونقلها عليهم غلب
واإلنباء بالوحي املالئكة إليهم ألقتْها التي أنبيائهم كتب من إرسائيل بنو ورثها وبعضها

العاملني. رب وجنود األفالك وملوك السموات ُسكَّان هم الذين األعىل املأل من
دون أمة يف العلوم تكثر إنما صدق، قال: ذكر؟ فيما تقول ما للحكيم: امللك قال
األمم سائر فتغلب فيها، والنبوة امُلْلك صار فإذا الزمان، من وقت دون وقت ويف أمة،

أنفسهم. إىل وينسبونها بالدهم إىل فتنقلها وكتبها وعلومها وفضائلها فضلها وتأخذ
يُدير السماء نحو ناظًرا البزة حسن البنية قوي الجثة عظيم رجل إىل امللك نظر ثم
خراسان أهل من رجل الوزير: قال ذلك؟ هو َمن فقال: دارت، كيفما الشمس مع بَرصه
وطاعًة. سمًعا فقال: الوزير، له فأمر ليتكلم، له فمر امللك: فقال والشاها، مرو بالد من

فصل

القهار القوي الجبار العزيز املتعال الكبري األحد الواحد هلل الحمد الخراساني: قال
صفاته كيفية عن تقرص الذي املصري، إليه هو إال إله ال الطول ذي الغفار العظيم
عقول جاللته عظيم يف ت تحريَّ املتفكِّرين أفهام أوصافه ُكنْه تبلغ وال الناطقني، ألُسن
األعىل، باملنظر وهو ، فتجىلَّ وظهر فدنا، عال املستبرصين، من واألبصار األلباب ذوي
خلق قبل باألنوار احتجب اْلَخِبريُ﴾، اللَِّطيُف َوُهَو اْألَبَْصاَر يُْدِرُك َوُهَو اْألَبَْصاُر تُْدِرُكُه ﴿َال
املتباعدات، األقطار ذوات السموات سموك ورفع الدائرات، األفالك وركب والنهار، الليل
الخليقة ومن الشياطني، من واإلنس والجن املالئكة من أجناًسا الخالئق خالق الحمد
وما بطنه عىل ينساب وما وأربع، رجلني وذوات ورباع وثالث مثنى أجنحة ذوي أصناًفا
وقبائل شعوبًا آدم بني ومن وأشخاًصا أنواًعا جعلها ثم فيه، ويسبح املاء، يف يغوص
وأفضاله أنعامه عليهم قسم ثم وأزمانها، وأماكنها ودثارها وألسنتها ألوانها مختلفة

وإحسانه. ومواهبه
أنعامه. من وعد ما وعىل آالئه، من ووهب أعطى ما عىل هلل والحمد

ومنازل وأسواًقا مدنًا البلدان أكثر بالدنا جعل إذ علينا ل وتفضَّ خصنا هلل والحمد
فنساؤنا ونساءً، ورجاًال ونباتًا وحيوانًا ومعادن وجباًال وأشجاًرا وأنهاًرا وحصونًا وقالًعا

الجبال. عظم قوة يف وجمالنا الجمال، قوة يف ورجالنا الرجال، قوة يف
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املتني، والقوة الشديد، بالبأس النبيني ألُسن عىل ومدحنا خصنا ما عىل هلل والحمد
َواْألَْمُر َشِديٍد بَأٍْس َوأُولُو ُقوٍَّة أُولُو ﴿نَْحُن وجلَّ: عزَّ فقال املرسلني، واتباع الدِّين، ومحبة
إَِىل ﴿َستُْدَعْوَن األعراب: من للُمخلَّفني — وجلَّ عزَّ — وقال تَأُْمِريَن﴾، َماذَا َفانُْظِري إَِليِْك
رسول قال َويُِحبُّونَُه﴾، يُِحبُُّهْم ِبَقْوٍم هللاُ يَأِْتي ﴿َفَسْوَف وقال: َشِديٍد﴾، بَأٍْس أُوِيل َقْوٍم
«طوبى ملسو هيلع هللا ىلص: وقال فارس.» أبناء من رجل لتناوله بالثُّريَّا معلًَّقا اإليمان كان «لو ملسو هيلع هللا ىلص: هللا
بي ويؤمنون بياض عىل سواًدا يجدونه الزمان آِخِر يف يجيئون فارس رجال من إلخواني

ويصدقونني.»
منَّا وإنَّ للمعاد، والتزوُّد لآلخرة والعمل واإليمان باليقني خصنا ما عىل هلل والحمد
القرآن يقرأ َمن ومنَّا ويصدِّقه، باملسيح ويؤمن شيئًا، منه يدري وال اإلنجيل يقرأ َمن
وطلبْنَا السواد َلِبْسنا ونحن وينرصه، ويصدِّقه بمحمد ويؤمن معناه، يعرف وال ويلحنه،
والدِّين، هللا حدود ْوا وتعدَّ وعَصْوا طَغْوا مروان بني من البُغاة وطرْدنَا الُحَسنْي بثأر
محمد آل من امُلنتَظر — السالم عليه — املهدي اإلمام بالدنا من يَظَهر أن نرجو ونحن
قويل أقول وأكرم، وأنعم ووهب أعطى ما عىل هلل والحمد وأثًرا، خربًا له عندنا فإن ملسو هيلع هللا ىلص،

ولكم. يل هللا وأستغفر هذا
تََرْون ماذا وقال: الحكماء، من حوله َمن إىل امللك نظر كالمه من الفاريس فرغ فلما
وفحش الطبع جفاء فيهم أن لوال ذكر، فيما صدق الفالسفة: رئيس قال ذكر؟ فيما
دون من للشمس ويسجدون النريان وعبادة األمهات وتزويج الغلمان ونكاح اللسان

الرحمن.

املحمودة الخصال من ومناقبه وأخالقه األسد صفات بيان يف فصل (14)
والوحوش السباع بني من واملذمومة

كاألمس مواضعها يف فوقفْت الرسم، عىل الطوائف زعماء حرض الثالث اليوم يف كان وملا
ينظر وهو الحمار جنب إىل واقًفا آوى ابن فرأى ويرسة يمنة امللك ونظر املجلس، يف

الكالب. من الَوِجل الخائف املريب شبه ويرسة يمنة ويلتفت شزًرا
أرسلك؟ وَمن قال: السباع، زعيم أنا قال: أنت؟ َمن الرتجمان: لسان عىل امللك فقال

الحارث. أبو األسد قال: هو؟ َمن قال: َمِلُكنا، قال:
رعيته؟ وَمن قال: والغياضوالدحال، اآلجام يف قال: البالد؟ من يأوي أين امللك: قال

والبهائم. واألنعام الوحوش من الرب حيوان قال:
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والثعالب آوى وبنو والذئاب والفهود النمورة قال: وأعوانه؟ جنوده وَمن قال:
يف وسريتَه وأخالَقه صورتَه يل ِصْف قال: السباع، من وناب مخلب ذي وكل الرب وسنانري

وجنوده؟ رعيته
قوة وأشدها وأقواها خلقة، وأعظمها جثة، السباع أكرب هو امللك، أيها نََعم قال:
الرأس كبري املؤخر، لطيف الخرص دقيق الصدر عريض وجالًال، هيبة وأعظمها وبطًشا،
األنياب حاد الزندين متني املنخرين، منفرج الشدقني واسع الجبني، اح وضَّ الوجه مدور
هائل القلب، شجاع الساقني، َعبْل الزئري، شديد الصوت، جهري العينني، برَّاق واملخالب،
وال التماسيح، وال الفيلة وال الجواميس، بطشه لشدة يَرَهب وال أحًدا، يهاب ال املنظر،
شديد وهو املدرَّعة، الشاكي السالح ذوي الفرسان وال الشديد، البأس ذوي الرجال
وأعوانه، جنوده من بأحد يستعني ال بنفسه، إليه قام بأمر همَّ إذا الرأي حازم العزيمة،
عفيف وخدمه، جنوده عىل بباقيها وتصدَّق منها أكل فريسة اصطاد إذا النفس سخي
رأى إذا الطبع كريم للنِّيام، وال للصبيان وال للنساء يتعرَّض ال الدنية، األمور عن النفس
والنت غضبه ثورة وسكنْت منه بالبعد ووقف الليل ظلم يف نحوه ذهب بعيًدا ضوءًا
من إال يتأذَّى وال يشء من يفزع ال إليها وسكن منها قرب طيبة نغمة سمع وإذا صولته،
والجواميس، الفيلة عىل البقُّ ُسلِّط كما أشباله وعىل عليه مسلطة فإنها الصغري، النمل
قال: رعيته؟ يف سريته كيف قال: آدم، بني من الجبابرة امللوك عىل الذباب وتَسلَّط

هذه. بعد أذكر وأنا وأعدلها، أحسنها

إليها تأوي التي الجزيرة وصفة العنقاء صفة بيان يف فصل (15)
والحيوان النبات من فيها وما

بالقرب، شجرة غصن عىل قاعدة الببغاء فرأى هناك، الحضور الطوائف إىل امللك نظر ثم
وأقاويله. كالمه يف بحكاية وينطق الحضور الجماعة من يتكلم َمن كل وتتأمل تنظر وهي
قال: أرسلك؟ َمن قال: الطري، من الجوارح زعيم أنا قال: أنت؟ َمن امللك: له فقال
الجبال أطواد إىل قال: البالد؟ من يأوي أين قال: مغرب، عنقاء قال: هو؟ َمن قال: َمِلُكنا،
من أحد وال البحر، مراكب إليها بلغ ما قلَّ التي األخرض، البحر جزيرة يف الشامخة

البرش.
خط تحت الهواء، معتدلة الرتبة طيِّبة نََعم، قال: الجزيرة؟ تلك لنا ِصْف قال:
جو يف العالية الساج دوح من األشجار كثرية واألنهار، العيون من املياه عذبة االستواء،
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والخنازير والجواميس الفيل وحيوانها الخيزران، وعكرشها القنا، آجامها قصب الهواء
قال: وسريتها؟ وأخالقها العنقاء صورة لنا ِصف قال: هللا، إال يعلمها ال أَُخر، وأصناف
املنقار، عظيمة الرأس كبرية طريانًا، وأشدها ِخْلقة، وأعظمها جثة، الطري أكرب هي نََعم،
رشاعات من رشاعان كأنهما نرشتْهما إذا الجناحني، عظيمة الحديد، من معول كأنه
يف الجو من ْت انقضَّ وإذا الجبار، نمرود فازة كأنه لهما مناسب وذنب البحر، مراكب
الجواميس تخطف وهي جناحيها خفقان من الهواء تموج شدة من الجبال تهتز طريانها
األرض وجه من طريانه يف الفأرة الِحَدأة يخطف كما طريانها يف األرض وجه من والفيلة

هذا. بعد أذكر وأنا وأعدلها، أحسنها قال: سريتها؟ ما قال: طريانها، يف

خلقهما وعجيب والتنني الثعابني صفة بيان يف فصل (16)
منظرهما وهائل

ر، وتتذمَّ ترتنَّم هي هناك من بالقرب كان حائط ِشقِّ من وطنينًا نغمة سمع امللك إن ثم
خفيفة حركة له جناحيه يحرك واقف رصرص هو فإذا له فتأمَّ تسكن، وال ساعة تهدأ وال

الزبري. لوتر يُسمع كما وطنني نغمة لها يُسمع رسيعة
أرسلك؟ َمن قال: والحرشات، الهوامِّ زعيم أنا قال: أنت؟ أين ِمن امللك: له فقال

الثعبان. قال: َمن؟ قال: َمِلُكنا، قال:
كرة عند النسيم كرة إىل املرتفعة الشامخة الجبال قال: البالد؟ من يأوي أين قال:
وال نبات، ينبت وال أمطار، يقع وال غيوم، وال سحاب، هناك إىل يرتفع ال حتى الزمهرير،

الزمهرير. برد شدة من حيوان يعيش
فأين قال: أجمع، والحرشات والجرادات الحيَّات قال: وأعوانه؟ جنوده فَمن قال:
الذي هللا إال عدَدها يُحِيص ال وخالئق ة أُمَّ فهم مكان، بكل األرض يف قال: جنوده؟ تأِوي

ومستودعها. مستقرَّها ويعلم وبََرأَها، رها وصوَّ خلقها
بربد ليسرتيح قال: جنسه؟ وأبناء جنوده مع هناك إىل الثعبان ارتفع ولَِم امللك: قال

جسمه. يف بها وتلهُّ فكَّيْه بني الذي السم حرارة وهج شدة من الزمهرير
وأخالقه التنني، كصورة صورته قال: وسريته؟ وأخالقه صورته لنا ِصف قال:
ذلك قال: هو؟ َمن قال: املاء، حيوان زعيم قال: التنني؟ بَوْصف لنا فَمن قال: كأخالقه،

الخشبة. الراكب
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يَنِقُّ وهو هناك من بالقرب البحر ساحل عىل خشبة راكب الضفدع فإذا امَلِلك فنظر
الربرة. الكرام واملالئكة هللا إال يعلمها ال وتهليًال وتحميًدا وتكبريات هلل تسبيحات بأصوات
قال: َمِلُكنا، قال: أرسلك؟ وَمن قال: املاء، حيوان زعيم أنا قال: أنت؟ َمن امللك: قال
األمواج حيث البحار؛ قعر يف قال: البالد؟ من يأوي أين قال: التنني، قال: هو؟ وَمن

وأعوانه؟ جنوده َمن قال: املؤلَّفة، والغيوم السحاب ومنشأ املتالطمة
ال التي البحرية الحيوانات من وأصناف والرسطانات، والدالفني التماسيح قال:

القهار. الواحد هللا إال عددها يُحيص
حيوان هو امللك، أيها نََعم، قال: وسريته؟ وأخالقه التنني صورة لنا ِصف قال:
امَلْخَرب، مهول املنظر، هائل الجثة، عريض القامة، طويل الصورة، عجيب الِخْلقة، عظيم
موج تحرك تحرك إذا صولته، وعظم قوته، لشدة أجمع؛ البحر حيوانات وتهابه تخافه
يبلع األسنان، كثري الفم، واسع العينني، براق الرأس، كبري سباحته، رسعة من البحر
واْلتََوى، تقوَّس وأُتِخم منها جوفه امتأل وإذا يُحىص، ال كثريًا عدًدا البحر حيوانات من
قزح، قوس مثل الهواء يف مرتفًعا املاء من خارًجا وسطه ورفع وذنبه، رأسه عىل واعتمد
وهو له عرض وربما جوفه، يف ما ليستمرئ بحرها؛ ويسرتوح الشمس عني يف يُرشق
وتأكل فيموت، الرب إىل به فرتمي ترفعه تحته من سحابة وينشأ غشية، الحالة هذه عىل
وهما السد، وراء من الساكنني ومأجوج يأجوج ة أُمَّ إىل به وترمي أياًما، السباع جثته من
وال البيع وال السياسة وال التدبري يعرفان ال سبعية، ونفوسهما آدمية صورتهما أمتان
والنهب والسمك والوحوش السباع من الصيد بل الزَّْرع، وال الَحْرث وال الِحْرفة وال الرشاء

بعًضا. بعضها ويأكل بعض، عىل بعضها والغارات
من يفزع ال وهو وتهابه، التنني من تفزع البحر حيوانات كل بأن امللك أيها واعلم
بطًشا، عليها يقدر ال وهو فتلسعه والجرجيس، الكرور تُشِبه صغرية دابة من إال يشء
الحيوانات عليه واجتمعت فمات، جسمه يف ها سمُّ دبَّ لسعتْه فإذا احرتاًزا، منها وال
كما الزمان من مدة تأكلها فهي جثته، من أياًما رغًدا عيًشا لها فيكون تأكله، البحرية

الطري. من الجوارح حكم وهكذا الزمان، من مدة صغاُرها كباَرها السباع تأكل
والذباب والنمل الجراد تأكل وغريها والخطاطيف والقنابري العصافري أن وذلك
والقنابر العصافري تصطاد شاكلها وما والشواهني البواشق إن ثم شاكلها، وما والبق
ماتْت إذا إنها ثم وتأكلها، تصطادها والعقبان والنسور ُقور والصُّ البُزاة إن ثم وتأكلها،

والديدان. والذباب النمل من صغاُرها أكلها
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والطري والبقر والغنم والحمالن الَجْدي لحوم يأكلون فإنهم آدم، بني سرية وهكذا
والذباب. والنمل الديدان قبورهم يف أكلتْهم ماتوا إذا ثم وغريها،

هذا أجل ومن صغاَرها، كباُرها تأكل وتارًة كباَرها الحيوانات صغاُر يأكل وهكذا
قال آخر، يشء صالح يكون آخر يشء فساد ِمن إن اإلنس: من املنطقيون الحكماء قال

العاملون. إال يَعِقلها وما الناس بني نُداِولها األيام وتلك سبحانه: هللا
الحيوانات سائر وأن أربابنا، أنهم يزعمون اإلنس هؤالء أن امللك أيها سمعنا وقد
بينها هل الحيوانات، سائر أحوال تصاريف من وصفُت فيما يفقهون فهالَّ لهم، عبيد
عىل آدم بنو يفتخر فبماذا مأكولون هم وتارًة آكلون تارًة فإنهم ذكرُت، فيما فرق
الرتاب من وكلهم بخواتيمها.» «األعمال قيل: وقد أمرها؟! مثل أمرهم وعاقبة الحيوانات

مصريهم. وإليه خلقوا
وادِّعاءهم اإلنس قول التنني سمع ملا بأنه الحكيم امللك أيها اعلم الضفدع: قال ثم
وقال: والبهتان، الزور قولهم من ب تعجَّ لها أرباب وأنهم عبيدهم أنها الحيوانات عىل
العقول! ألحكام ومكابرتَهم بأنفسهم وإعجابَهم طغيانَهم وأشدَّ اإلنَس هؤالء أجهَل ما
والتماسيح والتنانني والثعابني والجوارح والوحوش السباع تكون أن زون يُجوِّ كيف
خرجْت لو بأنه ويعتربون يتفكرون أفال أْجلهم؟! من وُخلقت لهم، عبيًدا والكواسيج
من الثعابني عليهم ونزلْت الجو، من الجوارح عليهم ْت وانقضَّ اآلجام من السباع عليهم
حملة اإلنس عىل فحملت البحر، من والتنانني التماسيح إليهم وخرجت الجبال، رءوس
لها يَِطيب كان هل ومنازلهم ديارهم يف خالطتْهم لو وأنها أحد، منهم يبقى هل واحدة
وأبَْعَدها َفها َرصَ حني عليهم — تعاىل — هللا ِنَعم يف يتفكرون أفال معهم؟ حياة أو عيش
يف األسرية السليمة الحيوانات هذه كون غرَّهم وإنما عنهم، َرضِرها لَدْفع ديارهم من
ونهاًرا، ليًال العذاب سوء يسومونها وهم حيلة، وال صولة وال لها شوكة ال التي أيديهم

برهان. وال حق غري من القول هذا إىل ذلك فأخرجهم

فصل

األلوان مختلفي رجًال وسبعني اثنني نحو وقوف وهم اإلنس جماعة إىل نظر امللك إن ثم
قال ثم فيه، وتفكروا فاعتربوا قال، ما سمعتم قد لهم: فقال واللباس، والزي والصفات
كل شتَّى، بلدان يف قالوا: ديارهم؟ فأين قال: ملوك، ِعدَّة لنا قالوا: َمِلُكُكم؟» َمن لهم:
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الطوائف هذه صارت سبب وأي علة ألي امللك: قال ورعيته، جنوده له مدينة يف واحد
قلتهم؟ مع عدة ملوك ولإلنس كثرتها، مع واحد ملك منها جنس لكل الحيوانات من

كثرة يف السبب وما العلة ما أُخِربك أنا امللك، أيها نََعم العراقي: اإلنس زعيم قال
هي؟ وما امللك: قال كثرتها، مع الحيوانات سائر ملوك وقلة اإلنس ملوك

إىل فاحتاجوا أحوالها، واختالف أمورهم تصاريف وفنون اإلنس مآرب لكثرة قال:
كذلك. الحيوانات سائر حكم وليس امللوك كثرة

وشدة الخلقة وعظيم الجثة كرب جهة من باالسم هم إنما ملوكهم أن أخرى وخصلة
حسب. القوة

جثة أصغرهم امللك يكون ربما أنه وذلك بخالفه، يكون ربما اإلنس ملوك حكم وإن
الحكومة يف والعدل السياسة حسن امللوك من املراد وإنما قوة، وأضعفهم ِبنْية وأْلَطَفهم
يف بهم واالستعانة مراتبهم وترتيبهم واألعوان الجنود أحوال د وتفقُّ الرعية أمر ومراعاة

لهم. املشاِكلة األمور
َحَمَلة فمنهم شتَّى، وصفات أصناف وأعوانها وجنودها اإلنس ملوك رعية أن وذلك
واللصوص والخوارج الثوَّار من أمَره َخاَلف وَمن بأعدائه امللك يبطش بهم الذين السالح
البالد. يف الفساد ويُريد ويُثرِيها، الِفتَن يريد وَمن والعيارين والغوغاء الطرق وُقطَّاع

يجمع وبهم الَخَراج، وُجباة الدواوين وأصحاب ال والُعمَّ والُكتَّاب الُوزراء ومنهم
واألثاث. والثياب األمتعة من إليه يحتاج وما الجند وأرزاق والذخائر األموال امللك

البالد عمارة وبهم والنسل الحرث وأرباب واملزارعون انون والدهَّ البنَّاءون ومنهم
للكل. املعاش أمر وقوام

بد ال التي الرشيعة وحكَّام الدِّين قوام هم الذين والفقهاء والعلماء القضاة ومنهم
عىل أموَرهم ويدبِّر ويسوسهم واألمة الرعية بها يحفظ ورشيعة وحكم ِدين من للَمِلك

وأحسنه. أحكمه
والتجارات املعامالت يف واملتعاونون الحرف وأصحاب والصناع التجار ومنهم
ومعاونة بهم، إال الحياة وطيب املعاش أمر يتم ال الذين والقرى املدن يف والصناع

بعضًها. بعضهم
والفيوج الخزائن أصحاب والوكالء اب والُحجَّ والجواري والِغْلمان الَخَدم ومنهم
يف منهم للملوك بد ال ن ممَّ َشاَكَلهم وَمن املختصون والندماء األخبار وأصحاب والرسل

السرية. تمام
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أحوالهم د وتفقُّ أمورهم يف النظر من للملك بد ال ذكرتُهم الذين الطوائف هؤالء وكل
بينهم. والحكومة

مدينة كل يف أو بلد كل يف امللوك كثرة إىل اإلنس احتاجِت الخصال هذه أْجل فِمن
أقاليم ألن واحد؛ كلها بها يقوم أن يمكن ولم ذكرُت، كما كلها أهِلها أمَر يدبِّر واحد ملك
عدة مدينة كل ويف مدن، عدة بلدة كل ويف بلدان، عدة إقليم كل ويف أقاليم، سبعة األرض
واألعمال واملذاهب واآلراء واألخالق األلُسن مختلفو وهم هللا، إال عدَدها يُحِيص ال خالئق،

واملآرب. واألحوال
اإلنس ملوك تكون أن الربانية والعناية اإللهية الحكمة يف واجب الخصال ولهذه
ليسوسوهم عباَده هم ووالَّ بالَده ملَّكهم أرضه يف هللا ُخَلفاء آدم بني ملوك وكل كثرية،
املظلوم وينرصوا الظلم ويقمعوا أحوالهم دوا ويتفقَّ نظاَمهم ويحفظوا أموَرهم ويدبِّروا
يف به ويتشبَّهون نواهيه عن وينَهْون بأوامره، ويأمرون يعدلون وبه بالحق ويقضوا
أعىل من الخالئق ومدبر الكل، سائس هو — تعاىل — هللا كان إذ وسياستهم؛ تدبريهم
وكيف شاء كما ومعيدهم وُمبدئهم ورازقهم وخالقهم وحافظهم سافلني، أسفل إىل عليني

ولكم. يل هللا وأستغفر هذا قويل أقول يُسألون، وهم يفعل ا عمَّ يُسأل ال شاء،

أحواله وتصاريف أموره وعجائب النحل، فضيلة بيان يف فصل (17)
الحرشات من غريه دون واملواهب الكرامات من به ُخصَّ وما

وطنينًا، دويٍّا فسمع الحيوانات، أصناف إىل امللك نظر كالمه من اإلنس زعيم فرغ فلما
خفيفة حركة جناحيه يحرك الهواء يف واقف وزعيمها النحل أمري باليعسوب هو فإذا
ويُهلِّله. ويقدسه هللا يسبح وهو العود، أوتار من الزبري نغمة مثل وطنني دوي لها يسمع
بنفسك، ِجئَت كيف قال: وأمريها، الحرشات زعيم أنا قال: أنت؟ َمن امللك: له فقال
إشفاًقا قال: الحيوانات؟ طوائف سائر أرسلْت كما وجنودك رعيتك من رسوًال ترسل ولم
له قال أذية، أو مكروه أو سوء منهم أحًدا ينال أن عليهم وتحنُّنًا لهم، ورحمة عليهم،
إنما قال: الحيوانات؟ سائر ملوك من غريك دون الخصال بهذه ُخصصَت وكيف امللك:

أحصيه. ال بما إحسانه وعظيم إنعامه ولطيف مواهبه جزيل من ربي اختصني
ألفهمه؟! وبيِّنْه ألسمعه طرًفا منها اذكر امللك: قال

أَتَانَا أْن وأجدادي آبائي وعىل عيلَّ به وأنعم به هللا ني خصَّ ا ممَّ امللك، أيها نََعم قال:
وأجدادنا آبائنا من وراثة وجعلها أَُخر، لحيوانات بعدنا من تكن لم التي والنبوَّة امُلْلك
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نعمتان وهما القيامة، يوم إىل َسَلف عن َخَلًفا يتوارثونها وذرياتنا ألوالدنا وذخرية
ومما الحيوانات، وسائر واإلنس الجن من الخالئق أكثر فيهما مغبون جزيلتان عظيمتان
األشكال ومعرفة الهندسية الصنائع دقة وعلَّمنا أْلَهَمنا أن علينا به وأنعم ربنا نا خصَّ
به وأنعم أيًضا به خصنا وما فيها، الذخائر وجمع البيوت وبناء املنازل اتخاذ من الفلكية
الثمرات كل من األكل لنا حلَّل أن علينا به وأنعم أيًضا خصنا ومما الرشاد، سبيل علينا

النبات. أزهار جميع ومن
من يخرج وما وذخائرنا مكاسبنا يف هللا جعل أْن علينا به وأنعم نا خصَّ ومما
إَِىل َربَُّك ﴿َوأَْوَحى تعاىل: هللا قال مما وتصديق للناس شفاء فيه لذيذًا حلًوا رشابًا بطوننا
الثََّمَراِت ُكلِّ ِمْن ُكِيل ثُمَّ * يَْعِرُشوَن ا َوِممَّ َجِر الشَّ َوِمَن بُيُوتًا اْلِجبَاِل ِمَن اتَِّخِذي أَِن النَّْحِل

ِللنَّاِس﴾. ِشَفاءٌ ِفيِه أَْلَوانُُه ُمْختَِلٌف اٌب َرشَ بُُطونَِها ِمْن يَْخُرُج ذُلًُال َربِِّك ُسبَُل َفاْسلُِكي
وجميل وهياكلنا صورتنا ِخْلقة جعل أْن علينا به وأنعم أيًضا ربنا به خصنا ومما
عربًة رعيَّتنا وتدبري سياستنا وحسن أمورنا وتصاريف وأعمالنا أفعالنا وحسن أخالقنا
خلقة خلقتنا جعل بحكمته — تعاىل — هللا أن وذلك األبصار، ألويل وآية األلباب، ألويل
ِبنْية جعل — تعاىل — أنه وذلك عجيبة، صورة وصورتنا ظريفة، ِبنْية وِبنْيتنا لطيفة،
مدبَّج معوج جسدنا ر ومؤخَّ مكعب، مربع جسدنا فوسط مخروزة، مفاصل ثالثة جسدنا
متناسبات ويدين أرجل أربع أبداننا وسط يف وركَّب مبسوط، ر مدوَّ ورأسنا مخروط،
والوقوع والقعود، القيام عىل بها لنستعني الدائرة يف املسدس الشكل كأضالع املقادير
بيوتنا بنيان ففي مكتنفات، مسدَّسات وبيوتنا منازلنا، بناء أساس عىل ونقدر والنهوض،
موضوعات عن الرياضيون عجز إذ روحانية، ومعقوالت ربانية إْلَهامات منازلنا وأشكال

منازلنا. وتسديسات أشكالنا،
فيرض الهواء، يدخلها كيال املكشوفات، والزوايا األضالع املتساوية من والغرض

وذخائرنا. قوتنا هو الذي رشابنا ويفسد بأوالدنا
الرطوبات األثمار وزهر األشجار ورق من نجمع واليدين األرجل األربع وبهذه
النسج حريرية أجنحة أربعة كتفي عىل هللا وجعل وبيوتنا، منازلنا بها نبني التي الدهنية
مجوًفا الشكل مخروط بدننا ر مؤخَّ وجعل بها، مستقالٍّ الهواء جوِّ يف الطريان يف يل آلة
ة حادَّ ُحَمة يل وجعل الطريان، يف رأسنا ثقل يف موازنًا ليكون بالهواء، مملوءًا مدرًَّجا
وجعل ليؤِذيَني، يتعرَّض َمن به وأزُجر أعدائي به أخوِّف يل سالًحا وجعلها شوكة، كأنها
عريًضا ًرا مدوَّ رأيس وجعل ويَرسة، يَمنة رأيس تحريك عيلَّ بها ليسهل خفيفة رقبتي
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املرئيات إلدراك لنا آلة وجعلها مجلوَّتان، مرآتان كأنهما براقتني عينني جنبي يف وجعل
لطيفني قرنني شبه رأسنا عىل وأثبت والظلمات، واألنوار واألشكال األلوان من املبرصات
والرخاوة، والصالبة الخشونات من واللَّنيِّ امللموسات إلحساس لنا آلة وجعلهما ليِّنني،
لنا وجعل الجيدة، والروائح الطيبة املشمومات إلحساس وجعلهما منخرين لنا وفتح
واملرشوبات، املأكوالت من والطيبات الطعام قوة بها نتعرَّف ذائقة قوة فيه مفتوًحا فًما

لطيفة. رطوبات األشجار ثمرة من بهما نجمع يْن حادَّ مشفرين لنا وخلق
واالطِّالع النبات طبائع عىل معرفتنا من اليونانيني من واألطباء الطبيعيون وعجز
منضجة، وطابخة وهاضمة وماسكة جاذبة قوة جوفنا يف وخلق منافعها، خصائص عىل
للشتاء، وذخائر وألوالدنا لنا غذاءً صافيًا رشابًا لذيذًا حلًوا عسًال الرطوبات تلك تُصريِّ
للشاربني، سائًغا خالًصا لبنًا الدَم تُصريِّ هاضمة قوة األنعام رضوع يف جعل كما
تشكيلنا يف إذ — تعاىل — هللا خْلق ألخص وشفاءً سببًا أوالدنا وفضالة فضالتنا وجعل
ويف اإلنسانية، لألرواح شفاء جعل املتساويات الزوايا وترتيب املسدسات وتخطيطنا
وهو فضالتنا فضالة وجعل اإلنساني، للجسد شفاءً جعل ولعابنا وبصاقنا فضالتنا
الشمس. من الحاصل النوراني الضياء عن عوًضا الليايل، ظلم يف للضياء سببًا الشمع

يف مجتهِدين نا ِرصْ بها — تعاىل — هللا نا خصِّ التي واملواهب النَِّعم هذه أْجل فمن
آناء والتحميد والتمجيد والتكبري والتهليل لربنا بالتسبيح شكرها وأداء لها الذكر كثرة
أوالدنا؛ وتربية وأعواننا جندنا أحوال د وتفقُّ رعيتنا عىل والشفق النهار، وأطراف الليل
باآلَخر، إال ألحدهما قوام ال البدن، من كاألعضاء لنا وهم الجسد، من كالرأس لهم ألنَّا
األمور من كثرية أشياء يف لهم فداءً نفيس جعلُت فلهذا اآلَخر، بصالح إال لهما صالح وال
ونائبًا رسوًال بنفيس مجيئي اخرتُت ذكرُت الذي السبب هذا ومن عليهم، إشفاًقا الخطرية

وجنودنا. رعيتنا من وزعيًما
وحكيم أفصحك! ما خطيب! من فيك هللا بارك امللك: قال كالمه، من النحل فرغ فلما
ما عبد ومن رعايتك! أفضل ما ملك ومن سياستك! أحسن ما رئيس ومن أعلمك! ما

موالك! ومواهب ربك بإنعام أعرفك
األشجار وبني والتالل، الجبال رءوس يف قال: البالد؟ من تأوون أين امللك: قال ثم

وديارهم. منازلهم يف آدم بني يُجاور َمن ومنَّا والدحال،
ديارهم من منَّا بُعد َمن أما قال: منهم؟ تَسَلمون وكيف عرشتهم؟ كيف امللك: قال
فإذا باألذية، لنا ويتعرضون طلبنا، يف إلينا يجيئون ربما ولكن األكثر، األمر عىل فيسلم
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مساكننا ويأخذوا أوالدنا يقتلوا بأْن يُبالوا ولم بيوتنا وأحفوا منازلنا، خربوا بنا ظفروا
دوننا. بها ويستأثروا ويتقاسموها وذخائرنا

كرًها، تارًة املضطر صرب قال: منهم؟ ذلك وعىل عليهم صربكم وكيف امللك: قال
يطلبوننا خلفنا جاءوا ديارهم من وتباعْدنا وهربْنا غِضبْنا إْن وتسليًما، رًضا وتارًة
واملزامري والطبول الدفوف أصوات من الِحيَل وأنواع الِعْطر من بالهدايا ْوننا ويرتضَّ
يمشون الذين الطرَّارين عمل مثل وعملهم والتَّْمر الدبس من املزخرفة املزدوجة والهدايا
ودراهمهم، أثوابهم منهم ويأخذون الصبيان، إىل والجوز الزبيب ويعطون املحالِّ يف

الصبيان. عىل ويسخرون
التمر من الهدايا إلينا يبعثون إنهم بحيث السخرية مثل يعملون أيًضا فهؤالء
— تعاىل — هللا جعله لذيذًا صافيًا عسًال منَّا ويأخذون بأبدانهم يرض كالهما إذ والدبس؛
فنُصاِلحهم؛ نُضاِيقهم ال أخالقنا ُحسن ِمن فنحن أمراضهم، وزوال أبدانهم لشفاء سببًا
إىل وتؤدِّي الحيوان، هالك إىل تؤدِّي والخصومة العداوة ألن ولهم؛ لنا خري الصلح إذ
من صدورنا يف وملا الخرية، من طبائعنا يف ِلَما ونُصاِلحهم نُراِجعهم فنحن البالد، خراب
تعاىل — هللا من إْلهام موضع صار وقلبُنا املراجعة، وحسن والحسد الِحْقد وقلَّة السالمة
هللا أن وذلك يجتمعان، ال ضدان هما إذ والحسد؛ الحقد موضع يكون أن يجوز ال —
نكون أن بنا يَلِيق ال علينا، الوْحي وأْلَقى والصالحني، املقرَّبني من جعلنا — تعاىل —

طاغني. فاسقني
وهم لهم، عبيد بأننا علينا يدَّعون حتى اإلنس هؤالء منَّا يَرَضْون ال كله هذا ومع
محتاجني غري نحن إذ والبهتان؛ الزور غري برهان وال بيان وال حجة بغري لنا وأرباب مواٍل
محتاجون هم بل أمورهم، تصاريف يف املوايل إىل محتاجني العبيد يكون ما حسب إليهم
ولكم، يل هللا وأستغفر هذا قويل أقول املستعان، وهللا السيد، إىل الخدم يحتاج مثلما إلينا

الرحيم. الغفور هو إنه

وملوكها لرؤسائها الجن طاعة حسن بيان يف فصل (18)

أحسن قال: وملوكها؟ لرؤسائها الجن طاعة حسن كيف الجن: مللك اليعسوب قال ثم
نََعم. قال: شيئًا؟ منها ويذكر امللك يتفضل قال: ونهيها، ألمرها انقياد وأطوع طاعة

الناس يف يكون كما ار، وُفجَّ وأبرار ار، وُكفَّ ومسلمون وأرشار، أخيار الجن أن فاعلم
ال ا ممَّ الَوْصف ففوق وملوكها لرؤسائها منها األخيار طاعة ُحْسن ا فأمَّ آدم، بني من
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الذي األعظم للنريِّ الفلك يف الكواكب كطاعة مللوكها طاعتها ألن آدم؛ بني من البرش يعرفه
الشمس. هو

والرعية واألعوان كالجنود لها الكواكب وسائر كامللك الفلك يف الشمس أن وذلك
وُزَحل كالقايض، ي وامُلشَرتِ امللك من الجيش صاحب كنسبة الشمس من امِلرِّيخ ونسبة
الكواكب وسائر العهد، كويلِّ والقمر كالحرم، والزَُّهرة كالوزير، وُعَطارد كالخازن،
يف بسريها تسري الشمس، بفلك مربوطة كلها أنها وذلك والرعية؛ واألعوان كالجنود
تتجاوز ال بحسبان ذلك كل وانرصافاتها، واتصاالتها ووقوفها ورجوعها استقامتها
وتغريبها، وترشيقها وغروبها، طلوعها يف عاداتها وجريان حدوَدها تتعدَّى وال رسومها

خالفه. وال معصية منها يُرى ال ومترصفاتها أحوالها وجميع
والنظام واالنقياد الطاعة هذه حسن للكواكب أين ِمن الجن: مللك النحل قال

العاملني. رب جنود هم الذين املالئكة من قال: مللكها؟ والرتتيب
للنفس الخمس الحواس كطاعة قال: العاملني؟ لرب املالئكة طاعة حسن كيف قال:

الناطقة.
إدراكها يف الخمسة الحواس أن الحكيم أيها ترى أال نََعم، قال: بيانًا. ِزْدني قال:
وال نهي وال أمر إىل تحتاج ال الناطقة النفس إىل مدركاتها أخبار وإيرادها محسوساتها
به ْت همَّ ملا الحاسة امتثلت محسوس بأمٍر الناطقة النفس ِت همَّ كلَّما بل وعيد، وال َوْعد

إبطاء. وال تأخري وال زمان بال إليها وأوردتْها وأدركتْها النفس،
ما ويفعلون أمرهم ما هللا يعصون ال الذين العاملني، لرب املالئكة طاعة وهكذا
الجميع وخالق الكل ومدبر األرباب ورب امللوك وملك الرؤساء، رئيس هو الذي يُؤَمرون،

العاملني. رب هللا فسبحان لفسدتا، هللا إال آلهة فيهما كان لو الحاكمني، وأحكم
وأْطَوع لرؤسائها، طاعة أحسن فإنها الجن، من اق والُفسَّ ار والُكفَّ األرشار وأما

اقهم. وُفسَّ ارهم وُفجَّ اإلنس أرشار من مللوكها انقياًدا
له رْت ُسخِّ ملَّا — السالم عليه — لسليمان الجن َمَردة طاعة حسن ذلك عىل والدليل
محاريب من يشاء ما له فيجعلون امُلتِعبة، والصنائع ة الشاقَّ األعمال من يكلِّفها كان فيما

راسيات. وقدوٍر كالجواِب، وجفاٍن وتماثيل
الذين اإلنس بعض عَرَفه قد ما لرؤسائها الجن طاعة حسن عىل أيًضا الدليل ومن
ويسمع الجن، ملم من فيه يخاف بواٍد نزل إذا أحدهم أن والفلوات املفاوز يف يسافرون
والتوراة، واإلنجيل القرآن من آية ويقرأ وملوكها، برؤسائها فيستعيذ وزجالتهم دويَّهم
مكانه. يف دام ما له يتعرَّضون ال فإنهم وأذيَّتهم، تعرُّضهم وعن عنهم بها ويستجري
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الجن وشياطني املردة من أحد تعرَّض إذا أنه لرؤسائها الجن طاعة حسن ومن
أو قبيلة برئيس املعزم فيستعني ملم، أو تخبُّط أو فزعة أو بتخيل آدم بني من ألحد
يف وينهاهم يأمرهم ما ويمتثلون إليها ويحرشون عليها يعزمون فإنهم جنوده، أو ملك

صاحبهم.
للداعي إجابتها ورسعة االنقياد وسهولة الجن طاعة حسن عىل أيًضا الدليل ومن
يقرأ ووجدوه به اجتازوا ساعة يف — السالم عليه — ملحمد الجن من نفر إجابة لها
يف مذكور هو كما منذرين، قومهم إىل وولَّْوا واستجابوه فاستمعوه عليه، ووقفوا القرآن
حسن عىل داالت والعالمات والدالالت اآليات فهذه آية عرشين نحو يف نعتهم من القرآن
كان خريًا بها يستعني أو يَْدعوها مَلن وإجابتها انقيادها ورسعة وسهولتها للجن الطاعة

ا. رشٍّ أو
لرؤسائهم طاعتهم أن وذلك ذكرُت؛ ا ممَّ فبالضدِّ وِجِبلَّتهم اإلنس ِطبَاع ا فأمَّ
والِخَلع واملكافآت واألرزاق للِعَوض وطلب وغرور ونفاق ومْكر ِخَداع أكثرها وملوكهم
الطاعة وخلعوا والخالف العصية أظهروا يطلبون ما يََرْوا لم فإْن والكرامات، واملآرب

األرض. يف والفساد والقتال والحرب والعداوة الجماعة من والخروج
ودفع بالجحود، دعوتهم ينكرون تارًة ربهم؛ ورسل أنبيائهم مع حكمهم فهكذا
والشك بالنفاق اإلجابة وتارًة بالعناد، املعجزات منهم ويطلبون الرضورات، وحجة العيان
ورداءة طباعهم لغلظ ذلك كل والجهر، الرس يف والخيانة والغش والدغل واملكر واالرتياب
يَرَضْون ال ثم قلوبهم، وَعَمى جهاالتهم وتراكم أعمالهم وسيئات عاداتهم وسوء ِجِبلَّتهم

برهان. وال حجة بال لهم عبيد وغريهم أرباب أنهم يزعمون حتى
بْت تعجَّ الحرشات زعيم لليعسوب الجن ملك مخاطبة طول اإلنس جماعة رأْت فلما
بها يخص لم ومنزلة بكرامة اليعسوب الحرشات زعيم امللك خص لقد وقالت: وأنكرْت

املجلس. هذا يف الحضور الطوائف زعماء من أحًدا
اليعسوب فإن منه، تتعجبوا وال ذلك تُنِكروا ال الجن: حكماء من حكيم لهم فقال
الجوهر جيد املخرب عظيم فإنه البنية، ضعيف املنظر لطيف الجثة صغري كان وإن
الحرشات رؤساء من رئيس وهو الصنعة، حكيم الناصية مبارك النفع كثري النفس ذكي
والرياسة، امللك يف جنسهم أبناء من كان َمن يخاطبون وامللوك ونبيُّها وملكها وخطيبها
العادل امللك بأن تظنوا وال امللك، يف متباينني وكانوا الصورة، يف لهم مخالًفا كان وإن
مشاِكل طبٍع أو غالب لهًوى غريها دون الطوائف من واحدة إىل الحكومة يف يميل الحكيم

العلل. من وعلة األسباب من لسبب ميٍل أو
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معرش يا سمعتم فقال: الجماعة إىل امللك نظر كالمه من الجن حكيم فرغ فلما
الرِّقَّ عليها ادِّعاءكم سمعنا قد ونحن وظلمكم، جوركم من البهائم هذه شكاية أمر اإلنس
ما فأوردتم دعواكم، عىل والحجة بالدليل وطالبتُكم وتجحده، ذلك تأبَى وهي والعبودية
برهانكم فهاتوا باألمس، ذكرتم ما غري آَخر يشء عندكم فهل أجابوكم، ما وسمعنا ذكرتُم

عليها. حجة لكم ليكون صادقني كنتم إن

فصل

فقال: الروم رؤساء من زعيم قام هم حقِّ يف الجن ملك قال ما جميع اإلنس سمع فلما
وأْلَهَمه اإلنسان خلق الذي والغفران، والعفو واإلحسان الجود ذي املنان الحنان هلل الحمد
تصاريف وعرَّفه والسلطان، العز وأعطاه والربهان، الدليل له وبنيَّ والبيان، العلوم

واألركان. املعادن منافع وعرَّفه والحيوان، النبات له ر وسخَّ األزمان، وتقلُّب الدهور
وذكرنا. قلنا ما عىل تدلُّ ة جمَّ ومناقب محمودة خصال لنا امللك، أيها نََعم

وجودة تمييزنا ودقة معارفنا وفنون علومنا كثرة الرومي: قال هي؟ وما امللك: قال
يف ومعاونتنا معائشنا وصالح مترصفاتنا وعجيب وتدبرينا وسياستنا ورويتنا فكرنا
أرباب إنا قلنا ما عىل دليل ذلك كل وآخرتنا، دنيانا أمور يف والِحَرف والتجارات الصنائع

لنا. عبيد وهم لهم
ما عىل واستدلوا ذكروا فيما تقولون ما الحيوانات: من الحضور للجماعة امللك قال

والتملُّك؟ الربوبية من عليكم َعْوا ادَّ
أعطاهم وما آدم، بني فضائل من اإلنيس ذكر فيما متفكِّرة ساعة الجماعة فأطرقِت

الحيوان. سائر بني من بها وا ُخصُّ التي املواهب جزيل من هللا
السموات، فاطر الواحد هلل الحمد وقال: مسبًِّحا، مذكًِّرا خطيبًا وقام النحل تكلم ثم
الفلوات، يف العشب ومنبت والربكات، القطرات ومنزل األوقات ومدبِّر املخلوقات وخالق
ونحمده بالغدوات، صباحنا يف نسبِّحه واألقوات، األرزاق وقاسم النبات من الزهر ومخرج
ءٍ َيشْ ِمْن ﴿َوإِْن تعاىل: هللا قال كما والتحيات الصلوات من عملنا بما بالعشيَّات رواحنا يف

تَْسِبيَحُهْم﴾. تَْفَقُهوَن َال َوَلِكْن ِبَحْمِدِه يَُسبُِّح إِالَّ
وروية وفكًرا ومعارف علوًما لهم بأن اإلنيس هذا يزعم العادل، امللك أيها بعُد؛ أما
واعتدُّوا أمرنا يف فكَّروا أنهم فلو عبيدهم، ونحن لنا، أرباب أنهم عىل تدل وسياسة وتدبريًا
شأننا إصالح يف وتعاوننا أحوالنا تصاريف من وعرفوا أمرنا من لهم لبَاَن أحوالنا أيًضا
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وألطَف أدقَّ وتدبريًا وسياسة وروية وفكًرا وتمييًزا ومعرفة وفهًما علًما أيًضا لنا أن
لهم. ا ممَّ وأتَْقَن وأحكم

واتخاذ واحًدا رئيًسا عليها وتمليكها قراها يف النحل جماعة اجتماع ذلك فِمن
املنازل اتخاذها وكيفية وسياساتها مراعاتها وكيفية ورعية، وجنوًدا أعوانًا الرئيس ذلك
أنابيب كأنها هندسة، ومعرفة بركار غري من املكتفات املتجاورات املسدسات والبيوت
تذهب وكيف واملحتسبني، والُحرَّاس اب والُحجَّ البوَّابني ترتيبها كيفية ثم مسدسة، مجوفة
ورق من بأرجلها الشمع تجمع وكيف الصيف، يف القمر وليايلَ الربيع أيام امَلْرَعى إىل
وكيف البيوت، بعض يف تخزنها كيف ثم النبات، زهر من بمشافريها والعسل األشجار
البيوت بعض يف تبيض وكيف بالقراطيس، مشدودة الرباقي رءوس كأنها رأسها تشد
والربد والصيف الشتاء أيام فيها وتنام البيوت بعض يف تأوي وكيف وتفرخ، وتحضن
ال بيوم يوًما وأوالدها هي املخزون العسل ذلك من يقتاتون وكيف واألمطار، والرياح
ويطيب العشب وينبت الربيع أيام وتجيء الشتاء، أيام تنقيض أن إىل تقتريًا وال إرساًفا
دأبها وذلك األول؟ عام كانت كما ترعى وكيف والنَّْور، والزهر النبات ويخرج الزمان
بل واألمهات اآلباء من تَْلِقني وال املعلِِّمني من تأديب وال األُستَاِذيَن من تعليم غري من
معرش يا وأنتم علينا، ًال وتفضُّ وتكرًُّما وإنعاًما إلهاًما ووحيًا — تعاىل — هللا من تعليًما
وجداننا عند وتفرحوا فضائلنا يف ترغبوا فِلَم موالينا، وأنتم بالرِّقِّ علينا تدَّعون اإلنس
والَخَول؟ الَخَدم فضالة يف ويرغب يحرص كيف َمِلًكا كان فَمن تناُولنا، عند وتستشفوا

وبهتان. زور الدعوى إذ الدعوات هذه إىل ُسبُل لكم فليس عنكم، مستغنون ونحن
األرض تحت القرية تتخذ وكيف النمل حال من اإلنيس علم لو امللك، أيها وأيًضا
حبوبًا بعضها تمأل وكيف منعطفات، وطبقات وُغَرًفا ودهاليز ة وأِزقَّ وبيوتًا منازل
إليها تجري ال كي مصونًا منخفًضا بيوتها بعض تجعل وكيف للشتاء، وقوتًا وذخائر
من عليها حذًرا فوق إىل منعطفات بيوت يف والقوت الحب تخبِّئ مرتفًعا، وبعضها املياه
نصَفنْي الحنطة حب تقطع وكيف الصحو، أيام ه تنُرشُ كيف يشء منها ابتلَّ وإذا املطر،
كيف وتراها التقشري، مع ينبت ال بأنه لعلمها والعدس والباقال الشعري تقرش وكيف
الطلب يف ننرصف وكيف الذخائر، وجمع البيوت باتخاذ ونهاًرا ليًال الصيف أيام تعمل
واحدة ذهبْت إذا وأنها وجائني ذاهبني قوافل كأنها القرية، يف يرسة ويوًما يمنة يوًما
للباقني، ُمخِربة راجعة وذهبْت ما، قْدًرا منه أخذْت َحْمله عىل تَقِدر ال شيئًا فوجدْت منها

اليشء. ذلك عىل لتدلَّها ِفيها ِيف ا ممَّ شاَمَمتْها واحدة استقبلتْها وكلما
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كيف ثم هناك، من جاءتْه الذي الطريق هذا عىل منها واحدة كل تدلُّ كيف ترى ثم
املعاونة. يف وعناء بَجْهد ويحرتزونه يحملونه وكيف منها، جماعة اليشء ذلك عىل تجتمع
عىل اجتمعْت التعاون يف تكاسلْت أو العمل يف توانْت منها واحدة أن علمت وإذا
علًما لها أن لعلم أحوالها واعترب أمرها يف اإلنيس تفكَّر فلو لَغرْيها، ِعْربًة بها ورَمْت قتِْلها
ذكر. بما علينا افتخر وملا لهم ما مثل وسياسة وتدبريًا ودراية ومعرفة وتمييًزا وفهًما

من الربيع أيام سمنْت إذا أنها الجراد أمر يف اإلنيس تفكَّر لو امللك أيها وأيًضا
بأرجلها وتحفر هنالك تنزل وكيف الحفرة، رخوة الرتبة طيبة أرًضا تطلب كيف الرَّْعي
وتعيش طارت ثم وتدفنه، فيها بيضها وتطرح الحفرة تلك يف أذنابَها وتُدِخل ومخاليبها،

وتطري. وبرٍد حرٍّ ِمن ويهلك بَِقي َمن ويموت الطيور تأكلها ثم أياًما
فكيف الهواء، وطاب الزمان واعتدل الربيع أيام وجاءت الحول عليها دارت إذا ثم
ورق من وأكلت األرض وجه عىل الصغار الدبيب مثل املدفون البيض ذلك من ينرش

العليم. العزيز تقدير وذلك دأبها، وهذا أول، عام مثل وباَضْت وسمنت الشجر
ومعرفة. علًما لنا أن اإلنيس هذا فليعلم

فإنها والجبال، األشجار رءوس عىل تكون التي القز دود امللك أيها أيًضا وهكذا
يف لعابها من نفسها عىل تنسج أخذْت وسمنْت الربيع، أيام يف الرعي من شبعْت إذا
يف بَيَْضها طرحْت انتبهْت فإذا معلومة، أياًما تنام ثم والِكنِّ العش شبه الجبال رءوس
الثقب، ذلك وسدَّْت منها وخرجت ثقبتْها ثم أنفسها، عىل نسجتْه الذي الكن ذلك داخل
واملطر، والريح والربد الحرِّ من ماتْت أو الطري فيأكلها وطارْت أجنحة، لها وخرجْت
الحر من والشتاء والخريف الصيف أيام محروًزا الجوزات تلك يف البيض ذلك وبقي
البيض ذلك ويحضن الربيع، أيام وتجيء الحول، يحول أن إىل واألمطار والرياح والربد
أياًما الشجر ورق عىل وتدبُّ الصغار، الدبيب مثل الثقب ذلك يف ويخرج الجوازات، يف
األول، العام مثل لعابها من نفسها عىل ونسجْت أخذْت وسمنْت شبعْت فإذا معلومة،
أمور إىل هدى ثم خلقه يشء كل أعطى الذي العليم العزيز تقدير وذلك أبًدا، دأبها وذلك

ومنافعها. مصالحها
منازل أيًضا تَبنِي فإنها ود، والسُّ والُحْمر ْفر الصُّ الزنانري حال امللك أيها أيًضا وكذلك
وتفرخ وتبيض النحل، يفعل مثلما األشجار أغصان بني ومن والحيطان، السقوف يف
طاب ما بيوم يوًما تتقوَّت ولكن شيئًا، للغد تدخر وال للشتاء، القوت تجمع ال ولكنها
الكنينة واملواضع األغوار إىل ذهبْت الشتاء ومجيء الزمان بتغيري ْت أحسَّ فإذا الوقت، لها

الدفئة.

223



الثاني) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

طول أياًما فيها وينام الحصينة، الكنينة واملواضع الحيطان ثقب يف يدخل ما ومنها
من َسِلم فيما — تعاىل — هللا نفخ الهواء وطاب الزمان واعتدل الربيع جاء وإذا الشتاء،
األول، العام مثل أوالَدها وحضنْت وباضْت البيوت وبَنَِت فعاشْت الحياة، ُروَح الجثة تلك

العليم. العزيز تقدير دأبها، فهذا
ومعرفة بعلم أوالدها وتربي وتحضن تَِبيض والهوامِّ الحرشات من األنواع هذه وكل
واملكافأة الرب أوالدها من تطلب وال ورفق، ولطف وتحنن ورأفة ورحمة وشفقة ودراية

والجزاء.
يف عليها ويمنون ومكافأة وجزاءً وصلة برٍّا أوالدهم من فرييدون اإلنس أكثر فأما
ِشيَم ِمن هو الذي والسخاء والجود والكرم والفضل املروءة من هذا وأين إياهم، تربيتهم
فضالتنا، مأكوالتهم ألذُّ إذ علينا؛ اإلنس يفتخر وبماذا الفضل، أرباب من الكرام األحرار
أبًدا ولنا َمنِّنَا، تحَت وملبوساتهم مأكوالتهم يف فهم القز، دود فضالة ملبوساتهم وأحسن

لهم؟! عبيد ونحن لنا، أرباب أنهم يدَّعون فكيف عليهم، النعمة
ال فإنها جنسها، أبناء من شاكلها وما والديدان والبقُّ الرباغيث أما النحل: قال ثم
العشب ِخر تدَّ وال البيوت تبني وال أوالدها، تربِّي وال ترضع وال تلد وال تحضن وال تبيض
الشتاء برد من غريها يقايس مما ومسرتيحة هة مرفَّ حياتها أيام تقطع بل ، الِكنَّ تتخذ وال

الزمان. وحوادث واألمطار والرياح
نفسها أسلمْت األركان طبائع وتغالبت الكيان، واضطرب الزمان عليها تغريَّ وإذا
— تعاىل — هللا أن وتعلم باملعاد، يقينًا لعلمها للممات وانقادْت والحدثان للنوائب
كما تنكر وال تقول وال مرة، أول أنشأها كما للكون القابل العام يف وُمِعيدها منشئها
إِذًا ِتْلَك َقالُوا * نَِخَرًة ِعَظاًما ُكنَّا أَِئذَا * اْلَحاِفَرِة ِيف َلَمْرُدوُدوَن ﴿أَِئنَّا وقالت: اإلنس أنكر

ٌة﴾. َخاِرسَ َكرٌَّة
أمور تصاريف من األشياء هذه من ذكرُت فيما امللك أيها اإلنيس هذا اعترب فلو
وفكًرا ودراية وتمييًزا ومعرفًة وفهًما علًما لها بأن له وتبنيَّ لَعِلَم والهوامِّ الحرشات هذه
فيما علينا افتخر وملا — تعاىل — الباري من عناية ذلك كل وتدبريًا، وسياسة وروية
الغفور هو إنه ولكم، يل هللا وأستغفر هذا قويل أقول لهم، عبيد ونحن أرباب أنهم ذكر

الرحيم.
ومن أعلمك! ما حكيم، من فيك هللا بارك امللك: له قال كالمه من النحل فرغ فلما

أبلغك! ما ُمِبني، ومن أفصحك! ما خطيب،
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فصل

عندكم فهل أجاب، ما وفهمتم قال، ما وسمعتم علمتم قد اإلنس، معرش يا امللك: قال ثم
آخر؟ يشء

أرباب أننا عىل تدل ومناقب خصال لنا امللك، أيها نََعم وقال: أعرابي آَخر إنيسٌّ فقام
هي؟ وَما نََعم، قال: شيئًا، منها واذكر هاِت امللك: قال لنا، عبيد وهم

واملالذِّ والرشاب الطعام ألوان من مأكوالتنا وطيبات عيشنا ولذيذ حياتنا طيب قال:
بمعزل هي بل فيها، رشكة معنا لهؤالء وما — تعاىل — هللا إال عدَدها يُحيص ال ا ممَّ
ولها الحبوب لباب ولنا وحطبها، ونواها قشورها ولها الثمار لبُّ طعامنا أن وذلك عنها،
الخبز ألوان ذلك بعد ولنا وخشبها، كنسها ولها ودبسها شريجها ولنا وورقها، تبنها
الطبيخ ألوان ولنا وغريها، والكعك واملتلون السميد من والجرادق واألقراص والرغفان
من وغريها الكواسيج وألوان والجواديت والهرائس والفطائر واألسفيداج السكباج من

واللَّْوِزيَنْج. والقطائف والخبيص والحلوى الشويِّ وألوان األرشبة وألوان الرواصني
والجالب والقارصوالسكنجبني الجيد الخالص والنبيذ الخمر من األرشبة ألوان ولنا
والكشك والزبد والسمن والدوغ واملاست والرائب الحليب من األلبان وألوان والفقاع،
كثرة يُحيص وال واملشتهيات، والطيبات واملالذِّ الطبيخ ألوان من منها يعمل وما واملصل،
وقلة وجفافها وغلظها طعامهم وخشونة بمعزل، عنهم ذلك وكل — تعاىل — هللا إال ذلك
الخصال وهذه منها، لذتهم قلة عىل دليل وحالوتها دسومتها وقلة منها الطيبة الرائحة
وهم لهم، أرباب أننا عىل دليل هذا وكل الكرام، األحرار النعم أرباب حال وتلك للعبيد،

ولكم. يل هللا وأستغفر هذا قويل أقول لنا، وَخَول عبيد

فصل

يرتنم شجرة غصن عىل قاعًدا وكان داستان، الهزار وهو الطيور زعيم ذلك عند فنطق
رشيك بال الرسمد الدائم األبد القديم الصمد الفرد األحد الواحد هلل الحمد وقال: فقام
من الكائنات ومسبب املوجودات وعلة املخلوقات وخالق املبدعات مبدع هو بل ولد، وال
وأراد. شاء كيف املولَّدات ومولِّد السموات مركِّب املربوآت وبارئ والنباتات الجمادات

مرشوباتهم، ولذيذ مأكوالتهم بطيب افتخر اإلنيس هذا أن الكريم امللك أيها واعلم
عذاب حرامها يف إذ أليم؛ وعذاب الشقاوة وأسباب لهم عقوبات كله ذلك أن يدري وال

والرجاء. الخوف من بينهما فيما وهم حساب، حاللها ويف
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لنا. بنيِّ ذلك؟ وكيف امللك: قال
وجهد نفوسهم وتََعب أبدانهم بكدِّ لونه ويحصِّ ذلك يجمعون أنهم وذلك نََعم، قال:
من يُحَىص وال يَُعدُّ ال مما والهوان الشقاوة من ذلك يف يلقون وما جبينهم وعرق أرواحهم،
الدواليب ونصب الربيدات وعمل الشق وسد األنهار األرضوحفر وإثارة والزرع الحرث كدِّ
والتذرية والدراس والجمع والحمل والحصاد والنظافة والحفظ والسقي الغروب وجذب
وجمع القدور ونصب التنور وبناء والخبز والعجن والطحن والوزن والقسمة والكيل
ومعاكسة الديكدان وبناء الدخان ومقاسات النريان ووقود والرسقني والشوك الحطب
الصنائع وتعلُّم والدراهم، األموال اكتساب يف والعناء والجهد البقال ومحاسبة القصاب
والذهاب والتجارات واملحاسبات النفوس عىل ة الشاقَّ واألعمال لألبدان امُلتِعبة واملكاسب
واإلنفاق واالحتكار واالدخار والجمع والحوائج األمتعة طلب يف البعيدة األسفار يف واملجيء

والشح. البخل مقاساة مع بالتقدير
من كان وإن الحساب، من بد فال هللا وجه يف وأنفقها حالل من جمعها كان فإن
والثياب القوت من بد ال إذ والعذاب؛ والحساب فالويل هللا، وجه غري يف وإنفاقه حلٍّ غري

والحساب. املوت من بد ال مثلما
األرض من لنا يخرج مما هو وغذاءنا طعامنا أن وذلك كلها، هذه من بمعزل ونحن
والعشب والحشائف اللينة النرضة والخرضة الرطبة البقول ألوان من سمائها أمطار من
املختلفة الثمار ألوان ومن وقرشها، وسنبلها غلفها يف املكنونة اللطيفة الحبوب ألوان ومثل
والرياحني واألزهار النرضة الخرضة واألوراق الزكية والروائح الطعوم وأنواع األشكال
أبداننا تََعب وال كدِّ بال سنة بعد وسنة حال بعد حاًال األرض لنا وتخرجها الرياض، يف
سقي وال عناء وال حراث كدِّ إىل نحتاج وال أرواحنا، من نََصب وال نفوسنا من عناء وال
وال طبخ وال خبز وال طحن وال دراس وال حصاد وال بذر إىل نحتاج وال ألرواحنا، ُمتِعب

األحرار. الكرام عالمات كلها وهذه شواء،
حفظه، إىل نحتاج ال بمكانه عنَّا يفضل ما تركنا بيوم يوًما قوتنا أكْلنا إذا وأيًضا
لص خوف بال آخر، وقت إىل احتكار وال حارس وال ناطور وال خازن إىل نحتاج وال
آمنني حصن وال غلق وال باب بال أوكارنا وأوطاننا، أماكننا يف ننام طريق، قاطع وال

بمعزل. عنها وأنتم األحرار عالمات وهذه مسرتيحني، مودعني مطمئنني
من فنونًا مرشوباتكم وألوان مأكوالتكم فنون من ذكرتم لذة بكل لكم فإن وأيًضا
املزمنة واألعالل املختلفة األمراض من عنه بمعزل نحن مما العذاب من وألوانًا العقوبات،

226



الثامنة الرسالة

والتَُّخم والرابعة والثالثة والثانية والربع الغب من املحِرقة يَات والُحمَّ امُلهِلكة واألسقام
والريقان والطاعون والرسسام والربسام والنقرس والقولنج والهيضة الحامض والجشأ
والرمل والسكرة والصداع والسكتة والَربَص الَجنْب وذات والُجذَام والسلِّ والدبيالن
والجراحات والحصبة والخنازير والدماميل والثواليل والُجَدري والَجَرب البول وعرس
والحقنة والبرت الكي من املعالجات عذاب أنواع إىل فيها تحتاجون مما األورام وأصناف
الَحِميَّة ومقاساة الرائحة الكريهة املسهلة األدوية ورشب والفصد والحجامة والسعوطات
املؤملات والعقوبات العذاب ألوان من هذه شاكل وما الِجِبلَّة يف املركوزة الشهوات وترك

واألجساد. واألرواح لألنفس
الناس أول فإن وصيته، ونسيتم طاعته وتركتم ربكم عصيتم ملَّا أصابكم ذلك كل
هذه عن بمعزل ونحن َجُهوًال»، َظلُوًما َكاَن اْإلِنَْساَن «إِنَّ َفَغَوى﴾. َربَُّه آَدُم ﴿َوَعَىص آدم:
وأنتم الحياء، وقلة واملكابرة الوقاحة لوال عبيد؟ ونحن أرباب أنكم زعمتم أين فِمن كلها،
واملشتهيات، االْلتماسات لتحصيل وكدٍّ تََعب ففي البدن صحيحي الحياة يف دمتم ما
ووقوف والخطاب والعذاب العقاب يف املوت وبعد وحرسة عقوبة ففي مرىض دمتم وما

ومنكم؟! منَّا العبيد وَمن املوايل فَمن الجملة، هذه من فارغون ونحن الحساب،
ليس يُصيبنا، ما مثُل األمراض من الحيوان معرش يا يُصيبكم قد اإلنيس: قال
والدِّيك الَحَمام من منَّا يُخالطكم َمن ذلك يصيب إنما الطيور: زعيم قال دونكم، يخصنا
أمر يف برأيه الترصف عن ممنوع أيديكم يف أسريٌ هو َمن أو واألنعام، والبهائم والدجاج
لنفسه ورياضته وسياسته ملصالحه وتدبريه برأيه مخلَّيًا منَّا كان َمن ا فأمَّ مصالحه،
بقْدر الحاجة وقت إال ترشب وال تأكل ال أنها وذلك واألوجاع؛ األمراض له تَعِرض ما فقلَّ
وتنام تسرتيح ثم الجوع أَلم يسكن ما قْدر واحد لون من ينبغي ما أْجل من ينبغي ما
الباردة الظالل يف أو الحارة الشمس يف والسكون الحركة يف اإلفراط من وتمنع وتروض

ملزاجها. املالئمة غري املأكوالت أْكل أو لِطبَاعها املوافقة الغري البلدان يف السكون أو
البهائم من أيديكم يف أسري هو وَمن والسنانري الكالب من يُخالطونكم الذي ا فأمَّ
املركوزة طباعها تدعوها ما أوقاِت يف مصالحه يف برأيه ف الترصُّ من ممنوع واألنعام
والعطش الجوع شدة من أو تشتهي ما غري أو وقته غري يف وتُسقى وتُطَعم ِجِبلَّتها، يف
وتتعب تُستخَدم بل يجب، كما نفسها تروض أن تُرتَك وال الحاجة، مقدار من أكثر تأكل
أمراض حكم وهكذا لكم، يعرض ما نحو من األمراض بعض لها فتَعِرض أبدانها
ويرشبن يأكلن املرضعات وجواريكم نسائكم من الحوامل أن وذلك وأوجاعهم؛ أطفالكم
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بها، وافتخرَت ذكرَت التي والرشاب الطعام ألوان من ينبغي ما أكثر وِحْرصهن ِهِهن بَرشَ
التي األِجنَّة أبدان يف ذلك فيؤثر الطباع، متضادة غليظة أخالط ذلك من أبدانهن يف فتتولَّد
والِعَلل لألمراض سببًا ويصري الرديء، اللبن ذلك من أطفالهن أبدان ويف بطونهن، يف
الصورة. وسماجة الخلق وتشويه البنية واضطراب والزمانة واللقوة الفالج من واألوجاع
وما لها، معرضون بها مرتهنون أنتم مما واألمراض األوجاع اختالف من ذكرت وما
والنوح والحزن الغم من ذلك من لكم يعرض وما النزع وشدة الفجأة موت من يعقبها
أعمالكم سوء من ألنفسكم وعذاب لكم عقوبة ذلك وكل واملصائب، والرصاخ والبكاء

كلها. هذه من بمعزل ونحن اختباراتكم، ورداءة
أطيب إن قال: هو؟ ما قال: فيه، النظر التائه اإلنيس أيها عليكم ذهب آخر ويشء
وليس النحل، لعاب وهو العسل هو به تتداوون ما وأنفع ترشبون ما وألذَّ تأكلون ما
فيه مشاركني آباؤنا كان وقد علينا؟ به تفتخرون يشء فبأي الحرشات، من بل منكم
الجبل، ذلك رأس عىل باملرشق الذي البستان ذلك يف كانوا أيام أيًضا بالسوية آلبائكم
حسد وال بينهم عداوة وال عناء وال تعب وال كدٍّ بال والحب الثمار تلك من يأكلون فكانوا
حزن وال غمٍّ وال همٍّ وال خوف وال بُْخل وال ِحْرص وال ادِّخار وال َجنْي وال استئثار وال
عرياننَْي هنالك من وأُخِرجا ربهما وَعَصيا عدوِّهما بقول واغرتَّا ربهما وصيَة تََرَكا حتى
وال فيها ماء ال قفر، برية يف فوقعا أسفله، إىل الجبل ذلك رأس ِمن وُرِميَا مطروَديْن،
كانا التي النَِّعم من فاتهما ما عىل يبكيان عرياننَْي جائَعنْي فيها فبََقيَا ، ِكنٌّ وال شجر،

هناك. فيها
يُعلِّمهما َمَلًكا هناك ِمن إليهما وأرسل عليهما، فتاب تداركتْهما، هللا رحمة إن ثم
األرض حشيش من اللباس واتخاذ والخبز والطحن والدراس والحصاد والزرع الحرث
قد مما هللا إال عدَدها يُحِيص ال وشقاء وجهد وتعب بعناء والقصب والكتان والقطن

قبل. من منها طرًفا ذكرنا
وضيَّقوا وجبًال، وسهًال وبحًرا، برٍّا األرض يف وانترشوا أوالدهما وكثرت توالدت فلما
وأخذوا أوطانها عىل وغلبوها أماكنها الحيوانات هذه أصناف من األرض سكان عىل
وبغيتم الطلب أشد وطلبوها هرب ما منها وهرب أرسوا، ما منها وأرسوا أخذوا ما منها
واملناظرة االفتخار من اآلن عليها أنتم التي الغاية هذه إىل األمر بلغ حتى وطغيتم، عليها

واملخاصمة. واملنازعة
لنا ليس وما والرسور والفرح واللعب اللهو مجالس لكم بأن ذكرَت الذي وأما
والثناء واملدح والتهنئات والتحيات املضحكات والحكايات والرقص والوالئم األعراس من
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أيًضا لكم فإن عنه، بمعزل نحن مما شاكلها وما والخالخل واألسورة والتيجان والحيل
بمعزل نحن مما أليًما وعذابًا املصائب من وفنونًا العقوبات من رضوبًا منها خصلة بكل

عنه.
والغناء األلحان وبدل التعزية، التهنئة وبدل املآتم، األعراس بإزاء لكم أن ذلك فِمن
املجالس وبدل والحزن، الغم والرسور الفرح وبدل البكاء، الضحك وبدل والرصاخ، النوح
الحصون وبدل املظلمة، الضيقة والتوابيت املظلمة القبور من املضيقة العالية واإليوانات
والعذاب والسياط الدسبندان الرقص وبدل املظلمة، الضيقة واملطامري الحبوس الواسعة
والسوامري واألغالل القيود واألسورة والخالخيل والتيجان الحيل وبدل والعقاب، والرضب
حسنة كل وبدل الثناء، وسوء والشتم الهجو والثناء املدح شاكل وما والنكال واملقاطري
ومصيبة وحزن وهم غم فرح كل وبدل بؤس، نعمة كل وبدل ألم، لذة كل وبدل سيئة،
مجالسكم من بدًال لنا وإن األشقياء، عالمات من كلها وهذه عنه، بمعزل نحن مما
والرياض الواسع الجو وهذا الفسيح، الفضاء هذا ومنادمتكم وإيواناتكم وصحوناتكم
واألشجار البساتني رءوس عىل والطريان البحار وسواحل األنهار شطوط عىل والخرضة
من ونأكل الواسعة، هللا بالد من نشاء حيث ونروح نرسح الجبال رءوس عىل والتحليق
ونرشب أحد، أذية غري من نجدها والثمار الحبوب ألواَن وكدٍّ تََعب غري من الحالل هللا رزق
كوز إىل وال دْلو إىل وال َحبْل إىل نحتاج وال دافع، وال مانع بال واألنهار الغدران مياه من
بكدٍّ أثمانها جمع أو ورشائها وبيعها وإصالحها حملها من به مبتَلْون أنتم مما قربة وال
ذلك وكل األرواح، وهموم القلوب وهموم النفوس وعناء األبدان من ومشقة وتََعب ونََصب

لكم؟! عبيد ونحن أرباب أنكم ثبت أين فِمن األشقياء، العبيد عالمات من
البيان؟ من آخر يشء عندكم فهل الجواب، سمعتم قد اإلنس: لزعيم امللك قال ثم
ما امللك: قال أرباب، ونحن لنا، عبيد هؤالء أن عىل تدل ومناقب فضائل لنا نََعم، قال:

والربهان! البيان فهاِت هو؟

فصل

وال للمتقني، والعاقبة العاملني، رب هلل الحمد وقال: عرباني العراق أهل من رجل فقام
اْلَعاَلِمنَي َعَىل ِعْمَراَن َوآَل إِبَْراِهيَم َوآَل َونُوًحا آَدَم اْصَطَفى هللاَ ﴿إِنَّ الظاملني عىل إال عدوان
والكتب والنبوات بالوحي أكرمنا الذي وهو َعِليٌم﴾، َسِميٌع َوهللاُ بَْعٍض ِمْن بَْعُضَها يًَّة ذُرِّ *
واألوامر واألحكام والحدود والحرام الحالل ألوان من فيها وما املحكمات، واآليات املنزالت
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واألمثال واألخبار والتذكار والثناء واملدح والوعيد الوعد من والرتهيب والرتغيب والنواهي
والنعيم، الجنان من وعدنا وما الدين، يوم وصفات واآلخرين األولني وقصص واالعتبار
والُجُمعات واألعياد والزكاة والصدقة والصوم والطَّهارة الُغسل من أيًضا به أكرمنا وما

والصلوات. والبيع واملساجد العبادات بيت إىل والذهاب
وما واملناسك والتلبيات واإلحرام واإلفاضات واملواقيت واألذان والُخَطب املنابر ولنا

شاكلها.
أرباب أننا عىل دليل ذلك وكل عنها، بمعزل وأنتم لنا، كرامات الخصال هذه وكل

عبيد. لنا وأنتم
هذه أن لك وتبنيَّ لعلمَت واعتربَت ونظرَت اإلنيس أيها تذكرَت لو الطيور: زعيم قال

لكم. ال عليكم كلها
للذنوب وغفران وعقوبات عذاب كلها ألنها قال: لنا! بيِّنْه ذلك؟ كيف امللك: قال
﴿إِنَّ بقوله: — تعاىل — هللا ذكر كما واملنكر، الفحشاء عن ونهي للسيئات ومحو
ِذْكَرى ذَِلَك يِّئَاِت السَّ يُذِْهبَْن اْلَحَسنَاِت ﴿إِنَّ وقال: َواْلُمنَْكِر﴾، اْلَفْحَشاءِ َعِن تَنَْهى َالَة الصَّ
والسيئات الذنوب من بَُرآء ونحن تصحوا.» «صوموا السالم: عليه النبي وقال ِللذَّاِكِريَن﴾،

وافتخرَت. ذكرَت مما يشء إىل نَْحتَْج فلم واملنكر، والفحشاء
الكافرة األَُمم إىل إال أنبياءه وال ُرُسَله يبعث لم — تعاىل — هللا أن اإلنيس أيها واعلم
معه واملدَِّعني وحدانيته والجاحدين ربوبيَّتَه واملنِكرين غريَه مَعه املرشكني وعامِة الجاهلة
هللا، ابن مسيح وقولكم: هللا، ابن ُعَزيْر وقولكم: ثالثة، ثالث هللا إن َقْولُكم: إذ آَخر؛ إلًها

قطط. جعد له أمرد شاب صورة عىل — تعاىل — هللا إن وقولكم:
والعاصون أحكاَمه ون املغريِّ وأنتم منكم تجيء التي واملجازات الخرافات هذه فِمن
عهده والناسون ذكره، عن والغافلون إحسانه، والجاهلون طاعته، من والهاربون أواِمَره،

املستقيم. الرصاط عن العادلون الغاوون املضلون والضالون وميثاقه،
طوًعا إما الرشاد وسبيل الهدى طريق ليعرفوكم إليكم والرسل األنبياء بعث فلهذا
مسلمون بربنا عارفون ألننا هؤالء؛ من بَُرآء ونحن وصلبًا، قتًال بل جهًرا، أو جربًا أو

ضالني. وال ممرتين وال شاكني غري به موحدون به مؤمنون
وال ومنجموها، النفوس أطباء هم — السالم عليهم — األنبياء أن اإلنيس أيها اعلم ثم
املنحوسون إال املنجم إىل يحتاج وال املزمنة، العلة املرىضوصاحب إال الطبيب إىل يحتاج
كالنجوم أصحابي مثل «إن السالم: عليه قال كما الهدى، نجم عن والضالون األشقياء

اهتديتم.» اقتديتم بأيهم
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لكم يَعِرض ما أْجل من عليكم ُفرضت إنما والطهارة الُغسل أن اإلنيس أيها اعلم ثم
ومن والسحق، والِبَغا والجلق واللواط الزنا وشهوة بَق الشَّ وشدة الجماع من النكاح عند
ورواًحا وغدوٍّا ونهاًرا ليًال واستعمالها الستكنارها العرق، ورائحة والبخر الصييان نتن
غالبة لشهوة ال مرة، السنة يف إال نسفد وال نَِهيج ال عنها، بمعزل ونحن وبكرة، ضحوة

النسل. لبقاء ولكن داعية لذَّة وال
الغيبة من سيئاتكم عنكم ر ليُكفَّ عليكم ُفرضْت هي فإنما والصالة الصوم وأما
— السالم عليهم — فاألنبياء والهذيان، واللهو واللعب الكالم من والقبيح والنميمة
مأكوالت من امتألْت قِد ونفوُسكم املعايص، من مرىض أنتم إذ املداواة؛ بهذه يعالجونكم
بالحمية الرشيعة فأمر اإلخوان، لحوم تناُول وهي والِغيبة، النميمة ومرشوبات الذَّنْب
رأس والبطن الدواء رأس الحمية ألن الصوم؛ هو والحمية ة امُلِرضَّ الرديئة املأكوالت عن

الداء.
الذنوب طعام وتناول والنهار الليل يف وعصيانكم أحوالكم يف األنبياء نظر ملا ثم
األشكال املختلفة بالحركات فأمروكم باهلل، الكاذبة الظنون ومرشوبات والشكوك
ألن الخمس؛ الصالة هي: األشكال املختلفة والحركات املتناوالت تلك عنكم لتستمري
وجه وعىل األعىل، إىل األسفل ومن األسفل، إىل األعىل من وخطوات بحركات يأمر الطبيب
جميع من بُرَآء ونحن الليايل يف الثقيلة األشياء وتناول املعدة عىل الطعام ثقل بعد األرض

علينا. العبادات فنون وال الصالة وال الصوم يَِجب فلم عنه، وبمعزٍل ذلك،
فصول من تجمعون أنكم أجل من عليكم ُفرضت إنما والزكوات الصدقات وأما
واملوازين الكيل يف البخس من واللصوصية والرسقة والغصب والحرام الحالل من األموال
والبخل املسنونات عن فضًال الواجبات، يف النفقة عن واإلمساك والذخائر الجمع وكثرة
إليه، تحتاجون ال ما وتكنزون تأكلون، ال ما وتجمعون الحقوق، ومنع واالحتكار والشح
فلو أَِليٍم﴾، ِبَعذَاٍب ُهْم ْ َفبَرشِّ ِهللا َسِبيِل ِيف يُنِْفُقونََها َوَال َة َواْلِفضَّ الذََّهَب يَْكِنُزوَن ﴿َوالَِّذيَن
الزكوات عليكم وجبْت ملا وضعفائكم فقرائكم عىل عنكم فضل ما تُنفقون كنتم أنكم
مما بيشء نبخل وال جنسنا، أبناء عىل مشفقني كنَّا إذ عنها؛ بمعزل ونحن والصدقات،
عىل متَّكلني جائعني نطري بل علينا، فضل مما الذخائر من ندَّخر وال األرزاق، من وجدنا

مشبعني. هللا بحمد ونرجع — تعاىل — هللا
والحدود والحرام للحالل بينات محكمات آيات الكتب يف لكم بأن ذكرَت الذي وأما
واملضار، باملنافع معرفتكم وقلة وعماكم لجهلكم وتأديب لكم تعليم ذلك فكل واألحكام،
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والواعظني واملذكِّرين واألستاذين املعلمني إىل تحتاجون جهوًال، ظلوًما كان اإلنسان وإن
ونسيانكم. وسهوكم غفالتكم لكثرة

َمن بتناوله ر يَترضَّ ا جدٍّ حار طعام مثل الحرام ألن والحرام الحالل لكم مبنيَّ وإنما
أكثر يف ا جدٍّ الحارة البلدان يف ويسكن سنة، ثالثني ابن شاب وهو الحرارة، عليه غلبْت
ما مثل ويصري والذبول، الدق جهنم يف أو البىل يف أو الِبَىل هاوية يف يوقعه أن األوقات

أمعاءهم. فقطَّع حميًما ماءًا ُسقوا
ينتفع الغذاء كثري الكيموس صالح الفائدة كثري الجرم خفيف طعام مثل والحالل
خط عند الرشيفة البلدان يف ويسكن البنية صحيح وهو معتدًال، مزاجه كان َمن بتناوله
مديدة مدة يبقى ودأبه شأنه هذا َمن أن األمر أكثر ففي املستقيم، الرصاط االستواء
أيها فانتبه األمراض، وقلة النعيم ودار البنيان اعتدال من السالم ودار الصحة جنة يف

الجهالة. ورقدة الغفلة نوم من اإلنيس
الحكمة إذ عليكم؛ وسالسل وأغالل قيوٌد واملوضوعات اإلحكامات هذه أن واعلم
بًا ومؤدِّ أستاذًا والحكمية الرشعية املوضوعات وجعل الواجبة األرسار هذه اقتضْت اإللهية
إليه نحتاج ما جميع إىل — تعاىل — هللا أْلَهمنا قد إذ ذلك؛ جميع عن بمعزل ونحن لكم،
أوحى كما حجاب وراء من نداء وال الرسل، من واسطة بال ووْحيًا إْلهاًما األمر أول من
قال وكما بُيُوتًا﴾، اْلِجبَاِل ِمَن اتَِّخِذي أَِن النَّْحِل إَِىل َربَُّك ﴿َوأَْوَحى تعاىل: بقوله النحل إىل

الطري. منطق سليمان وعلَّم َوتَْسِبيَحُه﴾، َصَالتَُه َعِلَم َقْد ﴿ُكلٌّ تعاىل:
َكيَْف ِلرُيِيَُه اْألَْرِض ِيف يَبَْحُث ُغَرابًا هللاُ ﴿َفبََعَث وقال: اإلنيس، الغافل أيها فافهم
أَِخي َسْوأََة َفأَُواِرَي اْلُغَراِب َهذَا ِمثَْل أَُكوَن أَْن أََعَجْزُت َويَْلتَا يَا َقاَل أَِخيِه َسْوأََة يَُواِري

وخطيئته. ذنبه عىل نادًما ال قلِبه َعَمى ِمن النَّاِدِمنَي﴾. ِمَن َفأَْصبََح
لنا وليس العبادات، بيوت إىل وذهابًا وُجُمعات أعياًدا لكم بأن ذكرَت الذي وأما

ذلك. من يشء
وكنتم والشدائد املضائق عند اإلخوان معاوني األخالق مهذَّبي كنتم لو أنكم فاعلم
صاحب ألن الجمعات؛ واجتماع األعياد عليكم وجب ملا أموركم مصالح يف واحدة كنفس
من يحصل حتى بعض، إىل بعضهم غيبتهم بعد الناس لتجتمع هذا اقتىض النواميس
إصالح أُسُّ واملحبة املحبة، أُسُّ واألخوة األخوة، أُسُّ الصداقة إذ الصداقة؛ اجتماعهم

النسل. وبقاء العاَلم بقاء البالد وصالح البالد، صالح األمور وإصالح األمور،
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مخصوص، موضع إىل مرتني السنة يف الخالئق يجتمع أن الرشيعة أمرِت فلهذا
املحال مساجد يف مرات خمس يوم كل ويف مخصوصة، مواضع إىل مرة أسبوع كل ويف

املطلوب. الغرض ليحصل والسوق
وليس املسجد.» يف إال املسجد لجار صالة «ال املرسلني: سيد قال األرسار فلهذه
كلها والجهات مساجد لنا كلها األماكن ألن ذلك؛ إىل نحتاج ال ألننا ذلك؛ من يشء لنا
صلوات كلها والحركات وعيد، جمعات لنا كلها واأليام هللا، وجه فثم توجهنا، أينما قبلة
خبث من القلوب طهارة عن عبارة الصالة إذ ذكرَت؛ مما يشء إىل نحتج فلم وتسبيح،
ه والتوجُّ االعتقاد وصحة النية بخالص — تعاىل — هللا إىل والتقرب الشك ونجاسة الحقد
والركوع والبغضاء العداوة عن والقعود املؤمنني بمصالح والقيام باملعروف األمر ِقبْلة إىل

الجهل. من والتسليم األبرار، اإلخوان مع والتشهد والحلم بالتواضع والسجود
أينما بهذه مشتغلون ونحن صالة، تُسمى املخصوصة األفعال هذه حصلت فإذا
جنسنا، أبناء بأذية نشتغل وال أوقاتنا، جميع يف مجتمعني ونكون هللا، وجه فثم تولُّوا،
مع بالخضوع وراكعني واملفسدة، الشتم عن وقاعدين اإلخوان، بمصالح قائمني ونكون

خصائلنا. فهذه الحبوب، لقط عند لهم بالتواضع وساجدين اإلنسان
والحركات وجمعات، أعياد لنا كلها واأليام واألعياد، الجمعات علينا ت ُوقِّ ما فلهذا
بذلك وافتخرتم ذكرتم مما يشء إىل محتاجني لسنا إذ نحتج؛ فلم وتسبيح، صالة لنا كلها

علينا.
قد قال: الحارضين اإلنس جماعة إىل امللك نظر كالمه من الطيور زعيم فرغ فلما
كنتم إن وبيِّنوه فاذكروه آخر؟ يشء عندكم فهل ذكر، ما وفهمتم الطري قال ما سمعتم

صادقني!

فصل

الذي النَِّعم وسابغ الرزق وباسط الخلق خالق هلل الحمد وقال: العراقي، ذلك عند وقام
امللك، أيها نعم تفضيًال، خلق ممن كثري عىل لنا وفضَّ والبحر، الرب يف علينا وأنَعَم أكَرَمنَا
فِمن لنا، عبيد وهم لهم أرباب أننا عىل تدل وكرامات ومواهب ومناقب أَُخر خصال لنا
ودفء دثارنا، ونعومة ُفُرشنا، ووطاء عوراتنا، وَسْرت ثيابنا، ولِني لباسنا، ُحْسن ذلك:
والسمور والكتان والقطن والقز والخز والديباج الحرير من زينتنا ومحاسن غطائنا،
والرببويل، واللبود والفرش واملخاد واألنطاع البسط من واألكسية الفراء وألوان والسجاب
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وهم لهم، أرباب بأننا قلنا ما عىل دليل املواهب هذه وكل كثرته، يَُعدُّ ال مما شاكلها وما
عىل دليل عوراتها وكشف دثارها، وسماجة جلودها وغلظ لباسها وخشونة لنا، عبيد
فيها ونترصف األرباب بحكم فيها نحتكم أن ولنا ومالكها، أربابها ونحن لنا عبيد أنها

ك. امُلالَّ ترصف
وقال: الحضور الحيوان طوائف إىل امللك نظر كالمه من العراقي اإلنيس فرغ فلما
جواب لنا قالوا: به، فهاتوا جواب لكم كان إن عليكم؟ به وافتخر ذكره فيما تقولون ماذا

ذلك. من وأحكم أجود

فصل

خالق العالم القوي هلل الحمد فقال: دمنة أخو كليلة وهو السباع زعيم ذلك بعد وقام
للوحوش أقواتًا وجاعلها واآلجام، الغياض يف واألشجار النبات ومنشئ واآلكام الجبال
الزنود ذوات واإلقدام، والشجاعة البأس ذوات السباع خالق األعىل العيل وهو واألنعام،
والوثبات الرسيعة والقفزات الواسعة واألفواه الصالب واألنياب الحداد واملخالب املتينة
من أقواتها جعل الذي وهو واألقوات، للمطالب املظلمات الليايل يف املنترشات البعيدة،
واملصري والفناء املوت جميعها عىل قىض ثم حني، إىل متاًعا األنعام ولحوم األنام ِجيَف

والرضا. الصرب به حكم ما وعىل وأعطى وهب ما عىل الحمد فله الِبَىل، إىل
فقال: الحيوانات وزعماء الجن حكماء من هناك الكافة إىل السباع زعيم اْلتَفت ثم
اإلنيس؟! هذا من وغفلًة سهًوا أكثر الخطباء معرش سمعتم أو الحكماء معرش يا رأيتم هل
اللباس حسن من وكيت كيت فضائلهم من ذكر ألنه قال: ذلك؟ وكيف الجماعة: قال

والدثار. الثياب ولني
ما بعد إال به وافتخرتم ذكرتموه الذي هذا لكم كان هل ْني خربِّ اإلنيس، أيها قال: ثم
وغلبتموها السباع من سواكم من واستعرتموها الحيوانات سائر من غريكم عن أخذتم
به تزينون ما وأحسن تلبسون ما أْلنَي أليس قال: ذلك؟ كان ومتى اإلنيس: قال عليها؟
أضعف ألعاب من ذلك أليس قال: بََىل، قال: اإلبريسم؟ والديباج والحرير اللباس من
أنفسها عىل نسجتْها وقد الهوام، جنس من هي بل آدم، بني من ليس هي الذي الحيوان
والحر اآلفات من وحرًزا ووطاءً غطاءً لها وتكون فيها ولتنام ولبَيْضها، لها ِكنٍّا ليكون
قهًرا وأخذتموها أنتم فجئتم الزمان، ونوائب األيام وحوادث واألمطار والرياح والربد
ونْسِجها وغْزلِها وفتِْلها بشلِّها وابتالكم بها هللا فعاقبكم وجوًرا جربًا عليها وغلبتموها
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الذي والشقاء والتعب العناء من ذلك شاكل وما وتطريزها وقطعها وقصارتها وخياطتها
وتعب القلوب بشغل وحفظها ورشائها وبيعها إصالحها من ومعاقبون به مبتَلْون أنتم

األوقات! دائم يف هدوء وال سكون وال قرار وال لكم راحة ال النفوس وشقاء األبدان
وشعورها السباع وأوبار البهائم وجلود األنعام أصواف أخذكم يف حكمكم وهكذا
وجوًرا، ظلًما عليها وغلبتموها غصبًا ونزعتموه قهًرا أخذتموه ذلك كل الطيور وريش
تذكرون وال تستحون وال علينا، به تفتخرون جئتم ثم حق، بغري أنفسكم إىل ونسبتموها
— هللا أنبت قد إذ منكم؛ أوىل الفخر بذلك لكنَّا وتباٍه فخٌر ذلك يف كان ولو تعتربون، وال
ووطاءً وغطاءً ودثاًرا لنا لباًسا وجعلها جلودنا من وأنشأها ظهورنا، عىل ذلك — تعاىل
عىل وتحنُّنًا وشفقة علينا ورحمة بنا ورفًقا علينا منه ًال تفضُّ ذلك كل لنا، وزينة وسرتًا
جلده وعىل له، انصلح جلده فعليه منَّا واحد ُولد إذا أنه وذلك نتاجنا؛ وصغار أوالدنا
كرب حسب عىل وسرت ودثار لباس ذلك كل والفلوس، والريش والوبر والصوف الشعر
فتل أو غزل أو حلج إىل نحتاج وال عمل، إىل اتخاذها يف نحتاج وال خلقته، وعظم جثته
املوت، إىل لكم راحة ال عليه ومعاقبون مبتَلْون به أنتم ما مثل خياطة أو قطع أو نسج أو

فغوى. ربه وصية وترك عىص ملَّا أبيكم لذنب لكم عقوبة ذلك كل
أخربنا ابتدائه؟ وأول خلقه، يف آدم مبتدأ كان كيف السباع: لزعيم الجن ملك قال

عنه!
— السالم عليهما — وزوجته آدم خَلق ملَّا — تعاىل — هللا إن امللك، أيها نََعم قال:
والغذاء املواد من أشخاصهما وبقاء وجودهما قيام يف إليه يحتاجان فيما ِعَلَلهما أزاح
رأس عىل التي الجنة تلك يف كانت التي الحيوان بسائر فعل ما مثل واللباس والدثار
عليهما — وحواء آدم خلق ملا أنه وذلك االستواء، خط تحت باملرشق الذي الياقوت جبل
واحد كل جسد عىل مدىلٍّ طويًال شعًرا منهما واحد كل رأس عىل أنبت عريانني — السالم
الجواري رأس عىل يكون ما أحسن لينًا، وأسود جعًدا، سبًطا الجوانب جميع يف منهما
التي الحيوانات تلك صور من صورة أحسن يف تَِرَفنْي أْمَرَديْن شابَّنْي وأنشأهما األبكار،

هناك.
ومانًعا وغطاءً ووطاءً لهما ودثاًرا لعورتيهما وسرتًا لهما لباًسا الشعر ذلك وكان
فيأكالن الثمار تلك ألوان من ويجتنيان البستان ذلك يف يمشيان فكانا والحر، الربد عنهما
والنَّْور والزهر والريحان والروح والرياض األرض تلك يف ويتنزَّهان بها ويتقوَّتان منها
النفس، من عناء وال البدن، من تعب بال خائفني غري فرحني َمنْي منعَّ متلذِّذَيْن مسرتيَحنْي
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ربهما وصية فَرتََكا وقتها، قبل لهما ليس ما وتناول طورهما تجاوز عن منِهيَّنْي وكانا
شعورهما، وتناثرت مرتبتهما، فسقطت عنه، منهيني كانا ما فتناوال عدوِّهما، بقول واغرتَّا
يتكلَّفان فيما معاقبني مهانني مطرودين عريانني هناك من وأُخِرجا عوَراتُهما، وانكشفْت
الفصل يف الطيور زعم كما الدنيا الحياة قوام من إليه يحتاجان وما املعاش إصالح من

ذلك. مثل فصله يف الجن حكيم ذكر وكما األول،
أنتم ا أمَّ اإلنس: زعيم له قال الكالم من املوضع هذا إىل السباع زعيم بلغ فلما

تتكلموا. وال وتستحوا تسكتوا أن فسبيلكم السباع؛ معرش يا
أرشُّ جنس هنا ها الحضور الطوائف من ليس ألنه قال: ذلك؟ ولَِم كليلة: له قال
أكل عىل حرًصا أشد وال رضًرا أكثر وال نفًعا أقلَّ وال قلوبًا أقَىس وال السباع، معرش منكم

املعاش. وطلب الِجيَف
واألنعام البهائم هذه — السباع معرش — تفرتسون ألنكم قال: ذلك؟ كيف قال:
لحومها وتنهشون دماءها وترشبون عظامها وتكرسون جلودها فتخرقون ِحَداد بمخالب

بها. رفق وال فيها فكرة وال عليها رحمة بال
قال البهائم، هذه يف تعملون فيما اقتدينا وبكم تعلَّْمنا، منكم السباع: زعيم قال

ذلك؟ كان كيف اإلنيس:
تصطاد وال شيئًا ذلك من تفعل السباع كانت ما وأوالده آدم أبيكم خلق قبل ألنه قال:
تتقوَّت لها كفاية بآجالها يوم كل منها يموت وما كثرية، كانت ِجيََفها ألن منها؛ األحياء
واالنتهاك الطلب يف أنفسها عىل املخاطرة وحمل منها، األحياء صيد إىل تحتاج وما به،
من وغريها والذئاب والفهود والنمور األسود أن وذلك املنايا، والتعرضألسباب واملحاربة
من تجد دامت ما والخنازير والجواميس للفيلة تتعرض ال اللحوم اآلكلة السباع أصناف
عىل إشفاًقا أيًضا لها ألن الحاجة؛ وشدة االضطرار عند إال ويكفيها يقوتها ما ِجيَفها

الحيوانات. سائر من لغريها يكون كما أنفسها
والخيل والجمال والبقر الغنم قطعان منها وانتزعتم اإلنس معرش يا أنتم جئتم فلما
منها واحًدا واآلجام والقفار الرباري يف منها ترتكوا ولم وأحرزتموها والحمري، والبغال
امَليْتة لكم حلَّْت كما ذلك لها وحلَّ منها األحياء صيد إىل فاضطرت ِجيَفها، السباع عدمت

االضطرار. عند الخنزير ولحم والدم
منَّا تشكو ما نرى فلسنا قلوبنا، وقساوة عليها رحمتنا قلة من ذكرتَه الذي وأما
ذكرَت الذي وأن عليها، وتعديكم ظلمكم ومن جوركم ومن منكم تشكو كما البهائم هذه
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ونكرس أجوافها ونشق جلودها ونخرق صالب وأنياب حداد بمخالب عليها نقبض بأنَّا
حداد بسكاكني وتذبحونها بها تفعلون أنتم فكذا لحومها، ونأكل دماءها ونرشب عظامها
الطبخ ونار والكيان بالسواطري عظامها وتكرسون أجوافها وتشقون جلودها وتسلخون

بها. نحن نفعل ما عىل زيادة الشوي وحر
فكرَت لو ولكن قلت كما فالقول الحيوانات، عىل رضرنا من ذكرَت الذي وأما
من بها أنتم تفعلون ما جنب يف حقري صغري ذلك ككل بأن لك وتبنيَّ لعلمَت واعتربَت

األول. الفصل يف البهائم زعيم ذكر كما والظلم والجور الرضر
والسكاكني والسياط بالسيوف لبعض بعضكم ورضب لبعض بعضكم رضر وأما
والحبس واألرجل األيدي وقطع والِكَلل بالدبائس والرضب والزوينيات بالرماح والطعن
واملكر والسعاية والغمز املعاملة، يف والخيانة والغش واللصوصية والرسقة املطامري يف
ذلك من السباع تفعله ال ا ممَّ الخصال هذه شاكل وما العداوة، أسباب يف والحيل

كله. ذلك عىل فيزيد تعرفه وال ببعض، بعضها وال بالحيوانات،
بأن لك وتبنيَّ لعلمَت واعتربَت فكرَت فلو لغريها منافعها قلة من ذكرَت ما وأما
ومما وأصوافنا، ووبرنا وشعورنا جلودنا من به تنتفعون مما ظاهر بنيِّ لكم منَّا النفع
منفعة أيُّ اإلنيس أيها أخِربْنا ولكن رتموها، سخَّ وقد منَّا، الجوارح صيد من به تنتفعون
هذه ذبح يف شاركتمونا قد إذ ؛ بنيِّ ظاهر فهو الرضر ا فأمَّ الحيوانات، من لغريكم منكم
بِجيَفكم باالنتفاع عليها وبخلتم وشعورها، بجلودها واالنتفاع لحمانها وأكل الحيوانات

أمواتًا. وال أحياءً بكم تنتفع ال حتى الرتاب تحت دفنتموها وقد
فإن وقتلها، عليها وقبضها الحيوانات عىل السباع غارات من ذكرَت الذي وأما
عهد منذ ببعض بعضهم يفعلون آدم بني أن رأْت بعدما السباع فعلتْه إنما كله ذلك
الحروب يف والرصعى والجرحى القتىل من يوم كل نرى هذا يومنا وإىل وهابيل، قابيل
الضحاك وأيام وتُبَّع، جمشيد وأيام وإسفنديار، رستم أيام يف شوهد ما مثل والقتال
داود وآل نرص بخت وأيام واإلسكندر، دارا وأيام ومنوجهر، سيواس وأيام وأفريدون،
وأيام ويزدجر عثمان وأيام اليونان بالد وأهل قسطنطني وأيام عدنان وآل بهرام وآل
وقعة ويوم وشهر سنة كل يف نرى هذا، يومنا إىل جرٍّا وهلم مروان، وبني العباس بني
والباليا الرشور أسباب من فيها يحدث وما بعض، ومع بعض عىل بعضهم آدم بني من
علينا تفتخرون جئتم اآلن ثم ، يَُعدُّ وال يُقدَّر ال ما والسبْي والنهب وامُلثْلة والجراح والقتل
والبهتان الزور القول هذا من تستحون أما األرض، يف خلقة رش أنها السباع وتعريون
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بعضكم أنتم تعملون ما مثل ببعض بعضها فعلْت قد السباع أن اإلنس رأى ومتى علينا؟
يوم؟ كل يف ببعض

السباع أحوال يف اإلنس معرش يا تفكرتم لو اإلنس: لزعيم السباع زعيم قال ثم
وأفضل. منكم، خري أنها لكم وتبنيَّ لعلمتم أمورها تصاريف واعتربتم

والُعبَّاد اد الزُّهَّ خياركم أليس نََعم، قال: عليه! دلَّنا ذلك؟ كيف اإلنس: زعيم قال
الخريية يف منكم واحد تناَهى إذا أليس قال: نََعم، قال: يَّاح؟ والسُّ واألَْحبار والرُّْهبان
والتالل الجبال رءوس إىل يأوي وذهب منكم وهرب أظُهِركم بني من خرج والصالح
الكهوف يف أماكنها يف ويخالطها السباع، مأوى واآلجام والسواحل األودية وبطون
قال: السباع؟ له تتعرض وال أكنافها يف ويجاورها أوطانها يف ويعارشها واملغارات،
وعارشها أخياركم جاورها ملا أخياًرا السباع تكن لم فلو قال: نقول، كذا قلَت كما بََىل،
عنهم، وينفرون منهم يفرون بل األرشار، يعارشون ال األخيار ألن منكم؛ الصالحون
الذي القول فهذا هللا، خْلِق رشُّ أنها زعمتم كما ال صالحة، السباع أن عىل دليل فهذا
ُسنَّة ِمن أن هو زعمَت كما ال صالحة السباع أن آَخر ودليل عليها، وبهتانًا زوًرا ذكرتم
بني يطرحونهم جنسكم أبناء من واألخيار منكم الصالحني يف شكُّوا إذا الجبابرة ملوككم
قال كما األخيار، إال األخيار يعرف ال ألنه األخيار؛ من بأنه علموا تأكله لم فإن السباع،

الشاعر:

م��ن��ِك��ٌر ل��ه ال��ن��اس وس��ائ��ر ج��ن��س��ه ع��ن ال��ب��اح��ث ي��ع��رف��ه

األرشار، تأكل ال منها األرشار وأن وأرشاًرا، أخياًرا السباع يف أن اإلنيس أيها واعلم
الظَّاِلِمنَي بَْعَض نَُويلِّ ﴿َوَكذَِلَك تعاىل: هللا ذكر كما اإلنس، من األرشار األرشار يأكل كما

ولكم. يل هللا وأستغفر هذا، قويل أقول يَْكِسبُوَن﴾. َكانُوا ِبَما بَْعًضا
األخيار إن القائل، هذا صدق الجن: من حكيم قال كالمه من السباع زعيم فرغ فلما
أيًضا األرشار وإن جنسهم، غري من كانوا وإن باألخيار، ويأنسون األرشار، من يهربون
يكن لم فلو األرشار، من جنسهم أبناء إىل ويلجئون منهم ويهربون األخيار يبغضون
واآلجام الجبال رءوس إىل ظهرانَيِْهم بني من أخيارهم هرب ملا أرشاًرا أكثرهم آدم بنو
أخالق يف إال الِخْلقة يف وال الصورة، يف تُشِبههم وال جنسهم غري من وهي السباع، ومأوى
قال، فيما الحكيم صدق كلها: الجماعة قالت والسالمة، والصالح الخريية من النفوس
سمعْت مما وخجًال حياءً رءوسها ونكست ذلك، عند اإلنس جماعة فَخِجلْت وأخرب، وذكر
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غًدا لتعودوا مكرمني انرصفوا مناٍد: ونادى املجلس وانقىض والتعريض، التوبيخ من
مطمئنني. آمنني

فصل

ْت، واصطفَّ الرسم عىل كلها الطوائف وحرضِت مجلسه امللك جلس الغد من كان وملا
وسمعتم ذكرتم وما أمس، جرى ما سمعتم قد وقال: اإلنس جماعة إىل امللك فنظر
الزعيم ذلك عند فقام باألمس؟ ذكرتم ما غري آخر يشء عندكم فهل قلتم، عما الجواب
عدة وخصاًال ة جمَّ وفضائل أَُخر مناقب لنَّا إن العادل، امللك أيها نََعم وقال: الفاريس
قال: ثم نََعم، قال: شيئًا! منها واذكر هاِت امللك: قال وندَّعي، نقول ما صحة عىل تدل
الخالئق أوجد الذي وِقَدِمه، وجوده يف واتفقْت أسمائه يف الحكماء اختلفِت الذي هلل الحمد
ولباس اإليمان بخلعة ترشيًفا فهم ورشَّ برحمته وأوالده آدم بينهم من وخص بقدرته،
َكرَّْمنَا ﴿َوَلَقْد تعاىل: قال كما الهدى طريق وأْلهمهم الحيوانات، سائر بني من الكرامة
َخَلْقنَا ْن ِممَّ َكِثرٍي َعَىل ْلنَاُهْم َوَفضَّ الطَّيِّبَاِت ِمَن َوَرَزْقنَاُهْم َواْلبَْحِر اْلَربِّ ِيف َوَحَمْلنَاُهْم آَدَم بَنِي

وآله. محمد أنبيائه وصفوة َخْلِقه خري عىل والصالة تَْفِضيًال﴾،
الرؤساء منَّا وأن والسالطني، والخلفاء واألمراء امللوك منَّا أن امللك أيها فاعلم بعد، أما
والخواصوخدم والنَُّقباء والُقوَّاد اب والُحجَّ الدواوين وأصحاب والعمال والُكتَّاب والوزراء
ومنَّا والنسل، الزروع وأصحاب والصناع التجار أيًضا ومنَّا الجنود، من وأعوانهم امللوك
األَُدباء أيًضا ومنَّا املروءات، وأصحاب النَِّعم وأرباب واألغنياء واألرشاف الدهاقني أيًضا
واملتكلِّمون والُفَصحاء َعراء والشُّ الُخَطباء أيًضا ومنَّا الَفْضل، وأهل والَوَرع العلم وأهل
والُحكَّام والُقضاة والُفَقهاء والُعَلماء والُقرَّاء الحديث ورواة األخبار وأصحاب والنَّْحِويون
واألطباء والطبيعيون مون واملنجِّ واملهندسون والحكماء واملذكرون وامُلزكَّْون والُعُدول
وأصحاب الطلسمات وأصحاب والكيميائيون ون واملعربِّ والَكَهنة واملعزِّمون والعرافون
وسجايا أخالق لهم والطبقات الطوائف هذه وكل رشحها، يطول أَُخر وأصناف األرصاد
مختلفة حسان وصنائع وعلوم حميدة ومذاهب حسنة وخصال ومناقب وشمائل وطبائع
وهي لها أرباب بأننا دليل فهذا عنها، بمعزل الحيوان من وغرينا لنا هذه وكل متفننة،
الصنائع من ذكرُت التي الجملة هذه إذ وبوجودنا؛ بنا العاَلم قوام الجملة ويف لنا، عبيد

شك. غري من وبقائه العالم لقوام سببًا صار األشخاص واختالف
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فصل

املسموكات السموات خالق هلل الحمد وقال: البَبْغاء نطق كالمه من اإلنس زعيم فرغ فلما
والرياح والقفار والرباري الزاخرات والبحار الراسيات والجبال املدحوَّات واألرضني
قد كلٌّ الصافات، والطري والنبات والشجر الهاطالت والقطر املنشآت والسحب الذاريات

وتسبيحه. صلواته علم
وعدَّ آدم بني أصناف ذكر قد اإلنيس هذا أن — هللا رحمكم — اعلموا قال: ثم
لعلم وأنواعها، الطيور أجناس كثرة واعترب فعادل امللك أيها تفكَّر أنه فلو طبقاتهم،
ذلك، جنب يف طبقاتهم وعدد آدم بني أصناف عنده ويِقلُّ يصغر ما كثرتها من له وتبنيَّ
ُخَطباء من للطاووس مرغ شاه قال كما الكتاب، هذا ِمن فصٍل يف ذكره تقدم قد كما

وفصحائها. الطيور
آَخر قوًال بقولك به وافتخرَت ذكرَت ما كل إزاء اإلنيس أيها اآلن خذ ولكن
أن وذلك منها، بمعزل ونحن قبيحة، أَُخر أصناًفا نسبَت حسن كل وبدل معكوًسا،
واملارقني وامللحدين واملنافقني واملرشكني والَفَسقة والجبابرة والنماردة الفراعنة عندكم
أيًضا ومنكم والطرَّارين، والعيارين واللصوص الطريق وُقطَّاع والخوارج والناكثني

واملرتابون. والطاغون والباغون الدجالون
والبََغايا، والسحاقات واللواطة واملؤاجرون واملخانيث الَقوَّادون أيًضا ومنكم
واألغبياء ال والُجهَّ َفهاء السُّ أيًضا ومنكم والنبَّاشون، والكذَّابون ازون الغمَّ أيًضا ومنكم
الردية أهِلها، أخالُق املذمومة والطبقات واألصناف األوصاف هذه شاكل وما والناقصون،
ونحن الجائرة، املذمومة وأعمالُهم ِسرَيُهم السيِّئُة وأفعالُهم، سريتُهم القبيحُة طباُعهم،
أول أن وذلك العادلة؛ رَي والسِّ املحمودة الخصال أكثر يف ونشاركهم كلها، عنها بمعزل
ورعية. وجنود أعوان ولهم والرؤساء امللوك منكم أن به وافتخرَت ذكرَت مما يشء كل

السباع ولجماعة الطيور ولجماعة النمل ولجماعة النحل لجماعة بأن علمَت أما
من رعايًة وأشد سياسًة أحسن وملوكها رؤساءها وأن ورعيًة، وجنوًدا وأعوانًا رؤساء

عليها. وشفقًة بها ورأفًة عليها تحننًا وأشد بها، آدم بني ملوك
وجنودهم الرعية أمر يف ينظرون ال ورؤساءها اإلنس ملوك أكثر أن ذلك بيان
كائنًا لشهواته يهواه َمن نفس إىل أو عنها مرضة دفع أو منها منفعة لجرِّ إال وأعوانهم
ِمن كان َمن كائنًا أمُره ه يهمُّ وال واحد، يف ذلك بعد يفكِّر وال بعيًدا، أو قريبًا كان من

بعيد. أو قريب
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الرحماء، السياسة ذوي الرؤساء عمل وال والفضالء، امللوك فعل من هذا وليس
رءوًفا رحيًما والرئيس امللك يكون أن الرياسة وخصال ورشائطه امللك سياسة من بل
الكريم الجواد — تعاىل — هللا بسنة اقتداءً وأعوانه جنوده عىل متحننًا مشفًقا برعيته
امللوك، وملك الرؤساء رئيس هو الذي كان َمن كائنًا وعباده، لخلقه الرحيم الرءوف
ملوك من اقتداءً أحسن — تعاىل — هللا بُسنَّة هم ورؤساؤهم الحيوانات أجناس وملوك

ورؤسائهم. اإلنس
وأعوانه جنوده وأحوال أحوالهم ويتفقد رعيته، أمر يف ينظر النحل ملك أن وذلك
يهواه َمن نفس إىل أو عنها املرضة ودفع إليها املنفعة وجر وشهواتها نفسه يف لهًوى ال
وأعوانه. جنوده وعىل لهم، وتحننًا وشفقة لرعيته ورحمة رأفة ذلك يفعل بل لشهواته،
وروده يف القطا وملك وطريانه حراسته يف الُكْرِكي وملك النمل ملك يفعل وهكذا

وصدوره.
رعاياهم من يطلبون ال ومديروها رؤساؤها لها التي الحيوانات سائر حكم وهكذا
مكافأة وال صلًة وال برٍّا أوالدهم من يطلبون ال كما يسوسونهم فيما جزاءً وال عوًضا
جنس كل نجد بل لهم، تربيتهم يف واملكافأة الرب أوالدهم من آدم بنو يطلب كما لهم،
وتبيض تسفد والتي أوالدها، وتربِّي وترضع وتحمل وتسفد تنزو التي الحيوانات من
وال صلًة وال برٍّا أوالدها من تطلب ال أوالدها وتربِّي واألوالد الفراخ وتزق وتحضن
اقتداءً ذلك كل لها، ورأفة بها ورحمة وشفقة عليها تحننًا أوالدها تربِّي ولكنها مكافأة،
وأعطاهم إليهم وأحسن عليهم وأنَْعم وربَّاهم وأنشأهم عبيده خلق إذ تعاىل؛ هللا بسنة
اإلنس طباع لؤم من يكن لم ولو شكوًرا، وال جزاءً منهم يطلب وال منهم، سؤال غري من
القبيحة وأفعالهم السيئة وأعمالهم الرديئة وعاداتهم الجائرة وسريتهم أخالقهم وسوء
َولَِواِلَديَْك ِيل اْشُكْر ﴿أَِن بقوله: — تعاىل هللا— أمرهم ملا بالنعم وكفرهم الضالة ومذاهبهم
األمر ه توجَّ وإنما والكفران، العقوق منهم يكون ال إذ أوالدنا؛ يأمر لم كما اْلَمِصريُ﴾. َّ إَِيل
الخالف منكم يقع سوء عبيد ألنكم دوننا؛ اإلنس معرش يا إليكم والوعيد والوعد والنهي
زعمتم أين فِمن منكم، أوىل بالحرية ونحن منَّا، أوىل بالعبودية فأنتم والعصيان واملكر

والبهتان؟! الزور وقول واملكابرة الوقاحة لوال لكم، عبيد ونحن لنا، أرباب أنكم
ذكر ما جميع يف القائل هذا صدق الجماعة: قالت كالمه من الببغاء فرغ ملَّا ثم
ه توجَّ ملا والخجل الحياء من رءوسهم ونكسوا ذلك، عند اإلنس جماعة فخجلت به، وأخرب

ذلك. بعد ينطقوا أن اإلنس يمكن ولم الحكم، من عليهم
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َمن الجن: من الحكماء لرئيس امللك قال املوضع هذا إىل كالمه من الببغاء بلغ وملا
عىل وإشفاقهم رحمتهم شدة ووصف عليهم وأثنى القائل هذا ذكرهم الذين امللوك هؤالء
رمًزا ذلك يف أن أظن أنا سريتهم، وحسن وأعوانهم لجنودهم ورأفتهم وتحننهم رعيتهم
قال: املرامي، هذه وإشارة األقاويل هذه حقيقة ما عرِّْفني األرسار، من ا ورسٍّ الرموز من

وطاعًة. سمًعا

فصل

من امللك واسم امللك، اسم من مشتق امللوك اسم أن امللك أيها اعلم الجن: حكيم قال
وال شخص وال منها نوع وال الحيوانات هذه من جنس من ما أنه وذلك املالئكة، أسماء
جميع يف وتراعيه وتحفظه تربِّيه مالئكة به — تعاىل — هللا وكَّل وقد إال صغري وال كبري
ونتاجها الصغار ألوالدها الوالدات من وشفقة وتحننًا ورأفة رحمة أشد وهي ترصفاته،

الضعيفة.
التي والشفقة والتحنن والرأفة الرحمة هذه للمالئكة أين وِمن الحكيم: امللك قال

ذكرَت؟
وكل بريته، عىل وتحننه وشفقته بخلقه ورأفته — تعاىل — هللا رحمة من قال:
بعض عىل بعضهم الخلق ورحمة واألمهات واآلباء الوالدات ومن املالئكة من ورأفة رحمة
وتحننه وشفقته بخلقه ورأفته — تعاىل — هللا رحمة من جزء أْلف أْلف من جزء فهي

عباده. عىل
وأبدعهم أبداهم ملا ربهم أن وصفنا ما وحقيقة قلنا ما صحة عىل الدليل ومن
خلقه، من صفوته هم الذين املالئكة بحفظهم وكَّل وربَّاهم مهم وتمَّ وسوَّاهم وخلقهم
العجيبة الهياكل طريق يف واملرافق املنافع لهم وخلق بََررة، كرماء رحماء وجعلهم
املنافع، وجرَّ املضارِّ دفع وأْلهمهم اللطيفة الدرَّاكة والحواس الطريفة واألشكال والصور
واألمر؟ الخلق له أال بأمره، مسخرات والنجوم والقمر والشمس والنهار الليل لهم ر وسخَّ
الشجر من األقوات وخلق والجبل، والسهل والبحر الرب يف والصيف الشتاء يف ويدبِّرهم
أحصيت، ملا عددت ولو وباطنة، ظاهرة نعمته عليهم وأسبغ حني إىل لهم متاًعا والنبات

خلقه. عىل وشفقته وتحننه ورأفته هللا رحمة شدة عىل وبراهني داللة هذه وكل
أمرهم، ومراعاة وحفظهم آدم ببني املوكَّلني املقرَّبني املالئكة رئيس فَمن امللك: قال
التي وهي أرضه، يف هللا خليفة هي التي الكلية اإلنسانية الناطقة النفس هي الحكيم: قال
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النفوس وهي أجمعون، كلهم املالئكة له وسجدت الرتاب من ُخلق ملا آدم بجسد ُقرنَْت
أن كما آدم، ذرية يف هذا يومنا إىل الباقية الناطقة النفس لطاعة املنقادة الحيوانية
وبها ينمون، وبها ينشئون، وبها هذا، يومنا إىل ذريته يف باقية الجسمانية الجسد صورة
القيامة، يوم يُعَرفون وبها يُرَجعون، وإليها يؤاخذون، وبها يُجاَزْون، وبها يفوزون،
صعود أعني — األفالك عالم إىل يصعدون وبها الجنة، يدخلون وبها يُبعثون، وبها
القوة وهي آلدم، سجدة عن إبليس وأبى — أرضه يف هللا خليفة هي التي الناطقة النفس

بالسوء. ارة األمَّ والنفس والشهوانية الغضبية
الحكماء وأقاويل أنبيائه وكالم — تعاىل — هللا كالم أكثر ألن ذلك؛ جميع امَلِلك ليعلم
والراسخون — تعاىل — هللا إال يعلمها وما األرشار، عن مخفيٍّا األرسار من لِرسٍّ رموز
عليه قال ولهذا ذلك؛ معاني فْهم تحمل كانت ما والخواطر القلوب أن وذلك العلم، يف

كفر. الربوبية رسِّ وإفشاء عقولهم.» قْدر عىل الناس «كلِّموا والسالم: الصالة
زيادة إىل يحتاجون ال فهم العلم يف الراسخون هم الذين الحكماء من الخواص وأما
تعاىل: هللا قول ذلك من واملرموزات؛ األرسار جميع حقائق عىل مطَِّلعون هم إذ بيان؛
﴿ن وقوله: اْلُمِبنُي﴾، اْلَفْضُل َلُهَو َهذَا إِنَّ ءٍ َيشْ ُكلِّ ِمْن َوأُوتِينَا الطَّرْيِ َمنِْطَق ﴿ُعلِّْمنَا
الَِّذي ﴿ُسبَْحاَن وقوله: َمْسُطوٍر﴾، َوِكتَاٍب * ﴿َوالطُّوِر وقوله: يَْسُطُروَن﴾، َوَما َواْلَقَلِم
وقوله: َحْوَلُه﴾، بَاَرْكنَا الَِّذي اْألَْقَىص اْلَمْسِجِد إَِىل اْلَحَراِم اْلَمْسِجِد ِمَن َليًْال ِبَعبِْدِه ى أَْرسَ
﴿َوالتِّنِي وقوله: اْلَعاَلِمنَي﴾، َربُّ هللاُ أَنَا إِنِّي ُموَىس يَا أَْن َجَرِة الشَّ ِمَن اْلُمبَاَرَكِة اْلبُْقَعِة ﴿ِيف
َوإِذَا * َرْت ُكوِّ ْمُس الشَّ ﴿إِذَا وقوله: اْألَِمنِي﴾، اْلبََلِد َوَهذَا * ِسينِنَي َوُطوِر * يْتُوِن َوالزَّ
ِمَن َجَهنََّم ﴿َألَْمَألَنَّ وقوله: َواْألَْرُض﴾، َمَواُت السَّ َعْرُضَها ﴿َوَجنٍَّة وقوله: انَْكَدَرْت﴾، النُُّجوُم
َعَصاَك ﴿َوأَْلِق وقوله: َرِميٌم﴾، َوِهَي اْلِعَظاَم يُْحِيي ﴿َمْن وقوله: أَْجَمِعنَي﴾، َوالنَّاِس اْلِجنَِّة
ِبآِلَهِتنَا َهذَا َفَعَل ﴿َمْن وقوله: ُموَىس﴾، يَا ْب يَُعقِّ َوَلْم ُمْدِبًرا َوىلَّ َجانٌّ َكأَنََّها تَْهتَزُّ رَآَها ا َفَلمَّ
يَْسَمُع َال َما تَْعبُُد ِلَم أَبَِت ﴿يَا وقوله: َفاْسأَلُوُهْم﴾، َهذَا َكِبريُُهْم َفَعَلُه بَْل َقاَل * إِبَْراِهيُم يَا
وقوله: إِبَْراِهيَم﴾، َعَىل َوَسَالًما بَْرًدا ُكونِي نَاُر ﴿يَا وقوله: َشيْئًا﴾، َعنَْك يُْغِني َوَال يُبِْرصُ َوَال
وقوله: ﴿عسق﴾، وقوله: ِلتَْشَقى﴾، اْلُقْرآَن َعَليَْك أَنَْزْلنَا َما * ﴿طه وقوله: ﴿كهيعص﴾،
إىل األصغر الجهاد من «رجعنا السالم: عليه النبي وقول اْلَقْدِر﴾، َليَْلِة ِيف أَنَْزْلنَاُه َّا ﴿إِن
والسالم: الصالة عليه وقوله تغنموا.» وسافروا تصحوا، «صوموا وقوله: األكرب.» الجهاد
األمهات.» أقدام تحت «الجنة والسالم: الصالة عليه وقوله وخالفوهن.» «شاوروهن
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عىل تُكشف أن يجوز ال التي األرسار من رسٌّ ذلك تحت واألخبار اآليات من ذلك ونظائر
ما غري بلباس األشياء حقائق ألبسوا الغرض فلهذا الزمان، آخر يف سيما ال، والُجهَّ العوام
والحقيقة الغرض يعلمون والحكماء الخواص لكن البرش، عامة فهم حسب بذلك يليق

واألجالف. األرشار عن ويخفون ذلك، يف

َظ��َل��م ف��ق��د ال��م��س��ت��وِج��ِب��ي��ن َم��نَ��ع وَم��ن أض��اع��ه ع��ل��ًم��ا ��ال ال��ُج��هَّ َم��نَ��ح ف��َم��ن

هللا وجزاك أفَهَمك! ما عالم، ومن أعلمك! ما حكيٍم، من فيك هللا بارك امللك: قال ثم
نََعم. فقال: آَخر، بيانًا زدني خريًا،

افة شفَّ جواهر ألنها قال: والنفوس؟ املالئكة األبصار تُدرك ال ِلَم للحكيم: امللك قال ثم
واللمس الشم مثل الجسمانية الحواس تدركها وال جسم، وال لون لها ليس نورانية،
فإنهم وأسماعهم، والرسل األنبياء أبصار مثل اللطيفة القوية األبصاُر تََراها وُقْل والذوق،
من وخروجهم الجهالة رقدة من واستيقاظهم الغفلة نوم من وانتباههم نفوسهم بصفاء
وتسمع تراها املالئكة لنفوس مشاكلة فصارت نفوسهم، انتعشت قد الخطايا ظلمات
مختلفة بلغات البرش من جنسهم أبناء إىل وتؤدِّي واألنباء الوحي منها وتأخذ كالمها

ببغاء. يا كالَمك م تمِّ خريًا، هللا جزاك امللك: قال بأجسادهم، إياهم ملشاكلتهم

فصل

فليس حرف، وأصحاب صناًعا منكم بأنَّ ذكرَت الذي ا أمَّ اإلنيس، أيها الببغاء: قال ثم
والهوام الطيور أصناف بعض فيها شارككم قد ولكن غريكم، دون لكم بفضيلة ذلك

الحيوانات. من ذلك وغري
األوالد منازل وبناء البيوت اتخاذها يف وهي الحرشات من هي النحل أن ذلك وبيان
منكم، والبنَّائني املهندسني بناء من وأحسن وأجود ُصنَّاعكم من وأحكم وأعلم أحذق
خشب غري من بعض فوق بعضها كالرتاس مستديرات طبقات منازلها تبني أنها وذلك
مسدسات بيوتها تقدير وتجعل ُغَرف، فوقها من ُغَرف كأنها ، جصٍّ وال آُجرٍّ وال لبن وال
يف تحتاج وال البنية، وإحكام الصنعة إتقان من فيها ملا والزوايا األضالع متساويات
بركار إىل تحتاجون كما واملسطرة الربكار آلة إىل وال الهندسة كتب قراءة إىل ذلك عمل
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بها، تقدرون كونيا وإىل بها، تدلون شاقول وإىل بها، تخطون مسطرة وإىل بها، تُديرون
آدم. بني من إليها البنَّاء يحتاج كما

والعسل بأرجلها والنبات األشجار ورق من الشمع وتجمع الرعي يف تذهب إنها ثم
إىل ذلك يف تحتاج وال بمشافريها تجمعه ووردها األشجار ونَْور النبات زهر من
كما بها تغرفه أدوات أو آلة أو فيها تجمعه مكتل وال ملقطة وال سلة إىل وال زنبيل
وما واملسائح والراقود واملسحاة الفأس مثل وأدوات آالت إىل منكم البناءون يحتاج

شاكلها.
هي هندامها وتقريرها أوًال شبكتها نسج يف الهوام من وهي العنكبوت أيًضا وهكذا
خطٍّا أوًال شبكتها نسجها عند تمد أنها وذلك منكم، والنساجني الحاكة من وأحذق أعلم
نهر جانب من أو غصن، إىل غصن من أو شجرة إىل شجرة من أو حائط إىل حائط من
تمده الذي ذلك عىل تميش ثم الهواء، يف تطري أو املاء عىل تميش أن غري من آَخر جانب إىل
تنسج ثم املرضوبة، الخيم أطناب كأنها مستقيمة خطوًطا أوًال شبكتها من وتمد أوًال،
الذباب، لصيد فيها تتمكن حتى مفتوحة دائرة وسطها وترتك االستدارة عىل لحمتها
ما مثل أدوات وال مشط وال كاركاة وال مفتل وال لها مغزل غري من تفعل ذلك وكل
املشهورة املعروفة واألدوات اآلالت من إليه يحتاجون فيما منكم والنساج الحائك يفعل

صناعتهم. يف
ُصنَّاعكم، من وأحكم صنعتها يف أحذق وهي الهوام من وهي القز دودة أيًضا وهكذا
من ومدَّت والشوك األشجار بني مواضعها طلبت الرعي من شبعْت إذا أنها ذلك فِمن
ليكون كيس كشبه ِكنٍّا أنفسها عىل هناك ونسجْت متينة، لزجة ملًسا دقاًقا خيوًطا لعابها

معلوم. وقت إىل ونامت واألمطار والرياح والربد الحر من حرًزا لها
إلهاًما بل واألمهات اآلباء من تعليم وال األستاذين من تعليم غري من تفعله ذلك كل
أو ومفتل مغزل إىل حاجة غري من يفعل ذلك وكل منه، وتعليًما — تعاىل — هللا من

والنساجون. والرفاءون الخياطون يحتاج كما مقص أو مخيط
الهواء يف معلًقا مهدًدا وألوالده منزًال لنفسه يبني الطري من وهو الخطاف وهكذا
عليه الطني يحمل راقود أو عليه يرتقي سلم إىل حاجة غري من الطني من السقوف تحت

األدوات. أو اآلالت من آلة إىل يحتاج وال إليه، بيته يسند عمود أو
األوالد عني بها تحكُّ املامرياف تُسمى حشيشة الطني من تحمل أوالُدها َعِميْت وإذا
إىل محتاجون وأنتم البرش، ِمن ال — تعاىل — هللا من تعليم ذلك كل بُرصها، فيُيضء
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عىل تقدرون ال أنفسكم تلقاء من وأنتم عمل، وأخس صنعة أدنَى يف واملعلِّمني األستاذين
الزمان. من مدة تعلُّم غري من عمل

الرصف الطني من بيوتًا أنفسها عىل تبني الهوام من وهي األرضة، أيًضا وهكذا
أيها فقولوا املاء، تستسقي أو الطني تبلَّ أو الرتب تجمع أن غري من واألزقة األزج شبه

تعلمون؟ كنتم إن تحمله وكيف تجمعه، أين وِمن الطني، ذلك لها أين ِمن الحكماء
واألوكار املنازل اتخاذها يف والحيوانات الطيور أجناس حكم املثال هذا وعىل
تربية ذلك فمن اإلنس، عمل من وأحكم وأعلم أحذق تجدها أوالدها وتربية واألعشاش
بيًضا لها جمعْت إذا أنها وذلك لفراريخها؛ — وبهيمة طائر من مركَّبة وهي — النعامة
يف ترتكه وثلثًا الرتاب يف تدفنه ما منها أقسام؛ ثالثة قسمتْها أربعني أو ثالثني أو عرشين
كان ما وسقتْها الشمس يف كان ما كرست فراريخها خرجْت فإذا تحضنه، وثلثًا الشمس
فراريخها اشتدَّْت فإذا قتْها، ورقَّ الشمس بتْها ذوَّ ا ممَّ فيها التي الرطوبات تلك من فيها
والهوام والبق الذباب فيه يجتمع كي ثقبًا لها وفتحت منها املدفوَن أخرجِت وقويْت

وَرَعْت. ولعبْت َعَدْت قويت إذا حتى فراريخها، تطعمها ثم والحرشات، والنمل
القابلة تكن لم إن أوالدها تربية يف هذا مثل تحسن نسائكم أي اإلنيس أيها فقل
وتسقيه وتكحله وتدهنه وتقمطه ولدها ة رسَّ تقطع كيف تعلِّمها وداية وتقمطها تشيلها

تعرفه. وال شيئًا تعلم وال وتنومه
من يعلمون وال يولدون يوم املؤنة وقلة الجهالة يف أوالدكم حكم أيًضا وكذلك
أو سنني أربع بعد إال مرضة دفع وال منفعة جر من شيئًا يعقلون وال أمورهم مصالح
يوم العمر آخر إىل مستأنًفا وأدبًا جديًدا علًما يوم كل يعلموا أن يحتاجون عرش أو سبع

املمات.
كل ُملَهًما أو معلًَّما يكون البيض من أو الرحم من أحدهم خرج إذا أوالدنا ونجد
واألمهات. اآلباء تعليم إىل يحتاج ال ومنافعه، ومضارِّه مصالحه أمر من إليه يحتاج ما
تجدها فإنك شاكلها، وما والطيهوج والقياج والدراج الدجاج فراريخ ذلك فِمن
لها امُلطالب من وتهرب الحب تلتقط أو ساعتها من وتعدو وتخرج البيضة عنها تنقرش

تُلَحق. ال ربما حتى
كل — تعاىل — هللا من وإلهاًما وحيًا بل واألمهات اآلباء من تعليم غري من ذلك كل

وتحننًا. ورأفة وشفقة لخلقه منه رحمة ذلك
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وتربية الحضانة يف األنثى يُعاِون الذكر يكن لم ملَّا الطيور من الجنس هذا أن وذلك
فراريخها عدد هللا أكثر وغريهما والعصافري كالحمام الطيور باقي يُعاون كما األوالد
الحبوب زق أو اللبن رشب من واألمهات اآلباء تربية من مستغنية مكتفية وأخرجها
هللا من عناية ذلك وكل والطيور، الحيوان من الجنس هذا غري إليه يحتاج مما والغذاء

ذكُرها. تقدَّم التي الحيوانات لهذه منه نظر وحسن — وتقدَّس تعاىل —
فسبحان أتم، به ورعايته أكثر به عنايته الذي هللا عند أكرم أيُّهما اإلنيس أيها لنا فقل
يف ونسبحه ونحمده بعباده، الرفيق الشفيق الودود بخلقه الرحيم الرءوف الخالق هللا
واآلالء والثناء والفضل والشكر واملنُّ الحمد فله ونهارنا، ليلنا يف ونقدِّسه وَرَواِحنا ُغُدوِّنا

الخالقني. وأحسن الحاكمني وأحكم الراحمني أرحم وهو والنعماء،
فلو شاكلهم، وما واملذكِّرين واملتكلمني والخطباء الشعراء منكم بأن ذكرَت الذي وأما
الرصرص وتذكار البهائم وتهليالت والهوام الحرشات وتسبيح الطري منطق فهمتم أنكم
الديك وأذان الكراكيِّ وتكبري وتسبيح القنابري وخطب البالبل ومواعظ الضفدع ودعاء
تصف وما الزجر من الكاهن الغراب ونعيب القماري وقراءة لحنه يف الحمام يقول وما
الذباب ووعيد النحل يزعم وما النمل يقول وما الهدهد يُخِرب وما األمور من الخطاطيف
اإلنس معرش لعلمتم والزمري والطنني األصوات ذوي الحيوانات من وغريها البق وتحذير
ومسبحني ومذكرين وواعظني ومتكلمني وفصحاء خطباء الطوائف هذه يف أن لكم وتبنيَّ

شاكلهم؟! وَمن وشعرائكم بخطبائكم علينا افتخرتم فلماذا آدم، بني يف مثلما
يَُسبُِّح إِالَّ ءٍ َيشْ ِمْن ﴿َوإِْن تعاىل: قوله وذكرُت قلُت ما عىل وبرهانًا داللة وكفى
بقوله: والفهم العلم وقلة الجهل إىل فنََسبَكم تَْسِبيَحُهْم﴾، تَْفَقُهوَن َال َوَلِكْن ِبَحْمِدِه
َصَالتَُه َعِلَم َقْد ﴿ُكلٌّ تعاىل: بقوله واملعرفة والفهم العلم إىل ونََسبَنا تَْفَقُهوَن﴾، ﴿َال
سبيل عىل قالها يَْعَلُموَن﴾، َال َوالَِّذيَن يَْعَلُموَن الَِّذيَن يَْستَِوي َهْل ﴿ُقْل َوتَْسِبيَحُه﴾،
الناس، عند وال هللا عند ال العلم مع يستوي ال الجهل أن عاقل كل يعلم ألنه ب؛ التعجُّ
هذه مع لكم عبيد ونحن أرباب أنكم وتدَّعون اإلنس معرش يا علينا تفتخرون يشء فبأي

والبهتان؟ الزور قول غري قبُل بيَّنَّا كما فيكم التي الخصال
تمويهات لهم أن فاعلموا منكم، والرَّاِقني مني املنجِّ أمر من ذكرَت الذي فأما
والنساء والخواص العوام من الجهالء عىل ينفق رقيًقا ورزًقا وتلبيسات وتوهيمات
أن وذلك واألدباء، العقالء من كثري وعىل أيًضا، عليكم ويخفى والَحمَقى، والصبيان
صحيحة معرفة غري من به ويرجف بالغيب ويرجم كونها قبل بالكائنات يخرب أحدهم
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بلد يف سنة وكذا وكذا شهًرا وكذا كذا بعد فيقول مثبتة، وبراهني واضحة عقلية ودالئل
وجريانه، وقومه بلده يف يكون يشء أي يدري ال جاهل وهو وكيت، كيت يكون وكذا كذا
ه يهمُّ َمن أو غلمانه أو أوالده يف أو ماله يف أو نفسه يف عليه ويحدث يكون يشء وأي
االعتبار عليه يقع لئال طويل زمان يف أو بعيد مكان يف بالغيب يرجم وإنما أمُرهم،

ومخرقته. وتمويهه وكذبه ِصْدقه ويتبنيَّ
والجبابرة امللوك من والبُغاة الطغاة إال م املنجِّ بقول يغرت ال أنه اإلنيس أيها اعلم ثم
املعاد ودار اآلخرة أمر املنكرون شهواتها بعاجل واملغرور والنماردة والفراعنة منكم
وثمود األوتاد ذي وفرعون الجبار نمرود مثل املحتوم والَقَدر السابق بالعلم الجاهلون
الذين املنجمون يقول األطفال، قتل من الفساد فيها فأكثروا البالد يف طغوا الذين وعاد
الكواكب تدبِّرها الدنيا أمور أن ويتوهمون يظنون بل ومدبرها، النجوم خالق يعرفون ال
األرباب رب هو الذي الكل فوق الذي املدبِّر يعرفون وال عرش، االثنا والربوج السبعة
أوامره ونفاذ أخرى بعد مرة قدرتَه هللا أراهم وقد الدين، يوم ومالك األسباب، ومسبب
من سنة يف مملكته يف بمولود املنجمون أخربه الجبار نمرود أن وذلك دفعات، يف ومشيئته
األصنام. عبدة دين ويخالف عظيم، شأن له ويكون يرتبَّى وأنه القرانات بدالئل السنني
يدروا، فلم يولد؟ يوم أي ويف يرتبَّى؟ موضع أي ويف يكون؟ بيت أي يف لهم: فقال
جملة يف هو ليكون السنة تلك يف يولد مولود كل يقتل بأن وجلساؤه وزراؤه أشار ولكن
واملقدور املحتم والقضاء السابق بالعلم لجهلهم وذلك يمكن، ذلك أن وظنوا ُقتل، قد َمن
— تعاىل — هللا وخلَّص وقع، فيما عليه به أشاروا ما ففعل يكون، أن بد ال الذي الواقع

مكرهم. من دبَّروا وما حيلتهم من اه ونجَّ كيدهم، من خليَله إبراهيم
السالم عليه — موىس بمولد املنجم أخربه ملَّا إرسائيل بني بأوالد فرعون فعل وهكذا
وهامان فرعون ورأى أمره، بلوغ من أراد ملا ومكرهم كيدهم من كليَمه هللا ى فنجَّ —
ينفعهم لم النجوم، أحكام تجري والقياس املثال هذا وعىل يحذرون، كانوا ما وجنودهما

وقدره. هللا قضاء من ذلك
تعتربون وال وطغيانًا، املنجمني بقول غروًرا إال تزدادون ال اإلنس معرش يا أنتم ثم

جهاالتكم. من تتنبَّهون وال تتفكرون وال
وحكماء ومهندسني وأطباء منجمني منكم بأن علينا تفتخرون اآلن جئتم ثم
ِنْعَم جزاك، هللا أحَسَن امللك: قال كالمه من املوضع هذا إىل الببغاء بلغ فلما متفلسفني؟

وبيَّنَت! قلَت ما
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فصل

كونها قبل الكائنات معرفة يف والعائدة الفائدة ما أخِربْنا الجوارح: لزعيم امللك قال ثم
والفأل والنجومية والكهانية الزجرية االستدالالت بفنون أهلها عنه يخرب وما بالدالئل،
يمكن ال كان إذا االستدالالت هذه شاكل وما الكفِّ يف والنظر الحىص ورضب والقرعة
األيام وحوادث املناحس من ويُحذر يُخاف مما منها التحرُّز وال لها املنْع وال دفُعها

واألزمان؟ السنني يف الحدثان ونوائب
الذي الوجه عىل ال ولكن امللك، أيها منه والتحرُّز ذلك دْفع يمكن نََعم، الزعيم: قال
وجه أي وعىل ذلك؟ كيف قال: الناس، من وغريهم النجوم صناعة أهل ويَلتمس يَطلب

منه؟ ويحرتز ويُدفع يُلتمس أن ينبغي
االستغاثة تكون كيف قال: ومدبِّرها، وخالقها النجوم برب باالستغاثة الزعيم: قال
والبُكاء الدعاء من النبوية الرشائع وأحكام اإللهية النواميس ُسنَن باستعمال قال: به؟
وصدق والعبادات الصلوات، بيوت يف والقرابني والصدقات والصالة والصوم ع والترضُّ
كيف عنهم وبرصفها بدفعها — وتعاىل تبارك — هلل والسؤال القلوب، وإخالص النيات
عن تُخِرب إنما والزجرية النجومية الدالئل ألن وصالًحا؛ خرية ذلك يف لهم يجعل أو شاء،
واالستغاثة رها ومصوِّ ومدبرها وخالقها النجوم رب سيفعله مما كونها قبل الكائنات
االستغاثة من وأوجب وأحرى أوىل النجوم وفوق الفلك فوق التي والقوة النجوم، برب
بأحكام أوجبها مما الكائنات األحكام موجبات دفع عىل الجزوية النجومية باالختبارات

املواليد. يف ذلك وغري والشهور السنني وطوالع واألدوار القرانات
عن يرفع هللا ودعوا ذكرُت ما رشائط عىل النواميس ُسنَن استعملت فإذا امللك: قال
ربما ولكن املعلوم، يف هو ما كون من بد ال قال: كائن، بد ال أنه املعلوم يف هو ما أهلها
حيِّز يف ويجعلهم وصالًحا، خرية فيها لهم ويجعل كائن، هو ما رشَّ أهلها عن هللا يَدَفع

السالمة.
أخربه ملا الجبار النمرود أليس امللك، أيها قال: يل! بنيِّ ذلك؟ يكون كيف امللك: قال
األصنام، َعبََدة ديَن دينُه يُخاِلف مولود األرض يف سيولد أنه عىل يدل بالقران موه منجِّ

الرحمن؟ خليل إبراهيم به يعنون وكانوا
فساًدا وجنوده ورعيته ومملكته ِدينِه عىل خاَف النمرود أليس قال: نََعم، قال:

ومناحس؟
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ولرعيته له يجعل أن وخالقها النجوم رب سأل أنه لو أَليْس قال: نََعم، قال:
هو إبراهيم دين يف للدخول قه يوفِّ — تعاىل — هللا كان وصالًحا خرية فيه ولجنوده
فرعون، أيًضا وهكذا قال: نََعم، قال: وصالح؟ لهم خرية ذلك يف وكان ورعيته، وجنوده
مبارًكا يجعله أن ربه سأل أنه لو — السالم عليه — موىس بمولد موه منجِّ أخَربَه ملَّا
كما وجنوده ولقومه له صالًحا كان أليس دينه، يف يدخل وكان له، عني وقرَّة عليه
القرآن يف تعاىل هللا ذكره الذي الرجل وهو به، وأخصهم إليه الناس وأحب بامرأته فعل
ربي يقول أن رجًال أتقتلون إيمانه يكتم فرعون آل من رجل فقال عليه: وأثنى وَمَدَحه
اْلَعذَاِب﴾، ُسوءُ ِفْرَعْوَن ِبآِل َوَحاَق َمَكُروا َما َسيِّئَاِت هللاُ ﴿َفَوَقاُه تعاىل: قوله إىل هللا،
هو الذي ربهم َدَعْوا العذاب من أظلَّهم ما َخاُفوا ملَّا — السالم عليه — يُونُس قوُم أَوليس
النجوم علم فائدة تبيَّنت قد فإذا العذاب، عنهم فكشف ومدبرها، وخالقها النجوم رب
فيها، والصالح الخرية أو دفعها أو منها التحرز وكيفية كونها قبل بالكائنات واألخبار
من ِخْفتم متى لهم: فقال إرسائيل، بني — السالم عليه — موىس أوىص هذا أجل ومن
ودولة األعداء غلبة أو والجدب والفتن والقحط الغالء من الحدثان ونوائب األيام حوادث
من التوراة سنة وإقامة والدعاء بالترضع ذلك عند فارجعوا األخيار، ومصائب األرشار
فإنه تعاىل، هللا إىل والترضع والبكاء والتوبة والندم والقرابني والصدقات والزكاة الصالة
وما تخافون ما عنكم وكشف تحذرون ما عنكم رصف ونياتكم قلوبكم ِصْدق علم إذا

مبتلون. وبه عليه أنتم
آدم لُدْن من — السالم عليهم — والرسل األنبياء ُسنَّة َجَرْت املثال هذا وعىل

والرضوان. والتحية السالم الصالة عليهما محمد، إىل البرش أبو
وجودها قبل بالكائنات واألخبار النجوم أحكام تُستعَمل أن ينبغي هذا مثل فعىل
يغرتُّ وَمن املنجمون يستعمله ما عىل ال الزمان، ونوائب األيام حوادث من عليها يدل وما
بالجزء، الكل أحكام موجبات من إليها ويتحرزوا جزويٍّا طالًعا يختاروا بأن بقولهم
عليه — يونس قوم فعل كما الفلك، عىل الفلك رب بقوة يستعمل أن يجوز ال وكيف

شعيب. وقوم صالح قوم من واملؤمنون — السالم
تعاىل — هللا إىل بالرجوع واألعالل املرىض مداواة تكون أن ينبغي املثال هذا وعىل
النجوم أحكام يف ذكرت ما مثل بهم يفعل أن منه والرجاء له والسؤال بالدعاء أوًال —
يقول: حيث إبراهيم عن — تعاىل — هللا بنيَّ كما ذلك، يف والصالح والدفع الكشف من
يَْشِفنِي﴾، َفُهَو َمِرْضُت َوإِذَا * َويَْسِقنِي يُْطِعُمِني ُهَو َوالَِّذي * يَْهِديِن َفُهَو َخَلَقِني ﴿الَِّذي
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بأحكام الجاهلة الصناعة يف الناقصة األطباء أحكام إىل الرجوع يكون أن ينبغي وال
صنعته. يف ولطفه الطبيعة رب معرفة عن الغافلة الطبيعيات

بهم طال فإذا الطبيب، إىل مرضهم ابتداء عند يفزعون الناس أكثر ترى أنك وذلك
— هللا إىل ذلك عند رجعوا مداواتهم ومن منهم وأيسوا ذلك ينفعهم ولم واملداواة العالج
املساجد حيطان يف ويلصقونها الرقاع يكتبون وربما املضطرين، دعوة وَدَعْوا — تعاىل
هللا رحم وقولهم: والنكال، بالشهرة وينادون أنفسهم عىل ويدعون وأساطينها والِبيَع
يشبهه، ما عمل أو قطع أو رسق من جزاء هذا باملشهورين، يفعل كما للُمبتََىل دعا َمن
لهم خريًا لكان واإلعالن الرس يف وَدَعْوه األمر أول يف — تعاىل — هللا إىل رجعوا أنهم ولو

والنكال. الشهرة من وأصلح
من والتحرز النكبات مضار دفع يف النجوم أحكام تُستعَمل أن يجب هذا مثل فعىل
من املنجمون يستعمله ما مثل عىل ال الحوادث من عليها يدل وما أحكامها، موجبات
توجبها التي الكائنات أحكامها موجبات من بها ليتحرزوا جزئيات بطوالع االختبارات
الستجابة الجيدة لألوقات واالختيارات واالستقباالت واالجتماعات والشهور السنني طوالع
بأن ويحذرون يخافون ملا بالكشف — تعاىل — هللا إىل واملسألة الغفران وطلب الدعاء
يف كائن بحادث موه منجِّ أخربه َمِلًكا أن ذكروا كما شاء، بما شاء كيف عنهم يرصف
يكون، وجه أي ِمن لهم: فقال املدينة، أهل بعض عىل هالًكا منه يُخاف الزمان من وقت
يكون متى لهم: فقال يُطاق، ال سلطان من قالوا: ولكن تفصيًال، يدروا فلم سبب؟ وبأي
منه، التحرز كيف الرأي أهل امللك فشاور كذا، شهر يف السنة هذه يف فقالوا: ذلك؟
املدينة خارج إىل كلهم املدينة وأهل يخرج بأن واملتألِّهون والَوَرع الدِّين أهل عليه فأشار
فَقِبل ويحذرون، يخافون مما املنجمون به أخربهم ما عنهم يرصف أن هللا فيدعون
أكثر معه وخرج فيه، الحوادث كون يخافون الذي الشهر ذلك يف وخرج مشورتهم امللك
وبقي حالهم، عىل الليلة تلك وباتوا يخافون، ما عنهم يَِرصف أن هللا فدعوا املدينة، أهل
بالليل جاء منه حذروا وما خافوا وما املنجمون، به أخربهم ملا يكرتثوا لم املدينة يف قوم
املدينة يف كان َمن فهلك الوادي، مصبِّ يف املدينة بناء وكان العرم، وسيل عظيم مطر
ويصيب قوم من يندفع هذا فمثل الصحراء، يف بائتًا وكان خرج قد كان من ونجا بائتًا،
والصالة والصدقة الدعاء ألهل هللا يجعل ولكن منه، بد ال وما يندفع ال الذي وأما قوًما،
لهم وجعل نجا منهم آَمن فَمن نوح، بقوم فعل كما وصالًحا خريية ذلك يف والصيام
َوأَْغَرْقنَا اْلُفْلِك ِيف َمَعُه َوالَِّذيَن ﴿َفأَنَْجيْنَاُه بقوله: — تعاىل — هللا ذكر كما ذلك، يف خريية
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واملنطقيون الطبيعيون متفلسفوكم وأما َعِمنَي﴾، َقْوًما َكانُوا َُّهْم إِن ِبآيَاِتنَا َكذَّبُوا الَِّذيَن
يضلون الذين هم ألنهم قال: ذلك؟ وكيف اإلنيس: قال لكم، ال عليكم فإنهم والجدليون
اختالفهم بكثرة الرشائع وأحكام والدِّين الطريق وصواب املستقيم املنهاج عن آدم بني
َمن ومنهم العاَلم، بِقَدم يقول من منهم أن وذلك ومقاالتهم، ومذاهبهم آرائهم وفنون
اثنتني، بِعلَّتنَْي يقول َمن ومنهم الصورة، بِقَدم يقول َمن ومنهم الَهيُوَىل، بِقَدم يقول
قال َمن ومنهم بَخْمس، قال من ومنهم بأربع، يقول َمن ومنهم بثالث، يقول َمن ومنهم
قال َمن ومنهم مًعا، واملصنوع بالصانع قال َمن ومنهم بَسبْع، قال َمن ومنهم ، بِستٍّ
باإلنكار، قال َمن ومنهم بامَلَعاد، قال َمن ومنهم بالتناهي، قال َمن ومنهم نهاية، بال
ومنهم ، وتحريَّ وارتاب شك َمن ومنهم أنكر، َمن ومنهم والوحي، بالرسل أقرَّ من ومنهم
املتناقضة واآلراء املختلفة األقاويل من بالتقليد قال َمن ومنهم والربهان، بالعقل قال َمن
كلنا ونحن مختلفون، وفيها شاكُّون، متبلِبلون ون متحريِّ وفيها مبتََلْون، بها آدم بنو التي
ونقدِّسه ُغُدوِّنا يف نسبِّحه شيئًا به نرشك وال واحد، وربنا واحدة، وطريقتنا واحد مذهبنا
هللا خلق من أحد عىل نفتخر وال ا رشٍّ له نُضِمر وال سوءًا، منَّا ألحد نريد ال َرَواحنا، يف
َلَم نقول: ال أحكامه تحت خاضعون إنا — تعاىل — هللا قسمه بما راضون — تعاىل —
وصنعه. وتدبريه أحكامه يف ربهم عىل املعرتضون يقول كما ودبَّر، َفَعل وملاذا وَكيَف

لهم إن فلعمري به، وافتخرَت منكم اح وامُلسَّ املهندسني أْمِر من ذكرَت الذي فأما
ولكن فيها، يدَّعون ملا ر التصوُّ عن وتبعد الفْهم، عن تدقُّ التي الرباهني يف التعاطي
يربون بها، الجهل يََسُعهم وال تعلُّمها الواجب العلوم تعلُّم لرتكهم يعقلون ال أكثرهم
مساحة يتعاطى أحدهم أن وذلك إليها؛ يحتاج ال التي الفضوالت من يدَّعون ما عىل
والقفار الرباري وتكسري البحر قعر وعمق الجبال رءوس ارتفاع ومعرفة واألوتاد اآلجام
تركيب بكيفية جاهل كله ذلك مع وهو ذلك، شاكل وما األثقال ومراكز األفالك وتركيب
وقلبه صدره تجويف وسعة وأمعائه مصارينه طول ومعرفة جثته ومساحة جسده
وما بدنه مفاصل هندام وتركيب عظامه وأشكال معدته خلقة وكيفية ودماغه ورئته
والتفكر أوجب بها وعلمها أقرب لها وفهمه أسهل، بها معرفته التي األشكال هذه شاكل
النبي قال كما ومصوره، وخالقه ربه معرفة إىل وأرشد أهدى بها واالعتبار أنفع فيها

ربَّه.» َعَرف فقد نفَسه َعَرف «َمن ملسو هيلع هللا ىلص:
أحكام وفْهم هللا بكتاب للعلم تارًكا يكون ربما أيًضا األشياء بهذه جهله ومع

بها. الجهل وال ترُكها يََسُعه وال مذهبه، ُسنَن ومفروضات ودينه رشيعته
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دامْت ما إليهم محتاجون إنكم فلعمري لكم، وامُلداِوين بأطبائكم افتخاركم وأما
يتولد وما املختلفة واملأكوالت هة ِ الرشَّ والنفوس املؤذية والشهوات الرحبة البطون لكم
األطباء، باب إىل تلجئكم املهلكة واألوجاع امُلؤلِمة واألسقام املزمنة األمراض من منها

الشعر: يف قيل َما ولِنْعَم

أت��ى م��ك��روه دف��اع ي��س��ت��ط��ي��ع ال ودوائ��ه ب��ط��ب��ه ال��ط��ب��ي��ب إن

سقيم، مريض عليل كل إال الطبيب دكان باب عىل يُرى ال ألنه أطباء؛ هللا فزادكم
إال املنجم يزيده ال خائف، أو منكوب أو منحوس كل إال املنجم دكان باب عىل يُرى ال كما
زخرف إال منحسة تأخري وال سعادة تعجيل عىل يقدر وال قطعة يأخذ نحس، عىل نحًسا

برهان. وال يقني بال وحزًرا تخمينًا غروًرا القول
تناول ِمن بالحمية عذابًا واملريض سقًما العليل يزيدون منكم املتطببني حكم وهكذا
تركه ولو لجهله، منها ويمنعه ينهاه وهو تناولها، يف العليل شفاء يكون ربما أشياء
بأطبائكم اإلنيس أيها فافتخارك لشفائه، وأنجح لربئه أرسع كان لعله الطبيعة حكم مع

لكم. ال عليكم هو ومنجميكم
وبُْلغة يوم قوت إال نأكل ال ألنا واملنجمني؛ األطباء إىل محتاجني فغري نحن فأما
وال املتفننة، واألعالل املختلفة األمراض لنا تعرض فال واحد، وطعام واحد لون من يوم
إليه، أنتم تحتاجون مما املداوات وفنون والدرياقات الرشاب إىل وال األطباء إىل نحتاج
واألشقياء بالعبيد وتلك أوىل، والكرام أشبه واألخيار باألحرار هي التي كلها األحوال فهذه
إال برهان وال حجة بال عبيد لكم ونحن لنا أرباب أنكم زعمتم أين فِمن أْليَق، وبهم أوىل،

والبهتان. الزور قول
وال لكم فخر فال بهم، وافتخرتم ذكرتم الذين ودهاقينكم ورؤساؤكم اركم تُجَّ وأما
طول تراهم أنك وذلك الضعفاء؛ والفقراء األشقياء العبيد من حاًال أسوأ هم كانوا إذ لهم؛
ما يبنون فيما األرواح ُمعذَّبي النفوس مغمومي األبدان متعوبي القلب مشغويل نهارهم
ويخربون الدور ويعمرون يأكلون، ال ما ويجمعون يجنون، ال ما ويغرسون يسكنون ال
ويبخل واملتاع، الديناَر أحُدهم يجمع اآلخرة، أمور يف بُْلٌه الدنيا أمور يف أكياس القبور،
كادُّون ولوارثه ابنه لزوجة أو ابنته لزوج أو امرأته لزوج ويرتكه نفسه عىل يُنِفق أن

املمات. إىل لهم راحة ال سواهم، أموَر ُمصِلحون لَغرْيِهم،
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من ويملئونها والخانات الدكاكني ويبنون وحالل حرام من فيجمعون اركم تُجَّ وأما
الفقراء ويمنعون وأحبابهم، وجريانهم أنفسهم عىل بها ويِضنُّون ويحتكرونها األمتعة
رسقة أو غرق أو حرق يف إما واحدة جملة تذهب حتى ينفقون وال حقوقهم، واملساكني
ومصيبته بحزنه هو ويبقى ذلك، شاكل وما طريق قطع أو جائر سلطان مصادرة أو
معروًفا وال ، برَّ يتيًما وال أعطى، صدقة وال أخرج، زكاة فال يداه، كسبْت بما معاقبًا
قدَّم وال للمعاد، تزوَّد وال صديق، إىل إحسانًا وال رحم، لذي صلة وال أسدى، لضعيف

لآلخرة.
ذكرَت كما مروءة لهم كانت فلو املروءات وأهل النعم أرباب من ذكرتَهم والذين
والضعاف إخوانهم أوالد من واليتامى وجريانهم فقراءهم َرأَْوا إذا العيُش يَهِنيهم ال لكان
منهم يطلبون الطريق عىل مطروحني مفاليج َزْمنَى مرىض عراة جياًعا جنسهم أبناء من
فأي فيهم، يفكرون وال يرحمونهم وال إليهم يلتفتون ال وهم ِخْرقة ويسألونهم كرسة
سبيًال؟! أضل هم بل كاألنعام أنهم إال لذَّاتُهم، تَهِنيهم وكيف فيهم؟ فتوة وأي لهم مروءة
فهكذا بهم وافتخرَت الدواوين وأصحاب ال والُعمَّ الُكتَّاب من ذكرتَهم الذين وأما
ويصلون غريهم يهتدي ال ما الرشور أسباب إىل يهتدون الذين باألرشار االفتخار بكم يليق
ألسنتهم وطول َمَكاِيدهم ولُْطف تمييزهم وجودة أفهامهم لدقة سواهم إليه يصل ال ما إىل
بألفاظ غروًرا القول من زخرًفا وصديقه أخيه إىل أحدهم يكتب كتبهم يف خطابهم ونفاذ
إزالة يف والحيلة داِبِره َقْطع يف ورائه من وهو يُغِريه فصيح وخطاب حلو وكالم مسجعة
ملاله. األخذ وتأويالت مصادراته يف األعمال وتدوين نكايته أسباب إىل والوصول نعمته

دعائهم استجابة وترجون أخياركم أنهم تظنون الذين وُعبَّادكم ُقرَّاؤكم وأما
ف والتقشُّ والخشوع الورع بإظهارهم غرُّوكم الذين فهم ربهم عند لكم وشفاعتهم
الخشن ولبس والرساويل اإلزار وتشمري األكمام وتقصري األْسِبلة حذْف من والنسك
الدِّين يف ه التفقُّ وترك التنسك وكثرة الصمت وطول عات واملرقَّ والشعر الصوف من
بكثرة واشتغلوا الخلق، وإصالح النفس تهذيب وترك الدين وسنن الرشائع أحكام وتعلُّم
ُرَكبهم، عىل والنفثات جباههم عىل السجود أثر ظهر حتى علم بال والركوع السجود
ْت وتغريَّ أبدانُهم وأنَْحَلْت شفاُهُهم ونََحَلْت أدمغتهم ْت جفَّ حتى والرشب األكل وتركوا
مثلهم، ليس ِلَمن وجفاءً وحقًدا بغًضا مملوءة وقلوبُهم ظهوُرهم، وانَْحنَْت ألوانُهم
والشياطني إبليس خلق ِلَم بضمائرهم ربهم مع وخصومة وساوس مملوءة ونفوُسُهم
وال ويُمِهلهم ويُمكِّنهم ورزقهم ربَّاهم ولَِم واألرشار ار والُفجَّ اق والُفسَّ والفراعنة والكفار
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قلوبهم التي والوساوس والخرافات املحاوالت هذه شاكل وما هذا، فعل وملاذا يُهِلكهم،
أخيار، عندكم كانوا وإن أرشار، هللا عند فهم ة، متحريِّ شاكَّة ونفوُسهم منها، مملوءة
فأي كذلك، ليسوا املعنوية الصورة ففي إنسان الظاهرة بالصورة كانوا وإن فهؤالء

لكم. عاٌر هم وإنما بهم؟! لكم افتخار
للرياسة وابتغاءً للدنيا َطَلبًا الدِّين يف يتفقهون الذين فهم وعلماؤكم فقهاؤكم وأما
بتأويالتهم تارًة ويحرمون تارًة فيحللون وقياساتهم، بآرائهم والفتاوى والقضاء والوالية
وراء فنبذوه املحكمات، اآليات من هللا أنزل ما حقيقة ويرتكون تشابه ما ويتبعون

الخياالت. من قلوبهم عىل الشياطني تتلو ما ويتبعون يعلمون، ال كأنهم ظهورهم
فأولئك تعاىل، هللا من تقوى وال ورع غري من للرياسة بًا وتكسُّ للدنيا طلبًا هذا كل

لكم؟! فخر فأي ويستغفرونه، هللا إىل يتوبون أو اآلِخرة يف النار َوقود هم
من ِسريًة أرشُّ وهم وأبطر، وأظلم فأدهى لكم واملزكُّون وُعُدولكم قضاتكم وأما
مسجده يف بالغداة قاعًدا الوالية قبَل منهم الواِحَد تَِجد أنك وذلك والجبابرة؛ الفراعنة
الحكَم َوِيل إذا حتى هونًا األرض عىل جريانه بني يميش شأنه عىل مقبًال لصالته حافًظا
السودان يحملها وغاشية ومركب برسج مرصيٍّا وحماًرا فارهة، بغلة راكبًا تراه والقضاء
من إليه يه يؤدِّ بيشء الجائر السلطان من القضاء ضمن قد األرض، يف تنجر وخفاقني
منهم فَقِبل والرباطيل، السحت من بيشء له عدوٍّا وَصاَلَح الوقوف، ومال اليتامى أموال
فأولئك والودائع، األمانات أداء وترك الزور وشهادات الجنايات يف لهم ويرخص الرشوة،

تجرءون؟ وعليه تغرتُّون أباهلل والفرقان، واإلنجيل التوراة يف ُوبِّخوا الذين هم
يف فكَفى — السالم عليهم — األنبياء ورثة أنهم تزعمون الذين خلفاؤكم وأما
ونََسَختْها إال نبوَّة ِمن «َما ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول وقال — تعاىل — هللا قال ما وْصِفهم
منكرات عن وينَهْون الجبابرة، بسرية ويَِسريون الخالفة، باسم ْون ويُسمَّ الجربوتية،
عليهم — األنبياء وأوالد هللا أولياء ويقتلون محظور، كل منها هم ويرتكبون األمور،
الفجور، إىل ويبادرون الخمر ويرشبون حقوقهم، عىل ويَغِصبونهم ويَسبُونَهم — السالم
واستطالوا كفًرا، هللا نعمة لوا فبدَّ مغنًما، وأموالهم دوًال وأيامهم خوًال هللا عباد واتخذوا
مما لهم فويٌل باألوىل، واآلخرة بالدنيا الدِّين وباعوا املعاد، أمَر ونُسوا افتخاًرا، الناس عىل
بالقبض أوًال ابتدأ منهم أحد َوِيل إذا أنه وذلك يكسبون؛ مما لهم وويٌل أيديهم، كسبت
وأبناء وإخوانَه أعماَمه قتل وربما نعمته، وأزال وأسالفه آلبائه حرمة له تقدَّمْت َمن عىل
بسوء يفعلون ذلك كل منهم، تربَّأ أو ونفاهم حبسهم أو كحلهم وربما وأقرباءه، ه عمِّ
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كل املقدر، يف ليس ما ينالوا أن رجاء أو املقدور يفوتهم أن مخافة يقينهم؛ وقلة ظنهم
وقلة اآلخرة، يف الرغبة وقلة عليها ا وشحٍّ فيها الرغبة وشدة الدنيا طلب عىل حرًصا ذلك
الكرام، فعل وال األحرار شيم ِمن الخصال هذه وليست املعاد، يف األعمال بجزاء اليقني
لكم، ال عليكم وسالطينكم وأمرائكم ملوككم بذكر الحيوان عىل اإلنيس أيها فافتخارك
هذا قويل أقول وبهتانًا، وزوًرا باطًال صار الربوبية وألنفسكم العبودية علينا وادعاؤكم

الرحيم. الغفور هو إنه ولكم، يل هللا وأستغفر

فصل

َمن أخربوني واإلنس: الجن حكماء من حوله مَلن امللك قال كالمه من الببغاء فرغ فلما
شبه والُعُقود اآلَزاُج تلك نفسها عىل به تبني الذي الطني ذلك األََرضة إىل يحمل الذي

بهما؟ تطري جناحان وال بهما تعدو رجالن لها ليس دابة وهي والدهاليز، الرواق
ذلك إليها تحمل الجن أن سمعنا امَلِلك، أيها نََعم العربانيني: من الخبري الحكيم فقال
سليمان منسأَة أَكَلْت الذي اليوم يف اإلحسان من إَليْها أَْسَدْت ما عىل لها مكافأة الطني
األليم. العذاب ِمن ونََجْت فَهَربَْت بموته، الجن وعِلَمِت فخرَّ — السالم عليه — داود بن

اإلنيس؟ ذكر فيما تقولون ماذا الجن: علماء من حوله مَلن امللك فقال
الرتاب إليها تحمل الجن كانت لو ألنه الجن؛ من الفعل هذا نَعِرف لسنا فقالوا:
َحْمل غري شيئًا يسومها يكن لم سليمان ألن امُلِهني؛ العذاب يف إذن بعُد فهي واملاء والطني

البنيان. اتخاذ يف والرتاب املاء
العرباني، هذا ذكر ما غري هو علم ذلك من امللك أيها عندنا اليوناني: الحكيم فقال
الِخْلقة ظريفة دابة الدابة هذه أن امللك أيها اعلم نََعم، قال: هو؟ ما أخربني امللك: فقال
يتداخلها املسام منتفخ متخلخل وبدنها ا جدٍّ باردة طبيعتها أن ذلك من الطبيعة، عجيبة
عليها ويََقع بدنها ظاهر عىل ويرشح ماء ويصري كبيعتها برد شدة من ويتجمد الهواء
عىل وتبني بدنها من ذلك تجمع فهي الوسخ، شبه ويجتمع فيبتلُّ دائًما الهواء غبار
بهما تَقِرض املرشاطني شبه حادَّان مشفران ولها اآلفات من لها ِكنٍّا اآلزاج تلك نفسها

والحجارة. اآلُجرَّ وتنقب والنبات والثََّمر والخشب الَحبَّ
قال فيما ترى فماذا زعيمها، وأنت الهوام، من الدابة هذه للرصرص: امللك فقال
فقال الوصف، من يفرغ ولم يتمم لم ولكن قال، فيما صدق الرصرص: فقال اليوناني؟

نعم. فقال: أنت، ْمه تمِّ امللك:
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يف عدل والعطايا املواهب بينها وقسم الخالئق أجناس قدَّر ملا — تعاىل — الخالق إن
وبحمده، سبحانه بها، وإنصاًفا وإْلَهاًما منه عدًال ويتساَوْوا ليتكافئوا بحكمته بينها ذلك
والفيل، الجمل مثل مهينة ذليلة ونفًسا قوية وبنية عظيمة جثة له َوَهَب قد ما الخْلق فِمن
املواهب يف ليتكافأ صغرية وبنية حكيمة عليمة عزيزة قوية نفًسا له وهب قد ما ومنها

وحكمة. الوهاب الخالق من عدًال والعطايا
ِكَرب مع الفيل إىل امللك أيها ترى أال نعم، قال: البيان، يف ِزْدني للرصرص: امللك فقال
كيف فه يُرصِّ كتفه عىل الراكب للصبي منقاد النفس ذليل هو كيف خلقته وعظيم جثته
ولو خطامه َجذَب مَلن ينقاد كيف رقبته وطول جثته عظم مع الجمل إىل تََر ألم شاء؟
منها أصغر هي التي الصغار الحرشات يف الجرادة إىل تََر ألم خنفساء؟ أو فأرة كانت
صغرية جثة لها كانت وإن األرضة وكذلك وتُهِلكه؟ تَقتُلُه كيف بُحَمِتها الفيل بَِت َرضَ إذا
مثل الجثة الصغار الحيوانات سائر حكم وهكذا قوية، نفًسا لها فإن ضعيفة وبنية
أجسادها كانت وإن حكيمة مة عالَّ أنفًسا لها فإن النحل، وزنابري الدرة ودودة القز دودة

ضعيفة. وبنيتها صغاًرا
البنية بأن علم — تعاىل — الخالق ألن قال: ذلك؟ يف الِحْكمة وْجه ما امللك: قال
بها َقَرن ولو األثقال، وحمل الشاقِّ والعمل للَكدِّ إال تصلح ال العظيمة والجثة القوية
وامتنعت، وَشَمَسْت ْت ولجَّ وأِنَفْت وألَبَْت ، الشاقِّ والعمل للَكدِّ انقاَدْت ملا كباًرا أنفًسا
مة العالَّ الكبار واألنفس الصغار الجثث وأما خلقه. بمصالح العالم الخالق فسبحان
وأمثالها. الدرة ودودة القز ودودة النَّْحل أنُفس مثل الصنائع يف للحذْق إال تصلح ال فإنها
كيف يدري ال أن هو الصناعة يف الحذق إن نََعم، قال: البيان، يف ِزْدني امللك: قال
يدري ال ألنه النحل؛ صناعة مثل يعمل، يشء وبأي عملها، يشء أي وِمن الصانع، عملها
وال أَُخر، أدوات وال مسطرة وال بركار غري من مسدسات وبيوتها منازلها تبني كيف
جثة لها كانت فلو تميِّزه، وكيف تعمله، وكيف والشمع، العسل تجمع أين من يُدرى
عظيمة جثة لها كانت لو القز دودة حكم وهكذا وأُْدرك، وُرئِي وشوهد ذلك لبان كبرية
جثة لها كانت لو األرضة بناء وهكذا وتفتله، وتغزله الدقيق الخيط ذلك تمدُّ كيف لُرئَِي
تعاىل — الخالق أن امللك أيها وأُخِربك تبني، وكيف الطني ذلك تبلُّ كيف لرئي عظيمة
َهيُوَىل من ال العالم إيجاد املنِكرة آدم بني من للحكماء قدرته عىل الداللة أرى قد —
َهيُوَىل غري من العسل وجمعها الشمع من البيوت باتخاذها النحل صناعة من موجودة،

موجودة.
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ال فِلَم قال: الشجر، وورق النبات زهر من تجمع بأنها اإلنس زعمِت امللك: قال
وإن والفلسفة؟ والحكمة والُقْدرة الِعْلم لهم بأن زعمهم مع شيئًا منها هم يَجَمعون
شيئًا؟ منها يََرْون ال فِلَم الهواء، وْجه ِمن أو املاء ِمن أو األرض وجه من ذلك تجمع كانت
قدرتَه الخالُق أرى وهكذا وتخزن؟ وتبني وتميِّزه وتحمله ذلك تجمع كيف يدرون وال
الجبار نمرود مثل لديهم — تعاىل — هللا ِنَعم كثرت ملا وبََغْوا َطَغْوا الذين لجبابرتهم
عليه أرسل موىس عىل وبغى طغى ملا فرعون وهكذا الحرشات، من جثة أصغر قتله
هللا جمع ملا وهكذا ينزجر، ولم يَعتَِرب فلم وقهره، ل الُقمَّ الجراد من وأصغر الجراد جنود
ملوك وقهر واإلنس الجن له ر وسخَّ ُمْلكه وشيَّد والنبوَّة امُلْلك — السالم عليه — لسليمان
له، وحول وقوة منه بحيلة ذلك أن وظنَّت أمِرِه، يف واإلنس الجن شكَِّت وغَلبَهم األرض
أَْكُفُر﴾، أَْم أَأَْشُكُر ِليَبْلَُونِي َربِّي َفْضِل ِمْن ﴿َهذَا بقوله: نفسه عن ذلك هو نفى قد أنه مع
فأَكَلْت األرضة هذه هللا بعث حتى أمره يف قلوبهم من الشك يََزِل ولم قولُه ينفعهم فلم
منه هيبة واإلنس الجن من أحد ذلك عىل يَجُرس فلم محرابه، يف وجهه عىل وخرَّ منسأتَه
أجسادهم بكرب يفتخرون الذين الجبابرة مللوكهم ِعَظة ليكون قدرته هللا وبنيَّ وإجالًال،
بل يُزجرون، وال ينتبهون وال يتعظون ال كلها هذه ومع صولتهم، وشدة جثتهم وعظم
والضعفاء صغارنا بأيدي َعى َرصْ هم الذين بملوكهم علينا ويفتخرون ويتمرَّدون ون يلحُّ

جنسنا! أبناء من
وأكربها جثة وأْلَطفها قوة وأضعفها بنية البحر حيوان أصغر فهي الدرة دودة وأما
طلب يف شأنها عىل ُمقِبلة البحر قعر يف تكون أنها وذلك ومعرفة، علًما وأكثرها نفًسا
يوم يف املاء سطح إىل البحار قعر من صعدت الزمان من وقت حان إذا حتى ُقوتِها،
بذلك علمت فإذا حبات، املطر ماء من فيهما فيقطر شفتني شبه لها أُذُننَْي فتفتح املطر
تنزل ثم املالح، البحر ماء من فيها يرشح أن إشفاًقا شديًدا ا ضمٍّ الشفتني تلك ْت ضمَّ
ينضج أن إىل الصدفتني عىل منضمة هناك وتمكث بدءًا كانت كما البحار قعر إىل برفق
صادقني! كنتم إن وني خربِّ هذا مثل يعمل اإلنس علماء فأي الدر، منه فينعقد املاء ذلك
والديباج الحرير لبس محبة اإلنس نفوس ِجِبلَّة يف — تعاىل — هللا جعل وقد
الدودة هذه لعاب من كله هو الذي الَحَسن اللباس من منها يُتَّخذ وما واإلبريسم
العسل يأكلون ما ألذَّ ذوقهم يف وجعل النفس، الرشيفة البنية الضعيفة الجثة الصغرية
النفس الرشيفة البنية الضعيفة الجثة الصغرية الحيوانات أضعف بصاق هو الذي
فضالة من فضلة هو الذي الشمع مجالسهم يف يُوِقدون ما وأحسن الصنعة، يف الحاذقة
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الصغرية الدودة هذه جوف من يخرج الذي الدر به يتزيَّنون ما أفخر أيًضا وجعل النحل،
معرفة به ليزدادوا الحكيم الخالق الصانع حكمة عىل داللة ليكون النفس الرشيفة الجثة
غافلون معرضون كلها هذه مع هم ثم واعتباًرا، فكرًة مصنوعاته ويف شكًرا ولنعمائه
جاحدون، وآلالئه كافرون، ألنعامه يرتدَّدون، طغيانهم ويف باغون، طاغون الهون ساهون

ظاملون. جائرون متعدُّون مفتخرون الخلق ُضَعفاء وعىل منكرون، ولصنعته
حكيم، من فيك هللا بارك امللك: قال كالمه من الهوام زعيم وهو الرصرص فرغ فلما
بربك! أعَرَفك ما د، موحِّ ومن أفصحك! ما خطيب، ومن أحكمك! ما متقن، ومن أبلغك! ما

أفضلك! ما ألنعامه، شاكر ذاكر ومن

فصل

قالوا: آخر؟ يشء عندكم فهل أجاب، ما وفهمتم قال ما سمعتم قد لإلنيس: امللك قال ثم
قال: اذكرها! هي؟ وما قال: أرباب، ونحن عبيدنا أنهم عىل تدل ومناقب خصال نََعم،
بالوحدة والربوبية الرياسة فإن أشكالها، واختالف ُصَوِرها وكثرة صورتنا وحدانية
فأطرقِت وذكر؟ قال فيما تََرْون ماذا للجماعة: امللك فقال أشبه، بالكثرة والعبودية أشبه

قال. فيما مفكِّرة ساعة الجماعة
قال، فيما امللك أيها صدق قال: داستان، الهزار وهو الطيور زعيم تكلَّم ثم
كانْت وإن اإلنس وهؤالء واحدة، فنفوسنا كثرية مختلفة ُصَورنا كانت وإن نحن ولكن
كثرية نفوسهم أن عىل الدليل وما امللك: قال مختلفة، كثرية نفوسهم فإن واحدة صورتهم
فيهم تجد أنك وذلك دياناتهم، وفنون مذاهبهم واختالف آرائهم كثرة قال: مختلفة؟
والشمس والنريان األصنام َعبََد وَمن واملرشكني واملجوس والصابئني والنصارى اليهود
واآلراء املذاهب مختلفي الواحد الدِّين أهل أيًضا وتجد وغريها، والكواكب والنجوم والقمر
وُخرَّمي ومانوي وشنوي وَمْلكاني ويعقوبي ونسطوري وحالوتي وغيابي سامري مثل
ومعتزيل وجهمي وقدري ورافيضوناصبي وشميسوخارجي وبهرمي ويصاني وَمْزدكي
بعُضهم ويَلَعن بعًضا، بعُضهم أهلُها ر يُكفِّ التي املذاهب هذه كل َشاَكَل وما وَجْربي وُسنِّي
واحٌد واعتقاُدنا واحٌد مذهبُنا برآء؛ كلها هذه من ونحن بعًضا، بعُضهم ويَقتُل بعًضا،
وال مرتابني وال فاسقني وال منافقني وال مرشكني غري مسلمون مؤمنون دون موحِّ وكلُّنا
ومميتنا وُمحِيينا وراِزَقنا وخاِلَقنا ربَّنا نعرف مضلِّني، وال ضالِّني وال ين متحريِّ وال شاكِّني
تسبيحهم. يفقهون ال األناس هؤالء ولكن وعشيٍّا، بكرة ه ونُكربِّ ونُقدِّسه ونُهلِّله فنسبِّحه
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ورازقنا وخالقنا وإلهنا واحد، ربنا إن كذلك، أيًضا نحن الفاريس: اإلنيس فقال
واملذاهب اآلراء يف تختلفون فلم امللك: فقال له، رشيك ال واحد ومميتنا ومحيينا واحد،
ومسالك طرق هي إنما واملذاهب واآلراء الديانات ألن قال: واحد؟ والرب والديانات
يَقتُُل فِلَم قال: هللا، وجه فثَمَّ هنا توجَّ الجهات أي من واحد واملقصود ووسائل ومحاريب

هللا؟ إىل ه التوجُّ وهو واحد، قصدها كلها الديانات كانت إذ بعًضا بعُضكم
ال الدين ألن الدين؛ جهة من ذلك ليس امللك، أيها نََعم الفاريس: املستبرص فقال
قال: يل. بيِّنْه ذلك؟ وكيف قال: امُلْلك، هو الذي الدين ُسنَّة جهة من ولكن فيه، إكراه
الدين أن غري بأخيه، إال ألحدهما قوام وال يفرتقان، ال تَْوأَمان أََخَوان وامُلْلك الدين إن
الناس، به يَِدين ِدين من للُمْلك بدَّ فال له، امُلعِقب ر املؤخَّ األخ هو وامُللك املقدَّم، األخ هو
أهُل يَقتُل العلة فلهذه كرًها، أو طوًعا سنته بإقامة الناس يأمر ُمْلك من للدِّين بد وال
لسنة أجمع الناس انقياَد يُريد واحد كل والرياسة، للملك طلبًا بعًضا بعُضهم الديانات
يقني بيشء وأذكره الحقائق لفْهم — هللا َقه وفَّ — امللك أُخِرب وأنا رشيعته، وأحكام دينه

فيه. شك ال
كلها، َول والدُّ وامِلَلل الديانات جميع يف ُسنَّة األنفس قتْل إن قال: هو؟ وما امللك: قال
أن امللك سنة ويف نفسه، الدين طالب يقتل أن وهو الدين، ُسنَّة يف النفس قتل أن غري

غريه. امللك طالب يقتل
الدين طالب قتل وأما ظاهر، فبنَيِّ امللك طلب يف غريَها امللوك قتل أما امللك: فقال

هو؟ فكيف الديانات سائر يف نفَسه
وذلك ظاهر، بنيِّ هو كيف اإلسالم دين ُسنَّة ذلك أن امللك أيها ترى أال نََعم، قال:
يَُقاِتلُوَن اْلَجنََّة َلُهُم ِبأَنَّ َوأَْمَواَلُهْم أَنُْفَسُهْم اْلُمْؤِمِننَي ِمَن اْشَرتَى هللاَ ﴿إِنَّ تعاىل: هللا قول

َويُْقتَلُوَن﴾. َفيَْقتُلُوَن ِهللا َسِبيِل ِيف
َوَال ِهللا َسِبيِل ِيف ﴿يَُجاِهُدوَن وقال: ِبِه﴾، بَايَْعتُْم الَِّذي ِببَيِْعُكُم وا ﴿َفاْستَبِْرشُ قال: ثم
سنة يف وقال ا﴾، َصفٍّ َسِبيلِِه ِيف يَُقاِتلُوَن الَِّذيَن يُِحبُّ هللاَ ﴿إِنَّ وقال: َالِئٍم﴾، َلْوَمَة يََخاُفوَن
املسيح وقال بَاِرئُِكْم﴾، ِعنَْد َلُكْم َخرْيٌ ذَِلُكْم أَنُْفَسُكْم َفاْقتُلُوا بَاِرئُِكْم إَِىل ﴿َفتُوبُوا التوراة:
ِهللا﴾. أَنَْصاُر نَْحُن اْلَحَواِريُّوَن َقاَل ِهللا إَِىل أَنَْصاِري ﴿َمْن اإلنجيل: يف — السالم عليه —
يف معي وتكونوا تنرصوني أن تريدون كنتم إن ْلب والصَّ للَقتْل «استعدُّوا فقال:
عن يرتدُّوا ولم وُقِتلوا فَقِبلوا منِّي، يشء يف فلستم وإال وأبيكم، أبي عند السموات ملكوت

املسيح. ِدين
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طلبًا أجساَدهم ويَحِرقون أنفَسهم يَقتُلون الهند، أهل من الرباهمة يفعل وهكذا
جسَده التائُب يَقتُل أن — تعاىل — هللا إىل قربان أقرب بأن ويعتقدون ويََرْون للدِّين

باملعاد. منه يقينًا ذنوبه عن ر ليكفِّ بدنَه ويحرق
العبادات َكدَّ عليها وتحمل الشهوات من أنفسها تمنع واملثنوية، املانية يفعل وهكذا

والهوان. البالء دار من وتخلِّصها تقتلها حتى
فنون من النفوس قتل جعل يف الديانات أهل سنن حكم يوجد القياس هذا وعىل
والفوز جهنم نار من النجاة وطلب النفوس لطب وضعت كلها الرشائع وأحكام العبادات
الديانات أهل يف أن وأذكِّره امَلِلَك وأُخِرب والقرار، املعاد دار اآلخرة نعيم إىل بالوصول
ثواب يرجو وال الحساب بيوم يؤمن ال َمن األرشار أرش ولكن وأرشاًرا، أخياًرا واملذاهب
الخالق الحكيم الباري الصانع بوحدانية يقر وال السيئات مكافأة يخاف وال اإلحسان،

املصري. وإليه املرجع إليه يرجع الذي املعيد املميت املحيي الرازق

فصل

وأنواًعا وأجناًسا وأمًما عدًدا الحيوانات من أكثر آدم بنو نحن الهند: زعيم قال ثم
وعجائبه. ومآربه الزمان أحوال تصاريف بفنون وأعرف وأشخاًصا،

سبعة نحو عىل يحوي األرض من املسكون الربع ألن قال: يُدريك؟ وما امَلِلك: قال
التي األمم تلك فِمن تُحَىص، وال تَُعدُّ ال التي العدد الكثرية األمم مختلفة مدينة ألف عرش
وأهل الحجاز وأهل الزنج وأهل السند وأهل الصني وأهل الهند أهل تحىص وال تعد ال
وبالد الصعيد بالد وأهل مرص وأهل النوبة بالد وأهل نجد وأهل الحبشة وأهل اليمن
بالد وأهل طنجة وأهل البوادي، وأهل الرببر وأهل قريوان، وأهل برقة وأهل اإلسكندرية
الرومية وبالد األندلس بالد وأهل كله بالد وأهل كيوان وأهل مردمانه بالد وأهل الخالدات
أمالج وبالد الصقالبة وبالد برجان وبالد مقدونية وبالد دجلة وبالد قسطنطينية، وبالد
وبالد الشام أهل وبالد اإلسالم، أهل وبالد أرمينية وبالد أَذَْرِبيَجان وبالد األبواب، وبالد
الجبال وبالد خوزستان وبالد خراسان وبالد العراق وبالد الديارات وبالد يونان أهل
فارس وبالد كرمان وأهل نيسابور وبالد جرجان وبالد وطربستان وديلمان جيالن وبالد
غور وبالد النهر وراء ما وبالد سجستان وبالد ومولتان كابُلستان وبالد ُمكران وبالد
وفرغانة ومأجوج يأجوج وبالد خوارزم وبالد وكيالن وصخارستان وباميان وأستادان
وأهل تبت وبالد جوجري وبالد وسيستان خاقان وبالد كيماك وبالد صعانيات وبالد
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سوى هذه والسواحل والفلوات والجبال والسوادات الجزائر بالد وأهل وماجني جاج بالد
هذه وأهل واآلجام، والغياض والجزائر والبوادي الرباري وأهل واألكراد واألعراب الُقرى
وطباعهم وأخالقهم وألسنتهم ألوانهم مختلفة آدم بني من اإلنس من أمم كلها البالد
تعاىل — هللا إال عدَدها يُحِيص ال دياناتهم يف وسريتهم وصنائعهم ومذاهبهم وآراؤهم
ومستودعهم، مستقرهم ويعلم ونجواهم، هم رسَّ ويعلم ورزقهم وأنبأهم خلقهم الذي —
وعجائب أمورهم تصاريف وفنون أحوالهم واختالف عَدِدهم فكثرة مبني، كتاب يف كلٌّ
يف التي الخالئق أجناس من سواهم من وأكرم غريهم من أفضل أنهم عىل يدل مآربهم
ولنا ومماليك، وَخَول لهم عبيد والحيوانات أرباب وأنهم جميًعا، الحيوانات من األرض
ولكم. يل هللا وأستغفر هذا قويل أقول رشحها، يطول شتَّى ومناقب أَُخر ة جمَّ فضائل

فصل

العيل املتعال الكبري هلل الحمد وقال: الضفدع ذلك عند نطق كالمه من اإلنيس فرغ فلما
املالحة املرة الزاخرة والبحار الجارية األنهار خالق القهار، الرحيم الغفار العزيز الجبار
وهو واملرجان، الدر معدن والهيجان، األمواج ذوات األقطار الواسعة القرار البعيدة
الفنون ذوات الخالئق أصناف املتالطمة وأمواجها الظلمة قرارها أعماق يف خلق الذي
الثخان الجلود بعَضها أَْلبَس قد الجسام والهياكل العظام الجثة ذوات فمنها والطوائف،

الدبابة. األرجل كثرية ومنها املجعدة واألصداف الصالب املنضدة والفلوس
ذوات ومنها املناسبة، الخميصة البطون ذوات ومنها الطيارة، األجنحة ذوات ومنها
القاطعة واألسنان الواسعة، واألشداق الرباقة والعيون املفتحة، واألفواه الكبار الرءوس
والحركات الطويلة، واألذناب املرصعة، والجلود الرحبة واألجواف الِحَداد، واملخالب

الرسيعة. والسباحة الخفيفة
والحس، الحركات قليلة ومنها أدوات، وال آلة بال الُقُدود ُمْلس الجثة، صغار ومنها
َرها وصوَّ خلقها الذي هللا إال معرفتها ُكنَْه يعرف وال يعلم ال وعلل ألسباب ذلك كل
نهاياتها ومنتهى غاياتها مدى أقىص إىل ويبلغها ويُكملها مها ويتمِّ ويرزقها ويُنِشئُها
النسيان، من احرتاز وال غلط ملخافة ال مبني كتاب يف كلٌّ ومستودعها، مستقرَّها ويعلم

وبيان. لوضوح لكن
طبقاتهم وعدَّد آدم بني أصناف العادل امللك أيها اإلنيس هذا ذكر الضفدع: قال ثم
املاء حيوان من الحيوانات أجناس رأى أنه فلو الحيوانات، عىل بها وافتخر ومراتبهم
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عجائب، لَعايََن هياكلها، فنون وطوائف أشخاصها أشكال وعجائب أنواعها صور وشاهد
املدن يف أنها ذكر التي الكثرية واألمم آدم بني أصناف كثرة من ذكر ما عينه يف ولَصُغر
كباًرا؛ بحًرا عرش أربعة من نحًوا املسكون الرَّبع يف أن وذلك والبلدان، والرباري والقرى
وبحر هند وبحر فارس وبحر الُقلزم وبحر جيالن وبحر جرجان وبحر الروم بحر منها
الشمال، وبحر الغربي وبحر األخرض وبحر ومأجوج يأجوج وبحر الصني، وبحر سند
خمسمائة من نحو املسكون الربع هذا ويف الحبشة، وبحر الرشقي، وبحر الجنوب، وبحر
ونهر مرص ونيل وفرات ودجلة جيحون مثل طوال نهر مائتي من ونحو صغار بحر
من واحد كلِّ ُطوُل األنهار، هذه شاكل وما وسدسكتان وهارمند بأَذَْرِبيَجان والرس الكر

فرسخ. ألف إىل فرسخ مائة
ويف يُحَىص، وال يَُعدُّ ال ما والسواقي الصغار واألنهار والغدران والبطائح اآلجام وأما
والتماسيح والكواسج والسالحف والكرازنك والرساطانات السموك أجناس من هذه كل
صورة تسعمائة إنها قيل وقد هللا، إال يعلمها وال تُحَىص وال تعد ال أَُخر وأنواع والدالفني
ونوعية جنسية صورة خمسمائة نحو الرب يف وإن وأشخاصها، أنواعها سواء جنسية
والجوارح والطيور والهوام والحرشات واألنعام والبهائم والسباع الوحوش أجناس من
َخَلَقهم له مماليك — تعاىل — هللا عبيد الخالئق هذه وكل اإلنسية، الطيور من وغريها
عليه تَخَفى ال وَرَعاهم وحِفَظهم وَرَزَقهم وربَّاهم وأنشأهم برحمته وصوَّرهم بقْدرته
واعتربَت لَت تأمَّ فلو الضفدع: قال ثم ومستودعهم، مستقرَّهم يعلم أمرهم من خافية
أصنافهم وعدد آدم بني بكثرة افتخارك بأن لك وتبنيَّ لعلمَت اإلنيس أيها ذلك كان فيما

بتة. لهم عبيد وغريهم أرباب أنهم عىل يدل ال وطبقاتهم
اإلنس معرش يا عليكم ذهب الجن: من حكيم قال كالمه، من الضفدع فرغ فلما
العظيمة والجثة الثقيلة األجسام وذوي األرضية الحيوانات معرش ويا آدم بني من
معرفة عنكم وَخَفْت والجو والرب البحر ساكني من الثالثة األبعاد ذوي واألجرام الغليظة
والنفوس اللطيفة واألشباح الخفية واألرواح النورانية والصور الروحانية الخالئق كثرة
فضاء يف ورسيانها السموات أطباق فسحة يف مسكنها التي املفارقة والصور البسيطة
وما أجمعني العرش وَحَملة الكرويني الروحانيني املالئكة أصناف من األفالك عالم سعة
الجن قبائل من الزمهرير كثرة سعة يف وما النارية األرواح من االثنني كرة سعة يف
الحيوانات معرش ويا اإلنس معرش يا أنكم فلو أجمعني، إبليس وجنود الشياطني وإخوان
ذوات أجرام وال أركان ذوات بأجسام ليست التي الخالئق هذه أجناس كثرة عرفتم
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لصغرت أشكالها، وأشخاص أشخاصها وعدد صورها وكثرة أنواعها كثرة وعلمتم أبعاد،
واألشخاص الجرمانية واألنواع الجسمانية من أجمع الحيوانات أجناس كثرة أعينكم يف
من أكثر والبحر الرب سعة مساحة عىل تزيد الزمهرير كرة مساحة ألن وذلك الجزوية؛

أضعاف. عرشة
أضعاف. عرشة من أكثر الزمهرير كرة سعة عىل تزيد األثري كرة سعة وهكذا

أضعاًفا. الجميع كرة سعة عىل تزيد القمر فلك كرة سعة وهكذا
السبعة األفالك سائر حكم املثال هذا وعىل القمر، فلك إىل ُعَطارد فلك نسبة وهكذا
سعتها وفسحات فضاؤها ممتلئ وكلها املحيط، فلك أعىل إىل ببعض بعضها املحيطات
كما الخالئق من جنس وهناك إال شرب موضع فيها ليس إنه حتى الروحانية الخالئق من
إِالَّ َربَِّك ُجنُوَد يَْعَلُم ﴿َوَما تعاىل: هللا قول عن ُسئل فإنه — السالم عليه — النبي أخرب
أو قائم مقرَّب َمَلك وهناك إال شرب موضع السبع السموات يف «ما السالم: عليه قال ُهَو﴾

تعاىل.» هلل ساجد أو راكع
لعلمتم ذكرُت فيما واإلنس الحيوان معرش يا واعتربتم تفكَّرتم لو الحكيم: قال ثم

ومنزلة. مرتبة وأدونهم عدًدا الخالئق أقلُّ أنكم
كلنا بل لكم، عبيد وغريكم أرباب أنكم عىل يدل ال اإلنيس أيها بالكثرة فاالفتخار
ربوبيتُه، وأوجبْت حكمتُه اقتضْت كما لبعض بعضنا ر مسخَّ ورعيته وجنوده هللا عبيد

كثريًا. حمًدا نعمته سابغ وعىل ذلك عىل الحمد فله
وما ذكرتم ما اإلنس معرش يا سمعنا امللك: قال كالمه، من الجن حكيم فرغ فلما
فأوردوه ذكرتموه، ما غري آَخر بيان عندكم فهل الجواب، منَّا سمعتم وقد به، افتخرتم

صادقني. كنتم إن لنسمع وبيِّنوه

فصل

أخرى فضائل لنا امللك، أيها نََعم وقال: املدني املكي الحجازي الخطيب ذلك عند فقام
ومواليها. كها ُمالَّ ونحن لنا، عبيد الحيوانات وهذه أرباب أننا عىل تدل ِحَسان ومناقب

القبور من والخروج والنشور بالبعث لنا ربنا مواعيد قال: هي؟ ما امللك: قال
وهي الحيوانات، سائر بني من الجنان ودخول الرصاط عىل والجواز الدين يوم وحساب
املقام، ودار السالم ودار املأوى وجنة الخلد وجنة عدن وجنة النعيم وجنة الفردوس جنة
من وأنهار للشاربني لذة خمرة من وأنهار السلسبيل وعني طوبى وشجرة املتقني ودار
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الحور وتزويج القصور يف وبالدرجات آِسٍن غري وماء لبن من وأنهار ى مصفٍّ عسل
يف املذكور والريحان الرَّْوح ذلك من م والتنسُّ واإلكرام الجالل ذي الرحمن ومجاورة

آية. سبعمائة من نحو يف القرآن
ولنا لنا، عبيد وهي أرباب، أنَّا عىل دليل فهذا الحيوانات هذه عن بمعزل ذلك كل

ولكم. يل هللا وأستغفر هذا قويل أقول ذكرنا، ما غري أَُخر مناقب
األمر إن لعمري نََعم، فقال: داستان الهزار وهو الطيور زعيم ذلك عند فقام
القرب عذاب من اإلنس معرش به وُعدتم ما أيًضا اذكر ولكن اإلنيس، أيها قلت كما
وعذاب النريان بدخول والوعيد الحساب وشدة القيامة يوم وأحوال ونكري منكر وسؤال
ورشب َقِطران، من ابيل وَرسَ والَهاوية والُحَطمة وَسَقر ولظى والسعري والجحيم جهنم
إبليس جنود مع الشياطني وجوار الغضبان مالك ومجاورة زم الزَّقُّ شجرة وأكل الصديد

أجمعني.
دوننا لكم ذلك كل الوعيد، من آية الوعد من آية كل بجنب القرآن يف مذكور هو وما
بحكم رضينا وقد بالعقاب، نُوَعد لم بالثواب نُوَعد لم وكما ذلك، جميع عن بمعزل ونحن
األدلة فتكاَفأَِت الَوِعيد، خوَف عنَّا َف َرصَ الوَْعد ُحْسن عنَّا رفع كما علينا، وال لنا ال ربنا،

واالفتخار؟ لكم فما األقدار، وتساوِت وبينكم، بيننا
باقون كانت حالة أي عىل فإنَّا وبينكم؟ بيننا األقدار تساوِت وكيف الحجازي: قال
واألوصياء واألئمة واألولياء األنبياء فَمَع ُمِطيعني، كنا إْن اِهِرين الدَّ ودهَر اآلبدين أبد
املستبرصين العارفني والعباد والصالحني والزهاد واألبدال والفضالء واألخيار والُحَكماء
هللا بمالئكة هم والذين األخيار واملصطَفنْيَ النهى وأويل األبصار وأويل األلباب وأويل
أوقاتهم جميع ويف يشتاقون، ربهم لقاء وإىل يتسابقون الخريات وإىل يتشبهون الكرام
جميع ويف يتفكرون، وجاللته عظمته ويف ينظرون، وإليه يسمعون ومنه مقبلون، عليه
مشفقون. خشيته ومن يرجون وإياه يطلبون ومنه يسألون وإياه يتوكلون، عليه األمور
ونكون — السالم عليه — محمد نبينا بشفاعة نتخلص إذن مردودين كنَّا ولو
أحسنوا الذين ونداء الرحمن ولقاء والريحان والرَّْوح والِغْلمان الُحور مع الجنة يف باقني

َخاِلِديَن﴾. َفاْدُخلُوَها ِطبْتُْم َعَليُْكْم ﴿َسَالٌم تعاىل: قال حقنا. يف وزيادة الحسنى
تفسدون املفارقة بعد ألنكم ذلك؛ جميع عن بمعزل الحيوانات معرش يا وأنتم

لنا. وخول عبيد وأنتم أرباب أننا عىل دليل فهذا تبَقْوَن، وال وتفنَْوَن وتَبَْلْون
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ونطقتم بالحق، جئتم اآلن بأجمعهم: الجن وحكماء الحيوانات زعماء حينئٍذ فقالت
فليعمل أعمالهم ومثل املفتخرون به يفتخر ذكرتم ما بأمثال ألن الصدق؛ وقلتم بالصواب

العاملون.
ذلك ويف الراغبون فلريغب وعلومهم وآرائهم وآدابهم وأخالقهم سريهم مثل ويف

املتنافسون. فليتنافس
طريق وعرفونا سريهم، لنا وبيِّنوا أوصافهم، عن اإلنس معرش يا ونا خربِّ ولكن
بها كنتم إن اذكروها ثم صادقني، كنتم إن أعمالهم وصالح أخالقهم ومحاسن معارفهم

عارفني.
منهم: واحد فقال جواب، منهم أحد عند يكن فلم يتفكَّرون حينئٍذ الجماعة فسكتِت

للمتقني. ْت أُِعدَّ الجنة إن
العربي النسبة، الفاريس املستبِرص الذكي الفاضل الخبري العاِلم ذلك عند فقام
النُُّسك، الشامي املنهج، املسيحي املخرب، الِعْرباني اآلداب، العراقي املذهب، الحنفي الدِّين،
اإللهي الرأي، الربَّاني األخالق، امللكي السري، الصويف البصرية، الهندي العلوم، اليوناني
عىل إال عدوان وال للمتقني والعاقبة العاملني رب هلل الحمد فقال: الصمداني، املعارف،

أجمعني. وآله محمد األصفياء وخالصة األنبياء خاتم عىل هللا وصلوات الظاملني،
الذين لهؤالء أن اعلموا الحضور، الجماعة معرش وأنتم العادل، امللك أيها قال: ثم
زكية وأعماًال حميدة أوصاًفا وبريته عباده من وخريته خلقه من وصفوته هللا أولياء هم
عادلة وسرية ملكية وأخالًقا ربانية ومعارف زكية وأعماًال جميلة وصفات مفننة وعلوًما
ُكنِْه عن الواصفني أوصاف وقرصت ذكرها، عن األلُسُن كلَِّت قد عجيبة وأحواًال قدسية
عن الذكر مجالس يف الُخَطب الواعظون وأَطاَل لهم، وْصِفهم يف الذاكرون وأكثر صفاتها
فكيف معرفتها، كنه يبلغوا ولم والدهور األزمان طول أخالقها ومحاسن طريقتها بيان

جوابهم؟ وما الغرباء، هؤالء حق يف العادل امللك يأمر
مأمورين ويكونون ونواهيهم أوامرهم تحت بأجمعهم الحيوانات تكون أن امللك فأمر

الدور. يستأنف حتى لإلنس
أَال مناٍد: ونَاَدى امللك ُخَدماء من واحد قام ذلك بعد ثم آَخر، ُحْكًما َحَكم ذلك بعد ثم
فانرصفوا بذلك، ورضيتم مقاالتهم وقبلتم اإلنس هؤالء بيان الحيوانات معرش سمعتم قد

وأمانه. هللا حفظ يف آمنني
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ظن بنا تظن وال املطلوب، الغرض هو ما الرسالة هذه يف بيَّنَّا قد أنَّا األخ أيها اعلم ثم
جارية عادتنا إذ اإلخوان؛ ومخارفة الصبيان مالعبة من الرسالة هذه تَْعُد وال السوء،
قكم وفَّ فيه، نحن عما بنا يخرج كيال وإشارات، وعبارات ألفاًظا الحقائق نكسو أن عىل
بصاِئَركم ر ونوَّ صدوَركم ح وَرشَ قلوبَكم وفتح معانيها، وفهم واستماعها لقراءتها هللا
عىل إنه طاعته، وأهل وأصفيائه بأوليائه َفَعل كَما بها العمل لكم ويرسَّ أرسارها، بمعرفة

قدير. يشاء ما

خالق بعون الحيوانات رسالة ْت تمَّ ورحمته وفضله وكرمه ولُْطِفه وُجوِده (وبَمنِّه
والصالة، السالم أفضل هللا من عليهم الُهَداة األئمة وآله وبمحمد املخلوقات،

الجسد.) تركيب رسالة ويتلوها
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الجسد تركيب يف الطبيعيات الجسمانيات من

الرحيم الرحمن هللا بسم

يُِرشكون. ا أمَّ خريٌ آهلل اصطفى، الذين ِعباده عىل وَسالٌم وَكفى، هلل الحمد
الحيوانات رسالة ذكر من فرغنا قد أنَّا — منه بُروح وإيَّانا هللا أيَّدك — األخ أيها اعلم
الحيوانات أجناس عن البيان هو منها والغرض أحوالها، وغرائب هياكلها، عجائب وبيان
أردنا أنَّا ذلك؛ من آَخر غرض أيًضا لنا وكان وطبائعها صورها واختالف أنواعها وكمية
حسب ذلك يف غرضنا الحكماء عىل يخفى فال والعبارات، اإلشارات بتلك حقائقها نبنيِّ أن
الرسالة هذه يف نذكر أن لنا وحان واملالئكة، امللك ذكرنا عند املعني الفصل يف بيَّنَّا ما
وغرضنا اإلنسانية، مرتبة بأول متصل الحيوانية مرتبة آِخر إذ اإلنسان؛ جسد تركيب
— هللا قك وفَّ — اعلم فنقول: صغري، عالم هو اإلنسان َكْون نبنيِّ أن الرسالة هذه من
الناس يُطِعم َمن كَمثَل فَمثَله نفسه، يعرف ال وهو األشياء معرفة ادََّعى إذا اإلنسان أن
وهو الناس يَكُسو كَمن أو عليل، سقيم مريض وهو غريَه يُداوي َمن وكَمثَل جائع، وهو
وهو الطريق إىل الناس يَهِدي َمن كَمثَل أو يواريها، إْن ما بادية، للناس وعورته عريان
أوًال يبتدئ أن لإلنسان ينبغي األشياء هذه يف أن علمتم وقد بَيْتِه، طريَق يعرف ال ضالٌّ

بغريه. ثم بنفسه
املبني، كالبيت هو الذي الجسد هذا عىل واقع هو إنما اإلنسان اسم أن واعلموا
واملجموع جملتهما وهو له، جزآن جميًعا وهما الجسد هذا تسكن التي النفس هذه وعىل
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هو الذي اآلَخر والجزء كاللبِّ وهو أرشف النفس هو الذي الجزأَيْن أحد ولكن منهما،
هو الذي الجزأين أحد ولكن منهما، واملجموع جملتها الذي هو واإلنسان كالِقْرش، الجسد
واآلخر النفس، وهي كالراكب أحدهما آَخر وْجه وِمن كالثََّمر، واآلَخر كالشجرة النفس
إنسان كل يحتاج هذا أْجل فِمن كالفارس، جملتها هو واإلنسان الجسد، وهو كاملركوب

أوجه: ثالثة من فيه ينظر أن إىل ذلك معرفة يف ويحتاج بالحقيقة نفسه يعرف أن
أعضائه، وتأليف أجزائه تركيب من هو وكيف هو، ما الجسد حاالت يف النظر أحدها:

النفس؟ من ِخْلًوا به املخصوصة الصفات وما
هي، وكيف هي، وما وقواها، الجسد من مجردة النفس أمر يف النظر الثانية: والجهة

بها؟ املخصوصة الصفات وما
واألفعال األخالق من جملتهما من يَظَهر وما مجموعهما يف النظر الثالثة: والجهة
حاالت بذكر أوًال وتبتدئ ذلك، شاكل وما واألصوات واألعمال والصنائع والحركات
حاالت ألن وحاالتها؛ النفس أمر عىل دليًال يكون كيما مخترص بكالم وصفاته الجسد
فغائب وحاالتها النفس أمر وأما بالحواس، ُمْدَركة متخيَّلة مكشوفة ظاهرة الجسد

بالعقل. يدَرك وإنما خفي، مستور الجسد عمق يف وباطن الحواس إدراك عن
النفس، حاالت من الغائب عىل يدل الجسد حاالت من الشاهد أن اإلخوان أيها فاعلموا
عىل واملحسوس الخفي، عىل والجيل املستور، عىل واملكشوف الباطن عىل يدل والظاهر
والعروق والعظام والدم اللحم من مؤلَّف الجسد إن األوىل: الرسالة يف قلنا وقد املعقول،
متجزئة ثقيلة مظلمة ميتة أرضية أجسام كلها وهذه شاكلها، وما والجلد والعصب
وال ثقيلة غري نورانية ناطقة روحانية سماوية جواهرها فإن النفس وأما فاسدة، ة متغريِّ

وحقائقها. األشياء لصور درَّاكة مة عالَّ باقية متحركة بل فاسدة، وغري متجزئة

الطبائع ومزاج البدن أخالط وكيفية الجسد تركيب كيفية يف فصل (1)

من فيه ونََفَخ وسوَّاه الجسد خلق ملا — تعاىل — الباري أن — هللا قك وفَّ — اعلم فنقول:
أجزائه وتركيب الجسد بنية أساس مثل وكان وأواله، النفس فيه أسكن ثم وأحياه روحه
والطني كالحجارة مختلفة أشياء من بُنيْت مدينة بناء أساس كمثل أعضائه وتأليف
وُشيِّد بنيتها فأُحكم شاكلها، وما والحديد واألجذاع والخشب والرمال والنورة واآلُجرِّ
وُرتبت مجالُسها وُزيِّنت محالُّها وُقسمت شوارعها وُخطِّطت سورها ن وُحصِّ بنيانها
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وُفتحت أنهارها وأُجريت طرقاتها وُسِلكت ُدوُرها وأُسكنت خزائنها وُمِلئت منازلها
أهلها. وَخَدمة َمِلُكها وَدبََّرها ارها تُجَّ فيها وأُقِعد ُصنَّاُعها واستُعمل أسواقها

طبائع أربع فاخرتع أوًال، ابتداءً الجسد تركيب أراد ملا — تعاىل — هللا أن وذلك
منها، اثنني كل بني ألَّف ثم بعض، عىل بعضها بسلطانها القوى متعاديات منفردات
بنية س أسَّ ثم أركانها، من القوى متناسبات الطبائع مؤتلفات مزدوجات أركان وأربعة
أربعة من بنيانها ابتدأ ثم لبنيانها أساس هي التي األركان األربعة هذه من الجسد هذا

أركانها. أصل من مجموعات هي التي قواها متناسبات طباعها متعاديات أخالط
مالك هي أشكالها مختلفة جواهر تسعة منها فَخَلق األخالط، األربعة هذه جمع ثم
أسندها ثم بهندامها، متصالت طبقات عرش بعض فوق بعَضها وركَّب ألَّفها ثم بنيانها،
ِحبَاَلها ومدَّ رها سمَّ ثم أقرانًا، القد مستويات عموًدا وأربعني وثمانية بمائتني وأقامها
كالحبال، عليها ات ملتفَّ محتويات ممدودات رباًطا وخمسني بسبعمائة أْوَصاَلها وشدَّ
عرشة إحدى وأودع خزائنها وقسم بيوتها قدَّر ثم ونقصانها، نقضها من حذًرا وفصلها
وأنفذ شوارعها وخط وألوانها أنواعها مختلفة الجواهر من مملوءة معمورة خزانة
عيونًا، منها واستخرج لسكانها مسلًكا وستني ثالثمائة لها وجعل أبوابها وفتح طرقاتها
عىل وفتح لجريانها الجهات يف مختلفات جدوًال وتسعون ثالثمائة هي أنهاًرا فيها وشقَّ

لجريانها. املسالك مزدوجات روزنًا عرش اثني سورها
بحفظها ووكل امها، ُخدَّ هم متعاونني ُصنَّاع سبعة أيدي عىل املدينة هذه بناء وأحكم

أركانها. حفظ عىل ُحرَّاًسا ُحرَّاس خمسة
بجناحني، جهات ست عىل وحركها عمودين رأس عىل الهواء يف املدينة هذه رفع ثم
عليهم َّس رأ ثم سكانها، وجعلهم واملالئكة والجن اإلنس من قبائل ثالث فيها أسكن ثم
﴿أَنِْبئُْهْم فقال: بسياستهم، وأوصاه بحفظها، وأمره فيها َمن أسماء وعلَّمه واحًدا، َمِلًكا
أَْجَمُعوَن ُكلُُّهْم اْلَمَالِئَكُة َفَسَجَد ِآلَدَم «اْسُجُدوا تعاىل: فقال له بطاعته وأمرهم ِبأَْسَماِئِهْم﴾

َواْستَْكَربَ.» أَبَى إِبْلِيَس إِالَّ
واليبوسة، والرطوبة والربودة الحرارة األربع: املفردات الطبائع تلك تفصيل ا فأمَّ
واألرض، واملاء والهواء النار هي القوى املتناسبات الطباع املزدوجات األربعة واألركان
والجواهر والسوداء، والبلغم والدم الصفراء هي الطباع املتعاديات األربعة واألخالط

والشعر. والظفر والجلد واللحم والدم والعروق والعصب واملخ العظام هي التسعة
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والَوِركان والحقو والجوف والبطن والصدر والرقبة الرأس هي العرشة والطبقات
والقدمان. والساقان والَفِخذان

األعصاب. هي والرباطات العظام فهي األعمدة وأما
والطحال والكبد والقلب والرئة والنخاع الدماغ فهي عرشة اإلحدى الخزائن وأما
الضوارب العروق هي والطرقات والشوارع واألنثيان والكليتان واألمعاء واملعدة واملرارة

األوردة. هي واألنهار
والفم والثديان والسبيالن واملنخران واألذنان العينان فهي عرش االثنا األبواب وأما

والرسة.
والنامية والدافعة والهاضمة واملاسكة الجاذبة القوة فهي السبعة نَّاع الصُّ وأما

رة. واملصوِّ والغاذية
واللمس. والذَّْوق والشمُّ والبرص السمع فهي الخمس الحواس وأما

اليدان. فهما الجناحان وأما الرِّْجالن، فهما الَعُمودان وأما
وتَْحت. وَفْوق ويَْرسة ويَْمنة وخلف ام ُقدَّ فهي الست الجهات وأما

الشهوانية فالنفس وأفعالهن؛ وقواهن الثالثة النفوس فهي الثالث القبائل وأما
والنفس كاإلنس، ها وحواسُّ وأخالقها الحيوانية والنفس كالجن، فهي وأفعالها، وأخالقها

العقل. هو الواحد والرئيس كاملالئكة، هي ومعارفها وتمييُزها الناِطَقة

الدار يف كالساكن النفس وأن كالدار، الجسد أن يف فصل (2)

ا جدٍّ َعِرسٌ منه ِخْلو بذاتها والتصور الجسد من مجردة النفس ماهية يف النظر أن اعلم
من يَظَهر ما إىل نظر إذا ولكنه غريهم؟ عىل فكيف الحكمية، بالرياضات املرتاضني عىل
فْهم من ويقرب ذلك عليه يسهل الجسد مع أحوالها ف ترصُّ واعترب الجسد من أفعالها
نبنيِّ أن ونريد جوهرها، َرشُف وتبنيَّ وجودها املتفكِّرين أفكار يف ر والتصوُّ املتعلِّمني
وأبلغ املبتدئني فهم من وأقرب للبيان أوضح يكون كيما أمثاًال ونرضب طرًفا، ذلك من

املفكِّرين. أفكار يف ر للتصوُّ
وأُحِكم بُنيت، لساكنها دار بمنزلة هو النفس لهذه الجسد هذا أن اعلم فنقول:
وُعلقت أبوابها، وُفتحت سطوحها وُسقفت خزائنها، وُملئت بيوتها وُقسمت بناؤها،
واألثاث واألواني الُفُرش من منزله يف املنزل صاحب إليه يحتاج ما كلُّ فيها وأُِعدَّ ستورها
الدار كأساس عليهما الجسد وقيام فِرجاله وأتَْقنَه؛ وأكمله يكون ما أتمِّ عىل واملتاع
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أمامه ووجهه الدار، كظهر خلفه من وظهره الدار، أعىل يف كالغرفة بدنه أعىل يف ورأسه
كدهليز فيه الصوت وجريان حلقومه وفتح الدار، كرواق وطولها ورقبته الدار، كصدر
يف والخزائن كالبيوت صدره يف التي واألوعية الدار، كصحن بدنه وسط يف وصدره الدار،
كالباداهج، الحلقوم يف النفس وجريان والخيشوم الصيفي، كالبيت وبردها ورئته الدار،
وكبده كاملطبخ، فيها الغذاء ونضج ومعدته الشتوي، كالبيت الغريزية الحرارة مع وقلبه
أطراف سائر إىل والنبض الدم وجريان عروقه ومجاري الرشاب، كبيت فيه الدم وحصول
وِحدَّة ومرارته األثاث، كخزانة فيه الدم عىل عكر وحصول وطحاله الدار، كمسالك البدن
وثقل وأمعاؤه الحرم، كبيت فيه التي والُحُجب وجوفه السالح، كبيت فيها الصفراء
أسفل يف وسبياله البول، كبيت فيها البول وحصول ومثانته الخالء، كبيت فيها الطعام
املمدودة والعصب الدار، يف كالحيطان عليها الجسد وقوام وعظامه الدار، كمجاري البدن
كاملالط، والعصب العظام خلل يف ولحمه الحيطان، والعوارضعىل كاألجذاع املفاصل عىل
واألدراج، كالصناديق العظام جوف يف التي والتجويفات الدار، يف كاألساطني وأضالعه
الدار، غرف يف كرواشن رءوسها يف التي والثقب األدراج يف واملتاع كالجواهر فيها واملخ
التي والغشاوات العرض، كبيت وحدقتاه كاإليوان دماغه ووسط كالدخان، سه وتنفُّ
الباب، كمرصاعي وشفتاه الدار، باب كطابق وأنفه الدار كباب وفمه كالستور، بينهما
وسط يف القاعد كامَلِلك دماغه وسط يف وعقله كالحاجب، ولسانه كالدرابزين، وأسنانه
كالُجنْد الظاهرة وحواسه كالنَُّدماء، الباطنة وحواسه واملجلس، الدار وصدر العرصة،
وأصابعه ام، كالُخدَّ ويداه األخبار، كأصحاب وأذناه كالديدبان، وعيناه والجواسيس،

املنزل. رب فعل من مثال وله إال الجسد يف عضو من ما وبالجملة نَّاع، كالصُّ
جميع وإن الصانع، دكان بمنزلة أخرى جهة من النفس لهذه الجسد هذا إن ثم
أعضاء من عضو بكل النفس وإن دكانه، يف الصانع أداة بمنزلة للنفس الجسد أعضاء
يعمل أداة بكل الصانع أن كما األعمال، من وفنونًا األفعال، من رضوبًا تُظِهر الجسد
باملنشار وينرش بالفأس ينحت فإنه كالنجار؛ الحركات، من وفنونًا األعمال من رضوبًا

باملنقار. وينقر باملربد، ويربد باملثقب، ويثقب
باملطرقة. ويطرق بالكليترب ويأخذ باملنفاخ، ينفخ فإنه الحداد وهكذا

مختلفة أعماًال مختلفة بأدوات يعمل منهم واحد كل نَّاع الصُّ سائر القياس هذا وعىل
متباِينة. وحركات

باللسان، وتذوق باملنخرين وتشم باألذنني وتسمع تبرصبالعينني النفس حال فهكذا
بالرجلني وتميش باألصابع، الصنائع وتعمل باليدين وتمس واللسان بالشفتني وتتكلم
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وتحمل بالظهر وتستند الجنبني، عىل وتنام األليتني عىل وتقعد الركبتني عىل وتربك
املحسوسات الدماغ بمقدم وتتخيل األشياء الدماغ بوسط وتتفكر الكتفني، عىل األثقال
وتقطع بالخياشيم الهواء وتستنشق بالحلقوم وتصوت املعلومات، الدماغ بمؤخر وتحفظ

ذلك. شاكل وما باملريء وتزدرد باألسنان الطعام
من وفنون األفعال من رضب فيه وللنفس إال الجسد يف عضو من ما وبالجملة

األعمال.
مأنوسة بأهلها عامرة مدينة يشبه فيه الساكنة النفس لهذه الجسد هذا أن اعلم ثم
املدينة أهل فات ترصُّ يشبه النفس ف وترصُّ املدينة، حاالت تشبه الجسد وحاالت بسكانها

فيها.
األعضاء تلك ويف املدينة، يف املحالَّ تشبه ومفاصل أعضاء الجسد لهذا أن وذلك
وأغشية ُحُجب واملجاري األوعية تلك ويف املحال، يف املنازل تشبه ومجاٍر أوعية واملفاصل

األسواق. يف والدكاكني املحال يف األسواق منازل يف البيوت تُشِبه
والصدر حوى وما فالرأس املدينة، يف املحال تشبه واملفاصل األعضاء أن ذلك بيان

والبدن. والرجالن مىل وما والبطن َوَعى وما
والطحال والرئة والقلب فالدماغ املحال يف املنازل تشبه التي واملجاري األوعية وأما
تشبه التي واألغشية الحجب وأما والعروق، والكليتان واألمعاء واملصارين واملعدة واملرارة
يف والتي والرئة الدماغ يف التي فالتجويفات األسواق، يف والدكاكني املنازل يف البيوت

ذلك. وغري العظام يف والتي القلب

غريزية وأخالًقا طبيعية قوى الجسد يف الساكنة النفس يف أن يف فصل

يف منبثَّة غريزية وأخالًقا طبيعية قًوى الجسد هذا يف الساكنة النفس هذه يف أن اعلم ثم
املدينة، بتلك املحالِّ يف النازلني وشعوبها املدينة تلك أهل قبائل تشبه الجسد هذا أعضاء
ومجاري الجسد هذا أوعية يف منبثَّة وحركات أفعاًال األخالق وتلك القوى لتلك وأن
يف وأعمالهم طرقاتها يف وحركاتهم منازلهم يف املدينة تلك أهل أفعال تشبه مفاصله

أسواقهم.
ثالثة فهي والشعوب القبائل تشبه التي الغريزية واألخالق الطبيعية القوى فأما

أجناس.
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القلب، ومسكنها ورذائلها وفضائلها وشهواتها ونزعاتها النباتية النفس قوى فمنها
الجسد. أطراف سائر إىل األوراد مجرى تجري وأفعالها

ورذائلها وفضائلها وحواسها وأخالقها وحركاتها الحيوانية النفس قوى ومنها
الجسد. أطراف سائر إىل الضوارب العروق مجرى تجري وأفعالها القلب ومسكنها

ومسكنها ورذائلها وفضائلها ومعارفها وتمييزاتها الناطقة النفس قوى ومنها
الجسد. أطراف سائر إىل األعصاب مجرى تجري وأفعالها الدماغ

ولكنها بعض، من بعضها متباينات متفرقات ليست الثالث النفوس هذه أن اعلم ثم
شجرة من أغصان ثالثة كاتصال واحدة بذات متصالت واحد أصل من كالفروع كلها
كعني أو وثمار أوراق عدة قضيب كل ومن قضبان، عدة غصن كل من تتفرع واحدة
أو جداول عدة عمود كل أعمدة، عدة ينقسم نهر كل أنهار ثالثة منها ينشق واحدة
بطن كل من بطون، عدة يتفرع شعب كل من شعوب ثالثة منها يتشعب واحدة كقبيلة
اد حدَّ فيُقال: أسماء، بثالثة ى تُسمَّ صنائع ثالث يعمل كرجل أو وعشائر أفخاذ عدة
معلم؛ كاتب قارئ فيقال: ويعلم ويَكتب يَقرأ كرجل أو الثالثة يُحِسن كان إذا بنَّاء ار نجَّ
والصنائع والحركات األفعال من منه يظهر ما بحسب الفاعل عىل تقع األسماء هذه ألن

واألعمال.
ما بحسب األسماء هذه عليها تقع وإنما بالذات، واحدة فإنها النفس أمر فهكذا
النامية، النفس ى فتسمَّ والنمو الغذاء الجسم يف فعلت إذا وذلك األفعال، من منها يَظَهر
الِفْكر فعلت وإذا الحيوانية، النفس ى فتسمَّ والنقلة والحركة الحس الجسم يف فعلت وإذا

الناطقة. النفس ى فتسمَّ والتمييز
وهي بها، مختصة النفس قوى من قوة الجسد أعضاء من عضو لكل أن اعلم ثم
تلك وأن آَخر، عضو من أخرى قوة تفعل ما خالف أفعاًال به وتفعل العضو ذلك تدبر

به. املختصة العضو لذلك نفًسا ى تُسمَّ القوة
نفس تُسمى السامعة والقوة العني، نفس ى تُسمَّ فإنها البارصة؛ القوة ذلك: مثال
هذا وعىل األنف، نفس تسمى ة الشامَّ والقوة اللسان، نفس تسمى الذائقة والقوة األذن،

بها. وتفعل تدبرها التي للقوى األعضاء سائر القياس
القوى تلك وأفعال كاألنواع وقواها األجناس الثالث النفوس هذه أن اعلم ثم

األشخاص.
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مفردات منها أربعة نوًعا؛ وعرشون خمسة فهي كاألنواع هي التي القوى فأما
مناوالت وثالثة كالجاليني وخمسة واألعوان، كالصناع متعاونات منها وسبعة كالرؤساء

كاألمراء. هن وثالثة كاألرباب، هن وثالثة كالَخَدم،
يُحيص ال فكثرية كاألشخاص، هي التي — القوى هذه أفعال أعني — أفعالها وأما
القوى هذه أن وذلك الباقي، عىل دليًال ليكون طرًفا ذلك من نذكر ولكن هللا، إال عدَدها
والباعة التجار أفعال يشبه وبعضها املدينة، يف والرؤساء األرشاف أفعال يشبه بعضها
وبعضها املدينة، يف واملفسدين العيارين أفعال يشبه وبعضها املدينة، إىل األمتعة بي وجالَّ
والعدول القضاة أفعال يشبه وبعضها املدينة، يف املقاتلني والجند السلطان أفعال يشبه
وبعضها والحمقاء، والنساء والعبيد الصبيان أفعال يشبه وبعضها املدينة، يف واملصلحني
وأهل والفقهاء العلماء أفعال يشبه وبعضها والجهال، والفتيان الشياطني أفعال يشبه

الدين.
قوى فهي كالرؤساء هي التي املفردات األربعة القوى إن فنقول: ذلك تفصيل وأما
الجسد حاالت تدور وعليها واليبوسة، والرطوبة والربودة الحرارة وهي النباتية، النفس
اعتدلت هي إذا الجسد أعضاء يف القوى هذه أفعال أن وذلك والفساد، الصالح من
والرؤساء واألرشاف األمراء أفعال تشبه والسالمة الصحة عىل البدن أمر استقام وتساوت
أحوالها واستدامة وصالحها املدينة أمر قوام وبهم وأربابها، املدينة مالك هم الذين
هذه من واحدة كل وتناول الجسد إىل والرشاب الطعام ورود عند القوى هذه وأفعال
أخذهم يف املدينة تلك أهل أفعال تشبه ينبغي ما عىل الغذاء من شاكلها وما القوى
كانت إذا وأفعالها بينهم، فيما معامالتهم يف وإنصافهم ورشائهم وبيعهم وعطائهم
يف وتخاصموا بينهم فيما تنازعوا إذا املدينة تلك أهل أفعال تشبه ينبغي ما غري عىل
عضو كل بني تقسم التي املميزة القوى هذه وأفعال معامالتهم، يف وتظاملوا مطالباتهم،
القضاة أفعال تشبه الجسد بنية يف األخالط وتعتدل القوى لتسوي الغذاء من يشاكله ما

الناس. بني املدينة يف واملصلحني والعدول
فتشبه الجسد، واملرضعىل السقم وأدخلن وتَعاَديَْن ِهْجَن إذا القوى هذه أفعال وأما
األسواق وأحرقوا وتقاتلوا الِفتَن وأثاروا هاجوا إذا العصبية وأصحاب العيارين أفعال

املدينة. يف وأفسدوا األموال ونهبوا املنازل وخربوا
الجسد من األخالط فضول وإخراج واألرشبة الدواء ورود عند القوى هذه أفعال وأما
وقطعوا الذعار وأخذوا الفتنة وسكَّنوا العيارين قاتلوا إذا والجند السلطان أفعال فتشبه

املدينة. من وأخرجوهم أيديهم
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األمراض وذهاب الجسد من األخالط فضول خروج عند القوى هذه أفعال وأما
فيما تصالحوا إذا املدينة تلك أهل رؤساء أفعال فيشبه السقم، بعد الجسد حال وإصالح
منها. خربوا ما وعمروا املدينة حاالت من العيارون أفسد ما وأصلحوا وتهادنوا بينهم

الناطقة، والقوة الغضبية والقوة الشهوانية القوة فهي كاألرباب هي التي القوى وأما
تشبه الغضبية القوة وتلزمها ترأسها لم إذا الجسد أعضاء يف الشهوانية القوة فأفعال
ومواليهم. آباؤهم يؤدِّبهم ولم أزواجهن يرأسهن لم إذا والحمقى والصبيان النساء أفعال
الشياطني أفعال فتشبه الناطقة، القوة وتلزمها ترأسها لم إذا الغضبية القوة وأما
ويَنَْه يأمر ولم مشايخهم ويلزمهم عقالؤهم يرأسهم لم إذا والسفهاء والجهال والشبان

مشايخهم. عليهم
والقراء العلماء أفعال فتشبه العقل ويلزمها يرأسها لم إذا الناطقة القوة أفعال وأما
لم إذا ومقاالت كثرية مذاهب ذوي وصاروا فيها واختلفوا الدين أحكام يف تنازعوا إذا

السالم. عليهم األنبياء خلفاء من عادل إمام ويلزمهم يرأسهم
فمنها الخمس، الحواس فهي بني والجالَّ كالحشار هي التي الخمس القوى وأما
لألنوار املدركة البارصة القوة ومنها األذنان، ومجراها لألصوات الداركة السامعة القوة
القوة ومنها اللسان، ومجراها الذائقة القوة ومنها الحدقتان، ومجراها واألشكال واأللوان
للخشونة املدركة الالمسة القوة ومنها املنخرين، يف ومجراها للروائح املدركة ة الشامَّ
جميع ويف األعصاب يف ومجراها واليبوسة والرطوبة والربودة والرخاوة والصالبة واللني
إىل وحملها الجسد خارج من املحسوسات صور إدراكها يف القوى هذه وأفعال الجسد
األمتعة يحملون الذين والجالبني الحشار أفعال تشبه الدماغ مقدم يف التي املتخيلة القوة

التجار. عىل ويعرضونها املدينة إىل ويجلبونها والحوائج النواحي من
ومسكنها املتخيلة القوة فهي والباعة كالتجار هي التي املتناوالت الثالث القوى وأما
مؤخر ومسكنها الحافظة والقوة الدماغ، وسط ومسكنها املفكِّرة والقوة الدماغ، مقدم

الدماغ.
القوة إىل ودفعها الحواس من املحسوسات رسوم وتناولها املتخيلة القوة أفعال فأما

واألسواق. املدينة عرصات يف يكونون الذين والباعة السمارسة أفعال فتشبه املفكرة
بعضها وتفصيل وتمييزها املحسوسات رسوم وتناولها املفكرة القوة أفعال وأما
التجار أفعال فتشبه الدماغ، مؤخر مسكنها التي الحافظة القوة إىل ودفعها بعض من

والخانات. والدكاكني البيوت إىل ويحملونها األمتعة يشرتون والذين
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وحفظها املفكرة القوة من األشياء رسوم وتناولها الحافظة القوة أفعال وأما
شاكلهم. وَمن واملحتكرين والوكالء الُخزَّان أفعال فتشبه التذكار وقت إىل وإمساكها

والقوة والشهوانية والقوة الغضبية فالقوة كاألمراء اللواتي الثالث القوى وأما
بيَّنَّاها. وقد الناطقة،

الصناع أفعال فتشبه الجسد أعضاء يف أفعالها التي وهي املتعاونة السبع القوى وأما
الدافعة والقوة الهاضمة والقوة املاسكة والقوة الجاذبة القوة وهي املدينة، أسواق يف
بعًضا يخدم بعضها القوى هذه أن وذلك النامية، والقوة املصورة والقوة الغاذية والقوة
يعاون كما بعًضا يعاون وبعضها املستأجرين، واألَُجراء األستاذين التالمذة يخدم كما
للبنائني، والنجارين للنجارين، الحدادين كتعاون األسواق يف بعًضا بعضهم الصناع
وما للخياطة، اج والنُّسَّ اج، للنُّسَّ والغزالني للغزالني، والنداف للنداف، الحالج وكتعاون

ذلك. شاكل
يف هذه أفعال فكذا له ويعطيها صاحبه صناعة يُهيِّئ هؤالء من واحد كل فإن

يفعلون. فيما بعًضا بعضها وتعاون الجسد، هذا أعضاء
الكيموس وجذب املعدة إىل والرشاب الطعام جذب شأنها من الجاذبة القوة أن وذلك
أطراف سائر إىل العروق ومن العروق، إىل الكبد من الدم وجذب الكبد، إىل املعدة من

الجسد.
األخالط. من العضو عىل يرد ما إمساك املاسكة القوة شأن ومن

الغاذية. للقوة وتُهيِّئة الخلط ذلك تنضج أن الهاضمة القوة شأن ومن
عضو إىل األخالط من له يصلح ال ما العضو من تدفع أن الدافعة القوة شأن ومن

آَخر.
الغذاء. مادة من يشاكله ما عضو بكل تلصق أن الغاذية النامية القوة شأن ومن

العضو. ذلك أقطار يف وتزيد املادة تناول أن النامية القوة شأن ومن
وتصور املادة تلك من يفضل ما عضو كل من تأخذ أن املصورة القوة شأن ومن

بالرحم. مختصة القوة وهذه ذلك، مثل
من رضوب عضو كل يف الجسد أعضاء يف كثرية أفعالها السبعة القوى وهذه
ونذكر املدينة، أسواق يف الصناع أفعال وتشبه آَخر، عضو أي يف ما بخالف الصنائع،

الباقي. عىل دليًال ليكون طرًفا منها
وهضمها وإمساكها إليها والرشاب الطعام جذب من املعدة يف أفعالها أن ذلك من
أسواق يف شاكلهم وما والطباخني الخبازين أفعال تشبه الغريزية بالحرارة ونضجها
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الطعم من لطيفها واستخراج وتصفيتها املعدة يف الكيموس نضج بعد وأفعالها املدينة،
األمعاء إىل عكرها ودفع الكبد إىل ودفعها وتمييزها والدسومة الحالوة والرائحة واللون
حبوب من واألدهان األشجار ثمر من الشريج يستخرجون الذين العطَّارين أفعال تشبه
وطبخها الكبد يف وأفعالها املدينة، أسواق يف الحيوان لبن من والسمن والزبدة النبات
ذلك بعد تصفيته ثم قرمزيٍّا، دًما يكون حتى ونضجها ثانية مرة الكيموس صفو
إىل املائي والرقيق املرارة إىل اللطيف واملحرتق الطحال إىل الدم عكر ودفعها وتمييزه
الجالب يعملون والذين والدباسني، قني الحالَّ أفعال تشبه القلب إىل الصايف واملعتدل املثانة

املدينة. أسواق يف ذلك شاكل وما والسكنجبني
تشبه العروق يف وإجرائها وتصفيتها ثالثة مرة الدم تلطيف يف القلب يف وأفعالها
شاكلها وما اللطيفة الرطوبات ويقطرون الخل، ويصعدون املاورد يعملون الذين أفعال

املدينة. أسواق يف
لطيفة رطوبة يصري حتى إليها يصعد الذي الدم وتلطيفها الدماغ يف وأفعالها
الذي والبخارات واللسان واملنخرين والعينني األذنني عصارة يف يجري كالذي روحانية،

التحليل. منها يكون
البنفسج كدهن اللطيفة األدهان يعملون الذين أفعال تشبه الحواس وانفعاالت

املدينة. أسواق يف شاكلها وما والزيتون النيلوفر ودهن
من وإخراجها واملصارين األمعاء إىل املعدة من الكيموس ثقل دفع يف وأفعالها
األوراد يف الدم إجرائها يف وأفعالها والسمادين، والزبالني الكناسني أفعال تشبه الجسد
فيها لتجري واألقنية واآلبار األنهار يحفرون الذين أفعال تشبه الجسد أطراف سائر إىل

املدينة. يف املنازل خلل املياه
شاكله وما وعظًما وشحًما لحًما تصري حتى املادة وتجفيف الدم تعقيد يف وأفعالها
شاكلهم. وما انني والعجَّ والحلوانيني الناطفني من املائعات يعقدون الذين أفعال تشبه
يطبخون الذين أفعال تشبه عظاًما تصري حتى وتصلبها املادة تجفيف يف وأفعالها

شاكلها. وما والزجاج والخزف اآلُجرَّ
أفعال تشبه ذلك شابه وما والذراعني والفخذين الساقني عظام تسوية يف وأفعالها

ذلك. شاكل وما ة األَِرسَّ وقوائم األساطني ينجرون الذين ارين النجَّ
تركيب يشبه واألصابع والذراعني والفخذين الركبتني مفاصل تركيب يف وأفعالها

شاكله. وما والصناديق املفاتيح نومادجات
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يبنون الذين أفعال تشبه واألضالع والرقبة الظهر خرزات تركيب يف وأفعالها
وهندامها القحف عظام تركيب يف ذلك وأفعال ذلك، شاكل وما والسفن السماريات
ِخْلقة يف وأفعالها تركيبها، يف واألباريق القماقم يعملون والذين الصفارين أفعال تشبه
واألرحية الدواليب خرزة يعملون الذين النحاتني أفعال تشبه وترصيعها وتركيبها األسنان

وندانجاتها.
الغزالني أفعال تشبه األعضاء عىل ولفها وفتلها وتمديدها األعصاب خلقة يف وأفعالها

شاكلهم. وَمن واملفتلني والحبالني
شاكلهم. وَمن والنساجني الحاكة أفعال تشبه والغشاوات الجلود خلقة يف وأفعالها

والخياطني. والجرازين الرفائني تشبه والقروح الجراحات إلحام يف وأفعالها
شاكلهم. وَمن والغراسني الزراعني أفعال تشبه الجلد عىل الشعر نبت يف وأفعالها
والرفائش، واملجاوف املساحي يعملون الذين أفعال تشبه األظفار خلقة يف وأفعالها

ذلك. شاكل وما
الطنافس يعملون الذين أفعال تشبه واملصارين واألمعاء الكروش خلقة يف وأفعالها
الذين أفعال تشبه واألمعاء الحجب خلقة يف وأفعالها الثياب، من والغليظ واملسوح

ذلك. شاكل وما والكتان القطن ثياب ينسجون
الحرير ينسجون الذين أفعال تشبه العينني يف التي الغشاوات خلقة يف وأفعالها

الثياب. من والرقيق
تشبه الشعر وتسويد الشحم وتضمري اللحم وتحمري العظام تبييض يف وأفعالها

والدهانني. واملزوقني الصباغني أفعال
املصورين أفعال تشبه البيض يف الفراخ وخلقة الجنني وتصوير الرحم يف وأفعالها

ذلك. شاكل وما اللعب وأصحاب والنقاشني
أن فليعلم الطبيعة، أفعال كلها هذه إن والطبيعيني: األطباء من قائل قال فإن
كلها هذه إن الرشعيني: من قائل قال وإن النفس، فعل الطبيعة إن قالت: قد القدماء
الباري فعل ِمن النفس أن أيًضا فليعلم يريد، كما ر ويصوِّ يشاء، ما يفعل البارئ للخالق
تعاىل — البارئ ألن النفس؛ إىل ونسبناها األفعال هذه ذكرنا وإنما — وتعاىل تبارك —
من اإلنسان ينتبه ولكيما األمر، سبيل عىل منه يصدر بل بذاته، األفعال يبارش ال —
ويعلم األرسار، يف العجائب هذه ويشاهد نفسه، يف ويفكر الجهالة، ورقدة الغفلة نوم
املتقن املحكم باملصنوع ألن الحكيم؛ لهذا ُمبدَع املصنوع وأن حكيم، عليم الصانع بأن
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أََفَال أَنُْفِسُكْم ﴿َوِيف تعاىل: هللا قال كما عليها ويستدل حكمته، الحكيم للصانع تتبني
وَن﴾. تُبِْرصُ

تبنيَّ وصنعه — تعاىل — حكمته ألن هللا؛ موضوع كلها املوجودات من وإن
ومصنوعاته وأرساره هللا آيات أَنُْفِسُكْم﴾ ﴿َوِيف املرتبة واملوجودات املحَكمة باملصنوعات

الجاهلون؟ أيها تنظرون وأفال الغافلون، أيها وَن﴾ تُبِْرصُ ﴿أََفَال وعجائبه
الباطنة أعضائه جميع يف قواها وانبثاث النفس مع الجسد هذا إن وبالجملة
ثقب مجاري يف وحواسها مفاصله مجاري يف حركاتها وفنون أفعالها وإظهار والظاهرة
وُسلكت أبوابها ُفتحت قد لساكنها مأنوسة عامرة مدينة تشبه اليقظة حال يف رأسه
وُسمع حيوانها وتحركت متعيشوها وسعى صناعها واشتغل ارها تُجَّ وَقَعد طرقاتها،

حيواناتها. دويُّ منها
حال تشبه الحركات وسكون الحواس وهدوء النوم وقت يف الجسد هذا حال وإنَّ
وسكنْت أهلها ونام طرقاتها وَخَلْت صناعها وتعطل أسواقها أُغلقت إذا بالليل املدينة تلك

أصواتهم. وهدأْت حركاتهم
أهلها عنها رحل إذا املدينة تلك حال تشبه له النفس مفارقة عند الجسد حال وأيًضا
تساقَطْت ثم والبُوم للسباع مأًوى وصارْت خرابًا وبقيْت جريانها وبَاَد ساكنيها من وَخَلْت
والطني واآلُجرُّ الحجارة إال فيها تبني ال وروابي، تالًال وصارت سقوفها وخرَّْت حيطانها
يكون ال فراق وهو إياه، النفس فراق هو الذي املوت عند الجسد حال كذلك والرتاب،
ِلُدوا يوم كل يُنادي وَمَلك إال فيه العباد يصبح صباح من ما قيل: ما ولِنْعَم بعده، الوصل
والنمل، والذباب الديدان مأوى ويصري وينتفخ يتغري الجسد إن ثم للَخَراب، وابْنُوا للموت
املدينة تلك يف الحجارة تلوح كما تلوح والعصب العظام إال يتبني ال ترابًا ويَصري يَبَىل ثم
يُْرَجُع ﴿َوإَِليِْه أُْخَرى﴾، تَاَرًة نُْخِرُجُكْم َوِمنَْها نُِعيُدُكْم َوِفيَها َخَلْقنَاُكْم ﴿ِمنَْها وآجرِّها:

تَْعَملُوَن﴾. ا َعمَّ ِبَغاِفٍل َربَُّك َوَما َعَليِْه َوتََوكَّْل َفاْعبُْدُه ُكلُُّه اْألَْمُر
رءوف إنه الرشاد، سبيل وإيانا وهداك للسداد، إخواننا وجميع وإيانا هللا قك وفَّ

بالعباد. رحيم

واملحسوس.) الحاس رسالة ويتلوها الجسد تركيب رسالة ْت (تمَّ
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واملحسوس الحاسِّ يف الطبيعيات الجسمانيات من
األخالق وإصالح النفس تهذيب يف

الرحيم الرحمن هللا بسم

ُكوَن﴾ يُْرشِ ا أَمَّ َخرْيٌ آهللُ اْصَطَفى الَِّذيَن ِعبَاِدِه َعَىل َوَسَالٌم هلِلِ ﴿اْلَحْمُد

فصل (1)

تركيب من فرغنا ملا أنه — منه بُروح وإيَّانا هللا أيَّدك — الرحيم البار األخ أيها اعلم
وأن فاضلة مدينة تُشِبه هيكله بنية وأن صغري عالم اإلنسان أن وبيان اإلنسان جسد
املعلومات من طرًفا الرسالة هذه يف نذكر أن اآلن فنريد املدينة تلك يف َمِلًكا تُشِبه نَْفَسه

طرق: ثالث من يكون باملعلومات اإلنسان علم إن فنقول:
اإلنسان علم جمهور ويكون الطُُّرق، أول هو الذي الخمس الحواسِّ طريق أحدها:
الحيوانات. وتشاركهم فيها كلهم الناس ويشرتك الصبا، أول من بها معرفته ويكون
تكون به ومعرفته الحيوانات سائر دون اإلنسان به ينفصل الذي العقل طريق والثاني:

البلوغ. عند الصبا بعد
وتكون الناس من غريهم دون العلماء من قوم به يتفرَّد الذي الربهان طريق والثالث:

واملنطقية. الهندسية الرياضيات يف النظر بعد بها معرفتهم
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اآلن نذكر أن ونريد الرسالة، هذه آِخر يف ثالثة العلوم طرق صارت ِلَم بيَّنَّا وقد
قبل ولكن ملحسوساتها، الحساسة القوى إدراك كيفية ونَِصف الخمس، الحواس طرق
يكون وبها جسمانية، أعراض كلها هي التي املحسوسة األمور نذكر أن ينبغي ذلك
املبتدئني فهم من وأقرب وأوضح أبنَْي ألنها كيفياتها؛ أيًضا ونضبط محسوًسا، الجسم
لطيفة روحانية أمور كلها هي التي الحساسة وقواها النفس ذلك بعد نذكر ثم املتعلمني،
— اعلم فنقول: الحقيقية، واملعارف العلوم يف بالنظر املبتدئني فهم عن بعيدة غامضة
كونه بعد عليه داخلة جسمانية أعراض كلها املحسوسة األمور كانت ملا أنه — هللا قك وفَّ
ذلك بعد نذكر ثم حسب، جسم هو بما ونَِصفه امُلطَلق الجسم نذكر أن احتَْجنا جسًما
جوهر الجسم إن فنقول: جسًما كونه عىل زائدة صفات كلها هي التي الداخلة األعراض
هو الجسم: حدِّ يف العلماء قول ذلك عىل والدليل حسب، والصورة الَهيُوَىل من مركَّب
والعرض والطول الَهيُوَىل، وهو الَجْوهر، هو واليشء العميق، العريض الطويل اليشء
النفس ألن جوهر؛ بأنه ال جسًما يكون الصفات بهذه والجسم َور، الصُّ هي والعمق
بني الفروق أحد فهذا والعمق، والعرض بالطول يوصفان ال جوهران هما أيًضا والعقل

الروحانية. والجواهر الجسمانية الجواهر
صفات هي والعمق والعرض الطول بعد الجسم بها يوصف صفة كل أن اعلم ثم

مة. املتمِّ الصورة وتسمى جسًما، كونه بعد عليه داخلة زائدة
واالجتماع والسكون، الحركة عن ينفك ال الجسم إن الحكماء قول ذلك: مثال
حارٍّا يكون وأن ، مشفٍّ غري أو ا مشفٍّ يكون وأن مضيئًا، أو مظلًما يكون وأن واالفرتاق،
أو صلبًا يكون وأن ثقيًال، أو خفيًفا يكون وأن يابًسا، أو رطبًا يكون أن أو بارًدا، أو
الصفات من شاكلها وما ورائحة ولون طعم ذا يكون وأن ليِّنًا، أو خشنًا يكون وأن رخًوا،
نذكر أن فنحتاج له، مة متمِّ جسًما كونه بعد زائدة الجسم يف داخلة أعراض كلها التي

واحدة. واحدة والصفات األعراض هذه ونَِصف
أفضل إىل مبلغة للجسم مة متمِّ صورة كلها والصفات األعراض هذه إن فنقول:
الحركة، من بالجسم أوىل السكون أن وذلك بعض، من أَْوىل بالجسم بعضها وإن غاياته،

الزمان. من أوىل واملكان النور، من أوىل والظلمة االفرتاق، من به أوىل واالجتماع
وال ستة، جهات ذو الجسم أن هو الحركة، من أوىل بالسكون الجسم أن ذلك بيان
جهة، من أوىل جهة إىل حركته وليست واحدة، دفعة الجهات جميع إىل يتحرَّك أن يمكنه

الحركة. من به أوىل السكون فإذن
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كونه عىل آَخر أمر فهو والنار، األفالك مثل دائًما متحرك األجسام بعض كون فأما
جسًما.

مة متمِّ الجسم عىل داخلة روحانية صورة هي الحركة أن الَهيُوَىل رسالة يف بيَّنَّا وقد
الصورة. تلك عدم فهو السكون وأما له،

من ذلك فليس أحدهما، من ينفك ال الجسم إن يُقال الذي واالفرتاق االجتماع وأما
األجسام. بعض ص تشخُّ حيث من ولكن جسم، هو حيث

غريه؛ مع يجتمع وال بعض، عن بعضه يفرتق ال ه بأْرسِ العاَلم جسم أن وذلك
واملعادن والنبات الحيوانات ألشخاص واالفرتاق االجتماع وإنما واحد، عاَلم إال ليس ألنه

القمر. فلك تحت التي األمهات أجزاء ولبعض
كوكب كل ألن حقيقة؛ لذلك فليس تفرتق، أو تجتمع إنها الكواكب يف يقال ما فأما
بعُضها يَِصري أن هو اجتماعها معنى وأن فيها، هو الذي درجته أو لفلكه ُمالِزم هو
املحيط. الفلك إىل أبصارنا من يخرج الذي الخط وهو واحد، خط عىل لبعض موازيًا

الكواكب أن أجل من إال ذلك فليس املكان، من ينفكُّ ال الجسم إن يقال ما وأما
بيَّنَّا وقد به، للمحاط مكان إنه للمحيط قيل ببعض، محيًطا بعضها كان ملا واألفالك

الَهيُوَىل. رسالة يف واملكان الزمان ماهية يف العلماء اختالف
ولكن الجسم، حدِّ من ذلك فليس الزمان، من ينفك ال الجسم أن من قيل ما وأما
كما دورانه، يف بالتكرار الفلك حركة سوى شيئًا ليس الزمان أن وذلك الحركة، أجل من

الَهيُوَىل. رسالة يف بيَّنَّا
قسمة هذه فليس ًا، نرَيِّ أو مظلًما يكون أن من ينفك ال الجسم إن قيل ما فأما
مظلم، وال ميضء ال وبعضها نرَيِّ وبعضها ُمظِلم، األجسام بعض إن يُقال ولكن صحيحة
واملشفُّ له، ِظلَّ ال الذي والنَّريِّ ، ِظلٌّ له يكون ما األجسام من املظلم أن وذلك ، مشفٌّ ولكن

تارة. والظلمة تارًة الضوء يَقبَل الذي هو
ولكنَّ حسب، والقمر األرض غري ظل له ما األجسام من العاَلم يف ليس أنه اعلم ثم
أهل قلنا ما حقيقة يعرف صقيل األرضغري ووْجه ويَقبَلُه، النُّوَر يَُردُّ َصِقيل القمر وْجه

اْلَمَجْسطي. علم يف الناظرون الصناعة
عندنا. التي والنار الكواكب جنسان: إال العاَلم يف فليس ة النَّريِّ األجسام وأما
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نرية كانت لو ألنها ة؛ بنرَيِّ فليست األثري ى تُسمَّ التي القمر فلك تحت التي النار وأما
كانا إذا اآلَخر ضوء أبصارنا عن رساجني أحد ضوء يمنع كما الكواكب ضوء عنَّا مَلنََعْت

اآلَخر. خْلف وأحدهما واحد خط عىل
األرضية األجسام وبعض واملاء، والهواء والنار األفالك فهي ة املشفَّ األجسام وأما

ذلك. شاكل وما والزجاج والياقوت البلور مثل:
مالزًما كان ما هو الطبيعي: واللون طبيعي، لون له ليس الذي املشفُّ والجسم
النبات. وخرضة العصفر وحمرة الزعفران وصفرة الثلج وبياض العني كسواد للجسم
جعل وقد القعري، املاء عمق ويف ، الجوِّ يف تَُرى التي كالزُّْرقة الَعَريضفهو اللون وأما
اللونني هذين ألن الحيوان؛ ألبصار صالًحا النبات وُخْرضة الجوِّ زرقة — اسُمه عزَّ — هللا
وإىل مسالكه يف الجو إىل بالنظر األوقات دائم يف محتاج الحيوان وكل لألبصار، يان مقوِّ

معائشه. طلب يف النبات
بالحركة وفورانها الَهيُوَىل أجزاء غليان أجل من فهي األجسام بعض يف الحرارة وأما

الخفيفة.
الغليان. ذلك جمود أو األجزاء تلك سكون أجل من فهي بعضها يف الربودة وأما

األجزاء مع املتحركة األجزاء اختالط أجل من فهي األجسام بعض يف الرطوبة وأما
الساكنة.

ومن كلها، سكونها أو كلها األجزاء تلك حركة أجل من فهي بعضها يف اليبوسة وأما
وصارت متحركة، كلها فيها الَهيُوَىل أجزاء أن أْجل من يابسة حارَّة النار صارت هذا أجل
رطبني؛ والهواء املاء وصار ساكنة، كلها الَهيُوَىل أجزاء أن أجل من يابسة باردة األرض
املاء يف الساكنة األجزاء ولكن ساكن، وبعضها متحرك بعضها فيهما الَهيُوَىل أجزاء ألن
املاء وصار رطبًا حارٍّا هذا أجل من الهواء فصار أكثر، الهواء يف املتحركة واألجزاء أكثر

رطبًا. بارًدا
له واحد كل الكليات األجسام أن أجل من فهو األجسام بعض يف ة والِخفَّ الثقل وأما
مكانه إىل رجع ُخيلِّ وإذا قارس، بَقْرس إال يخرج ال فيه واقًفا ويكون مخصوص، موضع
العالم مركز نحو النزوع كان فإن بينهما، التناُزع وقع مانع َمنََعه فإن به، الخاص
والعالم السماء رسالة يف بينَّا وقد خفيًفا، ى يُسمَّ املحيط نحو كان وإن ثقًال، ى يُسمَّ

ذلك. كيفية
ماهية بيَّنَّا وقد عليه، واليبس الربد غلبة أجل فمن األجسام، بعض يف الصالبة وأما

والفساد. الكون رسالة يف واليبس الربد
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وأما األرضية، األجزاء عىل املائية األجزاء غلبة أجل فمن بعضها يف الرخاوة وأما
متفاوت، سطحه ظاهر يف الذي األجزاء وضع أن أجل فمن األجسام بعض يف الُخشونة

شابهه. وما كاملربد منخفض وبعضها مرتفع بعضها
املرآة كوجه واحد سطح يف األجزاء تلك وضع أجل فمن أملس، بعضها كون وأما

شاكله. وما
وجيز، بقول فيها الحالة املحسوسة وأعراضها األجسام ذكر من فرغنا قد وإذ
الروحانية. فيها الحساسة الُقَوى مجاري ومواضع الخمس الحواس آالت اآلن فلنذكر

الحساسة؟ القوى هي وما الخمس؟ الحواس هي ما يف فصل (2)

اإلحساس؟ وما الحس؟ وما الحساسة؟ القوى وما الخمس؟ الحواس ما أوًال: فنقول
العني خمس: وهي جسدانية، آالت هي الحواس أن فاعلم ذلك: جواب املحسوسات؟ وما

الجسد. من عضو منها واحد كل أن وذلك واليد، واألنف واللسان واألذن
من بعضو منها كل يختص نفسانية روحانية قوى فهي الحساسة القوى وأما

الفصل. هذا بعد بيَّنَّا كما الجسد أعضاء
حالَّة أعراض هي بالحواس واْلُمدركة بالحواس، اْلُمدَركة فاألشياء املحسوسات وأما

مزاجها. لكيفية ة ُمغريِّ الحواس يف مؤثِّرة الطبيعية األجسام يف
شعور هو واإلحساس لها، املحسوس مبارشة عن الحواس مزاج تغيري هو والحس

الحواس. أمزجة كيفية لتغيريات الحساسة الُقَوى
يف الحدقتني مستبطنة وهي العينني، يف مجراها البارصة الُقَوى أن ذلك: بيان
ييل مما الصماخني مستبطنة وهي األذنني، يف مجراها السامعة والقوة الجلدية، الرطوبة
الخياشيم مستبطنة وهي املنخرين، يف مجراها ة الشامَّ والقوة الدماغ، من ر املؤخَّ البطن
رطوبة يف مستبطنة وهي الفم، مجراها الذائقة والقوة الدماغ من املقدَّم البطن ييل مما
يف ولكنها الجلد، الرقيق الحيوان بدن سطح عامة يف مجراها الالمسة والقوة اللسان،
يف مستبطنة وهي البدن، حاكمة األنامل قيل: كما األنملة يف وخاصة أظهر، اإلنسان

ييل. مما واآلَخر البدن ظاهر أحدهما اللذين الجلدين
وهي اللمس بطريق املدركات منها: أجناس خمسة كلها املحسوسات أن واعلم
والرخاوة والصالبة واللني والخشونة واليبوسة والرطوبة والربودة الحرارة أنواع: عرشة

والثقل. ة والِخفَّ
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أنواع: تسعة وهي الطعوم، هي التي الذَّْوق بطريق املدركات الثاني: والجنس
والعذوبة، والعفوصة، والحرافة، والحموضة، والدسومة، وامللوحة، واملرارة، الحالوة،

والقبوضة.
والنتن. الطيب نوعان وهي الشم، بطريق املدركة الروائح هي الثالث: والجنس

وغري حيوانية، نوعان: وهي السمع بطريق املدركة األصوات هي الرابع: والجنس
واملنطقية منطقية، وغري منطقية نوعان: والحيوانية وآلية، طبيعية نوعان: وهذه حيوانية

دالة. وغري دالَّة نوعان:
أنواع: عرشة وهي البرص بطريق املدركات املبَرصات هي الخامس: والجنس
وأبعادها، وأوضاعها، وأشكالها، نفسها، واألجسام؛ والسطوح، واأللوان، والظلم، األنوار،

وحركاتها.
إدراك كيفية اآلن فلنذكر وجيز، بقول املحسوسات أجناس تعديد من فرغنا قد وإذ
ألن ووصفها الالمسة بالقوة أوًال ونبتدئ واحًدا، واحًدا ملحسوساتها الحساسة القوى
إدراكها ألن البارصة؛ القوة بوصف نختم ثم جسمانيٍّا، إدراًكا كان للمحسوسات إدراكها

روحانيٍّا. إدراًكا كان ملحسوساتها

والربودة للحرارة الالمسة القوة إدراك كيفية يف فصل (3)

والربودات، الحرارات من ما قدر عىل يكون األوقات دائم يف الحيوان بدن مزاج أن هو أوًال:
برودة وأشد البدن من حرارة أشد الجسم ذلك يكون أن يخلو فال آَخر جسم القاه فإذا
إياه، مالقاته عند ما سخونة زاد منه حرارة أشد كان فإن ذلك، يف له مساويًا أو منه
فتؤدِّي واالستحالة التغيري بذلك الالمسة القوة فتحس ما، برودة زاد منه أبرد كان وإن
البدن ملزاج مساويًا ذلك كان وإن الدماغ، مقدم مسكنها التي املتخيلة القوة إىل خربَها
بيشء، القوى تحس وال فيه، يؤثر وال شيئًا منه يغري فال جميًعا، والربودة الحرارة يف
بذلك القوة فتحس منه أْلنَي أو البدن من أخشن يكون أن من الجسم ذلك يخلو ال ولكن
يقع وال شيئًا فيه يؤثر فال الصفتني هاتني يف أيًضا مساويًا كان وإن واالستحالة، التغيري
رخاوة وأشد البدن من صالبة أشد يكون أن من الجسم ذلك يخلو ال ولكن فيه، الحس
يف متساِوينَْي يكونان جسمان يوجد ما وقلَّ التغيري، بذلك القوة فتحس فيه فيؤثر منه،

والرخاوة. والصالبة والخشونة واللني والربودة الحرارة من الستة الصفات هذه
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صدمه متى الحيوان بدن أن فهو والرخاوة والصالبة القوة هذه إدراك كيفية وأما
مثل الجسم ذلك يف التقعري وقع فإن اآلخر، يف أحُدهما ر يُقعِّ أن من يخلو فال آَخر جسم
فإن املتخيلة، القوة إىل خربه فتؤدي اللني بذلك القوة فتحس العجني، يف اإلصبع يغمر ما
فتؤدي بالصالبة القوة فتحس الحديد عىل اإلصبع يغمر ما مثل البدن يف التقعري وقع

املتخيلة. القوة إىل خربَها
يف التي األجزاء إن قلنا: كما فهو واملالسة الخشنة القوة هذه إدراك كيفية وأما
يكون منخفض وبعضها مرتفع بعضها متفاوتًا وضعها كان إذا األجسام سطوح ظاهر

صلبًا. كان إذا خشنًا جسًما ذلك
السطحان انطبق أملسان جسمان تالقيا فإذا واحد سطح يف كلها وضعها كان وإذا
فال أحدهما أو أملسني غري كانا وإذا بينهما، خلل بال اآلَخر عىل أحُدهما ان املتماسَّ

خلل. بينهما يَبَقى ألنه ينطبقان؛
البدن أجزاء بعض منه الناتئة األجزاء ردَّت صلب جسم القاه فإذا الحيوان بدن وأما
القوة إىل خربَه فتؤدي التغيري، بذلك القوة فتحس خشنًا البدن سطح فيصري داخله، إىل
سطح فيصري داخله إىل ثانيًا البدن أجزاء من كان ما ردَّ أملس جسم القاه وإذا املتخيلة،

التغيري. بذلك القوة فتحس أملس البدن
وضع إذا اإلنسان أن وذلك البدن أعضاء مزاج اختالف بحسب يختلف الباب فهذا
ملًسا أْلنَي أبًدا اإلنسان خد ألن خشنًا؛ وَجَده خدِّه عىل مسحه ثم لينًا فوجده ثوب عىل يده

األوقات. أكثر يف يده من
ألن لينًا؛ لوجده برجله مسحه ثم خشنًا فوجده مسح، عىل يده مسح لو وكذلك

اليد. من أخشن الرجل
من خرج وإذا حارٍّا األول البيت وجد مقرور وهو الحمام اإلنسان دخل إذا وكذلك
الالمسة القوة وجدان أن ترى أفال به، تغريَّ قد املزاج ألن بارًدا؛ وجَده الحارِّ البيت
والصالبة واللني والخشونة والربد الحر من البدن مزاج اختالف بحسب محسوساتها

وجوهرها. ذاتها يف مختلفة القوة ألن املحسوس؛ أحوال اختالف وبحسب والرخاوة،
يابس جسم القاه إذا البدن أن فهو واليبوسة الرطوبة القوة: هذه إدراك كيفية وأما
زاده رطب جسم القاه وإذا التغيري، بذلك القوة فتحس ونداوته، البدن رطوبة تنشف

ونداوة. رطوبة
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تُِحسُّ والَحْمل والجذْب الدْفع عند فهو ة والِخفَّ للثقل القوة هذه إدراك كيفية وأما
مثل يحمل ما الحيوان من فإن البدن، قوة بحسب والخفيف الثقيل يختلف وقد بها،

كالنمل. أضعاًفا بدنه وزن
ذكرنا التي الرسالة يف بيَّنَّا وقد بدنه، وزن غري يحمل أن يقدر ال ما الحيوان ومن

ذلك. يف والعلة الغرض الحيوانات خواص فيها

ملحسوساتها الذائقة إدراك كيفية يف فصل (4)

أولها: أنواع؛ تسعة وهي حسب، الطعوم هي التي ملحسوساتها الذائقة إدراك كيفية وأما
امللوحة، والثالث: اللسان، ملزاج املنافرة املرارة والثاني: اللسان، ملزاج املالئمة الحالوة
العفوصة، والسابع: الحرافة، والسادس: الحموضة، والخامس: الدسومة، والرابع:

القبوضة. والتاسع: العذوبة، والثامن:
فيعترب فتمتزجان اللسان، برطوبة الطعوم هذه رطوبة تتصل أن هو فإدراكها
حامًضا كان وإن فمرٍّا، مرٍّا كان وإن فحلًوا، حلًوا كان إن الطعم ذلك بحسب اللسان مزاج
مزاج يصري أن من أكثر يشء الحس وليس بذلك، فيحس الطعوم، من وغريها فحامًضا،
النفس شعور من أكثر شيئًا ليس واإلحساس حسب، بالكيفية املحسوس مثل الحاس

األمزجة. تلك بتغيري
طيب، نوعان: وهي الروائح هي التي ملحسوساتها ة الشامَّ القوة إدراك كيفية وأما
تمتزج لطيفة بخارات األوقات دائم يف منها يتحلَّل الروائح ذوات األجسام أن فهو ومنتن،
منتنًا وإن فطيبًا طيبًا كان إن الكيفية يف مثلها الهواء ويصري روحانيٍّا، مزاًجا الهواء مع

فمنتنًا.
القلب، يف التي الغريزية الحرارة لرتويح دائًما الهواء يستنشق رئة له الذي فالحيوان
أيًضا هناك الذي الهواء ذلك فيصري خياشيمه إىل ويبلغ منخريه يف الهواء ذلك فيدخل
املتخيلة، القوة إىل خربَها فتؤدِّي التغيري، بذلك الشامة القوة فتحس الكيفية، يف مثلها

منها. ونَفَرْت كِرَهتْها منتنة كانت وإن الطبيعة، استلذَّتْها طيبة الرائحة كانت فإن

التضاُدد. اختالف والكراهية اللذَّة يف الروائح الحيوانات مشامِّ يف تختلف وقد
وبنات الخنازير مثل والِجيَف السماد رائحة يستلذُّ ما الحيوانات من أن وذلك

الطيبة. الرائحة يكره ما ومنها شاكلها، وما والذباب وردان
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امُلِريد أراد فإذا تتحرك، ال حتى عليها ُغِيشَ الورد يف ُدِفنْت إذا الخنفساء أن وذلك
وتحرَّكت. فعاشْت السماد إىل ْت ُردَّ تَِعيش أن

كناًسا أن يُحَكى فإنه والكنَّاِسني، اِدين السمَّ مثل الَوْصف بهذا َمن أيًضا الناس ومن
وَعَرف فرآه طبيب عليه فمرَّ مات، قد أنه ظنُّوا حتى عليه فُغِيشَ العطَّارين، سوق يف جاز
ساعته من فعطس وسعط ه بدقِّ فأمر يابس، رجيع بإتيان فأمر غشيته، وسبب حاَله

وأفاق.
يتأذَّى فإنه عليه، الصفراء يغلب ما مثل الوصف بهذا أيًضا هو َمن املرىض ومن
وبحسب األبدان، مزاج بحسب يكون االختالف وهذا الطني، رائحة ويستلذُّ املسك برائحة

عليه. الغالب الخلط
باملماسة. جسمانيٍّا إدراًكا محسوساِتها تُدِرك وصُفها تقدَّم التي القوى الثالث وهذه
روحانيٍّا إدراًكا محسوساتهما يدركان فإنهما البارصة، والقوة السامعة القوة وأما

قطًعا.

السامعة القوة إدراك يف فصل (5)

نوعان: األصوات أن فاعلم األصوات، هي التي ملحسوساتها السامعة القوة إدراك أما
والخشب والَحِديد الَحَجر فالطبيعية وآلية، طبيعية نوعان: وهي حيوانية، وغري حيوانية
الطَّبْل كصوت واآللية الجامدات، من فيها روح ال التي األجسام وسائر والرِّيح والرَّعد
بُعنْف، متصاِدَمنْي جسمني بني يتقلَّب هواء وهو شاكلها، وما واألوتار والزَّْمر والبُوق

كثرية. أنواع وتحته السمع، آلة يف الراكد الهواء فيصكُّ
الحيوانات سائر أصوات هي املنطقية فغري منطقية، وغري منطقية نوعان: والحيوانية
الدالة: فغري دالة، وغري دالة نوعان: وهي الناس أصوات هي واملنطقية الناطقة، الغري
التي واألقاويل كالكالم هي والدالة له، هجاء ال صوت كل وبالجملة والبكاء، كالضحك
تضم كما حروف منه فتحدث الفم، أجزاء بانضمام الصياح تقطيع وهي هجاء، لها
إنما األصوات هذه وكل امليم، فتحدث آَخر بنوع وتضم الباء، فتحدث ما بنوع الشفتني
ة وِخفَّ لطافته لشدة الهواء أن وذلك األجسام، تصادم من الهواء يف يحدث قرع هي
ذلك انسلَّ جسًما جسم صادم فإذا كلها، األجسام يتخلل أجزائه حركة ورسعة جوهره
شكل حركته من فحدث الجهات، جميع إىل وتموج وتدافع، بحمية بينهما من الهواء
فيه أُلقي إذا الساكن املاء أو فيها، الزجاج نفخ من القارورة تتسع كما واتسع كروي،
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حركته ضعفت الشكل ذلك اتسع وكلما الغدير، أطراف إىل يبلغ حتى املاء فيتزاحم حجر
التي الحيوانات وسائر الناس من حاًرضا كان فَمن ويضمحل، يسكن أن إىل وتموجه
القوة ذلك عند ْت فحسَّ هناك، الذي الهواء ذلك تموج املكان ذلك من بالقرب أذن لها

والتغيري. الحركة بتلك السامعة
وأن اآلخر، صوت خالف روحانية وهيئة وصيغة نغمة له صوت كل أن واعلم
لئال ويحفظها وصيغة، بهيئة الصوت كل يحمل عنرصه ولطافة جوهره رشف من الهواء
السامعة، القوة عند غاياتها مدى يبلغها أن إىل هيئاتها فتفسد ببعض بعضها يختلط
واألبصار السمع لكم جعل الذي العليم العزيز تقدير ذلك املتخيلة، القوة إىل يَها لتؤدِّ

تشكرون. ما قليًال واألفئدة

البارصة القوة إدراك يف فصل (6)

والظلمة األنوار أولها أنواع: عرشة هي التي ملحسوساتها البارصة القوة إدراك كيفية أما
وأوضاعها، وسكونها وحركاتها وأبعادها وأشكالها أنفسها واألجسام والسطوح واأللوان
يَُرى يشء الظلمة أن إال حسب، والظلمة النور والذات بالحقيقة األنواع هذه من فاْلُمدَرك

آَخر. يشء به ويُرى يُرى الذي هو والنور آَخر، يشء بها يَُرى وال
السطوح صارت األجسام سطوح يف إال توجد ال األلوان كانت وملا األلوان: أولها
بتوسط مرئية صارت األجسام يف إال توجد ال أيًضا السطوح كانت وملا بها، مرئية
والحركات واألبعاد واألوضاع األشكال من تخلو ال أيًضا األجسام كانت وملا سطوحها،

بالذات. ال بالَعَرض مرتبة كلها هذه صارت
جسمانيان، لونان والبياض السواد وأن روحانيان، لونان والظلمة النور أن اعلم ثم
سائر عىل يلوح البياض أن وذلك للسواد، مشاكلة الظلمة وأن للبياض، ُمشاِكل النور وأن
ال الظلمة ويف األلوان، تتبني ال السواد وعىل املرئيات، سائر تَُرى النور يف أن كما األلوان

يشء. يُرى
الجسد، يف الرُّوح يَان كَرسَ ة املشفَّ األجسام يف يرسيان والظلمة النور أن اعلم ثم
ألوان معه َحَمل ة املشفَّ األجسام يف ى َرسَ إذا الضوء ولكن زمان، بال منها ن وينسالَّ
يختلط ال حتى بهيئاتها وحفظها روحانيٍّا، حمًال ذكُرها تقدَّم التي وأوصاَفها األجسام
حتى قبل، وصفنا كما بهيئاتها األصوات الهواء حمل كما هيئاتها، فيفسد ببعض بعضها

292



العارشة الرسالة

يف التي الجليدية الرطوبة يف املستبطنة البارصة القوة عند غاياتها مدى أقىص إىل يبلغها
الحدقتني.

أنهما وذلك الجسد، مرآتا وهما ة، املشفَّ األجسام أحد من هما الحدقتني أن اعلم ثم
كان َمن األصل هذا ويَعِرف القرنية غشاء وهما شفافني، بغشائني مغطاتان رطوبتان
األجسام ألوان معه وحمل ة املشفَّ األجسام يف الضوءُ ى َرسَ فإذا الطب، بصناعة خبريًا
سائر يف كرسيانه فيهما ورسى هناك، الحارضة الحيوان بحدقتي واتصل الحارضة
ذلك فعند بالضياء، الهواء ينطبع كما األلوان بتلك الجليدية انطبعت املشفة األجسام
سائر تؤدِّي كما املتخيلة، القوة إىل خربَه فتؤدِّي التغيري، بذلك البارصة القوة تحس
أشكال األلوان حمل كيفية وْصِفنا ِمن ب يتعجَّ وَمن محسوساتها، أخبار الحساسة القوى
أن ينبغي فال ذلك، مثل أيًضا األصوات الهواء حمل وكيفية روحانيٍّا، حمًال األجسام
أعجب املحسوسات صور الحساسة القوى حمل فإن رها، يتصوَّ ال أنه أْجل من يُنِكرها

وكيفيتها. واملعقول العقل رسالة يف ذلك بيَّنَّا وقد روحانية، وأشد
يخرجان بشعاعني يكون إنما ات املبَرصَ البرص إدراك أن العلم أهل من كثري ظن وقد
َمن ظن وهذا املبرصات، هذه ويُدِركان ة املشفَّ األجسام ويف الهواء يف وينفذان العينني من
ما صحة له َلبَاَن فيها ارتاض ولو الطبيعية، باألمور وال الروحانية باألمور له رياضة ال

ووصفنا. قلنا

النفس أجزاء من هي ليست الحساسة القوة أن يف فصل

واحد كل الحواس أن كما النفس أجزاء من هي ليست الحساسة القوة هذه أن اعلم ثم
وقعت وإنما بعينها، النفس هي منها واحد كل ولكن منه، وجزء الجسد من عضو منها
يَِت ُسمِّ اإلبصاَر فعلِت إذا أنها وذلك أفعالها، اختالف أجل من املختلفة األسماء هذه عليها

الذائقة. يَِت ُسمِّ الذَّْوق فعلِت وإذا السامعة، يَِت ُسمِّ اإلسماَع فعلِت وإذا البارصة،
الِحسَّ الجسم يف فعلْت وإذا النامية، ُسميت النموَّ الجسم يف فعلت إذا وهكذا

ناطقة. ُسميت والتمييز الِفْكَر فعلِت وإذا حيوانية، ُسميت والَحَركَة
واختالف أفعالها، اختالف بحسب عليها يقع التي األسماء سائر القياس هذا وعىل
بحسب يكون نَّاع الصُّ أفعال اختالف أن كما الجسد، أعضاء اختالف بحسب أفعالها
يطرق اد الَحدَّ وكذلك باملنشار، وينرش بالفأس يَنَحت ار النَّجَّ فإن أدواتهم، اختالف

293



الثاني) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

صنائعهم يف أفعالُهم تَختَِلف الصناع؛ سائر املثال هذا وعىل باملربد، ويربد باملطرقة
أدواتهم. اختالف بحسب

الجسد أعضاء ألن أعضائه؛ اختالف بحسب الجسد يف النفس أفعال تختلف فهكذا
الصانع. أدوات بمنزلة للنفس

املتخيِّلة القوة إىل املحسوسات آثار وصول كيفية يف فصل (7)
هنا ها تبنيَّ ما حسب الدماغ مقدَّم مجراها التي

وتتفرَّق الحواس، بأصول تتصل ليِّنة لطيفة عصبات الدماغ مقدَّم من ينترش إنه فنقول:
املحسوسات كيفية ْت باَرشَ فإذا العنكبوت، كنسج الدماغ جرم أجزاء يف وتنسج هناك
التغيري ذلك وصل كيفياتها عن وغريتها عندها الحواس مزاج وتغريَّ الحواس أجزاء من
آثار فتجتمع كلها، هناك من منشؤها والتي الدماغ، مقدَّم يف التي األعصاب تلك يف
صاحب عند األخبار أصحاب رسائل تجتمع كما املتخيِّلة، القوة عند كلها املحسوسات
معانيَها ويَفَهم يَقَرؤها امللك إن ثم امَلِلك، حرضة إىل كلَّها الرسائل تلك فيُوصل الخريطة،

إليها. الحاجة وقت إىل فيحَفُظها ليحَفَظها خاِزنِه إىل يُسلِّمها ثم
إليها ْت أدَّ التي املحسوسات هذه آثار عندها اجتمعْت إذا املتخيِّلة القوة حكم فهكذا
وترى فيها لتنظر الدماغ وسط مسكنها التي املفكِّرة القوة إىل دفعتْها الحساسة، القوة
لتحفظها الحافظة القوة إىل يها تؤدِّ ثم ومنافَعها ومضارَّها حقائقها وتعرف معانيها يف

التذكار. وقت إىل

بالعرض وبعضها بالذات بعضها املحسوسات بيان يف فصل (8)

أو مرة، أو حلوة أنها وقته ِمن يعلم بعيد من ثمرة رأى إذا اإلنسان أن اعلم فنقول:
باردة، أو حارَّة أو رخوة، أو صلبة أو لينة، أو خشنة أنها أو منتنة، أو الرائحة طيبة
املفكِّرة بالقوة ولكن البرص، بطريق كلها الصفات بهذه ِعْلمه وليس يابسة، أو رطبة أو

العادة. به لها َجَرْت وما وتجاربها وبرؤيتها
من ولكن البارصة، ِقبَل من الخطأ فليس هذه من يشء حكم يف أخطأ إذا وكذلك

اعتبار. وال َرِويَّة غري من َحَكَمْت إذا املفكِّرة ِقبَل
ولكن املخطئة، هي البارصة فليسِت املاء أنه فظن اب َ الرسَّ إنسان رأى إذا ذلك: مثال
جاءه فلما رطب، سيَّال جسم وهو والذَّْوق اللمس يناله ن املتلوِّ ذلك بأن َحَكَمْت املفكِّرة
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ة حاسَّ أثََر املتخيِّلة إليها أدَّت إذا املفكِّرة فسبيل خَطُؤها، فبَاَن الوصف، بهذا يَِجْده لم
كيت بأنها ذلك عند َحَكَمْت لها شهَدْت فإْن أخرى، ة حاسَّ تستخرب أو تحكم أالَّ واحدة

وكيت.
التفاح كلون مصبوغة الكافور من معمولة تفاحة البارصة رأِت إذا ذلك: مثال
طعمها أن تحكم أن سبيلها فليس املفكِّرة، إىل هي فأوردتْها املتخيِّلة إىل خربَها فأوردْت
ة والشامَّ الذائقة قوة تستخرب أو الثمرة هي التي التفاحة مثل وملمسها ورائحتها

والالمسة.
كيت بأنها املفكِّرة ذلك عند حكمْت به تُخِرب أن لها بما منها واحدة كل أَخَربَْت فإذا

فيه. خطأ ال صوابًا حكمها يكون حتى وكيت،
األطفال أَْلِسنَة عىل تعربِّ بأن الناطقة القوة منعت العلة هذه أجل من أن اعلم ثم
تُميِّزها ولم معانيها تُحِكم لم بعُد املفكِّرة ألن املحسوسات؛ معاني من يشء حكم
املنطق صاحب ُعَطارد إىل التدبري القمر ودفع الرتبية ِسنُون َمَضْت فإذا صحيًحا، تمييًزا
الحاسة ِت أدَّ التي املحسوسات معاني عن والبيان بالعبارة املولود لسان أطلق والتمييز

املفكرة. إىل

الحواس إدراك وكيفية والراحة والتََّعب واألََلم اللَّذَّة ماهية يف فصل (9)

ألن والراحة؛ والتعب واأللم اللذة من تخلو ال األوقات دائم يف الحيوانات أن اعلم فنقول:
متضادات وهي األربعة األخالط وهي األربعة، األمهات مزاج من مركبة الحيوانات أبدان
بني واالستحالة التغيري يف كلها وهي واليبوسة، والرطوبة والربودة الحرارة من الطباع
األخالط أَحِد يف الزيادة إىل االعتدال من تارًة املزاج يُخِرجان وهما والنقصان، الزيادة
كانت بعدما االعتدال إىل املزاج رجوع هي واللذة منها، واحد يف النقصان إىل أو والطِّبَاع،

عنه. خارجة
أََلٌم. َمها يتقدَّ بعدما إال باللذة الحيوان يحس ال هذا أجل فِمن

منه، وتتألَّم تَكَرُهه الحاسة فإن االعتدال من املزاج يُخِرج محسوس كل أن واعلم
به. وتَْلتَذُّ تُِحبُّه الحاسة فإن االعتدال إىل املزاَج يَُردُّ محسوس وكل

األََلم بنَي الرتدُّد هو التعب وأن واالعتدال، الصحة عىل الثبات هي الراحة أن اعلم ثم
واللذة.
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هذه أحوال كيفية من وَصْفنا فيما وتفكَّر الرسالة هذه يف نََظر َمن أن اعلم ثم
يف صور وهي جسمانية، أعراض كلها املحسوسات بأن له تبنيَّ واملحسوسات الحواس
الحواس وأن الحواس، بطريق الحساسة الخمس بقواها لها النفس إدراك وأن الَهيُوَىل،
املحسوسات مبارشة عن الحواس تلك مزاج تغيري هو إنما الحس وأن جسدانية، آالت هي

األمزجة. تلك بتغيريات الحساسة الُقَوى شعور هو إنما اإلحساس وأن لها،

الروحانية الخمس القوى ذكر يف فصل (10)

غري سريتها روحانية، أَُخر ُقًوى خمس اإلنسانية للنفس أن — هللا قك وفَّ — اعلم فنقول:
والناطقة والحافظة واملفكِّرة املتخيِّلة القوة وهي: الجسمانية، الحساسة الخمس سرية

هيوالها. غري من روحانيٍّا إدراًكا املعلومات رسوم بإدراكها وذلك والصانعة،
قبُل. بيَّنَّا كما الَهيُوَىل يف إال محسوساتها تُدِرك فال اسة الحسَّ فأما

عىل بعض من بعضها املعلومات رسوم تتناول الروحانية القوى هذه فإن وأيًضا
جنس بإدراك مختصة منها واحدة كل الحساسة القوى أن وذلك الحساسة، سرية غري
الروائح وال الطعوَم وال األصواَت تُدِرك ال البارصة أن وذلك بيَّنَّا، كما املحسوسات، من

األلواَن. إال امللموساِت وال
األصوات، وال امللموسات وال الروائح وال الطعوم وال األلوان تدرك ال السامعة وكذلك

محسوساتها. يف غريها تشارك ال واحدة كل والالمسة والذائقة ة الشامَّ وهكذا
وذلك املعلومات، رسوم إدراكها يف كاملتعاونات فإنها الروحانية الخمس القوى وأما
الشمع يَقبَل كما ذاتها يف وَقِبَلتْها كلها، املحسوسات رسوم تناولت إذا املتخيِّلة القوة أن
غابِت فإذا ساعتها، من املفكِّرة القوة إىل كلها تُناِولها أن شأنها من فإن الفص، نقش
يف روحانية صورة مصوَّرة الرسوم تلك بَِقيَْت لها الحواس مشاهدة عن املحسوسات
عن مجردة روحانية بصور مصوًرا املختوم الشمع يف الفص نقش يَبَقى كما ذاتها

كالصورة. فيها وهي كالَهيُوَىل لها ذلك عند فيكون هيوالها،
وتميِّزها، فيها وترتوَّى ُمعايَنة وتراها ذاتها إىل تنظر أن املفكِّرة القوة شأن من إن ثم
إىل لتحفظها الحافظة القوة إىل يها تؤدِّ ثم ومضارِّها، ومنافعها ها خواصِّ عن وتبحث

التذكار. وقت
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عنها اإلخبار أرادت إذا اللسان عىل مجراها التي الناطقة القوة شأن من إن ثم
املعجم، حروف من ألفاًظا لها أَْلَقت معلوماتها عن للسائلني والجواب معانيها عن واإلنباء
الحارضين. من السامعة للُقوَّة عنها ْت وعربَّ ذاتها يف التي املعاني لِتْلك مات كالسِّ وجعلتْها
تضمحل، ثم حظَّها، املسامع تأخذ ريثما إال الهواء يف تمكث ال األصوات كانت وملا

الكتابة. بصناعة األلفاظ تلك معاني قيَّدت بأن اإللهية الحكمة احتالِت
وتُوِدعها باألقالم األشكال الخطوط من لها تصوغ أن الصانعة القوة شأن من إن ثم
من وأثًرا للغابرين املاضني من فائدة مفيًدا الِعْلم ليَبَقى الطوامري وبطون األلواح وجوه
وجلَّ عزَّ — هللا ِنَعم جسيم من وهذه للغائبني، الحارضين من وخطابًا لآلِخرين األوَّلني
َخَلَق * َخَلَق الَِّذي َربَِّك ِباْسِم ْ ﴿اْقَرأ فقال: — ثناؤه جلَّ — ذكر كما اإلنسان عىل —
يَْعَلْم﴾. َلْم َما اْإلِنَْساَن َعلََّم * ِباْلَقَلِم َعلََّم الَِّذي * اْألَْكَرُم َوَربَُّك ْ اْقَرأ * َعَلٍق ِمْن اْإلِنَْساَن

باملعلومات اإلنسان علم صار أجلها من التي العلة يف فصل (11)
طرق ثالثة من

بنفسه صار روحانية ونفس جسماني بدن مجموعة جملة من اإلنسان كان ملا إنه فنقول
الصانع. يعمل الجسماني بجسده أنه كما العلم، يُدِرك الروحانية

املبادئ؛ رسالة يف بيَّنَّا كما املوجودات من الوسطى الرتبة يف النفس كانت وملا
والعقل — تعاىل — كالباري النفس جوهر من وأرشف أعىل هو ما األشياء من أن وذلك

املقرَّبون. هللا مالئكة هم الذين الَهيُوَىل من املجردة والصور
فصارت أجمع، واألجسام والطبيعة كالَهيُوَىل النفس جوهر من أْدَون هو ما ومنها
واملتماسة املبارشة هي التي الحواس بطريق الرشف يف دونها التي باألشياء النفس معرفة

واإلحاطة. واملخالطة
يضطر الذي الربهان بطريق لها معرفتها فصارت وأعىل منها أرشف كان ما وأما
وجوهرها بذاتها معرفتها وصارت مبارشة، وال إحاطة غري من به اإلقرار إىل العقول
إىل املرآة وكنسبة البرص من الضوء كنسبة النفس إىل العقل نسبة ألن العقل؛ بطريق
وجَهه يََرى ال كاإلنسان بالضوء إال األشياء من شيئًا يََرى ال البرص أن فكما فيها، الناظر
حقائق تعرف وال العقل بنور إال ذاتها تنظر ال النفس كذلك فيها، والنظر باملرآة إال

العقل. إىل بالنظر إال املوجودات
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تنفتح وإنما انفتحت، هي إذا البصرية بعني العقل إىل النظر للنفس يتسنَّى وإنما
إىل الرأس بعني ونظرت الجهالة ورقدة الغفلة نوم من انتبهت هي إذا البصرية، عني لها

معرفتها. حق تعرفها حتى أحواَلها واعتربت معانيها يف وفكَّرت املحسوسات، هذه
فاعتَِربْ واملعقول، العقل رسالة عىل واملحسوس الحاس رسالة قدَّمنا هذا أجل فمن
ورقدة الغفلة نوم من تنتبه وحقائقها معانيها يف وتفكَّْر وصفنا، التي األمور هذه أخي يا
معاني جوهرها يف وتبني األشياء، صور ذاتها يف فتُعاِين البصرية عني وتنفتح الجهالة
العلوم إن الفاضل: الحكيم قال كما الحكمة، ومأوى كلها العلوم معادن ألنها املوجودات؛
بالفعل. فيها كلها العلوم صارت وعرفتها ذاتها يف فكرت فإذا بالقوة، النفس يف كلها

جزيل عىل هلل والحمد النطفة، مسقط رسالة ويتلوها واملحسوس، الحاس رسالة ْت (تمَّ
الطاهرة والعرتة النبيني وخاتم املرسلني سيد محمد أنبيائه خري عىل وصلواته عطائه،

تسليًما.) وسلَّم أبنائه من
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النطفة مسقط يف الطبيعيات الجسمانيات من

الرحيم الرحمن هللا بسم

يُِرشكون. ا أمَّ خريٌ آهلل اصطفى، الذين ِعباده عىل وَسالٌم وَكفى، هلل الحمد

فصل (1)

دبرت اإللهية الحكمة بأن — منه بُروح وإيَّانا هللا أيَّدك — الرحيم البار األخ أيها اعلم
ما مقدار وهو معلوًما، زمانًا الكون يف حادث وكل واحد كل مْكث قدَّرت الربانية والعناية
الكائنات من النوع ذلك أشخاص قبول بحسب واحدة كل قواها الفلكية األشكال تفيض
ليكون طرًفا منها نذكر ولكن ، وجلَّ عزَّ — هللا إال تفصيلها يعلم ال القمر فلك تحت التي

الباقي. عىل دليًال
يوم الجنني خروج يوم إىل النطفة مسقط يوم من الرحم يف اإلنسان مكث ذلك من
املقدار هذا عىل يزيد الذي وأما الطبيعي، املكث هو الذي يوًما ٢٤٠ أشهر ثمانية الوالدة
السبعة الكواكب تأثريات نذكر أن ونريد رشحها، يطول وأسباب فلعلٍل عنه، وينقص
من املواليد سائر عىل قياًسا ليكون شهًرا وشهًرا واحًدا واحًدا الجنني ويف النطفة يف
ذكًرا السبعة الكواكب أحوال نذكر أن نحتاج ذلك وقبل والكائنات، والحوادث الحيوانات

الكائنات. أحوال الختالف املوجبة العلل هي كانت إذ مجمًال،
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ومن أحوال، أربعة تدويره، فلك أعني فلكه، يف فله كوكب كل بأن أخي يا واعلم
أربعة الربوج فلك ويف أحوال، أربعة الحامل فلك يف تدويره ولفلك أحوال، أربعة الشمس
وخمسني وستة مائتني كانت ِمثِلها يف ُرضبت فإذا جنسية، حاًال عرش ستة فتلك أحوال،
ومائة ألًفا وتسعني اثنني كانت درجة وستني ثالثمائة يف ذلك رضبت فإذا نوعية، حاًال

شخصية. حاًال وستني
ذرواتها إىل صاعدة تكون أن فهي تداويرها أفالك يف الكواكب أحوال تفصيل فأما
تكون أن فهي الشمس من أحوالها وأما مستقيمة، أو راجعة أو هناك من هابطة أو

مغربة. أو منها مرشقة أو لها مقابلة أو لها مقارنة
يف أو األوج يف مراكزها تكون أن فهي الحاملة األفالك يف التداوير أفالك أحوال وأما

الحضيض. إىل األوج من هابطة أو األوج إىل الحضيض من صاعدة أو الحضيض
إىل الرشف من أو الرشف إىل الهبوط من ذاهبة تكون أن فهي الربوج فلك وأما
يكون أو املستقيمة يف أو املعوجة يف أو الجنوبية أو الشمالية الربوج يف تكون أو الهبوط
الشمال يف وميلها الجنوب يف عرضها يكون أو الشمال يف أو الجنوب يف وميلها عرضها
واألماكن األزمان بحسب الكائنات يف تأثرياتها تختلف األحوال هذه وكل ذلك، عكس أو
طرًفا نذكر ولكن — وجلَّ عزَّ — هللا إال عدَده يُحِيص ال كثريًا اختالًفا واألنواع واألجناس

منه.
تحت التي الكائنات جميع بأن — منه بُروح وإيَّانا هللا أيَّدك — أخي يا واعلم
يف املحفوظة األصول وهي واملعادن، والنبات الحيوانات وهي أجناس، ثالثة القمر فلك

صورتها. الَهيُوَىل
هي التي أعيانها فهي األشخاص وأما منها، املتفرِّعة أقسامها فهي األنواع وأما
النار هي: التي األربعة األركان فهي هيوالها وأما والسيالن، والفساد الكون يف دائمة
يف السارية الفلكية الكلية النفس فهي لها الفاعل الصانع وأما واألرض، واملاء والهواء
للصانع، كاألدوات فهي الكواكب وأما رها، ومصوِّ وباريها خاِلقها بإذن األفالك محيط

العليم. العزيز تقدير ذلك
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وتأثريات األربعة األركان يف الطبيعة أفعال اعتبار كيفية يف فصل (2)
القمر فلك تحت الكائنات املولدات النفوسويف

ونظرَت امُلُدن أسواق دخلت إذا بأنك — منه بُروح وإيَّانا هللا أيَّدك — أخي يا اعلم
املوضوعة الَهيُوَىل يف صنائعهم يعملون كيف ورأيتَهم البرشيني الصناع إىل رأسك بعينَْي
الطبيعية القوى إىل ذلك عند تنظر أن فينبغي العملية، الصنائع رسالة يف بيَّنَّا كما لهم
هي التي األركان يف السارية الفلكية الكلية النفس من منبثَّة جزئية نفوس هي التي
مصنوعاتها، هي التي واملعادن والنبات الحيوان أشخاص وإىل املوضوعة، كالَهيُوَىل لها
جوهر بصفاء وترى عقلك بنور تُبِرص فلعلك لها، كاألدوات هي التي الكواكب وإىل
ومنها وبها فيها أفعالها كيفية وتُعاِين األجسام، هذه يف السارية الروحانية القوى نفسك

منها. واحدة ألنها نفسك؛ ذلك عند فتعرف
الوعاء يف كاللَّبَن الفلك جوف يف األمهات هي التي األربعة األركان مثل بأن واعلم
من املجتمعة كالزبدة عنها والكائنات به، كاملخض األفالك محيط من الكواكب وحركات

لطائفها.
من واجتمع لها، الفلكية األشخاص تحريك من األركان ضت تمخَّ إذا أنه اعلم ثم
من قوة والساعة الوقت يف به ربطت البسائط عن وامتَاَز وَشَخص يشء زبدتها لطائف
والنار والهواء والبحر الرب من اليشء ذلك كان مكان أي يف الفلكية الكلية النفس قوى
بتلك لتعلُّقها القوى سائر عن وتمتاز القوة تلك وتشخص الزمان من كان وقت أي يف
ذلك وعند جزئية، نفًسا القوة تلك تُسمى ذلك فعند الجملة، بتلك واختصاصها الزبدة

معدنًا. أو نباتًا أو كان حيوانًا كائن حادث ألنها الجملة؛ تلك إىل اإلشارة تقع
أفق من طالعة درجة الساعة وتلك الوقت ذلك يكون أن من بد ال أنه أخي يا واعلم
الفلك شكل ويكون هناك، الزبدة تلك حدثت التي البقعة تلك أفق عىل الفلك من املرشق
والتحاويل املواليد زائجات يف األحكام أصحاب من يصور ما هيئة عىل الكواكب ومواضع
معها وتجذب الكواكب، سائر روحيات قوى القوة تلك إىل يُضاف ذلك فعند واملسائل،
ذلك أنواع أشخاص طباع يف ما بحسب قبولها ويكون لها، املشاِكلة املواد الزبدة تلك

معدنًا. أو نباتًا أو كان حيوانًا والخواص واألخالق األفعال من الجنس
يف واجتمعت الرجال دم زبدة هي التي اإلنسان نطفة جرت إذا أنه ذلك: أمثال
وخرجت البدن خلل يف متفرقة الدم أجزاء يف منبثَّة كانت بعدما الجماع حركة عند اإلحليل
من قوى والساعة الوقت يف بها ربطت هناك واستقرَّت الرحم يف وانصبَّْت اإلحليل من
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قوى من قًوى أيًضا هي التي النامية األجسام جميع يف السارية النباتية النفس قوى
النفس من منبثة قوة أيًضا هي والتي األربعة األركان جميع يف السارية الطبيعية النفس
معنى رسالة يف بيَّنَّا كما العالم، يف املوجودة األجسام جميع يف السارية الفلكية الكلية

كبري. إنسان والعاَلم صغري عاَلم اإلنسان إن الحكماء: قول

قًوى سبع النباتية للنفس أن يف فصل

والهاضمة واملاسكة الجاذبة وهي فعالة قًوى سبع النباتية للنفس أن أخي يا اعلم ثم
هو الرحم يف النطفة استقرار عند فعلها أول وأن رة، واملصوِّ والنامية والغاذية والدافعة

وهضمها. هناك لها وإمساكها الرحم إىل الطمث دم جذبها
وأدارته النطفة حول أخفته هناك إىل الدم القوة هذه جذبت إذا بأنه أخي يا اعلم ثم
ودم كاملحة النطفة حول ذلك عند فيكون ها، محِّ حول البيض بياض يدور كما عليها
فتسخن فتنضجها، الدم رطوبة تسخن النطفة حرارة إن ثم كالبياض، حولها الطمث
عند وتستويل األنفحة، من الحليب اللبن ينعقد كما علقة فتصري الرطوبة، تلك وتنعقد
روحانيات قوى بمشاركة تدبرياتها يف وتَبَقى ُزَحل، روحانيات قوى الجملة تلك عىل ذلك
كتب يف ذلك ذكر كما ساعة وعرشين سبعمائة يوًما ثالثني واحًدا شهًرا الكواكب سائر
نتكلم أن ملا دستوًرا ليكون طرًفا ذلك من نذكر أن ونريد طويل، برشح النجوم أحكام

بعد. فيما
الكواكب أعىل أنه أجل من لُزَحل صار إنما النطفة تدبري ابتداء بأن أخي يا واعلم
القوى ومنصبُّ الرشيفة الجواهر مكان هو الذي الكواكب فلك ييل مما فلًكا السيارة
واملالئكة العقلية القوى ومبدأ ة الَخريِّ األرواح ومستقر القدسية النفس ومعدن الروحانية
واألنباء والتأييد بالوحي املالئكة تنزل هناك ومن افة، الشفَّ ة النريِّ واألجرام املفكِّرة العالمة
وأنفس املؤمنني بأرواح يُعَرج وإليه الصالحة باألعمال يُصَعد هناك وإىل والربكات، والخري
أولئك وحسن والصالحني، والشهداء والصديقني النبيني من الصالحني عباده من األخيار

والقيامة. البعث رسالة يف بيَّنَّا كما رفيًقا،
وتزوَّد الدار، هذه من للرحلة واستعدَّ الجهالة، ورقدة الغفلة نوم من أخي يا فانتبه
الجزاء؛ بأحسن فتُجاَزى هناك إىل الصعود إىل ق توفَّ نفسك فلعل التقوى، الزاد خري فإن
يف بيَّنَّا كما ومستقرُّها، مرجعها يكون هناك وإىل العالم هذا إىل ُوُرودها هناك ِمن ألن

واألكوان. األدوار رسالة
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تلك فإن يوًما، ثالثني شهر تمام إىل لزحل التدبري دام ما بأنه أخي يا اعلم ثم
إليها جارية متمسكة جامدة بل ممتزجة، وال مختلطة غري بحالها باقية تكون العلقة
التدبري ويصري الثاني الشهر يدخل أن إىل طبيعته وثقل وسكونه زحل برد لغلبة املواد
تلك يف ذلك عند فيولد روحانيته، قوى عليها وتستويل زحل، فلك يتلو فلكه الذي للمشرتي
لتلك ويعرض الخلطان ويمتزج املاءان ويختلط مزاجها، ويعتدل وتسخن حرارة، العلقة
يف دامت ما حالها هذا تزال فال والنضج، والهضم واالرتعاش االختالج مثل حركة الجملة
ييل الذي للِمرِّيخ التدبري ويَصري الثالث الشهر يدخل ثم شهرين، تمام إىل ي امُلشَرتِ تدبري
وارتعاشها اختالجها ويشتد روحانيته قوى العلقة تلك عىل وتستويل الفلك، يف ي امُلشَرتِ
تتقلب تزال فال حمراء، مضغة العلقة تلك وتصري وسخونة حرارة فضل فيها ويتولد
للِمرِّيخ الكواكب سائر روحانيات قوى بمشاركة واالستحكام النضج من حال بعد حاًال
الكواكب رئيسة للشمس التدبري ويصري الرابع الشهر يدخل ثم أشهر، ثالثة تمام إىل

ثناؤه. جلَّ — الباري بإذن العالم وقلب الفلك وملكة

الرابع الشهر يف الجنني حال كيفية يف فصل (3)

للشمس، التدبري وصار النطفة مسقط من الرابع الشهر دخل إذا بأنه أخي يا واعلم
النفس فيها ورست الحياة روح فيها نفخت روحانياتها قوى املضغة عىل واستولت
العالم روح هي ونفسها الفلك يف الكواكب رئيسة هي الشمس ألن وذلك الحيوانية؛
الحيوانات مواليد عىل وخاصة القمر فلك دون التي الكائنات عىل املستولية وهي بأرسه
القلب جرم بمنزلة العالم يف جرمها أن وذلك اإلنس، بمواليد اختصاًصا وأشد الرحم ذوي
ورسيان الجسد، ومفاصل البدن أعضاء بمنزلة واألفالك الكواكب أجرام وسائر البدن يف
أعضاء يف السارية القلب من املنبثَّة الغريزة الحرارة كرسيان العالم يف روحانياتها قوى

البدن.
ذلك كل والخدم، واألعوان كالجنود لها فهي الكواكب روحانيات قوى سائر وأما
الخالقني. أحسن هللا فتبارك العليم العزيز تقدير وذلك — ثناؤه جلَّ — الباري بإذن

نورها إرشاق وشدة الربوج يف الكواكب حدود يف بمسريها أنها أخي يا اعلم ثم
القمر فلك تحت الذي والفساد الكون عاَلم إىل الفلك من تحطُّ روحانياتها قوى ورسيان
ألوانًا ودقيقة درجة يف ساعة يوم كل يف والربوج واألفالك الكواكب روحانيات قوى من
معرفته، كنه البرش فهم يبلغ ال أخرى وساعة آَخر يوم يف ما غري والتأثري التدبري من
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ووصفناه، أوضحناه ما عىل ودليًال قلناه ما عىل قياًسا ليكون طرًفا ذلك من نذكر ولكن
من برج من درجة يف الشمس تكون أن بد فال الرحم، يف نطفة سقطت إذا أنه وذلك
وقد الرابع، الربج آخر إىل النطفة مسقط من أشهر أربعة بمسريها بلغت فإذا األبراج
قد تكون بيتها إىل رشفها بني ما بمقدار املسافة من وهو الدور، ثلث الفلك من قطعت

واملائية. والهوائية والرتابية النارية الربوج طبائع استوفت
الجنني، بنية تركيب يف األربعة األركان من الطبائع اختلطت قد تكون ذلك وعند
وركبت العظام، أشكال وظهرت الخلقة، وأنشئت الصورة، وانتقشت املزاج، واعتدل
اللحم، خلل يف العروق وامتدَّت املفاصل، عىل األعصاب ِت والتفَّ الرتكيب، وتهندم املفاصل،

مخلَّقة. وغري مخلَّقة البنية وظهرت

الخامس الشهر يف الجنني كيفية يف فصل (4)

ى املسمَّ الخامس الربج إىل الشمس وسارت الخامس الشهر دخل إذا بأنه أخي يا اعلم
للزهرة التدبري وصار النطفة، مسقط يوم فيه كان الذي للربج طبيعته املوافق الولد بيت
روحانياتها قوى املخلَّقة عىل واستوىل والتصاوير، النقش وصاحبة األصغر الساعد
العينني، رسم واستبان األعضاء، صورة وظهرت البنية، واستكملت الِخْلقة، استتمت
ولكن املفاصل، وتميزت السبيلني، ومجرى األذنني وثقب الفم وانفتح املنخران، وانشق
إىل مجموعتان ركبتاه رصة يف مرصور كأنه منقبًضا ا منضمٍّ مجموًعا يكون الجنني
اه وكفَّ ركبتيه، وعىل ذقنه عىل رأسه منكس وهو حقويه، إىل ان منضمَّ ومرفقاه صدره

محزون. نائم شبه وهو يْه، خدَّ عىل
هو بما يحس ال ولكنه أحواله، وضعف مكاِنه لِضيق لرحمتَه أخي يا رأيتَه فلو
تمتص ه أمِّ ة بُرسَّ متصلة ته ُرسَّ وتكون بهم، ولطًفا بخلقه — تعاىل — هللا من رفًقا فيه
أنثى كان وإن أمه، ظهر ييل مما ذكًرا كان إن وجهه ويكون الوالدة، يوم إىل منها الغذاء

ذلك. فعكس
الغفلة نوم من تنتبه نفسك فلعل ذكرنا، فيما وتفكَّر الفعل هذا يف أخي يا فانظر
مصنوعاته، رأِسك بعينَْي رأيَت كما الحكيم الصانع هذا قلبك بعني فرتى الجهالة، ورقدة

يعلمون. ال الذين سبيل تتبع وال
الغنم مثل املذكورة املدة هذه يف تتوالد الحيوانات من كثريًا بأن أخي يا واعلم

. والَكدَّ الحمل يحتمل ال حيوان وكل السباع وبعض والظباء
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ألغراض عرش اثني أو عرشة أو وتسعة أشهر ستة تمام إىل والدتها ر يتأخَّ ما ومنها
الغرض ما الرسالة هذه من آَخر فصل يف نذكر ونحن الحيوان، رسالة يف بيَّنَّاها قد أخرى
التاسع. الشهر إىل الرحم يف الجنني ومكث أشهر ثمانية تمام إىل اإلنسان والدة تأخري يف

السادس الشهر يف الجنني حال كيفية يف فصل (5)

قوى عليه وتستويل لُعَطارد، التدبري يصري السادس الشهر دخول عند أنه اعلم ثم
ويبسط يديه ويمد برجليه ويركض الرحم يف الجنني ذلك عند فيتحرك روحانياته،
منخريه من ويتنفس شفتيه ويحرك فاه ويفتح بمكانه ويحس ويضطرب جوارحه
يستيقظ، وتارًة ينام وتارًة يسكن وتارًة متحرًكا تارًة فيكون فيه، يف لسانه ويدير
التدبري ويصري السابع، الشهر ويدخل السادس الشهر يتم أن إىل دأبه ذلك يزال فال
وتنتصب جثته وتسمن حينئٍذ الجنني لحم فريبو روحانياته قوى عليه وتستويل للقمر،
ويطلب مكانه، بضيق ويحس حركته وتقوى مفاصله وتصلب أعضاؤه وتشتد قامته
رشحها يطول بأسباب النجوم أحكام يوجب بما ذلك له ُقدِّر فإن والخروج، التنقل
هناك بقي وإن ر، وُعمِّ وتربَّى عاش كامًال الجنني وكان الطبيعي، املجرى عىل وخروجها
الرأس من ُزَحل إىل التدبري ويرجع املوت بيت الشمس وتدخل الثامن الشهر يدخل أن إىل
وقلة والنوم الربد عليه وغلب وسكون ثقل للجنني عرض روحانياته قوى عليه فتستويل
كان وربما العمر، قليل الحركة ثقيل النشوء بَِطيء كان الشهر هذا يف ولد فإن الحركة،
واألسفار النقلة بيت التاسع الربج إىل الشمس وانتقلت التاسع الشهر دخل وإذا ميتًا،
املزاج واعتدل روحانياته قوى عليه واستولت األكرب السعد ي امُلشَرتِ إىل التدبري ورجع
قد تكون الشمس ألن الجسد؛ يف الحيوانية النفس أفعال ظهرت الحياة روح وقويت
الثمانية يف مرتني والرتابية والهوائية واملائية النارية املثلثات الربوج طبائع استوفت

األشهر.
ما مقدار املسافة وهذه درجة، وأربعني مائتني الربوج فلك يف الشمس سارت وقد
هذه يف أيًضا وتكون واحدة، طبيعة يف املتفقني بيتها من التاسع رشفها إىل بيتها بني
بمسري مرتني الفلك من املنحطة الكواكب روحانيات قوى الجنني طبيعة َقِبَلْت قد املدة
تقدم كما التاسع، الربج إىل ومرة الخامس الربج إىل مرة املثلثات الربوج يف الشمس
أن إىل للشمس يبقى الذي ويكون الفصل، هذا بعد نبني كما أخرى مرة ويبقى ذكرها،
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درجة وعرشين ومائة أبراج أربعة النطفة مسقط وقت فيها كانت التي الدرجة إىل تعود
الدور. تمام إىل

الذي سنة درجة لكل الدنيا يف العمر استأنف أشهر ثمانية بعد الجنني خرج فإذا
كانت التي الدرجة إىل تعود أن إىل للشمس بقي الذي املقدار وهو الطبيعي العمر هو
ويكمل. يتم حتى ثالثة مرة الربوج طبائع اإلنسان ليستويف النطفة مسقط يوم فيها

مذكورة وهي رشحها، يطول وعلل فألسباب املقدار هذا وينقصعن يزيد الذي وأما
رسالة يف ذلك من طرًفا ذكرنا وقد املواليد، وأعمار األجنة ومكث النجوم أحكام كتاب يف

وصفنا. ما عىل دليًال ليكون طرًفا ذلك من نذكر ولكن واملعلوالت، العلل
وأْدَونها الحاالت أنقص من تبتدئ القمر فلك تحت التي الكائنات بأن أخي يا واعلم
تقبل ال طبيعتها ألن واألوقات؛ الزمان مر يف ذلك ويكون وأفضلها، ها أتمِّ إىل ية مرتقِّ
املتعلم يقبل كما التدريج عىل يشء بعد شيئًا ولكن واحدة، دفعة فلكية أشخاص َفيْض

الحاذق. األستاذ من الذكي
دائم يف األرض مركز نحو متصلة األفالك محيط من الكواكب فيضات بأن واعلم
أفالكها من مواضعها بحسب وذلك األشكال، متغايرة األلوان مفننة ولكنها األوقات،

الفصل. هذا بعد نبني كما وحدودها الربوج فلك من وموازاتها
من كائن لكل جعلت قد الربانية والعناية اإللهية الحكمة بأن أخي يا واعلم
ذلك يكون أو مقدًرا معلوًما والبقاء الوجود من مقداًرا القمر فلك تحت املوجودات
الطبيعة، ماهية رسالة يف منه طرًفا بينَّا كما الفلكية، األشخاص من شخص دور بمقدار
نطفة أن وذلك اإلنسانية، األشخاص من واحًدا مثاًال هنا ها أيًضا ذلك من نذكر ولكن
أربعة اإلنسانية صورة تقبل أن إىل الطبيعي مكثها فإن الرحم يف سقطت إذا اإلنسان
بمسريها وتستويف درجة، وعرشين مائة أبراج أربعة الشمس تسري ما بمقدار أشهر
أشهر أربعة الوالدة يوم إىل الجنني يبقى ذلك فعند واحدة، مرة واملثلثات الربوج طبائع
بمسريها وتستويف درجة، وعرشين مائة أبراج أربعة الشمس تسري ما مقدار وهو أَُخر،
فيها كانت التي الدرجة إىل تعود أن لها يبقى وبذلك أخرى، مرة املثلثات الربوج طبائع
مائة الدنيا يف الطبيعي العمر املولود فيستويف درجة، وعرشين مائة النطفة مسقط يوم

سنة. للشمس بقيت درجة لكل سنة وعرشون
قوى وتأثريات الكواكب أفعال بأن — منه بُروح وإيَّانا هللا أيَّدك — أخي يا واعلم
وتكوين الجسد بنية تأسيس إىل مرصوفة تكون األول األشهر األربعة يف روحانياتها
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القلب مثل الجسد من عضو لكل أن وذلك النباتية، النفس قوى ورسيان املختلفة أعضائه
والعضالت والعظام واألعصاب والعروق واألمعاء والطحال والرئة واملعدة والدماغ والكبد
أخالط ولرتكيبه تركيب خلقة ولكل آخر، لعضو ما خالف خلقة شاكلها وما والجلد واملخ
الحرارة من الكيفية ويف الكمية، يف مختلفة طبائع األمزجة ولتلك أمزجة، األخالط ولتلك
بتطويل، الترشيح كتاب يف ذلك ذكر كما لآلخر ما خالف واليبوسة والرطوبة والربودة
يف ذلك من طرًفا ذكرنا وقد قواها، ودرجات األغذية طبائع كتاب يف ذلك ذكرنا وكما
كما آخر عضو يف ما خالف طبيعي فعل عضو كل يف النباتية وللنفس النبات، رسالة

الجزئية. األنفس نشوء رسالة يف بيَّنَّا

أشهر أربعة يف يتم أعضائه وتركيب الجسد بنية أن يف فصل (6)

الشمس ألن األشهر؛ األربعة هذه يف يتم أعضائه وتركيب الجسد بنية أن أخي يا اعلم
طبائع حطَّْت قد تكون املثلثات أبراج أربعة يف بمسريها املدة هذه يف العاَلم ُروح هي التي
قد وتكون القمر، فلك دون الذي والفساد الكون عالم إىل األفالك محيط من األبراج تلك
مراكزها، يف وركزت الجسد، بنية يف األرض فوق التي الكواكب روحانيات قوى ْت َرسَ
تكون األشهر األربعة هذه يف أن أيًضا أخرى وعلة الروحانيات، أفعال رسالة يف بيَّنَّا كما
مسقط يوم وذلك الفاعلة، الطبيعة إليه تحتاج ما الجسد بنية مادة من اجتمعت قد
يف البدن خارج إىل تدفعها كانت الطبيعة ألن مجتمعة؛ هناك املادة تلك تكون إذ النطفة؛
كما نفسها إىل املادة تلك ذلك عند جذبت الرحم يف النطفة استقرَِّت فإذا الحيض، أيام
إىل الحديد املغناطيس حجر يجذب وكما نفسها، إىل بالفتيلة الدهن الرساج نار تجذب
ثم ها، محِّ حول البيضة بياض يحفُّ كما النطفة حول حفَّ الدم ذلك حصل فإذا نفسه،
أول وهو الحليب، باللبن األنفحة تفعل كما وتجمده الدم ذلك تسخن النطفة حرارة إن
يف الصورة إمساك أفعاله ة خاصَّ ِمن ألن النطفة؛ يف ُزَحل روحانيات قوى من يكون فعل

والثبات. والسكون الَهيُوَىل
تتميم إىل مرصوفة فتكون الثانية األشهر األربعة يف الربوج من الكواكب تأثريات وأما
ويُمِكنها الحيوانية، النفس قوى فيها ترسي لكيما األعضاء ِخْلقة وإحكام الجسد بنية

أفعالها. إظهار
القوى تلك تحطُّ األَُخر املثلثات األبراج يف بمسريها املدة هذه يف الشمس أن وذلك
ونقلت الحيوانية، النفس قوى فيها رست الخلقة واستحكمت البنية ِت تمَّ فإذا أُخَرى، مرة
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لكيما سنني أربع آَخر تدبريًا به واستوفت العالم، هذا فسحة إىل الرحم من الجملة تلك
أفعالها وتَظَهر الناطقة القوى فيها ترسي أن ويمكن الصورة، وتستحكم البنية، تكمل
وأحكام املولود تربية إىل وأفعالها تأثرياتها ترصف الروحانية القوات تلك أن وذلك فيها،
عن بالعبارة املولود لسان وينطلق الناطقة النفس ترد ثم محسوساتها الحواس إدراك

وتمييزها. املحسوسات تلك معاني

ثالثة وال شهرين يف تأثرياتها تفعل أن يمكن ال الكواكب أن يف فصل (7)

وال شهرين يف والتأثريات األفعال هذه الكواكب هذه تفعل أن يمكن ال أنه أخي يا واعلم
البرش مصنوعات من محسوًسا مثًال لذلك ونرضب بيَّنَّا، كما اآلن عليه هي ما إىل ثالثة

الطبيعة. مصنوعات يُتصوَّر كيما
تأسيس يف ما مدة وأفعاَله تَه همَّ أوًال يرصف فإنه دار، بناء أراد إذا البناء أن ذلك
رسم أوًال ليتبنيَّ البيوت وتسقيف األبراج وعقد األعمدة وإقامة الحيطان ورفع البناء
يرصف ثم وإيجادها، الدار تكوين مدة وهذه واملجالس، واملمرات البيوت ويتمم الدار
وتزيني البازير ونصب والشبابيك األبواب تعليق من تتميمها يف ذلك بعد وتدبريه عنايته
ثم التتميم، من شاكلها وما والنقوش، السقوف وتزويق الحيطان، وتجصيص السطوح
األموال من الخزائن وتُمأل الستور وتُعلَّق تُفَرش أن وهو الدار، كمال ذلك بعد يبقى

حني. إىل ويتمتع الدار رب ويسكنها واألثاث،
مسقط يوم من معه النفس واقرتان اإلنسان جسد تركيب أمر أخي يا يجري فهكذا
يف ويدفن الجسد النفس تفارق أن وهو الجسد، يموت يوم إىل بها النفس وتعلق النطفة
يف بيَّنَّا كما الفلكية األشخاص تلك أدوار من واحد َدْور بمقدار هي املدة وهذه الرتاب،

واألكوان. األدوار رسالة
التي والربوج واألفالك الكواكب هذه أن تظن أو تتوهم أن أخي يا لك ينبغي فال
ثناؤه جلَّ — للباري وأدوات آالت هي اإلنساني الجسد تركيب يف وتأثرياتها أفعالها ذكرنا
هي النفس وهذه الفلكية، الكلية للنفس وأدوات آالت هي إنما بل اإلنسان، بها يخلق —
املقرَّبني: مالئكته من َمَلك هو الذي الكيل بالعقل أيَّدها فقد — تعاىل — للباري ُمطيع عبٌد
ِلَمْن َويَْستَْغِفُروَن ِبِه َويُْؤِمنُوَن َربِِّهْم ِبَحْمِد يَُسبُِّحوَن َحْوَلُه َوَمْن اْلَعْرَش يَْحِملُوَن «الَِّذيَن
أخي يا وستعلم وآله، عليه هللا صىل محمد نبيه لسان عىل كتابه يف ذكر كما اْألَْرِض»، ِيف
رقدة من واستيقظَت الغفلة، نوم من لنفسك انتبهَت إذا واملرامي األرسار هذه حقيقة
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القيامة، يوم بعثَت إذا اإللهية العلوم يف وارتَْضَت الربانية، املعارف يف وارتفعَت الجهالة،
والشهداء والصديقني النبيني مع األعراف جبل عىل ووقفَت العاملني، رب ملكوت وشاهدَت

رفيًقا. أولئك وحسن والصالحني
من طرًفا نذكر أن فنزيد مجمًال النطفة يف الكواكب تأثري ذكر من فرغنا قد وإذ

وحدودها. بعض بيوت يف بعضها كان إذا أفعالها يف وتردادها شهر كل يف تأثرياتها
املوجودات الفلكية لألشخاص بأن — منه بُروح وإيَّانا هللا أيَّدك — أخي يا واعلم
مختلفة تأثريات منها جنس كل ويف واملعادن، والنبات الحيوان من القمر فلك تحت التي
أماكنها بحسب مفننة تأثريات األجناس تلك من نوع ولكل منها، نوع كل قبول بحسب
قبولها بحسب متباينة تأثريات األنواع تلك أشخاص من شخص كل يف ولها املختلفة،
ُكنَْه البرش فهم يبلغ وال بعًضا، بعضها يُشِبه ال أعمارها طول يف مختلفة أزمان يف
قياًسا ليكون واحًدا مثاًال منها نذكر ولكن — تعاىل — هللا إال يعلمها وال معرفتها،
يوم من فيه تأثرياتها فنون ونذكر واحد، إنسان شخص من املثال ونجعل الباقية، عىل
يطول، رشحها كان إذ مجمًال؛ ذكًرا أشهر تسعة مدة الوالدة يوم إىل النطفة تسقط
آِخر وهو يموت، يوم إىل الوالدة يوم من فيه تأثرياتها فنون يف آَخر فصًال نذكر ثم
الكائنات من املواليد سائر عىل قياًسا ليكون وجيز؛ بقول سنة سنة الطبيعي العمر
تأثريات بأن — منه بُروح وإيَّانا هللا أيَّدك — أخي يا اعلم فنقول: القمر، فلك تحت
يف أحوالها اختالف جهة من منها تارًة شتَّى جهات من الكائنات يف تختلف الكواكب
وتارًة الحضيض، إىل هناك من النزول جهة من أو أوجاتها، إىل الصعود من أفالكها
من الشمس إىل نسبتها جهة من وتارًة والشمال، الجنوب يف وامليل العرض جهة من
موازنة يف كونها جهة من وتارًة والوقوف، واالستقامة والرجوع والتغريب الترشيق
يف منها وانحرافاتها األرض لبقاع مسامتها اختالف جهة من وتارًة ببعض، بعضها
والربيع والصيف الشتاء اختالف جهة من وتارًة عنها، يزول ما أو يليها وما األوتاد
يعرف ذلك، شاكل وما وأواخرها الشهور وأوائل وساعاتهما والنهار، والليل والخريف

امَلَجْسطي. أهل األحوال هذه اختالف
عىل يتكلمون الذين األحكام أصحاب فيعرفها األحوال هذه يف تأثرياتها اختالف وأما

املواليد. أحكام
السفلية، األشخاص هذه إىل الفلكية األشخاص قوى وصول كيفية معرفة وأما
أفعال رسالة يف منها طرًفا بيَّنَّا وقد النفس، علم يف الناظرون الربانيون فيعلمها

الروحانيات.
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الكواكب تأثريات كيفية يف فصل (8)

النسبة عىل بعض من بعضها موضوعة كانت ملا الفلكية األشخاص هذه أن أخي يا واعلم
أبعاد نسبة واآلَخر بعض، عند بعضها أعظام نسبة أحدها أنواع ثالثة من املوسيقية
رسعة يف حركاتها نسبة الثالث وكذلك األربعة، األركان ومن بعض، من بعضها مراكزها
الفصل يف ذكرها تقدَّم التي املختلفة الحاالت تلك لها عرَضْت إذا ذلك أْجل فِمن وإبطاء،
النسبة اختالف بحسب الكائنات يف تأثرياتها تختلف ذلك فعند مناسباتها، اختلفْت األول
وغلظها ودقتها وقرصها األوتار طول عند ونغماتها املوسيقى أصوات تختلف كما
املستمعني نفوس يف تأثرياتها ذلك عند فتختلف وإبطائها، املرضاب حركات ورسعة
املوسيقى. رسالة يف ذلك من طرًفا بيَّنَّا كما وأخالقهم وآرائهم طبائعهم اختالف بحسب

القمر فلك دون التي املوجودات أن يف فصل

القمر فلك دون التي املوجودات بأن — منه بُروح وإيَّانا هللا أيَّدك — أخي يا واعلم
قبول اختلف مختلفة جواهرها كانت ملا ولكن الكواكب، تأثريات لقبول موضوعة كلها
كلَّها يجمعها ولكن — ثناؤه جلَّ — هللا إال عدَدها يُحِيص ال األنواع كثرية وهي تأثرياتها،
األربعة األركان أجسام هي فالجسمانية روحانية، وجواهر جسمانية جواهر جنسان:
نفوس هي الحيوانية والجواهر والحيوان، والنبات املعادن من منها الكائنات ومولداتها

أجمع. الحيوانات

الكواكب تأثريات فنون يف فصل

هللا إال عددها يحيص ال كثرية األجسام هذه يف الكواكب تأثريات فنون بأن أخي يا واعلم
العلوية، اآلثار رسالة يف وطرًفا الطبيعة، رسالة يف منها طرًفا ذكرنا وقد — وجلَّ عزَّ —
هذه يف نذكر أن ونريد واألدوار، األكوان رسالة يف وطرًفا الحيوانات، رسالة يف وطرًفا
طبع يف أو جسده بنية مزاج يف أما اإلنسان، يخص مما تأثرياتها من طرًفا الرسالة
فإنها وطباعها، النفوس أخالق تختلف علة وألي التأثريات، تلك تكون كيف نفسه أخالق
أن ونريد دالالتها، وألطف أرسارها، وأدق أفعالها، وأرشف الكواكب، تأثريات أعجب من
خواصَّ نذكر أن أوًال نحتاج ولكن وصفنا، ما ويُفَهم قلنا، ما ليتضح منها طرًفا نرشح
أخي يا اعلم فنقول: دالالتها وعجائب تأثرياتها كيفية نذكر ثم وأعراضوحداتها، ِطبَاعها

310



عرشة الحادية الرسالة

ألمر جعله قد الباري فإن الفلك يف كوكب كل بأن — منه بُروح وإيَّانا هللا أيَّدك —
من لتنبثَّ — ثناؤه جلَّ — هللا خلقه والوقوف، الثبات كوكب هو فُزَحل أقىص، ولغرض
وبقائها وثباتها الَهيُوَىل يف الصور إلمساك املوجودات يف فتَِرسي الروحانية، القوى جرمه
ِخْلقة وثبتت الَهيُوَىل، يف صورة تماسكت ملا الفلك يف وكونه ُزَحل وجود ولوال ودوامها،
وصفنا ما وحقيقة قلنا ما صحة يَعِرف واضمحلَّْت، وذابْت سالْت إال عني طرفة مادة يف
العالم، نظام وكيفية املوجودات بحقائق العارفون الهيئات علم يف الراسخون العلماء

الخلقة. أرسار وماهية
فإذا قبل، وصفنا كما النطفة مسقط من األول الشهر دليل زحل بأن أخي يا واعلم
هللا بإذن العارضة اآلفات من النطفة تلك سلمت املذمومة واألحوال املناحس سليم كان

بالعكس. كان ذلك بخالف كان فإذا النطفة، لتلك الحامل حكم وهكذا تعاىل،
من نفسه حدِّ يف سريه يف مستقيًما فلكه يف صاعًدا زحل كان متى أنه ذلك: مثال
حملُها، عليها خفيف بطنها، أعىل إىل مرتفعة تكون النطفة تلك فإن والدرجة، الربج

واألعالل. األوجاع من سليمة
السالمة مستقيمة بربها الظن حسنة بحملها فرحانة كانت ي امُلشَرتِ حدِّ يف كان وإن

والتمام.
كان وإن أمورها، يف مستعجلة أعمالها يف نشيطة تكون امِلرِّيخ حد يف كان وإن
ُعَطارد حد يف كان وإن بوالدتها، مستبرشة بحملها مرسورة املرأة تكون الزَُّهرة حد يف

شهورها. أليام حاسبة حملها بوقت عارفة تكون فإنها
بخالف األمر كان أحواله يف مذموًما مسريه يف راجًعا فلكه يف هابًطا زحل كان وإن
وهو — وجلَّ عزَّ — هللا بإذن للمشرتي التدبري فيصري الثاني الشهر يدخل ثم وصفنا، ما
املوجودات، يف والرتتيب النظام وسبب الكائنات، يف املزاج صحة وعلة االعتدال، كوكب
والتَُّقى والورع والدين والفقه والروية والعلم والتمييز والفهم اإلنسان يف العقل دليل وهو

الدين. يف املحمودة الخصال من هذه شاكل وما والزهد، ة والعفَّ واإلنصاف والعدل
وإجرائه الرشيعة وضعه يف الناموس صاحب إليها يحتاج خصلة كل وبالجملة
والفقهاء والعلماء واألئمة الخلفاء من وأنصاره أتباعه إليه يحتاج وما امللة، يف السنة
والة من فيه ويعاون الناموس يف يخدم َمن كل وبالجملة اد، والزُّهَّ والُعبَّاد والقضاة

والرشيعة. الدين وحكام األمور
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يف انعجن أحواله يف محموًدا سريه يف مستقيًما فلكه يف صاعًدا امُلشَرتِي كان فإذا
هذه قبول الجملة تلك يف وانغرس املزاج، ذلك يف وانطبع الرحم، يف املجتمعة املادة تلك

والكمال. التمام لها هللا قدَّر إن ذكُرها، املقدَّم الخصال
كلها الخصال تلك تكون والدرجة الربوج من نفِسه حدِّ يف امُلشَرتِي كان فإن
نفسه وتكون الناموس، وأحكام والرشيعة الدين أمور إىل نفِسه ة بِهمَّ مرصوفة وأحوالها
هللا، إىل الناس ويدعو النبوة، شبه بالحكمة فيتكلم املالئكة، من بَمَلك أو ربِّها من ملهمة

اآلخرة. الدار وإىل
بالعالمة يأتي العلم غائص الغور بعيد املولود يكون ُزَحل حدِّ يف امُلشَرتِي كان وإن

واملعجزات.
والجالدة. والغلبة والقوة بالقهر ذلك يكون امِلرِّيخ حد يف كان وإن

الحسنة. واملوعظة واللني بالرفق للناس دعاؤه يكون الزَُّهرة حد يف كان وإن
وتكون والجدال، والخصومة والحجاج الكالم ذلك يكون ُعَطارد حد يف كان وإن
امُلشَرتِي كان متى السداد عىل جارية ومقبولة وصوابًا ا حقٍّ أكثرها أو كلها الخصال هذه

أوقاته. تقاسيم يف الكواكب من يُشاركه َوَمن ومثلثته، بيته رب من مقبوًال
وأكثره ذلك يكون حظوظه أرباب من موضعه يف مقبول غري امُلشَرتِي كان فإن
أحكام أصحاب ذكرنا ما وصحة قلنا ما صدق ويعرف ومخاريق، وتمويه وعكس بِحيَل

منهم. العلم يف والراسخون النجوم
يف مذموًما مسريه يف راجًعا أو فلكه يف هابًطا الثاني الشهر يف امُلشَرتِي كان وإن
إال األمور من يشء يف يفكر ال بليًدا الفهم قليل الذهن بَِطيء يكون املولود فإن أحواله،
والنكاح، والرشب األكل إال تعرف ال البهيمة مثل بحواسه، يبارشه أو ويسمع، يََرى ما
يُعلَّم ما إال الغافلني، من اآلخرة أمر عن ويكون الدنيا، الحياة يف املعاش بأمر يتعلَّق أو

وتسليًما. وإيمانًا تقليًدا ن ويُلقَّ
واإلسخان الحرارة ينبوع وهو للِمرِّيخ، التدبري ويصري الثالث الشهر يدخل ثم
واألنفة والتشمري والبسالة والصالبة والجسارة الشجاعة دليل وهو الكائنات، يف والنضج
الجيوش قادة إليه يحتاج مما والطباع واألخالق الخصال من شاكلها وما والحمية

ويعارشهم. ويخدمهم يتبعهم وَمن الحروب وأصحاب
تلك يف انعجن أحواله يف محموًدا سريه يف مستقيًما فلكه يف صاعًدا امِلرِّيخ كان فإن
إْن الخصال، لهذه والقبول التهيؤ الجملة تلك يف وانغرس املزاج، ذلك يف وانطبع املادة،

والكمال. التمام لها هللا قدَّر
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واألخالق الخصال تلك تكون والدرجة الربج من نفسه حدِّ يف امِلرِّيخ كان فإن
وطلب األقران ومبارشة واملبارزة والحروب القتال إىل نفسه ة بِهمَّ أكثرها أو مرصوفة

له. واإلذعان للغري االنقياد من واألنفة بالقهر الغلبة
تلك وظهرت قوتاهما، واتحدت مزاجهما اختلط ُزَحل حدِّ يف امِلرِّيخ كان وإن
الحقد مع العجلة وقلة والتوقف والصرب واألناة بالتثبُّت صاحبها من امِلرِّيخية الخصال

والفرار. العار من واألنفة والحيلة واملكر والغضب
وظهرت قوتاهما، واتحدت مزاجهما، اختلط ي امُلشَرتِ حدِّ يف امِلرِّيخ كان وإن
العدل وطلب اإلقدام بمواقع ومعرفة وروية بعقل والخصال واألخالق القوى تلك أفعال

والظلم. الغدر عن والكفِّ واإلنصاف
األمر ذلك ويكون قوتاهما، واتحدت مزاجهما، اختلط الزَُّهرة حد يف امِلرِّيخ كان وإن
والتعرُّض واملباهاة والخيالء واالفتخار والحمية والحرم النساء وعرشة الشهوات سبب

للتلف.
تلك وظهرت قوتاهما، واتحدت مزاجهما، اختلط ُعَطارد حدِّ يف امِلرِّيخ كان وإن

لحيلة. وإصابة حركة ورسعة وحقد ومراوغة وفطنة وأدب بدهاء الخصال
ذلك كان أحواله يف منحوًسا أو سريه يف راجًعا أو فلكه يف هابًطا امِلرِّيخ كان وإن
والصبيان. كالنساء والهوان للذل محتمًال الهمة صغري النفس ذليل مهانًا جبانًا املولود
هي التي — تعاىل — هللا بإذن للشمس التدبري ويصري الرابع الشهر يدخل ثم
املنبثَّة العالم روح ومقر واإلرشاق الضياء وفائض النور وينبوع الفلك قلب األعظم النَّريِّ
للُمْلك دليل أجمع وهي املوجودات يف السارية الفلكية الكلية النفس قوى جرمها من
والقوة والجالل والعظمة والسلطان والعز الهمة وعلو النفس وكرب اإلنسان، يف والرياسة

والسياسة. والتدبري والشدة
تدبريهم يف وأتباعهم والرؤساء امللوك إليها يحتاج وُخلُق خصلة كل وبالجملة
من بريَّة أَْوِجها أو رشفها أو بيتها يف كانت أو فلكها يف صاعدة كانت فإذا وسياستهم،
طبع يف وانغرس املزاج، ذلك يف وانطبع املادة، تلك يف انعجن املذمومة واألحوال املناحس
الهمة. وعلو النفس وكرب الرياسة محبة والكمال بالتمام لها هللا قدَّر إْن الجملة، تلك

قوتهما واتحدت طبيعتهما، وامتزجت والدرجة، الربج من ُزَحل حدِّ يف كان وإن
صابًرا العزيمة، شديد الجأش، رابط ة، الِهمَّ عاِيلَ البنية، قويَّ النفس، كبري املولود كان
األمور، يف حازًما الرأي، ثابت يعلم، ملا حافًظا يَمِلك، بما ًكا متمسِّ الَغْور، بعيَد األعمال، يف

والخصال. والطباع األخالق من ذلك شاكل وما
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إْن املولود كان قوتهما واتحدت طبيعتهما، وامتزجت ي، امُلشَرتِ حدِّ يف كانت وإن
فضائل وهي جميًعا، والنبوة امُلْلك خصال لقبول النفس متهيِّئ والكمال التمام له هللا قدَّر

اإللهية. والعلوم الربانية واملعارف امللكية واألخالق اإلنسانية
استئناف عند لها أوتاد بأحد أو القران بطابع أو القران لربج مولوده انفكَّ وإن
الزمان. ذلك يف للناس واإلمام الدور ذلك يف املبعوث النبي املولود ذلك كان األدوار أحد
من يبعث أمة أي وإىل يكون لغة بأي وكتابه ومعجزاته وآياته مبعثه كيفية فأما
فيحتاج أحوالهم، وترصف أمته وسرية سنته ومفروضات رشيعته أحكام وكيف الناس،

األلوف. وأدوار القرانات كتب يف أكثره أو مذكور وهو طويل، رشح إىل
وصار قوتاهما، واتحدت طبيعتاهما، امتزجت امِلرِّيخ حدِّ يف الشمس كانت فإن
حياته أيام يف تأثرياتهما لقبول متهيئة طبيعتهما من ممتزجة نفسه وأخالق املولود طبع

عمره. وطول
واتحدت طباعهما امتزجت وُعَطارد الزَُّهرة حد يف كانت إذا القياس هذا وعىل
من وممتزجة مركبة وأخالقه تأثرياتهما لقبول متهيئة املولود نفس وصارت قواهما،

رشحه. يطول مما وتأثرياتهما طباعهما
ذكرنا ما وحقيقة قلنا ما صحة ويَعِرف التحاويل، أحكام كتب يف مذكور وبعضها

العلم. هذا عن والباحثون الكتب تلك يف الناظرون
عىل كانت أو الفلك يف أحوالها صالح من وصفنا ما خالف عىل الشمس كانت وإن
واألخالق اإلنسانية للفضائل القبول قليل والهمة النفس صغري املولود كان األدون النسبة

الربوبية. والهمم اإللهية والعلوم الربانية واملعارف امللكية
والشكل، والتصاوير النقش دليل للزهرة التدبري ويصري الخامس الشهر يدخل ثم
والطبيعة، والعيش، والبهجة، والجمال، والزينة، والُحْسن، والتِّيه، والغنج، ، والدلِّ

والغبطة. والرسور، واللذَّة، والشهوات،
الدنيا يف أجلها ومن العمر، وطول والبقاء الحياة تريد وفضيلة خصلة كل وبالجملة

جميًعا. واآلخرة
انعجن أحوالها يف محمودة مسريها يف مستقيمة فلكها يف صاعدة الزَُّهرة كانت فإن
الخصال هذه َمَحبَّة الجملة تلك يف وانغرس املزاج، ذلك يف وانطبع هللا، بإذن املادة تلك يف

ونهاية. غاية يف وشهوتها
مشوبة اللون، درية بيضاء الجسد صورة كانت الربج من وجهها يف كانت فإن
املنظر حلو العينني، حسن املنظر جميل وغنجه، الشعر جعدة فيه صفرة، أو بحمرة
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مدور الحاجبني، صغري الوجه، مكلثم البياض، من أكثر سوادها والعني، الوجه صحيح
الساقني، غليظ األصابع، قصري الخدين، لحم كثري الشفتني، دقيق العنق، حسن الرأس،

وأشهل. أكحل البرشة، دقيق القامة، ربع
األخالق حسن الروح خفيف الجملة مقبول املولود كان أيًضا حدها يف كانت وإن

املعاملة. جيد العرشة حسن الطبع جيد
الشفتني غليظ الجسد صورة كانت والدرجة الربج من زحل وجه يف كانت وإن
املنظر هيوب البنية قوي الرجلني مشقق األسنان مختلف الشعر جعد العينني ضخم
تكن وإن الشكل، أو الحركة أو اللون أو بالكرب أو بالصغر األخرى خالف عينيه إحدى
ثابت واملحبة العشق شديد املولود يكون والدرجة الربج، من زحل حد يف أيًضا الزَُّهرة

صبوًرا. لنفسه ضابًطا والخيانة، الغدر قليل وأمانة، وعهد وفاء ذا املودة،
املزاج معتدلة تكون الجسد بنية فإن والدرجة، الربج من امُلشَرتِي وجه يف كان وإن
الحدقة العينني عظيم السمرة إىل اللون أبيض الشمائل حلو ويكون األعضاء، متناسبة
والقد اللحم معتدل األرنبة غليظ الوجنتني ناتئ الهيئة حسن اللحية كثَّ الشعر أدكن

الوجه. متهلل البرشة نظيف والقامة
واتحدت طبيعتهما وامتزجت والدرجة الربج من امُلشَرتِي حد يف أيًضا كانت وإن
حسن السرية عادل الخصال محمود األخالق حسن بالطبع ًا خريِّ املولود كان قوتهما
املذهب مستقيم االعتقاد صحيح أديبًا وربما املودة، يف صادًقا املعاملة يف متصًفا العرشة

املالئكة. أخالق مثل
نقصت أحوالها مختلفة أو مسريها يف راجعة أو فلكها يف هابطة الزَُّهرة كانت فإن

والتحاويل. واملواليد األحكام كتب يف مذكورة رشحها يطول ألسباب سعادته
والحسِّ واملعارف العلوم صاحب لُعَطارد التدبري ويصري السادس الشهر يدخل ثم
والفصاحة والكالم والبيان والنطق والصنائع والحركات والِحَكم واآلداب والشعور
كما الصغري، ي امُلشَرتِ أخو وهو والحكمة، والرياضات والنغمة والقراءة والفطنة والتمييز

أبوهم. والشمس ُزَحل، أخو والقمر امِلرِّيخ، أخت الزَُّهرة أن
يف انعجن أحواله، يف صالًحا مسريه، يف مستقيًما فلكه، يف صاعًدا ُعَطارد كان فإن
والنظر واملعارف العلوم قبول الجملة تلك يف وانغرس املزاج، ذلك يف وانطبع املادة، تلك

والبيان.
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— هللا بإذن املولود ذلك نفس تصري والدرجة الربج من حدِّه يف ُعَطارد كان فإن
دقيقة ومعارفه رسيًعا وخاطره ا حادٍّ وفهمه صافيًا وذهنه حيٍّا وقلبه ذكية — سبحانه

فصيًحا. وبيانه بديعة وعلومه
هللا قدَّر إْن املولود وكان قوتهما، واتحدت طبيعتهما، امتزجت ُزَحل حدِّ يف كان فإن
املعارف يف الفكر غائص البحث يف الغور بعيد العلوم يف النظر دقيق والكمال بالتمام له

املعاني. من نفسه يف عما العبارة عرس البيان يف اللسان ثقيل
— سبحانه — هللا بإذن املولود نفس همة صارت امُلشَرتِي حدِّ يف ُعَطارد كان وإن
الناموس ومواعظ الرشع وأحكام الورع أمر يف أكثرها وأقاويله وكالمه الدين علم يف
ووصف املعاد وذكر املنكر عن والنهي باملعروف واألمر الخلق وبيان العدل ووصف
يف األقىص الغرض هو الذي الجسد النفس فراق عند املوت بعد واملنقلب اآلخرة أحوال

والقيامة. البعث رسالة يف بيَّنَّا كما البرشية، باألجساد الجزئية األنفس رباط
نفس وصارت قوتهما، واتحدت طبيعتهما امتزجت امِلرِّيخ حدِّ يف ُعَطارد كان وإن
والجدل، الخصومات يف الكالم يف أكثرها نفسه همة وتكون تأثرياته، لقبول متهيِّئة املولود
الزلل كثري جوابه، يف رسيًعا خطابه يف عجوًال متكلًِّما َلِسنًا ويكون الحروب، ووصف
مجادًال. أو مناظًرا أو قاضيًا أو خطيبًا أو شاعًرا كان وربما املراجعة، رسيع والخطأ

نفس وصارت قوتهما، واتحدت طبيعتهما، امتزجت الزَُّهرة حدِّ يف ُعَطارد كان وإن
أمور محاسن وصف يف الكالم نفسه همة أكثر وتكون تأثرياتهما، لقبول متهيئة املولود
واإليقاعات والنغمات واأللحان والغناء باألشعار لذاتها ووصف شهواتها ونعت الدنيا

املنتظمة. والحركات املوزونة
املولود كان أحواله يف مذموًما أو مسريه يف راجًعا فلكه يف هابًطا ُعَطارد كان وإن

معتوًها. أو بليًدا أو أخرس أو ِسكِّيتًا
ملوضعها املقابل السابع الربج إىل الشمس مسري وينتهي السابع، الشهر يدخل ثم
املنظر، يف الشمس نظري األصغر النَّريِّ للقمر التدبري ويصري النطفة، مسقط عند كان الذي
العاَلم من فيَضها الكواكب طبايع من اآلِخذ العاَلَمنْي، بني املتوسط املخرب، يف املخاِلف

السفيل. العاَلم إىل والخريات الفيضات تلك املؤدِّي الفائض العلوي،
بريٍّا مسريه يف رسيًعا نوره يف زائًدا فلكه يف صاعًدا ذلك عند القمر كان فإن
ذلك الجملة، تلك يف وانغرس املزاج، ذلك يف وانطبع املادة، تلك يف انعجن املناحس من
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لقبول متهيئة املولود نفس وصارت العالم، هذا إىل هناك من القمر يه يؤدِّ الذي الفيضان
حاًال والعرشين الخمسة من القمر عليها التي الحال بحسب الكواكب تأثريات سائر

النجوم. مدخل كتاب يف املذكورة
إن املولود كان وجهه أو ميله يف أو أْوِجه يف أو رشفه أو منزلته يف القمر كان وإن
أموره أكثر يف محموًدا أحواله أكثر يف مسعوًدا والكمال بالتمام — وجلَّ عزَّ — هللا قدَّر

جميًعا. واآلخرة الدنيا يف
املولود وكان قوتاهما، واتحدت طبيعتهما، امتزجت ُعَطارد حد يف القمر كان وإن
متداخًال واملذاهب اآلراء يف متنقًال األخالق متلون الشمائل متفنن مختلفها الطبائع ممزوج
كثري عنها، التغري رسيع فيها، الثبات قليل الدنيوية األمور يف متشابًكا املشاِكلة، األمور يف

إخوانه. عن متباعًدا نفسه، لهوى مواتيًا البلوى، رسيع االنقياد، سهل فيها، التنقل
وكان ذكرنا، مما بالضد وصفنا التي األمور كانت ُزَحل حدِّ يف القمر كان وإن

وشدة. عرس بعد إال والتنقل التغري قليل ثابتًا أحواله أكثر يف املولود
واتحدت طبيعتهما، امتزجت ذكًرا املولود وكان الزَُّهرة حد يف القمر كان وإن

اإلناث. شمائل والباطن الذكور، شمائل املولود عىل الظاهر وكان قوتهما،
الذكور، طبائع وباطنه األنوثة طبائع شمائله عىل ظاهًرا كان أنثى املولود كان وإن
املولود ظاهر وكان قوتهما، واتحدت طبيعتهما، امتزجت امِلرِّيخ حد يف القمر يكن وإن
مذاهب ومذاهبه عامية أحواله وظاهر ِمرِّيخية، نفسه وأخالق العامية شمائل عليه

صيدية.
يف املولود وكان قوتاهما، واتحدت طبيعتهما، امتزجت ي امُلشَرتِ يف القمر كان وإن

جميًعا. واألخروية الدنيوية األمور يف متوسًطا الطرفني، بني معتدًال أحواله أكثر
وإن عمر، له وكان وتربَّى عاش الشهر هذا يف يولد أن — سبحانه — هللا قدر وإن
رديء زحل ويكون الرأس، من زحل إىل التدبري رجع الثامن الشهر يدخل أن إىل بقي

الحال.
ُزَحل طبيعة برد الجنني عىل ويغلب املوت، بيت الثامن الربج الشمس وتدخل

يعيش. وال يرتبَّى ال ربما أو العمر، قليل كان الشهر هذا يف ُولد فإن وسكونه،
كما الرأس من للمشرتي التدبري ويصري والنقلة، األسفار بيت التاسع يدخل ثم

بعد. سنبني
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البنية تتم لكي هو إنما الرحم يف الجنني مكث أن يف فصل

البنية تتم لكيما هو إنما أشهر، تسعة الرحم يف الجنني مكث أن ذكرنا مما تبنيَّ قد
وتكميلها تتميمها أمكن ولو الفلكية، األشخاص قوى عليها وتفيض الصورة وتستكمل

شهرين. يف أمكن ولو يوَمنْي، هناك تُركْت ملا واحد يوم يف
هذه يف ينتفع ال الصورة كامل وال البنية تامِّ غري يولد َمن أن عاقل كل يَعِرف وقد
ص منغَّ شقيٍّا يََزْل ولم والكمال، التمام عىل بلذاتها يتمتع وال يتلذذ وال ونعيمها، الدنيا

الصورة. ي تامِّ الغري الخلقة والناقيص واملفاليج كالزَّْمنَي مبتًىل العيش
يف يرتك إنما اإلنسان أن وذلك املوت، بعد اآلخرة الدار يف والقياس الحكم فهكذا
الطبيعة كتب يف ذلك ذكر كما الجسد مع نفسه أحوال تتميم يمكنه ما مقدار الدنيا هذه

النبوة. كتب يف ذكر كما الدنيا، يف بالكون فضائلها وتكمل والحكمة
الدار يف بالحياة انتفعت ثانية والدة هو الذي املوت عند الجسد النفس فارقِت فإذا
يولد لم «َمن السالم: عليه املسيح قال كما السموات ملكوت إىل الصعود ويمكنها اآلخرة،

السماء.» ملكوت يف يَلِج ال والدتني
يف بأنفسهن بالرفق النساء من الحوامل وأمروا بالوالدين األطباء أوىص وقد
من الجنني يسلم كيما تقصري، وال إفراط بال وبوسائط باعتدال وترصفاتهن حركاتهن
وينتفع ويَِعيش ويرتبَّى الدنيا، هذه إىل سامًلا الطفل ويخرج هناك، العارضة اآلفات
أطباء هم الذين الناموس وواضعي — السالم عليهم — األنبياء وصية وهكذا بالحياة،
من للناس والسنن والرشائع الدين أحكام يف فرضوا فيما إليها املبعوثني لألمم النفوس
وتجاوز باالنهماك لها املهلكة للنفوس املمرضة والشبهات واملحرمات املحارم اجتناب
من نفوسهم تَسَلم لكيما ذلك كل لها، املحلِّلة وجوهها غري من تناولها يف واملقدار الحد
لو األشخاص أن وكما لهم، تربيتها بعد ألوالدها امُلهِلكة املكَّارة ارة الغدَّ الدنيا هذه آفات
واملرض الصحة حالة يف ومرشوباتهم مأكوالتهم جهة من وبنيَّ أمر فيما الطبيب ساعدوا
املريض وأما املرض، فإىل الصحيح أما مزاجهم، ينحرف ذلك وبمخالفتهم يستفيدون
الهدى وسبب النفوس أطباء هم األنبياء هنا ها كذلك الهالك، وإىل املرض طول فإىل
وأضل ضل فقد وبيَّنوا، وضعوا عما وانحرف به أََمروا ا عمَّ مال فَمن املعاش، وطريق

السبيل. سواء عن
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اآلخرة يُنِيس الشهوات يف االستغراق أن يف فصل (9)

ويشككه اآلخرة أمر اإلنسان يُنيس الدنيا هذه يف الشهوات يف االستغراق أن اعلم ثم
املعنى: هذا يف قائلهم قال كما منها، وييئسه

ال��س��وام م��ن ال��ظ��ن��ون وت��س��وي��ف ب��أُخ��رى وع��دوا وق��د ال��دن��ي��ا ه��ي

شعًرا: املعنى هذا يف أيًضا وقيل

ي��ت��ص��رَّم ال��م��دى ط��ال وإْن وك��لٌّ ول��ذة ن��ع��ي��م م��ن ب��ن��ص��ي��ب خ��ذوا

اآلخرة: أمر من ساهيًا كان وقد آَخر وقال

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

لهم عقوبة فيها وقعوا التي والحرية والشكوك الظنون هذه مثل يف كثرية وأشعارهم
يدعونهم فيما والحكماء علمائهم واتباع أنبيائهم، ونصيحة ربهم، وصية تركوا عندما
عنه وينَهْونهم الدنيا، يف الزهد من به ويأمرونهم اآلخرة، نعيم من فيه بون ويُرغِّ إليه،

حالوتها. وعاجل بشهواتها الغرور من

املرشق من طالعه درجة تكون أن بد ال مولود كل أن يف فصل (10)

الرتاب يف أو الهواء يف أو البحر يف أو كان الَربِّ يف القمر فلك تحت مولود كل أن واعلم
تلك أفق عىل املرشق من طالعة درجة تكون أن من بد ال والدته وقت يف املاء يف أو
الدرجة تلك عىل متوليًا السيارة السبعة من كوكب يكون أن من أيًضا بد وال البقعة،
يف األمور به وتجري األحوال به تنرصف وما املولود دليل وهما النري، يُسمى الطالعة
مما أخرى لدرجة فيها التدبري يصري الثانية السنة إن ثم سنة، تمام إىل عمره مستقبل
وعىل عليها، واملستويل الثالثة للدرجة الثالثة السنة ثم عليه، واملستويل بالطلوع يتلوها
وتجري األحوال، يف املولود ويترصف الطبيعي، العمر آخر إىل األمر يجري القياس هذا
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يف كله ذلك مذكور، الكواكب من عليها واملستويل الدرجات تلك حاالت بحسب األمور به
طويل. برشح املواليد أحكام كتب

طبيعيٍّا عمًرا الحيوانات من نوع لكل أن يف فصل (11)

الحيوانات من نوع لكل حكمته بواجب جعل قد — ثناؤه جلَّ — هللا بأن أخي يا واعلم
عنه يقرص وال يتجاوزه ال مقدًرا أجًال ولعمره معلوًما، وقتًا وألَجله معلوًما، طبيعيٍّا عمًرا

وجل. عز هللا إال ذلك تفصيل يعلم ال الطبيعي األمر عىل جرى إذا
قبل علته بيَّنَّا كما سنة وعرشون فمائة لإلنسان هللا جعله الذي الطبيعي العمر وأما

الفصل. هذا
شتى فألسباب عنه، والناقصة املقدار هذا عن الزائدة الناس لبعض األعمار وأما
عن نتكلم أن فنريد — وجلَّ عزَّ — هللا إال تفصيلها يعلم وال رشحها، يطول عدة وعلل
إذا أيامه وتصاريف أموره مجاري كيفية َونَِصف الطبيعي عمره طول يف اإلنسان أحوال
ذلك عىل يزيد وما سنة وسبعني خمس تمام إىل والدته يوم مذ الطبيعي األمر عىل جرت

سنة. وعرشين مائة تمام إىل

الفلك من أبَويْن الحيوان من مولود لكل أن يف فصل (12)

األرض يف واِلَديْن له أن كما الفلك يف أبوين الحيوان من مولود لكل بأن أخي يا واعلم
البيت، ربة أي هيالج يُسمى واآلخر البيت، رب أي كدخداي يُسمى عمره دليل أحدهما
منحوسني كانا وإن طويًال، عمًرا بخري املولود عاش والدته عند مسعودين كانا فإن
طويل املولود كان منحوًسا والهيالج مسعوًدا الكدخداي كان وإن ذلك، من فبالعكس
املولود كان منحوًسا والكدخداي مسعوًدا الهيالج كان وإن الحال، سيئ فقريًا العمر

العمر. قصري غنيٍّا الحال حسن
يسرية، الكدخداي عطية تكون أن فهو الطبيعي املقدار عن العمر قرص علة فأما
بأعالل أو فجأة املولود مات وساعاتها النحوس مركز إىل املسري درجة وبلغت َفِنيَت فإذا
يف خافية عليه تخفى ال الذي — وجلَّ عزَّ — هللا إال ذلك يعلم ال شتى وأسباب وأمراض

السماء. يف وال األرض

320



عرشة الحادية الرسالة

التنجيم صناعة أهل بني عليه املتفق يف فصل (13)

الوالدة يوم من أنه املواليد أحكام يف التنجيم صناعة أهل بني متفق بأنه أخي يا اعلم ثم
والنشوء، والزيادة النمو صاحب القمر تدبري يف الطفل يكون شمسية سنني أربع تمام إىل
الرتبية ِسِني تُسمى التي املدة تلك سبع واحد كل التدبري، يف الكواكب سائر وتُشاركه
والكرامة والعز والسالمة والصحة والزيادة والنمو الرتبية من بالطفل األحوال فتترصف
هذه يف املدبرات تلك توجب ما بحسب واأللم واللذة والهوان والبؤس واألمراض واألعالل

املواليد. ِسِني تحاويل كتب يف ذلك رشح مذكور السنني،
والتعاليم والحركة النطق صاحب وهو سنة عرشة ثالث ُعَطارد تدبري يف يصري ثم
املدة. هذه سبع واحد كل الكواكب سائر التدبري يف وتشاركه والفهم، والتمييز واآلداب

املشاكلة واألفعال األخالق املولود يف ظهرت منها واحد إىل التدبري انتهى ما وكل
يظهر كما جنني وهو الرحم، يف جبلته يف وانغرست وامتزجت انعجنت التي القوى لتلك
بلوغها عند وطعومها وألوانها وروائحها وثمارها الشجر ونَْور وحبوبها النبات زهر

وأشباحها. طباعها يف ما بحسب ونضجها وكمالها وتمامها
والزينة الُحسن صاحبة وهي سنوات ثماني الزَُّهرة تدبري يف املولود يصري ثم
سائر التدبري يف وتشاركها السفاح، عىل والحرص النكاح يف والرغبة واللذة والشهوات

املدة. هذه سبع منها واحد كل الكواكب
والتمتع الشهوات وطلب والنكاح التزوج يف الرغبة املدة هذه يف املولود من فيَظَهر
املنازل واتخاذ األموال جمع عىل والحرص والجمال والحسن الزينة ومحبة باللذات
باتخاذ واألقران األتراب مع واملفاخرة واملباهاة والبستان والضيعة والدكان والدار

ما. مدة إىل الشهوات يف واالنهماك والغلمان الجواري
سنوات. عرش والسياسة والتدبري والرياسة العز صاحبة الشمس تدبري يف يَِصري ثم
والجريان، األهل وتأديب األوالد، وتربية املنزل يف الكدخدائية املولود من ويَظَهر
املنزلة يف والرشف والعلو والرفعة والسلطان العز وطلب واإلخوان، األقرباء أمر ومراعاة

ذلك. شاكل وما
القرى ودهاقنة والرؤساء امللوك إليها يحتاج التي واألفعال واألخالق الخصال وهذه

املدة. هذه سبع واحد كل الكواكب سائر التدبري يف وتشاركها الجماعات، وساسة
والشجاعة والعزم الحزم صاحب وهو سنوات سبع امِلرِّيخ تدبري يف يَِصري ثم

والعزة. واإلنصاف والحمية واإلقدام والعطاء والطلب واملواهب
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ورعاة الجيوش وقادة األمور لساسة منها بد ال وسجية وُخلُق خصلة كل وبالجملة
واحد كل التدبري يف الكواكب سائر وتشاركه جميًعا والناموس امُلْلك ومدبِّري الجماعات
الكواكب، لسائر مشاركة أفعالها وتظهر قواها وتتحد طبائعها فتمتزج املدة، هذه سبع

هم. ما وقليل النجوم، علم يف والراسخون هللا إال ذلك تفصيل يعلم ال
والَوَرع الدِّين صاحب وهو سنة، عرشة اثنتي ي امُلشَرتِ تدبري يف املولود يَِصري ثم
والصالة بالصوم — ثناؤه جلَّ — هللا إىل والرجوع والعبادة والزهد والندامة والتوبة
إىل الفانية الدار هذه من للرحلة والتزود فيها والرغبة اآلخرة وطلب واالستغفار والصدقة
طبائعها فتمتزج املدة، هذه سبع واحد كل الكواكب سائر ويشاركه الباقية، القرار دار

املتضادة. القوى أجل من متناقضة أفعالها ظهرت وربما قواها، وتتحد
متضادين، اثنني أمرين بني متجاذبًا املدة هذه يف حصل ربما العاقل اإلنسان أن وذلك
الرغبة عىل له دلت املولود أحوال عىل امِلرِّيخ برشكة بداللتها استوْت إذا الزَُّهرة أن وذلك
ورفًقا لطًفا وُعَطارد ونشاًطا قوة امِلرِّيخ فيزيد ولذاتها، شهواتها عىل والحرص الدنيا يف
من وبالضد ورفعًة عزٍّا والشمس ونموٍّا، زيادًة والقمر وصربًا، ووقوًفا ثباتًا وزحل وحيلة
عىل ُزَحل برشكة بداللته العاقل اإلنسان عىل استوىل إذا وطباعه امُلشَرتِي أما كلها، هذه
يف الرغبة وشدة ولذاتها شهواتها يف الرغبة وقلة الدنيا يف الزهد عىل له دلَّ املولود، أحوال
لطًفا ُعَطارد ويزيده الطلب، يف ونشاًطا قوة امِلرِّيخ ويزيد طلبها، عىل والحرص اآلخرة
يف صربًا زحل ويزيده وتزيينًا، واستحسانًا وشهوة رغبة الزَُّهرة وتزيده وحيلة، ورفًقا
عن وتلطًفا وتسلية نفس وكرب وهداية نوًرا الشمس وتزيده التوبة، عىل وثباتًا العبادة

عليه. هو ما عىل وأعوانًا أتباًعا القمر ويزيده الدنية، الدنيا
ومفروضاتها، أحكامها لزوم من الرشيعة يف ُرسم ما وفعل اإلنسان اجتهد فإن
فيه هو ما كلُّ عليه يخفُّ قليل ا فعمَّ ما، مدة عليه وصرب الفلسفة، يف ُوصف بما وعمل
سنة عرشة إحدى بعد ُزَحل إىل التدبري يَِصري أن إىل املتضادتني، الطبيعتني تجاذب من
القوى وذهاب الجسمانية الشهوات نريان وجمود والكسل والهدوء السكون صاحب وهو
مبارشة عن الحواس ووقوف الجسدانية اآلالت وذبول األعصاب واسرتخاء الحيوانية

املحسوسات.
هذه يف رغبته تقلُّ ذلك فعند اللذات، تناول وال األفعال، إظهار للنفس يمكن ال ثم

والفساد. الكون عالم يف املقام يف طمعه وينقطع الدنيا
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البدن من الغريزية الحرارة انطفأت إذا التدريج عىل الطبيعي املوت يجيئه ثم
الدهن َفِنَي إذا الضوء ويذهب الرساج ينطفئ كما الجسد من الحيوانية الروح وانسلَِّت

الفتيلة. واحرتقت
وأدبًا العلوم من علًما وتعلَّم عمره، من مىض فيما ارتاض قد اإلنسان كان فإن
من عمًال عمل أو اآلراء، من بمذهب تديَّن أو الصنائع، من صناعة أو اآلداب، من
إىل تهتدي أن النفس لتلك يُرَجى فإنه املعاد، وأمر اآلخرة طريق إىل به يهدي األعمال
َمَضْوا الذين جنسها بأبناء واللحوق الروحاني ومحلِّها النفساني عاَلِمها إىل الرجوع
اآلالم نريان وحريق والفساد، الكون عاَلم دركات من وتخلَّصوا هناك إىل ووصلوا قبَلها
ومشقة والفقر والعناء والكد والتعب والحر والربد والعطش والجوع واألمراض واألسقام
املردية، والشهوات والرغبة، الحرص، وحرارة القبيحة، السمجة واألفعال املتِعبة، األعمال
يلحق وما السيئة، واألعمال املرتاكمة، والجهاالت الوحشية، واألخالق الرديئة، والعادات
وجور األقران، وعداوة الجريان، حسد ومن بينهم، فيما واملباغضات العبادات من أهلها

الحدثان. ونوائب الزمان، ونكبات الشيطان، ووساوس السلطان،
فكَّر أو الكائنات، هذه يف وتأثرياتها الكواكب ألفعال املنِكرين من قائل قال فإن
جبلته، يف الطباع تلك وانغراس الجنني، مزاج يف القوى تلك انطباع كيفية يف ب متعجِّ
والرشبات، واملراهم الدرياقات أفعال فليعترب الوالدة، بعد أفعالها ظهور يكون وكيف
وعجنها واختالطها جمعها بعد ومركبة مفردة واألدوية العقاقري تلك أفعال تَظَهر وكيف
مخصوص عضو إىل ودواء قوة كل يقصد وكيف قواها، وتأليف أجزائها، واتخاذ وطبخها

هللا. بإذن فيها ويؤثِّر فيُزيلها، بعينها وعلة معروف ومرض
الهواء ويحملها وتتحد تتألَّف كيف األلحان ونغمات املوسيقار أصوات فليعترب أو
النفوس. طباع يف ما إىل معانيها ويوصل الدماغ، صميم إىل ويبلغها اآلذان مسامع إىل

والرسور الفرح من مختلفة تأثريات إنسان أو حيوان كل من يظهر كيف ثم
النشاط أو والبخل، والسخاء والجبن والشجاعة والهم والغم والبكاء والحزن والضحك
عن والتسيل الدهر أنساه قد يشء تذكار أو والسكون، الهدوء أو النوم أو والحركة،
املوسيقار أصوات استماع من النفوس يف التأثريات هذه شاكل وما العهد، قريبة مصيبة
كيفية املتفكِّر عىل َخِفيَْت فإذا معترب، عاقل كل عىل فيه خفاء ال مما األلحان ونغمات
النفوس يف الكواكب تأثريات يُنِكر أن ينبغي فال يَفَهْمها، ولم النفوس يف التأثريات هذه
هذه. من وأْلَطف وأدقُّ أْخَفى ألنها كيفيتها؛ يتصور وال معاِنيَها، يفهم ال أنه أْجل من
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غرًضا قاصد لكل أن يف فصل (14)

قاصد كل ولغرض ما، غرًضا قاصد لكل جعل قد — ثناؤه جلَّ — هللا أن أخي يا واعلم
والنقصان، الزيادة بني ُوْسَطى طريقة قصده يف غرض كل لصاحب وقدَّر ما، نهاية
الزيادة بني وسطى طريقة أشهر ثمانية ومكثه ما لغرض زمانًا الرحم يف الجنني فكون

والنقصان.
لإلنسان جعل الذي الطبيعي وعمره ما، لغرض ما زمانًا الدنيا يف كونه أيًضا وهكذا
هذين عىل يزيد الذي فأما والنقصان، الزيادة بني وسطى طريقة سنة وعرشون مائة هو

رشحها. يطول شتَّى وأسباب فِلِعَلل عنهما، وينقص املقدارين
من نقص أشهر ثمانية عىل الجنني مكث زاد إذا أنه تعلم أن تريد كنَت إن ولكن
ذكرناه، الذي القانون واْلَزم األصل فاعرف سنة، وعرشون مائة هو الذي الطبيعي عمره
إىل وكونه حدوثه وقت من القمر فلك تحت الذي العالم هذا يف وحادث كائن كل أن وهو
الفلكية األشخاص أدوار من واحدة دورة مقدار هي التي املدة من هو وبواره فنائه وقت

واألدوار. األكوان رسالة يف بيَّنَّا كما العالية
جرى إذا املدة من املوت يوم إىل النطفة مسقط من بأن الفصل هذا قبل ذكرنا وقد

الشمس. أدوار من واحدة دورة مقدار هو الطبيعي األمر عىل وعمره مكثه
للشمس يبقى الذي فإن ولد، ثم أشهر ثمانية الرحم يف الجنني مكث إذا أنه وذلك
مائة أبراج أربعة النطفة مسقط يوم فيها كانت التي الدرجة إىل تعود أن إىل املسري من
أشهر تسعة مكث فإن سنة، درجة لكل الدنيا يف العمر املولود فيستأنف درجة، وعرشين
فإن سنة، تسعني العمر املولود ويستأنف درجة، تسعون أبراج ثالثة له يبقى فالذي
ستني العمر املولود فيستأنف درجة، ستون برجان له يبقى فالذي أشهر عرشة مكث
العمر. يف نقص املكث يف زاد ما كل أن القياس هذا وعىل املثال، بهذا تبنيَّ فقد سنة،

أو سنة وعرشين مائة وعاش أشهر، عرشة مكث جنينًا أن بالتجربة يوجد الذي فأما
الطبيعي األمر عن خارجة وأسباب فلِعَلل سنة، ستني من ألقل مات أو أشهر تسعة مكث

رشحها. يطول
جعل قد — وجلَّ عزَّ — هللا أن وذلك املواليد، سعادة حكم يجري املثال هذا وعىل
العمر، لطول منه جعل قسًما قسمني: مها وقسَّ الدنيا، يف السعادة من َقْدًرا مولود لكل
وربما عيشه، رغد من وينقص عمره، يف املواليد ألحد يزيد وربما العيش لرغد وقسًما
أبناء سعداء من كثريًا ترى هذ أْجل فِمن عمره، من وينقص عيشه رغد يف آلخر يزيد
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رغد ناقيص األعمار طوييل كثريًا وترى األعمار، قصريي يكونون العيش الرغدي الدنيا
العيش.

الخلفاء؟ من تعدُّ كم له: فقال اء، سقَّ كبريًا داره يف شيًخا رأى َمِلًكا أن يُحَكى ومما
فقال أعمارنا؟! وتنقص أعماركم تطول بالكم ما ب: املتعجِّ شبَه له فقال كثري، له: فقال
املطر. َقْطر مثل تجيء أرزاقنا وأن الِقَرب، أفواه مثل تجيئكم أرزاقكم ألن السقاء: له

قليل، بعد فقده ثم بها، أغناه حسنة بجائزة له وأمر وضحك قوله، امللك فاستحسن
عمره. قرص القرب أفواه مثل الرزق جاء ملا صدق، فقال: بموته، فعرف عنه فسأل

وقسًطا السعادة من حظٍّا إنسان لكل هللا جعل قد والقياس الحكم أيًضا وهكذا
عزَّ فقال ذكر، كما اآلخرة يف وقسًطا الدنيا يف قسًطا فجعل قسمني، وقسمها النعيم، من
ما فمقدار َمْعلُوٍم﴾، ِبَقَدٍر إِالَّ نُنَزِّلُُه ﴿َوَما وقال: ِبِمْقَداٍر﴾، ِعنَْدُه ءٍ َيشْ ﴿َوُكلُّ قائٍل: ِمن
نعيم من حظه ينقص املقدار فبذلك الدنيا، يف والتلذذ النعيم، من حظه اإلنسان يدخل
َطيِّبَاِتُكْم ﴿أَذَْهبْتُْم للمرسفني: عتابه يف — تعاىل — بقوله أشار املعنى هذا وإىل اآلخرة،
َلُه نَِزْد اْآلِخَرِة َحْرَث يُِريُد َكاَن ﴿َمْن سبحانه: وقال ِبَها﴾، َواْستَْمتَْعتُْم نْيَا الدُّ َحيَاِتُكُم ِيف

نَِصيٍب﴾. ِمْن اْآلِخَرِة ِيف َلُه َوَما ِمنَْها نُْؤتِِه نْيَا الدُّ َحْرَث يُِريُد َكاَن َوَمْن َحْرثِِه ِيف
تَْفَرْح ﴿َال لقارون: قالوا حني نقول ما حقيقة العارفني الربانيني قول أيًضا وُحِكَي
نْيَا الدُّ ِمَن نَِصيبََك تَنَْس َوَال اْآلِخَرَة اَر الدَّ هللاُ آتَاَك ِفيَما َوابْتَِغ * اْلَفِرِحنَي يُِحبُّ َال هللاَ إِنَّ
ما مقدار هو الدنيا من نصيبه بأن َعِلموا ألنهم وذلك إَِليَْك﴾؛ هللاُ أَْحَسَن َكَما َوأَْحِسْن
ِمْن ِألَنُْفِسُكْم ُموا تَُقدِّ ﴿َوَما تعاىل: قال وقد الدنيا، يف كله به يتمتع وال آلخرته، يقدمه
أخي يا تغرتَّ فال ذكرنا، الذي املعنى هذا يف القرآن يف كثرية وآيات ِهللا﴾، ِعنَْد تَِجُدوُه َخرْيٍ
هللا عصيان مع والتلذذ النَِّعم من مون يتنعَّ وما الدنيا، يف امُلْرتَفني حال ِمن تََرى بما
الدنيا، نعيم من هم ما سيَفنَى قليل فعما املعاد، ذكر وتركهم اآلخرة عن وإعراضهم
فقال: — تعاىل — هللا ذكر كما وأشقيائها فقرائها من فيكونون لآلخرة ويُحَرضون
باستعجالهم أنفسهم ظلموا أنهم وذلك يَنَْقِلبُوَن﴾، ُمنَْقَلٍب أَيَّ َظَلُموا الَِّذيَن ﴿َوَسيَْعَلُم
يسَعْوا ولم لها، االستعداد وتركهم عنها، وعصيانهم اآلخرة عن وإعراضهم الدنيا، راحة
ينقلبون، منقلب أي سيعلمون أنهم جرم وال منها، رقابهم وفكاك نفوسهم خالص يف
وهو السمع أْلَقى أو قلب له كان ملن لذكرى ذلك يف وإن وتهديًدا! وعيًدا بهذا وكفى
الجسد يتم لكي هو إنما ما مدة الرحم يف الجنني مكث أن ذكرنا بما تبنيَّ وقد شهيد،
الوالدة. بعد الدنيا بالحياة ينتفع املولود أن ذلك من والغرض البدن صورة وتستكمل
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والنهي األمر تحت هو الذي العاقل اإلنسان مكث إن الحكيم: قال قد أيًضا وكذلك
الطبيعي عمره طول ويف ونواهيه، الناموس بأوامر السمع بطريق أو العقل بموجب إما
الربانية ومعارفها املختلفة أخالقها وتستكمل النفس، فضائل تتم ألن هو إنما ما مدة
أنها الفلسفة حدِّ يف ذُكر كما العمل، يف واالجتهاد والسعي النظر يف والبحث بالتأمل
واألوامر الوصايا من الناموس يف ُرسم بما أو اإلنسانية، طاقة بحسب باإلله، التشبه

فيها. املالئكة فضائل النفس تستكمل لكيما ذلك كل والنواهي،
والدخول األفالك عاَلم إىل الصعود لها ويتهيأ يمكنها أن هو كله هذا من والغرض
الذين الخالية القرون من ملتها وأهل جنسها أبناء مع هناك والكون السموات َسَعة يف
واللحوق امللكوتية، واآلداب الحكمية الفلسفية واملناجاة النبوية الديانات ُسنَن عىل َمَضْوا
الداهرين ودهر اآلبدين أبد مرسورة فرحة متلذذة متنعمة هناك واملكث درجاتهم يف بهم
بقوله أشار وإليهم رفيًقا، أولئك وحسن والصالحني، والشهداء والصديقني النبيني مع
أََحلَّنَا الَِّذي * َشُكوٌر َلَغُفوٌر َربَّنَا إِنَّ اْلَحَزَن َعنَّا أَذَْهَب الَِّذي هلِلِ اْلَحْمُد ﴿َوَقالُوا سبحانه:

لُُغوٌب﴾. ِفيَها نَا يََمسُّ َوَال نََصٌب ِفيَها نَا يََمسُّ َال َفْضِلِه ِمْن اْلُمَقاَمِة َداَر

طبيعية أعماًرا يعيشون الناسال أكثر أن يف فصل (15)

عىل طبيعية أعماًرا يعيشون ال الناس أكثر بأن علم ملا — ثناؤه جلَّ هللا— أن أخي يا اعلم
َلَطَف فضائلهم، وتُستكَمل نفوُسهم فيه تُهذَّب طويًال زمانًا الدنيا يف يُرتَكون وال التمام،
واألوامر بالوصايا النواميس واضعي والرسل األنبياء إليهم وبعث ذلك، أجل من بهم
من لهم ُرسم ما نحو عىل استعملوها إذا امَلْرِضيَّة والرشائع الزكية والسنن والنواهي
األعمار، قصريي كانوا وإن أخالقهم، وتهذَّبْت نفوسهم، فضائل ْت استتمَّ العادلة السرية
وقال َوِعْلًما﴾، ُحْكًما آتَيْنَاُه َواْستََوى ُه أَُشدَّ بََلَغ ا ﴿َوَلمَّ فقال: — تعاىل — هللا ذكر كما
هللا َح َرشَ صباًحا أربعني — تعاىل — هلل العبادة أخلص «َمن وآله: عليه هللا صىل النبي
فهذا أغلًقا»، أعجميٍّا كان ولو بالحكمة، لسانه وأطلق لإليمان، قلبه وفتح بنوره، صدره

والنهي. األمر تحت الذين الباِلغني نفوس حكم هو
واألنبياء واألمهات اآلباء بشفاعة تنجو فهي واملجانني األطفال نفوس حكم وأما

أجمعني. عليهم هللا صلوات واملرسلني
من الغرض وما ما، مدة الرحم يف املكث من الغرض ما أخي يا لك تبنيَّ قد وإذ
وشدَّ التقوى، الزاد خريَ فإن وتزوَّد ر وتشمَّ اآلن فباِدِر أيًضا، ما مدة الدنيا يف املكث
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األََجل، وتقاُرب العمر فناء قبل الباقية القرار دار إىل الفانية الدنيا من للرحيل وسطك
معهم وأنَزَل وُمنِذرين ين ُمبرشِّ النبيِّني هلل فبََعث تعاىل: هللا قال كما أنذر َمن أعذر فقد
يقولوا أن الرُُّسِل﴾ بَْعَد ٌة ُحجَّ ِهللا َعَىل ِللنَّاِس يَُكوَن ﴿ِلئَالَّ العدل يعني وامليزان، الكتاَب
قريبة، وآجالنا قصرية ناقصة أعمارنا وكانت كتاب، وال رسول، من جاءنا ما القيامة يوم

نعمل. كنا الذي غري صالًحا نعمل فارجعنا
قبل الجهالة ورقدة الغفلة نوم من األخ أيها فانتبه انتبهوا، ماتوا وإذا نيام، الناس
فالن، وَسِعَد فالن َشِقَي قد املنادي يُناِدَي أن وقبَل النريان، يف وتدخل األوطان، تُفاِرق أن

بالعباد. رءوف إنه للسداد، وإيانا هللا قك وفَّ

الحكماء.) قول رسالة ويتلوها النطفة مسقط رسالة ت (تمَّ
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صغري» عالم اإلنسان «إن الحكماء قول يف الطبيعيات الجسمانيات من

الرحيم الرحمن هللا بسم

ُكوَن﴾ يُْرشِ ا أَمَّ َخرْيٌ آهللُ اْصَطَفى الَِّذيَن ِعبَاِدِه َعَىل َوَسَالٌم هلِلِ ﴿اْلَحْمُد

فصل (1)

وبيان النطفة مسقط ِذكر ِمن فرغنا قد بأنَّا منه، بروح وإيانا هللا أيَّدك األخ، أيها اعلم
وتأثريات شهر بعد شهًرا تَظهر التي الحاالت وتقلُّب بها النفس رباط من بذلك يتعلق ما
وجود من األقىص الغرض ذلك بعد بيَّنَّا وقد الجسد. بنية أحكام يف الكواكب أفعال
إن الحكماء قول معنَى الرسالة هذه يف نذكر أن فنريد زمانًا، العالم يف ومكثه اإلنسان
الجسماني العالم هذا إىل نظروا ملا األولني الحكماء أن اعلم فنقول: صغري، عالم اإلنسان
بعقولهم، أحواله يف ذلك عند وتفكروا بحواسهم، أموره ظواهر وشاهدوا عيونهم، بأبصار
فلم برويتهم؛ جزئياته فنون واعتربوا ببصائرهم، كلياته أشخاص ف ترصُّ وتصفحوا
من تشبيًها أشد بجملته وال صورة أكمل وال بنية أتمَّ أجزائه جميع من جزءًا يجدوا

اإلنسان.
روحانية، ونفس جسماني جسد من مجموعة جملة هو اإلنسان كان ملا أنه وذلك
عجائب من الجسماني العالم يف التي املوجودات لجميع مثاالت جسده بنية هيئة يف وجدوا



الثاني) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

جواهر واختالف وأمهاته، أركانه وتركيب كواكبه وحركات أبراجه وأقسام أفالكه تركيب
حيواناته. هياكل وغرائب نباته أشكال وفنون معادنه

والشياطني واإلنس والجن املالئكة من الروحانيني الخالئق ألصناف أيًضا ووجدوا
اإلنسانية النفس من تشبيًها العالم؛ يف أحوالها وترصف الحيوانات، سائر ونفوس

الجسد. بنية يف قواها ورسيان
صغريًا، عامًلا ذلك أجل من وه سمَّ اإلنسان صور عن األمور هذه لهم تبيَّنْت فلما
ما صحة عىل دليًال يكون لكيما طرًفا التشبيهات وتلك املثاالت تلك من نذكر أن ونريد
تأملها. الباحثني عىل ويسهل فهمها املتعلمني عىل أيًضا وليقرب وصفوه، ملا وبيانًا قالوه

املوجودات بأحوال اإلنسان أحوال اعتبار يف فصل (2)
هنا ها نبني ما حسب

ومركَّبًا وصور هيوىل منهما مجموًعا وأعراًضا جواهر كلها كانت ملا املوجودات إن فنقول:
بيَّنا كما روحانية، أو جسمانية كلها األعراض وكانت الهيوىل، رسالة يف بيَّنا كما منهما،

واملعقول. العقل رسالة يف
الجسد هذا أحدهما مقرونني؛ جوهرين من مجموعة جملة هو إنما اإلنسان وكان
الروحانية النفس هذه واآلخر الحواس، بطريق املدرك العريضالعميق الطويل الجسماني

العقل. بطريق املدركة العالمة
والرأس والرجلني كاليدين األشكال مختلفة أعضاء من مؤلفة بنية الجسد كان فلما
أيًضا منها واحدة كل وكانت والقدمني، والساقني والركبتني والوركني والظهر والرقبة
واللحم والعروق والعصب كالعظم األجزاء متشابهة الصور مختلفة أعضاء من مركبة
من مكونة أيًضا هي وكانت الجسد، تركيب رسالة يف بيَّنا كما شاكلها، وما والجلد

واملرتان. والبلغم الدم هي التي األربعة األخالط
والنبات النبات، من والغذاء الغذاء، من والكيموس الكيموس، من متولدة أيًضا وهي
الطباع من طبيعتني من مقومة واحدة وكل النبات، رسالة يف بيَّنا كما األربعة، األركان من
للجسم متممة صور منها واحدة وكل والفساد، الكون رسالة يف بيَّنا كما املعلومة، األربع
والصورة. الهيوىل رسالة يف بيَّنا كما الطبيعية األجسام من آخر ليشء مقومة وصور

مخرتعني معقولني روحانيني بسيطني جوهرين أيًضا والصورة الهيوىل كان وملا
مكان، وال زمان وال كيف بال قابلني واالنفعال للفعل جالله جل باريها شاء كما مبدعني

العقلية. املبادئ رسالة يف بيَّنا كما فكان «كن» بقوله بل
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ظلماني جسد من مجموعة جملة أنه أخربنا كما وهو ترى، ما حاله اإلنسان كان وملا
وفنون أعضائه تركيب غرائب من فيه وما جسده حال اعترب إذا صار روحانية ونفس

لساكنها. داًرا يشبه مفاصله تأليف
يف قواه ورسيان جسده هيكل بناء يف ترصفاتها وعجائب نفسه حال اعترب وإذا

وولده. وأهله خدمه مع منزله يف ساكنًا كأنها يشبه بدنه مفاصل
وافتنان أعضائه أشكال اختالف مع جسده بنية وجد اعترب إذا آخر وجه ومن

للصانع. دكانًا يشبه مفاصله تأليف
أعضاء من أفعالها وعجائب جسده هيكل بنية يف قواها رسيان أجل من نفسه فهكذا
كما وغلمانه، تالمذته مع الدكان يف صانًعا يشبه جسده مفاصل يف حركاتها وفنون بدنه

العملية. الصنائع رسالة يف بيَّنا
وغرائب هيكله بناء طبقات تأليفات كثرة مع جسده بنية اعترب إذا آخر وجه ومن
أطراف إىل وامتدادها عروقه فروع وتشعب أعضائه اختالف وكثرة بدنه، مفاصل تركيب
مملوءة مدينة يشبه النفس؛ قوى وترصف جسده عمق يف التي أوعيته وتباين أعضائه،

الجسد. تركيب رسالة يف بيَّنا كما الصنائع، من أسواقها
سياستها وحسن الجسد أحوال عىل النفس تحكم أجل من اعترب إذا آخر وجه ومن
وخدمه بجنوده املدينة تلك يف ملًكا يشبه الجسد، هذا بنية يف وترصفاتها قواها ورسيان

واملعقول. العقل رسالة يف بيَّنا كما وحاشيته،
الجسد مع ونشوءها النفس وحال وتكوينه الجسد حال اعترب إذا آخر وجه ومن
وخروجها الجزوية النفس نشوء رسالة يف بيَّنا كما كالجنني، والنفس الرحم الجسد يشبه

والفعل. القوة من
واألعمال كاملالح والنفس كالسفينة الجسد مثل وجد اعترب إذا آخر وجه ومن
تعاىل وهللا التجار، كمدينة واآلخرة كالساحل واملوت كالبحار والدنيا للتجار كاألمتعة

هناك. امُلجازي امللك
كامليدان والدنيا كالراكب والنفس كالدابة الجسد وجد اعترب إذا آخر وجه ومن

كالسباق. والعمال
كالحب واألعمال كاملزرعة والجسد كالحراث النفس وجد اعترب إذا آخر وجه ومن

املوت. حكمة رسالة يف بيَّنا كما كالبيدر، اآلخرة والدار كالحصاد واملوت والثمر
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الترشيح، كتب يف ذكرنا كما الجسد، بنية عجيب وجد اعترب إذا آخر وجه ومن
كالصبي والنفس للعلوم مكتبًا يشبه الجسد؛ بمقارنتها العلوم النفس تستفيد ما وكثرة

واملحسوس. الحاس رسالة يف بيَّنا كما املكتب، يف
أحوال وترصف فيه النفس قوى ورسيان الجسد تركيب اعترب إذا آخر وجه ومن
َرضبت وقد املحفوظ. اللوح من مخترص إنه ويقال العلوم، من مملوء دفرت كأنه اإلنسان
ما حسب مختًرصا مرموًزا طرًفا ذلك من نذكر أن ونريد كثرية، أمثاًال لذلك الحكماء

بنا. يليق

املحفوظ اللوح مخترصمن اإلنسان أن يف فصل (3)

أوالد له وكان السادات، من سيد الحكماء، من حكيم امللوك، من ملك كان أنه ذكر
ليقومهم ويروضهم؛ ويهذبهم يؤدبهم أن فأراد عليه، مكرمون له محبوبون صغار
واملرتاضون باآلداب املهذبون إال امللوك بمجالس يليق ال ألنه مجلسه؛ إىل إيصالهم قبل
الرصني الرأي من فرأى العيوب. من املربَّءون الجميلة باألخالق املتخلِّقون العلوم يف
منهم واحد لكل فأفرد البنيان، من يكون ما أحكم عىل قًرصا لهم يبني أن والحكمة
يشء كل فيه وصور املجلس، ذلك جوانب يف إياه يعلمهم أن أراد ِعلم كل وكتب مجلًسا
املعدة حصته يف منهم واحد كل وأجلس القرص ذلك يف أجلسهم ثم به، يهذبهم أن أراد
لكم صورُت ما إىل انظروا األوالد: ألولئك وقال والغلمان، والجوار الخدم بهم ووكل له،
لتعرفوا فيها؛ وتفكروا لكم بيَّنتُه ما وتأملوا أجلكم، من فيه كتبت ما واقرءوا أيديكم، بني
فتكونوا مجليس إىل فأوصلكم أبراًرا، فضالء أخياًرا حكماء ذلك من وتصريوا معانيها
يف لهم كتب مما وكان معي. وبقيتم بقيُت ما أبًدا منعمني سعداء مكرمني ندماي من
دورانها كيفية وبنيَّ األفالك صورة املجلس قبة أعىل يف ر صوَّ أْن العلوم من املجلس ذلك

وأحكامها. دالئلها وأوضح وحركاتها الكواكب وكذلك طلوعاتها، وأبراج
والبحار الجبال وخطط األقاليم وأقسام األرض صورة املجلس صحن يف وصوَّر
املجلس صدر يف وَكتب واملمالك، واملسالك واملدن البلدان حدود وبنيَّ واألنهار، والرباري
وأشخاصها، وأجناسها بأنواعها واملعادن والحيوانات النبات وصور والطبائع الطب علم

ومضارها. ومنافعها خاصيتها وبنيَّ
ر وصوَّ والنسل، الحرث كيفية وبنيَّ والِحَرف، الصنائع علم اآلخر الجانب يف وكتب

والتجارات. والربح والرشاء البيع أحكام وبنيَّ واألسواق، املدن
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والحرام الحالل وبنيَّ والسنن، والرشائع وامِللل الدين علم اآلخر الجانب يف وكتب
واألحكام. والحدود

والكتاب الخراج، جباية كيفية وبني اململكة، وتدبري السياسة اآلخر الجانب يف وَكتب
واألعوان. بالجيوش والثغور الرعية وحفظ الجنود أرزاق وبني والدواوين

الحكماء؛ رضبته مثل وهذا امللوك، أوالد بها يراض العلوم من أجناس ستة فهذه
هو املبني والقرص اإلنسانية، هي الصغار واألوالد تعاىل، هللا هو الحكيم امللك أن وذلك
تركيب عجيب هي املصورة واآلداب اإلنسان، صورة هي املتقنة واملجالس بأرسه، الفلك
فصًال فصًال هذا نبني ونحن ومعارفها، النفس قوى هي فيه املكتوبة والعلوم جسده،

الوجوه. بأوجز بعد فيما

النفس جوهر فضيلة يف فصل (4)

وذلك األجسام؛ لجواهر ليست وكرامة منزلة هللا عند النفوس لجواهر أن اعلم فنقول:
عالمة بذاتها حية النفوس جواهر أن وذلك األجسام؛ نسبة وبعد منه نسبتها لقرب

لها. ألمثال منفعلة ميتة األجسام وجواهر وفعالة
كنسبة تعاىل الباري من املوجودات نسبة أن العقلية املبادئ رسالة يف بيَّنا وقد
والطبيعة كاألربعة، األوىل والهيوىل كالثالثة، والنفس كاالثنني، والعقل الواحد، من العدد
كالتسعة. واملولودات كالثمانية، واألركان كالسبعة، والفلك كالستة، والجسم كالخمسة،
ونسبة الشمس، نور من القمر ضوء كنسبة العقل من النفس نسبة آخر وجه ومن
نور من امتأل إذا القمر أن وكما الشمس، من الشمس نور كنسبة الباري من العقل
حاكت فضائلها فاستتمت العقل فيض قبلت إذا النفس كذلك نورها، نوره حاكى الشمس
وإنما جوهرها، وحقيقة ذاتها عرفت هي إذا فضائلها تستتم وإنما العقل، أفعال أفعالها
ألن اإلنسانية؛ صورة هو الذي عاملها أحوال عرفت هي إذ جوهرها فضائل لها تستبني
مرآة صورته وجعل صورة أكمل وصوره تقويم، أحسن يف اإلنسان خلق تعاىل البارئ

الكبري. العالم صورة فيها ليرتاءى لنفسه
علومه خزائن عىل اإلنسانية النفس يُطلع أن أراد ملا جالله جل الباري أن وذلك
يف يدور أن اإلنسان طاقة يف وليس كبري واسع العالم أن علم بأرسه، العالم ويشهدها
يخلق أن الحكمة من فرأى العالم، عمران وطول عمره لقرص كله يشاهده حتى العال
العالم يف ما جميع الصغري العالم يف وصور الكبري، العالم من مختًرصا صغريًا عامًلا لها
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أََلْسُت أَنُْفِسِهْم َعَىل ﴿َوأَْشَهَدُهْم قال: من عز فقال إياه، وأشهدها يديها بني ومثله الكبري،
شهادته كانت حقيقته عارًفا عامًلا شاهًدا منهم كان فمن بىل. بأجمعهم: قالوا ِبَربُِّكْم﴾
َشِهَد َمْن ﴿إِالَّ وجل: عز قال ألنه مردودة؛ شهادته كانت جاهًال كان ومن ا، حقٍّ عليه

العلم. أهل شهادة إال يقبل ال أنه ترى أال يَْعَلُموَن﴾، َوُهْم ِباْلَحقِّ
اإلنسان ومعرفة نفسه، اإلنسان معرفة يف هو العلوم جميع افتتاح أن اعلم ثم
من عليه يتعلق وما ِبنيته وتركيب جسده أحوال يعترب أن إحداها جهات؛ ثالث من تكون
من خلًوا الصفات من يوصف وما نفسه أحوال اعتبار واآلخر النفس، من خلًوا الصفات
وقد الصفات. من الجملة عىل يتعلق وما جميًعا مقرتنني أحوالهما اعتبار واآلخر الجسد،
الرسالة هذه يف نذكر أن ونريد االعتبارات، هذه من طرًفا الجسد تركيب رسالة يف بيَّنا

… فنقول آخر طرًفا

الفلك بأحوال اإلنسان أحوال اعتبار يف فصل (5)

األفالك تركيب إىل وإشارات أمثلة اإلنسان جسد تركيب يف جعل تعاىل الباري أن اعلم
واختالف جسده مفاصل يف النفس قوى رسيان وجعل وأطباقها، والسموات وأبراجها
السموات أطباق يف والشياطني واإلنس الجن وقبائل املالئكة أجناس قوى كرسيان أعضائه

السافلني. أسفل إىل عليني أعىل يف واألرض
تسع األفالك كانت ملا أنه وذلك األفالك، برتكيب اإلنسان جسد تركيب مماثلة وأما
كذلك النجوم، مدخل يف التي الرسالة يف بيَّنا كما بعض، جوف بعضها مركبة طبقات
لها؛ مماثلة عليها ات ملتفَّ بعض جوف بعضها جواهر تسع اإلنسان جسد تركيب يف وجد
املخ فجعل والظفر. والشعر والجلد والعصب والدم والعروق واللحم واملخ العظام وهي
فال يمسكها كيما مفاصله عىل العصب ولف إليه، الحاجة لوقت مخزونًا العظام جوف يف
الضاربة واألوردة العروَق اللحم خلل يف ومد لها، صيانًة باللحم ذلك خلل َوَحَىش ينفصل،
من والظفر الشعر وأنبت لها، وجماًال لها سرتًا بالجلد الكل وكسا وصالحها، لحفظها
ألنها جميًعا؛ والكيفية بالكمية األفالك لرتكيب مماثًال فصار ملأربها؛ املادة تلك فضل

ذلك. مثال وهذه بعض جوف بعضها وتلك جواهر، تسع وهذه طباقات تسع
مماثًال ثقبًا عرش اثني الجسد بنية يف وجد برًجا، عرش اثني مقسوًما الفلك كان وملا

والسبيلني. والرسة والفم والثديان واملنخران واألذنان العينان وهي له؛
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الثَُّقب ستة وجدت كذلك شمالية، منها وستة جنوبية منها ستة األبراج كانت وملا
والكيفية بالكمية لها مماثلة الشمال الجانب يف وستة اليمني، الجانب يف الجسد يف التي

جميًعا.
كذلك والكائنات، الفلك أحكام تجري بها سيارة كواكب سبعة الفلك يف كان وملا

الجسد. صالح يكون بها فعالة الجسد يف ُقًوى سبع وجد
األجسام يف جسمانية أفعال لها وأجسام نفوس ذوات الكواكب هذه كانت وملا
القوى وهي جسمانية؛ ُقًوى سبع الجسد يف وجدت كذلك النفوس، يف روحانية وأفعال
أخرى ُقًوى وسبع واملصورة، والنامية والغاذية والدافعة والهاضمة واملاسكة الجاذبة
والالمسة ة والشامَّ والذائقة والسامعة البارصة أعني — الحساسة القوى وهي روحانية؛
الناطقة والقوة املتحرية، للخمسة مناسبة الحساسة والقوة العاقلة، الناطقة والقوة —
الخمسة الكواكب من واحد لكل أن وذلك للشمس؛ مناسبة العاقلة والقوة للقمر، مناسبة
منهما واحد لكل والنريان القمر، حيز يف والثاني الشمس حيز يف أحدهما الفلك؛ يف بيتني

النجوم. رسالة يف بيَّنا كما بيت،
يف أحدهما مجريان؛ الحساسة القوى من واحد لكل الجسد بنية يف وجد كذلك
والقوة العينني، يف مجراها البارصة فالقوة األيرس؛ الجانب يف واآلخر األيمن الجانب
مجراها الالمسة والقوة املنخرين، يف مجراها ة الشامَّ والقوة األذنني، يف مجراها السامعة
بالجانب والفرج أشبه األيمن بالجانب الفم يف مجراها الشهوانية الذائقة والقوة اليدين، يف

أشبه. األيرس
وسط فمجراها العاقلة والقوة اللسان، إىل الحلقوم فمجراها الناطقة القوى وأما

الشمس. إىل القمر كنسبة العاقلة القوة إىل الناطقة القوة ونسبة الدماغ،
الثمانية القمر منازل من جريانه يف الشمس من نوره يأخذ القمر أن وذلك
الحلقوم يف بجريانه ألفاظه معاني تأخذ العقل من الناطقة القوة أن وذلك والعرشين،
كنسبة الناطقة للقوة حرًفا وعرشين ثمانية ونسبة حرًفا، وعرشين بثمانية عنها فيعرب

للقمر. منزًال وعرشين ثمانية
األفعال، ظاهَرا الذات خفيَّا وهما والذنب، الراقص وهما عقدتان، الفلك يف كان وملا
ظاهرا للذات خفيان أمران الجسد يف وجد كذلك ونحوساتها، الكواكب سعادات بهما
املزاج؛ وسوء املزاج صحة وهما للنفس؛ األفعال وصحة الجسد بنية صالح بهما األفعال،
وجرت النفس أفعال واستقامت أعضاؤه صحت الجسد أخالط مزاج صح إذا أنه وذلك

الطبيعي. األمر عىل
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وأرض السداد، عىل جريها عن النفس أفعال وعيقت البنية اضطربت املزاج فسد وإذا
أرض وكذلك كسوفهما، يف األسباب أَْوكد ألنها النريين؛ عىل العقدتني نحوسة يكون ما
أكثر أفعالهما من يعوقهما ألنه العاقلة؛ والقوة الناطقة القوة عىل املزاج سوء يكون ما

وأشد.
مناسبتان الجسد يف واألذنان الفلك، يف املشرتي لبيتَي مناسبتان الجسد يف والعينان
الزهرة، لبيتَي الجسد يف مناسبان والثديان الجسد يف واملنخران الفلك، يف عطارد لبيتَي

القمر. لبيت والرسة الشمس، لبيت والفم زحل، لبيتي والسبيالن
والسبيالن الدنيا، يف الغذاء باب والفم الوالدة، قبل الرحم يف الغذاء باب كانت والرسة

النريين. لبيتَي زحل بيتَي كتقابل لهما مقابالن
كذلك مختلفة، أوصاف لها ودرجات ووجوه حدود فيها بروًجا الفلك يف أن وكما
ومناسبتها رشحها يطول مختلفة وعظام وأعصاب وعروق ومفاصل أعضاء للجسد

ذلك. ذكر تركنا وقد الفلك، بحدود

األربعة باألركان اإلنسان جسد تركيب مشابهة يف فصل (6)

األشياء قوام بها التي األمهات وهي أركان؛ أربعة القمر فلك تحت كان ملا أنه اعلم فنقول:
واملعادن. والنبات الحيوان هي والتي املولدات؛

ثم الرأس وأولها الجسد؛ جملة تمام هي أعضاء أربعة الجسد بنية يف وجد وكذلك
رأسه أن وذلك لتلك؛ موازية األربعة فهذه قدميه. آخر إىل الجوف ثم البطن ثم الصدر
الهواء لركن مواز وصدره حواسه، وحركات برصه شعاعات جهة من النار لركن مواز
فيه، التي الرطوبات جهة من املاء لركن مواز وبطنه الهواء، واستنشاقه نََفسه جهة من
الثالثة كاستقرار عليه مستقر أنه ِقبَل ِمن األرض لركن مواز قدميه آخر إىل وجوفه

وحولها. األرض فوق الباقية
والسحب الرياح تتكون فمنها البخارات، تتحلل األربعة األركان هذه من أن وكما

واملعادن. والنبات والحيوانات واألمطار
املخاط يخرج مثلما اإلنسان بدن يف البخارات تحلل األربعة األعضاء بهذه وكذلك
الجوف يف تتولد التي والرياح الفم من والبصاق العينني من والدموع املنخرين من

وغريهما. والغائط البول مثل تخرج التي والرطوبات
كالبحر، وجوفه كاملعادن، فيه واملخ كالجبال، وعظامه كاألرض، جسده فبنية
كالربية ومنبته كالنبات، وشعره كالرتاب، ولحمه كالجداول، وعروقه كاألنهار، وأمعاؤه
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وظهره كالعمران، القدم إىل ووجهه السبخة، كاألرض الشعر ينبت ال وحيث الطيبة،
ويساره كالجنوب، ويمينه كاملغرب، ظهره وخلف كاملرشق، وجهه وقدام كالخراب،
كضوء وضحكه كالصواعق، وأصواته كالرعد، وكالمه كالرياح، سه وتنفُّ كالشمال،
كالحياة، ويقظته كاملوت، ونومه الليل، كظلمة وحزنه وبؤسه كاملطر، وبكاؤه النهار،
الخريف، كأيام كهولته وأيام الصيف، كأيام شبابه وأيام الربيع، كأيام صباه وأيام
ووالدته ودورانها، الكواكب كحركات وأفعاله وحركاته الشتاء، كأيام شيخوخته وأيام
كاستقامة وأحواله أموره واستقامة كالغوارب، وغيبوبته وموته كالطوالع، وحضوره
يف وتحريه وتوقفه كاحرتاقاتها، وأعالله وأمراضه كرجوعاتها، وإدباره وتخلفه الكواكب،
وانحطاطه وإرشاقها، أوجاتها يف كارتفاعها والرشف املنزل يف وارتفاعه كتوقفها، األمور
كاجتماعها، امرأته مع واجتماعه حضيضها، يف وسقوطها كهبوطها والسقوط املنزل يف

كمناظرتها. وإشارته كانرصافاتها، وانفصاله كاتصاالتها، ومواصلته
وكاتصاالت ورؤساء، ملوك الناس يف كذلك الفلك يف الكواكب رأس الشمس أن وكما
ببعض، وبعضهم بامللوك الناس اتصاالت كذلك ببعض وبعضها بالشمس الكواكب
امللوك من الناس انرصافات كذلك النور وزيادة بالقوة الشمس من الكواكب وكانرصاف
من الجيش صاحب نسبة كذلك الشمس من املريخ وكنسبة واملراتب، والخلع بالواليات
وكنسبة امللوك، من والوزراء الكتَّاب نسبة كذلك الشمس من عطارد وكنسبة امللك،
كذلك الشمس من زحل وكنسبة امللوك، من والعلماء القضاة كنسبة الشمس من املشرتي
الجواري نسبة كذلك الشمس من الزهرة وكنسبة امللوك، من والوكالء الُخزَّان نسبة
أن وذلك امللوك؛ من الخوارج نسبة كذلك الشمس من القمر وكنسبة امللوك، من واملغنيات
ويصري نورها يف فيحاكيها يقابلها أن إىل الشهر أول من النور يأخذ الشمس من القمر
يخلعون ثم أمرهم يتبعون امللوك من الخوارج حكم وكذلك هيئاتها، يف لها كاملماثل

امللك. يف وينازعونهم الطاعة
وذلك وغريهما؛ والنبات الحيوان من الدنيا أمور أحوال تشبه القمر أحوال إن وأيًضا
الشهر، نصف يف يتم أن إىل والكمال النور يف بالزيادة الشهر أول من يبتدئ القمر أن

الشهر. آخر إىل واملحاق واالضمحالل النقصان يف يأخذ ثم
أن إىل وتنشأ تنمو تزال فال بالزيادة األمر أول من تبتدئ الدنيا أهل حاالت وهكذا

وتتالىش. تضمحل أن إىل والنقصان االنحطاط يف تأخذ ثم وتستكمل تتم
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النفس قوى تعداد يف فصل (7)

يشبه مفاصله تأليف وطرائق أعضائه وترتيب عجائبه كثرة من الجسد هذا إن فنقول:
الجسد هذا يف وأفعالها واألعوان، كالجنود قواها وفنون املدينة، تلك كملك والنفس مدينة،
عدَدها يحيص ال كثرية ُقًوى اإلنسانية للنفس أن وذلك والخدم؛ كالرعية فيها وحركاتها
اآلخر، القوى مجرى غري الجسد أعضاء من عضو يف مجًرى منها قوة ولكل تعاىل، هللا إال

األخرى. نسبة خالف نسبة النفس إىل منها قوة ولكل
ُقًوى خمس لها أن وذلك منها، الباقية عىل دليًال ليكون طرًفا منها نذكر أن ونريد
مملكتها ِمن ناحيًة منها واحدة كلُّ ولَّت قد النفس وأن األخبار، أصحاب كأنها حساسة
أن ذلك بيان أخرى. قوة معها تشرتك أن غري من الناحية تلك من باألخبار لتأتيها
فحسب؛ املسموعات إدراك ولتها قد النفس فإن األذنني يف مجراها التي السامعة القوة
الطبل كصوت الحيوانية فغري حيوانية؛ وغري حيوانية نوعان واألصوات األصوات. وهي
وغري منطقية نوعان والحيوانية ذلك. شاكل وما واألوتاد، والزمر والشجر والحجر والرعد

الثور. وخوار الحمار ونهيق الخيل كصهيل منطقية؛
دالة؛ وغري دالة نوعان؛ واملنطقية الناطقة غري الحيوانات أصوات فإن وبالجملة
هي والدالة ذلك، وغري واألنني والرصاخ والبكاء والضحك والنغمات كاأللحان دالة فغري
يف بيَّنا كما النفوس، أفكار يف املعاني عىل تدل التي وهي املعجمة بالحروف تلفظ التي

املنطق. رسالة
إال عددها يعلم ال أشخاص األنواع تلك وتحت آخر، نوع األنواع هذه من نوع ولكل
إىل عنها األخبار بإتيان فيها املترصفة إدراكها، املتولية هي القوة وإن القهار. الواحد هللا
وإتيانها األصواَت هذه إدراكها يف القوة وهذه الدماغ. مقدم مسكنها التي املتخيلة القوة

مملكته. نواحي من ناحية من إليه باألخبار يأتي ملك خرب صاحب تشبه بأخبارها
املبرصات. إدراك ولتها قد النفس فإن العينني، يف مجراها التي البارصة القوة وأما
والحمرة والبياض السواد وهي األلوان ومنها والظلمة، األنوار فمنها أنواًعا؛ تنقسم وهي
ذوات املقادير أيًضا املبرصات ومن األلوان. سائر من الرتكيب عند يتولد وما والصفرة
وتحت أنواع، تحته هذه من نوع وكل والسكون، والحركات والصور واألشكال األبعاد
واملميزة فيها املترصفة وهي البارصة، القوة إدراك تحت كلها وهي أشخاص؛ األنواع تلك
القوة هذه ونسبة الدماغ، مقدم مسكنها التي املتخيلة القوة إىل عنها باألخبار تأتي لها
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كل من ناحية من إليه باألخبار يأتي امللك إىل الربيد وصاحب الديدان، كنسبة النفس من
مملكته. نواحي

الروائح إدراك ولتها قد النفس فإن املنخرين، يف مجراها التي ة الشامَّ القوة وأما
والكريهة الطيب، تسمى فاللذيذة وكريهة؛ لذيذة نوعان وهي لها، والتمييز فيها والترصف
سائر كأسماء مفردة أسماء لها ليس أنواٌع األنواع هذه من نوع كل وتحت النتن. تسمى
منه، يفوح الذي حاملها إىل منها رائحة كلَّ نسبت الناطقة القوة ولكن املحسوسات،
فنسبتها ذلك؛ وغري النرجس ورائحة العود ورائحة الكافور ورائحة املسك رائحة فيقال
هي ة الشامَّ القوة وإن تعاىل. هللا إال عددها يحيص ال كثرية وهي منه، تفوح الذي إىل
النفس إىل ونسبتها املتخيلة، القوة إىل أخبارها بإتيان فيها والترصف إلدراكها املتولية

والسامعة. البارصة القوة أمر يف قلنا مثلما امللك، إىل األخبار أصحاب أحد كنسبة
الطعوم أمر ولتها قد النفس فإن اللسان، يف مجراها التي الذائقة القوة وأما
أولها أنواع: تسعة تنقسم وهي بعض، من بعضها وتمييز فيها والترصف لها واإلدراك
وهي وسائط ومنها اإلنسان، لطبع املنافرة املرارة والثانية اإلنسان، لطبع املالئمة الحالوة
من نوع وكل والعذوبة، والقبوصة والحرافة والعفوصة والدسومة وامللوحة الحموضة
القهار. الواحد هللا إال عددها يعلم ال أشخاص منها نوع كل وتحت أنواع، تحته هذه
وتمييز فيها والترصف لها باإلدراك الطعوم هذه أمر متولية هي التي الذائقة القوة وإن
أصحاب كنسبة النفس إىل ونسبتها املتخيلة، القوة إىل أخبارها وإتيان بعض عن بعضها

ة. والشامَّ والبارصة السامعة أمر مثل امللك، إىل األخبار
وهي امللموسات، أمر ولتها قد النفس فإن باليدين، مجراها التي الالمسة القوة وأما
والرخاوة والصالبة والخشونة واللني واليبوسة والرطوبة والربودة الحرارة أنواع: عرشة
يعلمها ال أشخاص األنواع تلك وتحت أنواع، تحتها هذه من واحد ولكل والخفة. والثقل
أمر املتولية هي باليدين التي الالمسة القوة وإن القهار. العزيز الجبار امللك هللا إال
القوة إىل أخبارها وبإتيان بعض عن بعضها وتمييز فيها والترصف باإلدراك امللموسات

ذكرها. تقدم التي أخواتها إحدى كنسبة الشمس إىل ونسبتها املتخيلة،
وما محسوساتها، واختالف الحساسة الخمس هذه قواها مع النفس مثل وما
املتباينة األشكال املفننة الصور املختلفة واألشخاص األنواع من منها جنس كل تحت
مختلفة، ورشائعهم واحد مرسلهم الرسل؛ من العزم أويل األنبياء من كخمسة إال الهيئات؛
أمم أحكامها تحت متغايرة، وسنن متباينة وأحكام مفننة مفروضات رشيعة كل وتحت
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األمم تلك أن وكما الوجوه. جميع من الواحد الوجود الواجب إال عددها يحيص ال كثرية
املحسوسات حْكم فهكذا يختلفون، فيه كانوا فيما بينهم ليفصل هللا إىل يرجعون كلهم
منها واحًدا واحًدا وتَعرف بعض عن بعضها لتمييز الناطقة النفس إىل مرجعها كلها

منازلها. وتنزلها عليها وتَحكم بحقائقها،

فصل

نسبة غري النفس إىل نسبتها تنسب أُخر ُقًوى خمس اإلنسانية للنفس أن أخي يا واعلم
وأفعالها أولئك، خالفرسيان الجسد أعضاء يف ورسيانها ذكرها، تَقدم التي الخمسة هذه

أفعالها. تشبه ال
املعلومات صوَر تناولها يف املتعاونات كالرشكاء هن الخمس القوى هذه أن وذلك
الحارضين امللك، من النَُّدماء كنسبة النفس إىل نسبتها منها وثالثة بعض، من بعضها
التي املتخيلة القوة وهي أفعاله، خاصة يف له امُلِعينني أرساره، عىل املطلعني دائًما، مجلسه
القوة والثالثة الدماغ، وسط مجراها التي املفكرة القوة والثانية الدماغ، مقدم مجراها
الحاجب كنسبة النفس إىل نسبتها منها وواحدة الدماغ، مؤخر مجراها التي الحافظة
العلوم من فكرها يف ما معاني عنها املخربة الناطقة القوة وهي امللك، عن والرتجمان

اللسان. إىل الحلقوم يف ومجراها والحاجات،
مملكته تدبري يف له املعني امللك إىل الوزير كنسبة النفس إىل نسبتها منها وواحدة
يف ومجراها أجمع والصنائع الكتابة النفس تظهر بها التي القوة وهي رعيته، وسياسة
املعلومات. صور من يتناولن فيما كاملتعاونات هي الخمس القوى فهذه واألصابع، اليدين
أدركت ة الحاسَّ القوى من املحسوسات رسوم تناولت إذا املتخيلة القوة أن ذلك بيان
حتى الدماغ وسط مجراها التي املفكرة القوة إىل وتؤديها كلها فتجمعها إليها، وأدت
من والضار الخطأ، من والصواب الباطل، من الحق وتعرف بعض، من بعضها تميز
الحاجة وقت إىل لتحفظها الدماغ مؤخر مجراها التي الحافظة القوة إىل تؤديها ثم النافع،

والتذكار.
للقوة البيان عند عنها وتعرب املحفوظة الرسوم تلك تناول الناطقة القوة إن ثم

الوقت. يف الحارضين من السامعة
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تضمحل، ثم حظها األسماع تأخذ ريثما إال الهواء يف تمكث ال األصوات كانت وملا
األلفاظ تلك قيَّدت بأْن الطبيعة واحتالت الربانية والعناية اإللهية الحكمة اقتضت

الكتابة. بصناعة
بالقلم الخطوط من صوًرا لها صاغت تقييدها أرادت إذا الصناعية القوة أن وذلك
للغابرين، املاضني من فائدة مفيًدا العلم ليبقى الطوامري وبطون األلوان وجوه وأودعتها
هللا نعم جسيم من وهذا للحارضين، الغائبني من وخطابًا لآلخرين، األولني من وأثًرا
* ِباْلَقَلِم َعلََّم الَِّذي * اْألَْكَرُم َوَربَُّك ْ ﴿اْقَرأ فقال: كتابه يف ذكر كما اإلنسان، عىل تعاىل

يَْعَلْم﴾. َلْم َما اْإلِنَْساَن َعلََّم

فصل

ذكرها، تَقدم التي القوة هذه يف الفهيم العاقل اإلنسان تفكر إذا أنه أخي يا اعلم
وتصورها املحسوسات، هذه إدراك يف وترصفها الجسم، أعضاء يف رسيانها وكيفية
من له شاهدة هذه تكون حاالتها؛ جميع يف كلها عليها النفس واطالع املعلومات، رسوم
األفالك فضاء يف منبثة كثرية ُقًوى الكلية للنفس أن عىل ذاته من ودليًال لنفسه، نفسه
ومرتبة الخليقة بحفظ موكلة والنبات الحيوانات ويف األمهات، وأركان السموات وأطباق
ال بريِّته، من وصفوته عباده وخالص — اسمه جل — هللا مالئكة وهم الربية، لصالح
القوى هذه فهكذا كالم، وال خطاب غري من يؤمرون ما ويفعلون أمرهم ما هللا يعصون

خطاب. وال لهن منها كالم غري من النفس حوائج يف تترصف
ال وأحوالهم، العاملني جميع أرسار عىل مطَّلع ثناؤه جل هللا بأن أيًضا له ويتبني
حواسها محسوسات جميع عىل مطلعة نفسه أن كما ذرة، مثقال أمورهم من عنه يعزب
غري من محسوساتها أخبار من إليها به يأتني فيما ألمرها منقادة وهن قواها ومعلومات

خطاب. وال منها لهن كالم

القمر فلك دون التي باملوجودات اإلنسان أحوال اعتبار يف فصل (8)

فلك تحت التي املوجودات أن فاعلم القمر، فلك دون التي باملوجودات اإلنسان اعتبار فأما
واملاء والهواء النار هي التي األربعة األركان هي فالبسائط ومركبة، بسيطة نوعان؛ القمر
واملعادن. والنبات الحيوان أعني الفاسدات؛ الكائنات املولدات هي واملركبات واألرض،
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هذه من نوع ولكل اإلنسان، ثم الحيوان ثم النبات ثم الكون يف أسبق فاملعادن
الحرارة هي التي األربعة الطبائع األربعة األركان فخاصية إليها، سبق قد خاصية
الغذاء النبات وخاصية بعض، إىل بعضها واستحالة واليبوسة، والرطوبة والربودة
واستخراج والفكر النطق اإلنسان وخاصية والحركة، الحس الحيوان وخاصية والنمو،
يف كلها األنواع هذه يشارك قد اإلنسان فإن أبًدا. تموت أال املالئكة وخاصية الرباهني،
وله األربعة؛ األركان مثل والتغيري االستحالة تقبل أربع طبائع له أن وذلك خواصها،
ويمكنه كالحيوان، ويتحرك ويحس كالنبات، وينمو ويتغذى املعادن، مثل وفساد كون

البعث. رسالة يف بيَّنا كما كاملالئكة، يموت أال

فصل

واإلنسان غريه، دون خاصية منها نوع ولكل كثرية، أنواع الحيوانات بأن أخي يا اعلم ثم
وفرارها املنافع طلبها وهي كلها تعمها خاصيتني لها ولكن خواصها، يف كلها يشاركها
املنافع يطلب ما ومنها كالسباع، والغلبة بالقهر املنافع يطلب ما منها ولكن املضار، من
يف يوجد ذلك وكل كالعنكبوت؛ بالحيلة يطلبها ما ومنها والسنور، كالكلب بالبصبصة

اإلنسان.
والتواضع، بالسؤال واملكديون بالغلبة، املنافع يطلبون والسالطني امللوك أن وذلك
يدفع بعضها ولكن والعدو، املضار من تهرب وكلها والرفق، بالحيلة والتجار والصناع
والظباء كاألرانب بالفرار وبعضها كالسباع، والغلبة والقهر بالقتال نفسه عن العدو
األرض يف بالتحصن وبعضها والسلحفاة، كالقنفد والجواشن بالسالح يدفع وبعضها

والحيات. والهوام كالفأر
والغلبة، بالقهر العدو نفسه عن يدفع أنه وذلك اإلنسان، يف توجد كلها وهذه
الفرار عىل يقدر لم فإن منه، نفر يُطقه لم وإن السالح، لبس نفسه عىل خاف فإن
البوم عىل الغراب احتال كما بالحيلة عدوه اإلنسان يدفع وربما بالحصون. تحصن
— أخي يا فاعلم خواصها، يف للكائنات اإلنسان مشاركة وأما ودمنة. كليلة كتاب يف
مطبوعة هي خاصية الحيوانات أنواع من نوع لكل أن — منه بروح وإيانا هللا أيدك
وسخيٍّا كاألرنب، وجبانًا كاألسد، شجاًعا يكون أنه وذلك اإلنسان؛ يف توجد وكلها عليها،
وأنسيٍّا كالنمر، ووحشيٍّا كالغراب، وفخوًرا كالسمك، وعفيًفا كالكلب، وبخيًال كالديك،
وعزيًزا كالدب، وبطيئًا كالغزال، ورسيًعا كالغنم، ومسامًلا كالثعلب، ومحتاًال كالحمام،
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وضاًال كالقطاة، وهاديًا كالطاووس، وتائًها كالعقعق، ا ولصٍّ كالجمل، وذليًال كالفيل،
وحقوًدا كالجمل، وحليًما كالعنكبوت، ومهيبًا كالتنني، وشديًدا كالنحل، وماهًرا كالنعامة،
داستان كالهزار ومنطقيٍّا كالحوت، وأخرس كالبغل، وشموًسا كالثور، وكدوًدا كالحمار،
كالخنزير، وجهوًال كالفأر، ا ومرضٍّ كالطيطوي، ومبارًكا كالذئب، ومستحالٍّ والببغاء،

كالنحل. ونفاًعا كالبوم، ومشوًما
برج وال كوكب وال فلك وال ركن وال نبات وال معادن وال حيوان من ما وبالجملة
قبُل بيَّنا كما مثاالتها أو اإلنسان يف توجد وهي إال خاصية له املوجودات من موجود وال
أنواع من يشء يف توجد ال اإلنسان أمر يف ذكرنا التي األشياء وهذه طرًفا، يشء كل ِمن

اإلنسان. يف إال العالم هذا يف التي املوجودات
الباري أن كما كثرة، كل بعد وحده اإلنسان إن الحكماء قالت ذلك أجل فمن
اإلنسان جسد تركيب عجائب من عددنا ما أجل ومن كثرة، كل قبل وحده ثناؤه جل
واآلراء واألخالق والعلوم الصنائع من بنيته جملة من يظهر وما نفسه تصاريف وغرائب
سموه والروحانية؛ الجسمانية والتأثريات واألقاويل واألفعال واألعمال واملذاهب والطرائق

صغريًا. عامًلا

فصل

العلوم، من اململوء الكتاب هذا وتأمل بالحكمة، املبني الهيكل هذا إىل أخي يا فانظر
عليه للخريات توفق أن فلعلك والنار، الجنة بني املمدود املستقيم الرصاط هذا يف وتفكر
وزن تعرف فلعلك بالقسط املوضوع امليزان هذا وتأمل املستقيم، الرصاط عىل واملمر
هذا وراء من الجنة فإن مالك رأس فوت قبل به حسابك واحسب وسيئاتك، حسناتك

كله.
َحِسيبًا﴾، َعَليَْك اْليَْوَم ِبنَْفِسَك ﴿َكَفى بقوله: إياه وذكرك له هللا نبهك قد ما واذكر
﴿أَنَّ وقال: تَْعَملُوَن﴾، ُكنْتُْم َما نَْستَنِْسُخ ُكنَّا َّا إِن ِباْلَحقِّ َعَليُْكْم يَنِْطُق ِكتَابُنَا ﴿َهذَا وقوله:

َفاتَِّبُعوُه﴾. ُمْستَِقيًما اِطي ِرصَ َهذَا
تزن وكيف الحساب هذا تحسب وكيف الكتاب هذا تقرأ كيف تحسن ال كنت فإن
لك أصدقاء أو نصحاء لك إخوان مجلس فهلمَّ الرصاط، هذا تجوز وكيف امليزان هذا
ويعلموك تنكره ال ما فيعرفوك إليك، متوددين لك محبني علماء أخيار فضالء كرماء
إذا جوهرك، من ودالئل ذاتك من وبراهني نفسك من بشواهد فيه تشك وال تتيقنه، ما
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ورست نظروا، كما البصرية بعني ونظرت الجهالة، ورقدة الغفلة نوم من نفسك انتبهت
العقلية، رشيعتهم يف وتفقهت الحسنة بسنتهم وعملت ساروا، كما العادلة بسريتهم
وتعلمت الصحيحة، آراءهم وعرفت امللكية بأخالقهم وتخلقت الروحانية، مدينتهم ودخلت
منعًما السعداء عيش وتعيش األبدية الحياة بروح تؤيد فحينئذ الحقيقية؛ معلوماتهم

املستحيل. البايل بجسدك ال الزكية الباقية بنفسك أبًدا مخلًدا

فصل

الحيوان من شخص كل أعضاء الربانية والعناية اإللهية الحكمة جعلِت قد أنه اعلم ثم
هذه يف منها نذكر أن فنريد النسب، فضيلة رسالة يف بيَّنا كما جسده، لجملة مناسبًا

والكبري. الصغري العالم تقابل ليتبني طرًفا الرسالة
وكان القمر، فلك تحت التي الكائنات وأتم املوجودات أكمل كان ملا اإلنسان أن وذلك
نفس صارت بجملته؛ األشياء أشبه الجزء هذا وكان بأرسه، العالم أجزاء من جزءًا جسمه
وصار بأرسه، العالم نفس هي التي الكلية بالنفس الجزئية النفوس أشبه أيًضا اإلنسان
يف الكلية النفس قوى لرسيان مماثلة جسده بنية يف وأفعالها نفسه قوى رسيان حكم

العالم. جميع
سبعة — العالم جملة هي التي الكلية النفس أعني — جسدها لبنية أن ذلك وبيان
فيه جرم منها واحد ولكل وجل، عز الجبار امللك بإذن مدبرة متحركة فاضلة أشخاص
مذكور لآلخر، ما غري مخصوصة العالم يف أفعال منها واحد ولكل النفس، تسمى روح

النجوم. أحكام كتب يف ذلك
بدنه لجملة مناسبة بنيتها أعضاء اإلنسان جسد بنية يف تعاىل هللا جعل أيًضا فهكذا
الجسد بنية يف أفعاله بها ليظهر بها تختص قوة منها عضو لكل وجعل لبعض، بعضها

السبعة. الكواكب روحانيات قوى ألفعال مناسبة أفعالها وجعل أطرافه، سائر ويف
ملا أنه وذلك بأرسه؛ العالم من الشمس جرم كنسبة الجسد جرم نسبة أن بيانه
الباري جعل هكذا والعالم السماء رسالة يف بيَّنا كما األفالك وسط يف جرمها مركز كان
يف والشعاع النور ينبث الشمس جرم من أن وكما الجسد، وسط يف القلب جرم تعاىل
حياة وبها العالم، أجزاء جميع يف روحانياتها قوى ترسي ومنها بأرسه، العالم جميع
إىل الضوارب العروق يف وتسري الحرارة القلب جرم من ينبث كذلك وصالحه، العالم

وصالحه. الجسد حياة تكون وبها البدن، أطراف سائر
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جرم أن وذلك العالم؛ من زحل كنسبة الجسد من الطحال جرم نسبة إن وأيًضا
تماسك وبها العالم، أجزاء جميع يف وترسي روحانياته ُقًوى شعاعه مع تنبث زحل

هللا. بإذن وبقاؤها الهيوىل يف الصور
الدم مع وتجري اليابس البارد السوداوي الخلط قوة الطحال جرم من ينبث فهكذا
وتماسك الدم رطوبة جمود يكون وبها الجسد، أطراف سائر إىل الواردة العروق يف
الطب صناعة يف الحذقة من جماعٌة وصفنا ما وصحة قلنا ما حقيقَة ويَعرف أجزائه.

الحكمية. العلوم يف والراسخون
أنه وذلك العالم؛ من املشرتي جرم كنسبة الجسد من الكبد جرم نسبة إن وأيًضا
ترتيب يكون وبها العالم، أجزاء يف وترسي روحانيته قوى شعاعه مع جرمه من ينبث
وأكمل الحاالت أفضل عىل العالم يف التي موجوداتها ومناسبة أركانه واعتدال أجزائه
خزائن هم الذين األئمة وخلفاؤهم واألنبياء الحكماء قلنا ما حقيقة ويعرف الصفات.

أرساره. عىل واألمناء هللا علم
أنه وذلك العالم؛ من املريخ جرم كنسبة الجسد من املرارة جرم نسبة فإن وأيًضا
تكون وبها العالم أجزاء جميع يف وترسي روحانيته قوى شعاعه مع جرمه من تنبث
الصفراوي، الخلط قوى املرارة جرم من ينبث فهكذا النهايات، وبلوغ املوجودات عزمات
أقىص إىل لها املعيدة لألخالط امللطفة وهي الجسد، أطراف سائر إىل الدم مع وتجري

نهايتها. ومنتهى غاياتها مدى
ينبث أنه وذلك العالم؛ يف الزهرة كجرم الجسد إىل املعدة جرم نسبة إن وأيًضا
املفرحة وهي العالم، أجزاء جميع يف وترسي روحانياتها قوى شعاعها مع جرمها من
املوجودات زينة وبها العالم، يف التي والروحانية الجسمانية الخالئق جميع املرسة امللذذة
جرم من ينبت فهكذا جميًعا، واألمهات األفالك عالم أعني العالم؛ يف الكائنات ومحاسن
تكون وبها األخالط، وهيوىل الجسد مادة هو الذي للغذاء الطالبة الشهوانية القوة املعدة

الطبيعية. واألجسام البرشية األجسام يف البدن وقوام العيش ولذة الجسد حياة
من ينبث أنه وذلك العالم؛ من عطارد جرم كنسبة الدماغ جرم نسبة إن وأيًضا
الحس يكون وبها العالم، أجزاء جميع يف ترسي التي روحانيته قوى شعاعه مع جرمه
أجمعني والناس املالئكة من جميًعا العاملني من الخالئق جميع يف والعرفان والشعور
الحس يكون بها قوة الدماغ وسط من ينبث فهكذا أجمع، والحيوانات والشياطني والجن

أجمع. واملعارف والروية والفكر والذهن والشعور
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جرمه من ينبث أنه وذلك العالم؛ من القمر جرم كنسبة الرئة جرم نسبة إن وأيًضا
هو كما تارة األفالك عالم ويف تارة األركان عالم يف ترسي التي روحانيته قوى شعاعه مع
تارة وهو مظلٌم، اآلخر ونصفه نوًرا ممتلئ أبًدا نصفه القمر جرم أن وذلك ظاهر، بنيِّ
األفالك عالم نحو وتارة الشهر أول من األركان عالم نحو النور من املمتلئ بوجهه يقبل
املجسطي علم يف الباحثون بيناه ما وصحة قلناه ما حقيقة ويعرف الشهر. آخر من
وترسله الجسد خارج من تارة الهواء تجذب قوة الرئة جرم من ينبث فهكذا والهيئة،
الذي وهو الجسد، أطراف سائر إىل الضوارب العروق يف تنفذه القلب ومن القلب إىل
يكون وبها داخل من الهواء ذلك من ترد وتارة الجسد، حياة تكون وبها النبض، يسمى

أجمع. والكالم واألصوات التنفس
إخواننا وجميع وإيانا هللا وفقك الجهالة، ورقدة الغفلة نوم من األخ أيها فانتبه

بالعباد. رءوف إنه الرشاد سبيل إخواننا وجميع وإيانا وهداك للسداد،

األنفس.) نشوء رسالة ويتلوها الحكماء قول رسالة ت (تمَّ
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الجزئية األنفس نشوء كيفية يف الطبيعيات الجسمانيات من
الطبيعية البرشية األجساد يف

الرحيم الرحمن هللا بسم

ُكوَن﴾ يُْرشِ ا أَمَّ َخرْيٌ آهللُ اْصَطَفى الَِّذيَن ِعبَاِدِه َعَىل َوَسَالٌم هلِلِ ﴿اْلَحْمُد

فصل (1)

قول بيان من فرغنا ملا أنه منه، بروح وإيانا هللا أيدك الرحيم، البار األخ أيها اعلم
األنفس نشوء كيفية الرسالة هذه يف نذكر أن نريد صغري»، عالم اإلنسان «إن الحكماء
أن وذلك للجنني؛ الرحم بمنزلة املثال يف األنفس لهذه الجسد هذا أن اعلم فنقول: الجزئية
الخلقة تام الدار هذه إىل خرج صورته هناك وتكملت ِبنْيته الرحم يف ْت استتمَّ إذا الجنني
حال يكون فهكذا معلوم، وقت إىل بنعيمها وتمتع فيها بالحياة وانتفع الحواس، سالم
القوة من بالخروج ذواتها استتمت إذا الجزئية األنفس أن وذلك اآلخرة، الدار يف األنفس
صورتها واستكملت الحواس، بطريق واملعارف العلوم من تستفيده بما الفعل حيز إىل
الدار هذه يف يدبر وما والرياضات والتجارب املعقوالت بطريق الفضائل من تكتسب بما
سنن عىل املعاد أمر وتمهيد الوسطى، الطريقة عىل املعاش أمر إصالح من السياسات من
ذلك كل الصالحة، واألعمال الصحيحة واآلراء الجميلة باألخالق النفس وتهذيب الهدى،

واللحم. الدم من املؤلف الجسد هذا بتوسط



الثاني) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

ذاتها وتصورت جوهرها عرفت وقد أمرها، ومن منها بصرية عىل فارقته إن ثم
مفارقة ذلك عند بقيت الجسد، مع للكون كارهة ومعادها ومبدئها عاملها أمر وتبينت
إىل ترتقي ذلك فعند باألجسام، التعلق عن بجوهرها واستغنت بذاتها واستقلت للهيوىل،
الصور تلك وتعاين الروحانية األمور تلك وتشاهد املالئكة، زمرة يف وتدخل األعىل املأل
ذكر كما البرشية، األوهام يف تتصور وال الخمس، بالحواس تدركها ال التي النورانية
قلب عىل خطر وال سمعت أذن وال رأت عني ال ما الجنة يف أن النبوية الرموزات يف هذا
﴿َوِفيَها تعاىل: هللا قال كما والريحان، والروح والفرح والرسور واللذة النعيم من برش
أُْخِفَي َما نَْفٌس تَْعَلُم ﴿َفَال وقال: َخاِلُدوَن﴾، ِفيَها َوأَنْتُْم اْألَْعنُيُ َوتََلذُّ اْألَنُْفُس تَْشتَِهيِه َما

يَْعَملُوَن﴾. َكانُوا ِبَما َجَزاءً أَْعنُيٍ ُقرَِّة ِمْن َلُهْم
عرض أو صورته هناك استكملت وال الرحم يف الجنني خلقة تستتمَّ لم إذا فأما
هذه يف بالحياة ينتفع ال فإنه األعضاء، من عضو يف واالعوجاج النفس من عارض له
واملفاليج والزَّمنى والطرشان والخرس كالعميان نعيمها له يكمل وال التمام، عىل الدار

البرشية. األجساد مفارقة عند الجزئية النفوس حال تكون فهكذا وأشباههم،
باألجساد مرتبطة دامت ما فإنها واملعارف بالعلوم تستتم لم إذا الجزئية أن وذلك
األشياء حقائق بمعرفة صورها تستكمل فال املحسوسات، إدراك لها متهيئ البرشية
يمكنها دام ما الجميلة باألخالق تهذبت هي وال والرؤية، والتمييز العقل لها دام ما
أعمالها أرهقتها وقد الفاسدة اآلراء من اعوجاجها قومت هي وال والعزيمة، االجتهاد
وال بجوهرها، تنتفع ال األجساد مفارقة عند فإنها القبيحة، أفعالها وأثقلتها السيئة
إىل بها يعرج وال أوزارها، ثقل من األعىل املأل إىل النهوض يمكنها وال بذاتها، تستقل
ويفوتها السماء، أبواب دونها وتغلق املالئكة، زمر يف للدخول تستأهل وال السماء، ملكوت
يَْدُخلُوَن َوَال َماءِ السَّ أَبَْواُب َلُهْم تَُفتَُّح ﴿َال وجل: عز هللا ذكر كما والريحان، الروح ذلك
دامت ما الرشيف املكان ذلك بها يليق ال ألنه اْلِخيَاِط﴾؛ َسمِّ ِيف اْلَجَمُل يَلَِج َحتَّى اْلَجنََّة
وسرية دنية بأخالق مقيدة الجميلة، باألخالق مهذبة غري الصفات بهذه مذمومة النفس
مربوطة تبقى سيئة وأعمال مرتاكمة وجهاالت فاسدة واعتقادات رديئة وعادات جائرة
بالعميان يليق ال كما الروحاني، والعاَلم النوراني املنزل ذلك بها يليق ال ألنه محبوسة؛
املكان ذلك فاتها فإذا لنقصانهم. ومنادمتهم امللوك مجالس والبَُكماء والجهال والزمنى
عليها تتعلق التي شياطينها وتجرها السماء، دون تهوى الهواء يف مقيدة بقيت الرشيف
قعر إىل راجعة الهيوالنية، باألمور واالهتمام الفاسدة واآلراء الجسمانية الشهوات من
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إىل املؤدية املحرقة الشهوات أمواج وتدفعها الجسدانية، الطبيعة وأرس ة، املدلهمَّ األجسام
متجنبني والزمنى العميان تجر كما الشياطني وتجرها لها، أنيس ال حيث الهاوية أودية
َلُه نَُقيِّْض الرَّْحَمِن ِذْكِر َعْن يَْعُش ﴿َوَمْن وجل): (عز تعاىل هللا ذكر كما الناس، طرقات
وقال: أَيِْديِهْم﴾، بنَْيَ َما َلُهْم َفَزيَّنُوا ُقَرنَاءَ َلُهْم ﴿َوَقيَّْضنَا وقال: َقِريٌن﴾، َلُه َفُهَو َشيَْطانًا
الزمهرير وبرد تارة األثري وهج ذلك عند فيصيبها َعِتيٌد﴾، َلَديَّ َما َهذَا َقِرينُُه ﴿َوَقاَل

القيامة. تقوم أن إىل والعذاب واأللم الظالم ووحشة تارة
َوَعِشيٍّا ُغُدوٍّا َعَليَْها يُْعَرُضوَن ﴿النَّاُر وجل: عز هللا ذكر كما حالها ذلك يكون
إَِىل بَْرَزٌخ َوَراِئِهْم ﴿َوِمْن وقال: اْلَعذَاِب﴾، أََشدَّ ِفْرَعْوَن آَل أَْدِخلُوا اَعُة السَّ تَُقوُم َويَْوَم
ولم فارقتها وقد اعتادتها قد التي الجسمانية إىل شوقها لشدة ذلك كل يُبَْعثُوَن﴾؛ يَْوِم
اْلُمِبنُي﴾. اُن اْلُخْرسَ ُهَو ﴿ذَِلَك واآلخرة الدنيا خرست وقد الروحانيات اللذات لها تحصل

فصل (2)

للنفس والحكمة العلم أنَّ منه، بروح وإيانا هللا أيدك الرحيم، البار الكريم األخ أيها اعلم
للجسد. والرشاب الطعام كتناول

األجساد غذاء هما اللذين والرشاب الطعام تتناول ثم أوًال ترضع األجساد أن وذلك
رونقها ويكتيس ضعيفها ويقوى مهزولها ويسمن ناقصها وينمو صغريها لينشأ
بالطعام ثم باللبن ومحاسنها نهاياتها ومنتهى غاياتها مدى أقىص إىل ويبلغ وكمالها،

ومادتها. غذاؤها هما اللذين والرشاب
هو الذي والرشاب بالطعام األجساد لحاالت مماثلة األنفس حاالت أيًضا فهكذا

الحياة. كون يف بينهما ما القرتان تصاريفها يف ومادتها غذاؤها
وتيضء ذواتها، بالحكمة وتنمو جواهرها، بالعلوم تتصور الجزئية األنفس أن وذلك
لقبول وتتسع خواطرها، باآلداب وتنري فكرها، بالرياضيات وتقوى صورها، باملعارف
عىل ويشتد همتها، الخالدة األمور اشتياق إىل وتعلو عقولها، الروحانية املجردة الصور
العلوم يف بالنظر العالية املراتب يف الرتقي من عزماتها غاياتها مد أقىص إىل البلوغ
الحكمة من الرشيفة األمور يف والتعبد الربانية، الروحانية املذاهب يف والسلوك اإللهية،
بالدين والتعلق املسيحي، املنهج عىل والرتهب والتزهد والتصوف السقراطي، املذهب عىل
األوىل علتها إىل والتوصل العلوي بعاملها ولحوقها الكيل بجوهرها التشبه وهو الحنيفي،
يف جنسها بأبناء باالتحاد لديه الزلفى وطلب مرضاته وابتغاء عصمته بحبل واالعتصام

349



الثاني) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

اَر الدَّ ﴿َوإِنَّ تعاىل: هللا قال كما الحيواني دارها يف النوراني ومحلها الروحاني، عاملها
يَْعَلُموَن﴾. َكانُوا َلْو اْلَحيََواُن َلِهَي اْآلِخَرَة

صفتهم تكون كيف الدار بأهل أخي يا ظنك فما الحيوان هي الدار كانت فإذا
هذه فافهم ُمْقتَِدٍر﴾، َمِليٍك ِعنَْد ِصْدٍق َمْقَعِد ﴿ِيف وتقدَّس: تعاىل هللا قال كما إال ونعيمهم

واملرموزات. واملرامي اإلشارات
واجتهدت الجهالة رقدة من واستيقظت الغفلة نوم من انتبهت إذا النفس أن اعلم ثم
واألخالق الطبيعية والعادات الجرمانية والغشاوة الجسمانية القشور ذاتها من وألقت
وقامت وانبعثت تخلصت الهيوالنية؛ الشهوات درن من وَصَفْت الجاهلية واآلراء السبعية

برصها. واحتد أنوارها وأرشقت جوهرها وأضاء ذاتها ذلك عند فاستنارت
تلك وتشاهد النورانية، الجواهر تلك وتعاين الروحانية الصورة تلك ترى ذلك فعند
واملشاعر الجسمانية بالحواس إدراكها يمكن ال التي املكنونة واألرسار الخفية األمور
بإرادة مربوطة تكن لم إذا خلقه بتهذيب نفسه تخلصت من إال يشاهدها وال الجرمانية،

فيعاينها. فيها يلوح جسمانية بشهوات ومقيدة طبيعية
الحبيب التزام والتزمتها باملعشوق، العاشق تعلق بها تعلقت األمور، تلك عاينت فإذا
وتفرح دوامها، مع وتدوم ببقائها، معها فتبقى بالنور، النور اتحاد بها واتحدت املحبوب،
التعبري عن اإلنسانية األلسن عجزت التي بلذاتها وتلذ بنفحتها وتشم وريحانها، بروحها
تَْعَلُم ﴿َفَال تعاىل: قال كما صفاتها بُكنه نتصورها أن عن املتفكرين أوهام وقرصت عنها
تَْشتَِهيِه َما ﴿َوِفيَها وقال: يَْعَملُوَن﴾، َكانُوا ِبَما َجَزاءً أَْعنُيٍ ُقرَِّة ِمْن َلُهْم أُْخِفَي َما نَْفٌس

َخاِلُدوَن﴾. ِفيَها َوأَنْتُْم اْألَْعنُيُ َوتََلذُّ اْألَنُْفُس

فصل (3)

قوي الحواس صحيح العارضة اآلفات من سامًلا الرحم من الجنني خرج إذا أنه اعلم ثم
ذوات الحساسة القوى بارشت الجسد؛ يف النفس قوى وانبسطت أركانه واشتدت البدن،

هيئاتها. عىل وإدراكها املحسوسات
املفكرة. إىل املتخيلة ودفعتها الدماغ مقدم يف التي املتخيلة القوة إىل رسومها أدت ثم
يف مصورة الرسوم تلك آثار وبقيت الحواس مشاهدة عن املحسوسات غابت ثم
غري من فيها وترصفت حواسها، عن بجوهرها واستغنت بذاتها فاستقلَّت النفس، فكرة

نفسها. غري إىل يحتاج أن غري من ويتأملها ذاتها من خارج يشء يشاركها أن
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املحسوسات تلك صور سوى شيئًا تجد ال بعقلها وميزتها النفس تأملتها فإذا
يف املصورة لتلك النفس جوهر فيكون النفس، جوهر يف ومصورة هيوالتها، من منتزعة

كالصورة. فيها الرسوم وتلك كالهيوىل، ذاتها
صور سوى شيئًا ليست أنها وذلك النفس؛ يف املعقوالت صور حكم أيًضا وهكذا
حمل كما وحملتها ذاتها، يف وصورتها املتفكرة بقوتها النفس انتزعتها واألنواع، األجناس
إىل ويؤديها املختلفة والنغمات األصوات يحمل الهواء أن وذلك املسموعات؛ صوت الهواء

املسامع.
بعارض إال شيئًا منها يغري ال بهيئاتها املشامِّ إىل ويؤديها الروائح أيًضا ويحمل

للصورة. حافظ روحاني لطيف جسم الهواء ألن لها؛ يعرض
بعضها يخلط وال األبصار إىل ويؤديها واأللوان األشكال يحمل أيًضا الضياء وهكذا

ببعض.
ذاتها يف واملعقوالت املحسوسات من املعلومات صور تقبل النفس أيًضا فهكذا
ألن ببعض؛ بعضها تخلط أن غري من الحافظة بالقوة وتحفظها بفكرها وتصورها
بنفسها فاستغنت جميًعا، الضياء وجوهر الهواء، جوهر من روحانية أشد النفس جوهر
من وتبوأت امللكوت يف وساحت بخالصها واستبرشت بنجاتها وفرحت بذاتها واستقلت

العاملني. أجر فنعم شاءت، حيث الجنة
بها وتميل االعتدال من تخرجها وأعالل أمراض لألجسام يعرض كما أنه اعلم ثم
عىل بنعيمها تنتفع وال الدار هذه يف بالحياة تنتفع فال تسقمها حتى مزاجها صحة عن

الكمال. عىل عيشها يهنيها وال التمام
والطريقة االعتدال عن تخرجها أمراض الحيوانية الجزئية للنفوس يعرض فهكذا
سنن قصد عن باإلنسان وتميل والهدى، السوي والرصاط والحق والصحة الوسطى

األخرى. يف السعادة تنال وال األوىل يف بالحياة تنتفع ال حتى الهدى
الفاسدة واآلراء الردية واألخالق املرتاكمة الجهاالت وهي أنواع؛ أربعة أمراضها وإن

السيئة. واألعمال
الجسمانية الشهوات إىل ميلها لشدة البرشية الجزئية للنفوس كلها هذه تتفرع ثم
لشدة املحرقة والهموم املقلقة الغموم بأنواع األفئدة عىل تتوقد واقدة نريان هي التي
الهيوالنية. واملؤذيات الطبيعية اآلالم عن اسرتاحات هي التي الجرمانية باللذات غرورها
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فصل (4)

يعالج طبٍّا األجساد ملرض أن كما بها، تداوى وطبٍّا عالجات النفوس ملرض أن اعلم ثم
عالجاتها. فيها موصوف الحكماء وضعتها كتب ولها بها، يداوى وعقاقري به

مذكور والحكماء األنبياء بها جاءت علمية وقوانني كتب النفوس ملرض أيًضا فهكذا
واالنتهاء املحارم واجتناب الناموس، بسنة االقتداء وهو النفسية؛ األمراض عالجات فيها
والتخلق املعارف طلب ولزوم العادلة، بسريته والسري الحسنة بسنته واألخذ املناهي، عن
الدنيا، الحياة معيشة طلب يف الوسطى الطريقة عىل الهدى سنة ولزوم الجميلة، باألخالق
أمر بتذكريها املريضة النفوس ومداواة اآلخرة، نعيم طلب يف الصالحة باألعمال والسعي
الثواب جزيل يف والرتغيب بالوعد األمثال برضوب معادها أمر من نسيته قد وما مبدئها

يذكرون. لعلهم وأناب تاب ملن والثناء واملدح
األمراض وأسباب األخالق ومزاج الجسد تركيب أصل الطب كتب يف ذكر أنه اعلم ثم
اختالف بحسب رشباتها تختلف التي ومركباتها، األدوية مفردات من املداواة وكيفية

والعادات. واألهوية األمزجة
النفوس أطباء هم الذين السالم عليهم املنزَّلة األنبياء كتب يف وتبني ذكر فهكذا
مرضها هي التي النفوس عصيان كون وسبب العالم كون وبدء النفس ماهية وبيان
وأنواع وفسادها تغريها وسبب صحتها وسبب األول موتها هو الذي مراتبها عن وسقطها

أمراضها.
واألفعال األخالق وحسن والتوبة بالندم املريضة النفوس مداواة كيفية ووصف
الحسنة، واألفعال املعاد ألمر وبالتذكار ورسوله، تعاىل هللا نهى عما واالجتناب الحسنة،
َكَما يَْطاُن الشَّ َُّكُم يَْفِتنَن َال آَدَم بَنِي ﴿يَا تعاىل: قال كما األمور جميع يف هللا عىل والتوكل
َربَُّك أََخذَ ﴿َوإِذْ وقال: َسْوآِتِهَما﴾، ِلرُيِيَُهَما ِلبَاَسُهَما َعنُْهَما يَنِْزُع اْلَجنَِّة ِمَن أَبََويُْكْم أَْخَرَج
َشِهْدنَا بََىل َقالُوا ِبَربُِّكْم أََلْسُت أَنُْفِسِهْم َعَىل َوأَْشَهَدُهْم يَّتَُهْم ذُرِّ ُظُهوِرِهْم ِمْن آَدَم بَنِي ِمْن
يَن ِ ُمبَرشِّ النَِّبيِّنَي هللاُ ﴿َفبََعَث وقال: َغاِفِلنَي﴾، َهذَا َعْن ُكنَّا َّا إِن اْلِقيَاَمِة يَْوَم تَُقولُوا أَْن
بَيِّنٍَة َعْن َهَلَك َمْن ﴿ِليَْهِلَك الرُُّسِل﴾، بَْعَد ٌة ُحجَّ ِهللا َعَىل ِللنَّاِس يَُكوَن ﴿ِلئَالَّ َوُمنِْذِريَن﴾،

بَيِّنٍَة﴾. َعْن َحيَّ َمْن َويَْحيَا
إىل النبوية والديانات الحق عن وأعرضوا مالوا قد العقالء من طائفة أن اعلم ثم
األنبياء إليها أشارت التي األمور تلك صور عن فهمهم لقصور وذلك الحكمية؛ اآلراء
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ألقتها التي املعاني تلك حقائق إدراك عن فعجزوا ورموزهم، إشاراتهم يف السالم عليهم
واإلشارات. والتأييد واإللهام الوحي من املالئكة إليهم

أرواحها ومجانسة نفوسها جوهر بصفاء املالئكة من الوحي األنبياء قبلت وإنما
والعقاقري الشافية األدوية مثل حكمية، برياضات وال منطقية لقياسات ال ألرواحهم،

منفعتها. وخاصية شفائها سبب يدرون النافعة
الجسد، غذاء هو الذي الطعام، تناول الحسنة واآلداب الناموس سنة من أن اعلم ثم
والحث لها، والتنبيه للنفوس الناموس واضع من إشارة كأنها السنة فهذه أصابع، بثالثة
غذاء الطعام أن كما النفس غذاء العلم ألن طرقات؛ ثالث من العلوم طلب واجب أنه عىل
التي الطرق فأحد بينهما؛ ما اقرتان لشدة الجسد ألحوال مماثلة النفس وأحوال الجسد،

املعقوالت. املوجودات النفس به تدرك الذي الفكرة قوُة العلوَم النفُس بها تنال
املالئكة. من الوحي السالم عليهم األنبياء أخذت الطريق هذه ومن

األصوات عليه تدل وما اللغات معاني النفس به تقبل الذي السمع اآلخر والطريق
الحارضة، املوجودات النفوس تشاهد به الذي النظر طريق واآلخر الغائبة، األخبار من
وقال: وجل عز هللا نبََّهنا وكما بيَّنا كما بها، العلوم تتناول أن يجب الطرقات الثالث فهذه
بالنعم ينتفع ال من وذم تَْشُكُروَن﴾، ا مَّ َقِليًال َواْألَْفِئَدَة َواْألَبَْصاَر ْمَع السَّ َلُكُم ﴿َوَجَعَل
ِبَها يَْسَمُعوَن َال آذَاٌن َوَلُهْم ِبَها وَن يُبِْرصُ َال أَْعنُيٌ َوَلُهْم ِبَها يَْفَقُهوَن َال ُقلُوٌب ﴿َلُهْم فقال:
عن بكم الحقائق، عن صم فهم ُعْمٌي﴾؛ بُْكٌم ﴿ُصمٌّ وقال: أََضلُّ﴾، ُهْم بَْل َكاْألَنَْعاِم أُوَلِئَك
بحيث الذم بهذا يريد وليس القلب، بعني العقلية املعنوية املبرصات عن عمي الدقائق،
بل املعاش، أمر يفقهون وال يعرفون وال األلوان يبرصون وال األصوات يسمعون ال إنهم
اْلَحيَاِة ِمَن َظاِهًرا ﴿يَْعَلُموَن تعاىل: قال كما املعاد أمر يعقلون ال إنهم بحيث ذمهم إنما

َغاِفلُوَن﴾. ُهْم اْآلِخَرِة َعِن َوُهْم نْيَا الدُّ
أمر لصالح يراد املال ألن للجسد؛ قنية املال أن كما للنفس قنية العلم أن واعلم
الطرقات هذه من العلم النفس تنل لم فمتى النفس، أمر لصالح يراد والعلم الجسد
فمثله — واحد بإصبع أي — واحدة طريقة من إال أصابع بثالثة تناوله وذلك الثالث،
الحياة رجاء بني واقف املريض ألن الثلث؛ إال ماله من حظ له ليس الذي املريض كمثل
السمع، طريق من إال الدين أمر يعرفون ال الذين التقليد أهل مثل وهذا املمات، وخوف
ليس فهؤالء صحتها، واليقني النفوس مرض والشك واليقني، الشك بني موقوفون فهم

نفوسهم. مرض أجل من الشك إال العلم من لهم
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الجسد لصالح الدنيا عرض من حاجة سأل سائل اثنان؛ السائلني أن اعلم ثم
الجهل ظلم من النفس خالص فيه يكون العلم من مسألة سأل وسائل الفاني، املستحيل

الباقي. اآلخرة نعيم وطلب املعاد وأمر الدين وإصالح
نبات من الجسمانية واللذات والغناء والرشب لألكل مجلس اثنان؛ املجالس وهكذا
للعلم ومجلس الفاني، املتغري املستحيل الجسد هذا لصالح الحيوان ولحوم األرض
جوهرها يبيد ال التي الخالدة للنفوس الباقية اآلخرة نعيم من واللذات والسماع والحكمة

رسورها. ينقطع وال لذتها تفنى وال
أكل وإذا صاحبه، مال يف النقصان يتبني والرشاب الطعام من يؤكل ما كل إن ثم
املأكوالت تلك مكثْت وإذا أمًلا، اللذة صارت ذلك عىل وزاد والري الشبع بلغ ما قدر ورشب
بقي ما تَغريَّ منها قسًطا واحد كل األعضاء وأخذت واستمرأت ساعة املعدة يف املشتهيات

وإعالًال. ومرًضا ومشقة أمًلا اللذة صارت وإال إخراجها، إىل واحتيج واستحال
لذات ألنها منها؛ النفس تمل فليست منها واالستماع والحكمة العلم مجالس وأما
املعلمون كثر وإن املرشد العالم علم من ينقص وال وأنموذجها اآلخرة نعيم من روحانية

اآلخرة. رموز كنوز من ألنها والسامعون

فصل (5)

يسكن ما إىل إال والرشب األكل من يحتاج وال افتخار، األكل كثرة يف ليس أنه اعلم ثم
خبز من بكرسة أو املأكوالت من بألوان سكونه كان ذلك سكن فإذا والعطش، الجوع
الشعري خبز أكل إنَّ للحواريني السالم عليه عيىس قال كما القراح، املاء برشب أو الشعري

غًدا. الفردوس يدخل أن يريد ملن لكثري الدنيا يف اليوم القراح املاء ورشب
االستضاءة ويف الحكمية، الفضائل اقتناء يف يكون أن ينبغي والثناء االفتخار إن ثم
والتألُّه والحكمة األشياء، حقائق معرفة عىل والدالالت باآليات واالستبصار العلم بنور
النفس، بأمر واالهتمام الجسد، بأمر والتهاون الربانيني، مذاهب ولزوم والتصوف، والزهد
أرس من وعتقها الهيوىل، بحر من واستنقاذها الجهالة، ظلمة من خالصها عىل والحرص
املالئكة زمر يف والدخول األرواح عالم إىل والصعود األجسام قعر من والخروج الطبيعة،
روح به يعني يَْرَفُعُه﴾؛ اِلُح الصَّ َواْلَعَمُل الطَّيُِّب اْلَكِلُم يَْصَعُد ﴿إَِليِْه تعاىل: هللا ذكر كما
َوَما * ِعلِّيِّنَي َلِفي اْألَبَْراِر ِكتَاَب ﴿إِنَّ وقال: نَِعيٍم﴾، َلِفي اْألَبَْراَر ﴿إِنَّ وقال: املؤمنني،
َوَقاَل أَبَْوابَُها َوُفِتَحْت َجاءُوَها إِذَا ﴿َحتَّى وقال: األبرار، أنفس به يعني ِعلِّيُّوَن﴾؛ َما أَْدَراَك
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َعَليِْهْم يَْدُخلُوَن ﴿َواْلَمَالِئَكُة وقال: َخاِلِديَن﴾، َفاْدُخلُوَها ِطبْتُْم َعَليُْكْم َسَالٌم َخَزنَتَُها َلُهْم
اِر﴾. الدَّ ُعْقبَى َفِنْعَم َصَربْتُْم ِبَما َعَليُْكْم َسَالٌم * بَاٍب ُكلِّ ِمْن

سامًلا الرحم من خرج إذا الجسد أن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
النفس قوى وانبسطت استتبت الطفل، بدن وقوي الحواس صحيح العارضة اآلفات من
أدت ثم هيئتها، عىل وأدركتها املحسوسات ذوات الحساسة القوى وبارشت الجسد، يف
إذا ثم املتفكرة، القوة إىل املتخيلة وأدتها الدماغ، مقدم يف التي املتخيلة القوى إىل رسومها
النفس، فكر يف مصورة الرسوم تلك بقيت لها الحواس مشاهدة عن املحسوسات غابت
املحسوسات تلك صورة سوى شيئًا تجد فليست بعقلها وميَّزتها النفس تأملتها فإذا
فيها الصورة لتلك النفس جوهر فيكون النفس، جوهر يف ومصورة هيوالها إىل منتزعة

كالصورة. فيها الرسوم وتلك كالهيوىل،
األجناس صور سوى شيئًا ليست فإنها النفس، يف املعقولة الصور حال أيًضا وهكذا
صور الهواء كحمل وحملتها ذاتها يف وصورتها املفكرة بقوتها النفس انتزعتها واألنواع،

املحسوسات.
الروائح ويحمل املسامع، إىل ويؤديها املختلفة األصوات يحمل الهواء أن وذلك
جسم الهواء ألن لها؛ عارض يعرض أن إال شيئًا منها يغري ال بهيئتها املشامِّ إىل ويؤديها

للصورة. حافظ روحاني لطيف
بعضها يخلط وال بأصباغها األبصار إىل ويؤديها األلوان يحمل الضياء وهكذا

جميًعا. والضياء الهواء جوهر من روحانية أشد النفس جوهر ألن ببعض؛
الخصال هذه بإحدى بعض عىل بعضها يفضل الجزئية النفوس أن أخي يا اعلم ثم

األربع.
عددناها، التي أخالقها والثانية الجسد، مع بكونها استفادتها التي معارفها إحداها

اكتسبتها. التي أعمالها والرابعة اعتقدتها، التي آراؤها والثالثة
صالحة اآلراء صحيحة األخالق وحسنة العلوم يف املعارف كثرية النفس كانت فإذا
فارقت فإذا روحانية. بهجة بهية صحيحة حسنة صورة الخصال هذه صورتها األعمال،
أصداء عنها وانجلت باألجسام، التعلق عن بجوهرها واستغنت بذاتها، واستقلَّت الجسد
ورونقها، جمالها فعاينت صورتها لها وتراءت ذاتها، ذلك عند ورأت أبرصت الطبيعة؛
ولذة، ورسوًرا فرًحا ازدادت ذاتها الحظت وكلما محًرضا، خري من عملت ما كل فرأت
نَْفٍس ُكلُّ تَِجُد ﴿يَْوَم تعاىل: قال كما أبًدا لها نقلة ال وجنتها ونعيمها جزاؤها هو وذلك

ا﴾. ُمْحَرضً َخرْيٍ ِمْن َعِمَلْت َما
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ومعارفها ردية، وأخالقها فاسدة وآراؤها جائرة، وسريتها سيئة أعمالها كانت وإذا
دامت ما بها تحس ال وهي وحشة سمجة قبيحة صورة الخصال هذه أكسبتها باطلة؛
الهيوىل، وزينة الطبيعة بهجة إىل مسرتوحة باملحسوسات مشغولة بالجسد مربوطة
ولكل ذلك، من شخص لكل بُدَّ ال التي بالحق الفوت وحرسة املوت سكرة جاءت فإذا
آالت وبطلت وقهًرا جربًا منها رغم عىل فارقته الجسد النفس مفارقة وهي ى، مسمٍّ أجل
فرأت ذاتها إىل ذلك عند نظرت فارغة، وبقيت الجسمانية اللذات بها تنال التي الحواس
وحزنت واغتمت وحشة سمجة قبيحة صورة وهي وتحريت محًرضا سوء من عملت ما
وبينه بينها كان لو أن وودت َعَليِْهْم﴾، اٍت َحَرسَ أَْعَماَلُهْم هللاُ يُِريِهُم ﴿َكذَِلَك واستوحشت
عذابها وأليم جزاؤها هو فذلك ذاتها، يف معذبة متأملة الحالة تلك عىل وتبقى بعيًدا أمًدا
قال وكما إليكم»، ترد التي أعمالكم هي «إنما ملسو هيلع هللا ىلص: النبي قال كما وعقابهما، وجحيمها
اْألَبَْراَر ﴿إِنَّ يَُرى﴾، َسْوَف َسْعيَُه َوأَنَّ * َسَعى َما إِالَّ ِلْإلِنَْساِن َليَْس ﴿َوأَْن تعاىل: هللا
وأما مخضود، سدر ففي اليمني أصحاب فأما َجِحيٍم﴾، َلِفي اَر اْلُفجَّ َوإِنَّ * نَِعيٍم َلِفي
وهداك للسداد، إخواننا وجميع وإيانا هللا وفقك وحميم. سموم ففي الشمال أصحاب

األمجاد. وآله محمد النبي عىل هللا وصىل الرشاد سبيل إخواننا وجميع وإيانا

املعارف.) يف اإلنسان طاقة رسالة ويتلوها النفس نشوء رسالة ت (تمَّ
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وإىل املعارف، يف اإلنسان طاقة بيان يف الطبيعيات الجسمانيات من
يرتقي رشف وأي ينتهي، غاية أي وإىل العلوم، من ومبلغه هو حد أي

الرحيم الرحمن هللا بسم

ُكوَن﴾ يُْرشِ ا أَمَّ َخرْيٌ آهللُ اْصَطَفى الَِّذيَن ِعبَاِدِه َعَىل َوَسَالٌم هلِلِ ﴿اْلَحْمُد

فصل (1)

األنفس نشوء كيفية بيان من فرغنا قد بأنَّا منه، بروح وإيانا هللا أيدك األخ، أيها اعلم
املعارف، يف اإلنسان طاقة الرسالة هذه يف نذكر أن فنريد البرشية، األجساد يف الجزئية

فنقول: ينتهي حد أي وإىل
يف ره وصوَّ الرتاب من البرش، أبي السالم، عليه آدم جسد خلق ملا تعاىل هللا أن اعلم
الجسد ذلك صار روحه؛ من فيه نفخ ثم بنيته، وأحكم صورته وأحسن تقويم، أحسن
بعض عىل األسماء من علمه بما فضله ثم قادًرا، عامًلا حيٍّا الرشيف الروح بتلك الرتابي
فيه نفخ التي الرشيفة الروح تلك أجل من له؛ بالسجود وأمرهم كلهم، عليهم ال املالئكة،
تلك ورأى وعرف الرتابي، الجسد إىل نظر ملا اللعني وإبليس الرتابي. الجسد أجل من ال
ِطنٍي﴾؛ ِمْن َوَخَلْقتَُه نَاٍر ِمْن َخَلْقتَِني ِمنُْه َخرْيٌ ﴿أَنَا قال: العاملة الفاضلة الرشيفة الروح
مظلم جسم والرتاب العلو، يطلب متحرك ميضء جسم النار ألن الرتاب؛ من خري النار إذ
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الرتابي للجسد يكن لم السجود ألن خطأً؛ قياًسا منه هذا وكان السفل. يطلب ساكن
ويتحرك الجسد، أجل من وينام ويرشب يأكل إنما اإلنسان ألن الرشيفة؛ الروح لتلك بل

هللا. أمر من التي الرشيفة بالنفس ويعلم ويتكلم ويحس
غذاء املتنوالت وجميع الطعام أن كما لها، وحياة للنفس غذاء العلم أن اعلم ثم

له. وحياة للجسد ورشاب
ما ومثل بالحواس يدرك ما مثل غريزي طبيعي بعضه باألشياء العلم أن اعلم ثم
الناموس. به يأتي وما واآلداب الرياضات مثل مكتسب تعليمي وبعضه العقول، أوائل يف
ما أو الحواس تدركه ما عىل يتكل بل والتأدب، التعليم يف يرغب ال من الناس فمن

العقول. قرائح يف
ما إال العلم من يقبل ال من الناس من لكن والتأدب، التعلم يف يرغب من ومنهم

منطقي. أو هنديس برهان عليه يقوم أو نفسه يف يتصور
وخرب، برواية إال تقبل ال وطائفة الشاعر، قول عليه يدل ما إال تقبل ال طائفة ومنهم
بذلك. ويقنع بالتقليد يرىض من ومنهم والجدل، باالحتجاج إال تقبل ال طائفة ومنهم

أي إىل واملحسوسات املعلومات إدراك يف اإلنسان قوة مبلغ نبني أن لنا وينبغي
الناس يف ألن ينتهي؛ حد أي وإىل األشياء حقائق معرفة يف وطاقته جهده وهي نهاية،
أن بعد لكونه املوجبة العلة عن وبحثوا العالم حدوث يف تفكروا ملا العقالء من طائفة
ذلك عند جهلهم فدعاهم العالم، كون بدء عقولهم يف يتصوروا ولم يعرفوها لم يكن لم
يف أقاويلهم فاختلفت لآلخر، الح ما غري يشء له الح من ومنهم العالم، بقدم القول إىل
رسالة يف بيَّنا قد ونحن واحد، لواحد الح ما بحسب لكونه املوجبة والعلة العالم حدوث

هناك. من فاعرْفها العلة، تلك ما املبادئ يف لنا

فصل (2)

أن ويريد يكن، لم أن بعد حدوثه وعلة العالم حدوث كيفية يف تَفكَّر من أن اعلم ثم
يتفكر وال جسده، تركيب كيفية يعرف ال جاهل وهو ذلك كان كيف يتصور أو يعرفها
وال نفسه، جوهر ماهية يعلم وال ذاته، كون بدء كان كيف يدري وال هيكله، بنية يف
علة ألي وال مربوطة، تكن لم أن بعد به ربطت علة ألي وال بجسده، ارتباطها كيفية
الجسد، فارقت إذا تذهب أين تدري وال األجل، انقضاء عند العمر آخر يف الجسد تفارق
تلك وما حدوثه وكيفية العالم كون بدء يعرف أن يريد هو ذلك؛ قبل جاءت أين من وال
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وأسهل فهمه إىل أقرب هي التي األشياء هذه من ذكرنا بما جهله مع لكونه املوجبة العلة
حمل يتكلف فهو رطل مائة حمل يطيق ال رجل كمثل فمثله لتصوره؛ وأمكن لتعليمه
إذا يده يبرص ال من أو يعدو، أن يريد وهو امليش عىل يقدر ال َمن كمثل أو رطل، ألف

الحجب. وراء ما يرى أن يريد وهو أخرجها
فإنه جثته، وحال ذلك من أموره ومجاري اإلنسان أحوال اعترب إذا أنه اعلم ثم
ال فهو بقائه حال فهكذا مفرط، كبري وال ا جدٍّ صغري فال والكرب؛ الصغر بني متوسط

فيها. املدة قصري وال الدنيا يف العمر طويل
من ألن عنها؛ متأخر وال األشياء عىل الوجود متقدم هو فال وجوده حال وهكذا
عنه الوجود متأخر هو ما ومنها واألفالك، كاألركان منه وجوًدا أقدم هو ما املوجودات

الصناعية. كاملوجودات
املركز يف هو وال العالم، من األقىص الطرف من هو ال متوسط؛ مكانه حال وهكذا

سواء.
منه أرشف هو ما املوجودات من ألن متوسط؛ والدماثة الرشف يف رتبته حال وهكذا

كالبهائم. منه أدون هو ما ومنها املقربني، كاملالئكة
ألن مهني؛ ضعيف وال متني قوي هو فال متوسط والضعف القوة يف حاله وهكذا
الصغار. كالحيوانات منه أضعف هو ما ومنها كاألسد، منه أقوى هو ما الحيوانات من
جاهل هو وال كاملالئكة العلم يف راسخ هو فال متوسط والعلم الجهل يف حاله وهكذا

كالبهائم. مهمل
محيط غري اإلنسان أن وذلك الطرفني؛ بني املقدار متوسط معلوماته حال وهكذا
الذي كالجزء القليلة لألشياء مدرك وهو الكثري، العدد كتضاعف الكثرية املفرطة باألشياء

شاكله. وما العرشة جذر يف هو الذي يتجزأ ال
الثقيل بني منها املتوسط إال وزنها يمكنه ال فإنه املوزونات، عىل قدرته حال وهكذا

كالذرة. الخفة النذر الخفيف وبني كالجبال، الثقل املفرط
املتوسط إال مساحة عىل يقدر ال واملقادير األبعاد مساحة عىل قدرته حال وهكذا
اإلبرة كجرم اللطيف الضيق وبني والبحار، كالرباري السعة املفرط الواسع بني منها

الخردلة. وجرم
بني املتوسطات إال منها يحس فال املحسوسات؛ إدراك عىل حواسه قوة حال وهكذا

الطرفني.
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عىل وال الظلماء، الظلمة يف األلوان إدراك عىل تقوى ال البارصة القوة أن وذلك
الصيف. يوم يف النهار نصف يف الشمس عني إىل كالنظر الباهر النور يف إدراكها

عىل أيًضا تقوى وال وجاللتها، لشدتها الصاعقة استماع تطيق ال السمع قوة وهكذا
وخمولها. لخفائها النملة دبيب إدراك

محسوساتها إدراك عىل تقوى ال الالمسة، والقوة ة الشامَّ والقوة الذائقة القوة وهكذا
عن ويخرجانه املزاج يفسدان املفرط والربد املفرط الحر أن وذلك منها؛ املتوسطات إال

االعتدال.
املزاج ويغريان الحواس آالت يفسدان املفرطة الرائحة وهكذا املفرط الطعم وهكذا
الحواس إدراك كيفية لنا رسالة يف بيَّنا وقد املزاج. اعتدال من يكون وهذا واإلحساس،

هناك. من فاعرفه واحًدا، واحًدا ملحسوساتها
البعيد الزمان مع املاضني وأخبار املاضية باألمور ومعرفته اإلنسان علم قوة وهكذا
منا، القريبني وأجدادنا بآبائنا معرفتنا مثل زمانه؛ من كونه قرب ما إال علمها يمكنه ال
السالم. عليه آدم إىل ذلك قبل أو الطوفان بعد كان وما إرسائيل بني بأخبار علمنا ومثل
كانوا الذين الجان وقصة املالئكة أخبار من السالم عليه آدم قبل كان ما فأما
إىل ميل لهم وال بها، علم للبرش فليس السالم عليه آدم خلق قبل األرض يف يفسدون

تسليًما. املالئكة عن الوحي طريق من إال معرفتها
واالستدالل معرفتها يمكنه ال املستقبل الزمان يف اآلتية باألمور اإلنسان عْلم وهكذا
بالقرانات املنجمني استدالل مثل الكون؛ قريب يكون ما إال النجوم بدالئل كونها عىل
تسعمائة كل ويف مرة، سنة وأربعني مائتني كل ويف مرة، سنة عرشين كل يف تكون التي

مرة. سنة وستني
كل ويف مرة سنة وأربعني وثمانمائة آالف ثالثة كل يف تكون التي القرانات وأما
الزمان من لبعدها سبيل؛ الكائنات عىل بها االستدالل معرفة عىل فليس سنة، آالف سبعة

املستقبل.
كان ملا إال املعقولة األشياء تصور عىل يقوى ال متوسطة اإلنسان عقل قوة وهكذا
يمكن ال ما املعقولة األشياء من أن وذلك والخفاء؛ الجاللة من الطرفني بني متوسًطا
مثل ووضوحه؛ وبيانه ظهوره وشدة لجاللته به العلم وإحاطة إدراكه اإلنسان عقل
بماهية العلم وإحاطة إدراكه عىل اإلنسان عقل يقوى ال فإنه وجل، عز الباري جاللة

كتمانه. وشدة ذاته لخفاء ال بيانه ووضوح ظهوره وشدة جاللته ذات
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لصغره ال وظهوره كربه لشدة بكليته العالم صورة تصور عن اإلنسان عجز ومثل
ولطافتها صفائها لشدة الهيوىل عن املجردة الصور إدراك عن أيًضا عجزه ومثل وخفائه،

األشياء. يف ونفوذها
الجزء مثل وصغرها ودقتها لخفائها وتصورها إدراكها يمكن ال ما األشياء ومن
عن أيًضا عجزه ومثل والكيفيات، الصور من املجردة األوىل الهيوىل ومثل يتجزأ، ال الذي
الغلف يف والحب البيضة جوف يف الفرخ وخلقة الرحم يف الجنني تصوير كيفية معرفة

األكمام. يف والثمر
تكوينها وقت يف فأما صنعتها، من مفروغ ا حسٍّ تدرك التي األشياء هذه أن اعلم ثم
وعلة العالم حدوث كيفية يعلم أن يريد فمن يتصورها، ال والوهم يدركها ال فالحس
بعد ثم حدوثها، كيفية ويتصور فيعلمها األشياء، هذه يف أوًال يتفكر أن فينبغي كونه
عن فليخربنا ذلك يعرف أنه ادعى فمن كونه، وعلة العالم حدوث كيفية يف يتفكر ذلك
ودع وتشاهدها، تبارشها هي حواسه ألن اآلن؛ عليه هي ما عىل هي كيف العالم صورة
كيف املستقبل الزمان يف يكون الذي أو ذلك عن لنسيانه املايض الزمان مع مىض كان ما
وحركاتها وأعظامها ومقاديرها أبعادها وعلة الكواكب كثرة علة عن فليخربنا أو يكون؛
إىل نجد لم فإنَّا هي، وما املجرة عن فليخربنا أو ذلك؛ يف العلة وما اآلن، عليه هي وما
وهو واحد يشء عن فليخربنا أو ُمرضيًا؛ قوًال فيها قال قد الحكماء من أحًدا هذا وقتنا
يشاهدونه ال ما ودع دائًما، يشاهدونه والناس هو، ما القمر وجه يف نراه الذي األثر
وهياكل الناس وأشكال املعادن أجناس اختالف علة عن فليخربنا أو العالم؛ كون من

ذلك. يف العلة وما اآلن، عليه هي بما الحيوان

فصل (3)

عليهم األنبياء من تؤخذ أن إال وصول، األشياء هذه علل معرفة إىل ليس أنه اعلم ثم
تسليًما. املالئكة عن أخذوها كما تقليًدا السالم

البحر حيوان علم كنسبة ومعرفتهم املالئكة علم إىل البرش علم نسبة أن اعلم ثم
بأمورها؛ ومعرفته البرش علم إىل الرب حيوان وكعلم بأمورها، ومعرفتها الرب حيوان إىل
ومصالحها غذائها طلب من فيها تترصف وتمييز وحركة حس لها املاء حيوان أن وذلك

جنسها. وأبناء وإناثها ذكرانها وعرفانها عدوها من والهرب ومنافعها
إال ذلك معرفة إىل لها فليس بأمورها ومعرفتها الرب حيوان بأحوال إحساسها فأما

يسري. يشء
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يسري. يشء إال لها فليس الناس بأمور ومعرفتها البرش بأحوال الرب حيوان وهكذا
وطبقات األفالك فضاء يف الذين بأمور ومعرفتهم املالئكة بأحوال البرش علم وهكذا

يسري. يشء إال علم بها لهم فليس السموات
واألرشف فاألول األول متباينة، متفاوتة ومقاماتها مراتبها يف املالئكة أحوال وهكذا
أحوال عن وجل عز أخرب كما املنتهى، ربك وإىل عليم، علم ذي كل وفوق فاألرشف،
* ُمْعِرُضوَن َعنُْه أَنْتُْم * َعِظيٌم ٌ نَبَأ ُهَو ﴿ُقْل تعاىل: فقال ومقاماتها مراتبها يف املالئكة
ِمنَّا ﴿َوَما املالئكة: عن حكاية يف وقال يَْختَِصُموَن﴾، إِذْ اْألَْعَىل ِباْلَمَإلِ ِعْلٍم ِمْن ِيلَ َكاَن َما
يَْعَلُم ﴿َوَما وقال: اْلُمَسبُِّحوَن﴾، َلنَْحُن َّا َوإِن * وَن افُّ الصَّ َلنَْحُن َّا َوإِن * َمْعلُوٌم َمَقاٌم َلُه إِالَّ
واإلنس الجن وقبائل املالئكة أجناس يعني ﴾؛ ِلْلبََرشِ ِذْكَرى إِالَّ ِهَي َوَما ُهَو إِالَّ َربَِّك ُجنُوَد

أجمع. والحيوانات
اليسري كالجزء إال ليست تعاىل هللا علم إىل بالنسبة الخالئق جميع علم أن اعلم ثم
أَبُْحٍر َسبَْعُة بَْعِدِه ِمْن ُه يَُمدُّ َواْلبَْحُر أَْقَالٌم َشَجَرٍة ِمْن اْألَْرِض ِيف أَنََّما ﴿َوَلْو تعاىل: قال كما
َشاءَ﴾. ِبَما إِالَّ ِعْلِمِه ِمْن ءٍ ِبَيشْ يُِحيُطوَن ﴿َوَال قال: هللا، علم يعني ِهللا﴾؛ َكِلَماُت نَِفَدْت َما
العلوم يف اإلنسان طاقة مبلغ نهاية عىل إلخواننا تنبيًها الرسالة هذه جعلنا قد ونحن
علل عن ويسألونهم والجدال بالكالم العلماء يعارضون جهال ألقوام وتوبيًخا واملعارف،
عليهم واجب أشياء عن البحث تركوا قد وهم معرفتها، اإلنسان طاقة يف ليس أشياء

لجهلهم. فيها يتفكرون وال عنها يسألون ال ثم عنها والبحث تعلمها

فصل (4)

ذلك فمن وخلف، منازعة فيها أهلها وبني إال تجارة وال عمل وال علم من ليس أنه اعلم
والرشيعة؛ الفلسفية طائفتان وهما وقدمه، العلم حدوث يف العلماء بني الذي الخلف

فيه. شك ال محدث األجسام عالم أن ويعتقدون يرون كلهم السالم عليهم فاألنبياء
الناقصون املتفلسفة فأما العلم، يف الراسخون الفضالء الفالسفة بعض يرى وهكذا

العالم. قدم من يزعمون فيما متحريون يقولون فيما فمشككون
فإنهم به، خربت بما واملقربون السالم عليهم األنبياء أتباع من كثري حكم وهكذا
أن باهلل الفاضل األخ أيها وأعيذك يعتقدون. فيما ومتحريون يقلدون فيما أيًضا شاكون
الصبيان أولئك كمثل إال فيها يختلفون وما الرسالة هذه يف َمثَلُهم ما ألن منهم؛ تكون

الجهالء. البُْله األغبياء
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نجباء، ُفَهماء أذكياء جماعة فيهم وكان صغار، أوالد له حكيم رجل كان أنه وذلك
أبيهم خزائن بعض يف يوًما اإلخوة أولئك فنظر جهالء، بله أغبياء جماعة فيهم وكان
وفكروا فتأملوها واألشكال، والروائح واأللوان الطعام مختلفة بالحالوة، مملوءة فوجدوها
األشكال هذه ر وصوَّ العجائب هذه عمل َمن ترى أَال قالوا أن أفكارهم يف فوقع فيها،

األلوان. هذه صنع وَمن
منهم كان وَمن حكيم، صانٍع عمُل أنه َعِلَم نجيبًا مدرًكا فهيًما ذكيٍّا منهم كان فمن

وانغلق. ذلك عليه خفَي ساهيًا أبله غبيٍّا
رها. صوَّ يشء وبأي َعِمَلها يشء أي من أترى الحكيم صنعة أنه علموا الذين تَفكَّر ثم
الفهم يف دونهم كان وَمن عملها، آخر يشء من أنه علم وأفهم أذكى منهم كان فَمن

ذلك. عليه خفي والذكاء
بهذه صورها ولم عملها كيف ترى عملها يشء أي من أنه علموا الذين تفكر ثم
عن واستغنى وتحقق رها وتصوَّ ذلك َعَقَل وأنجب وأفهم أذكى منهم كان فمن األشكال.
وتوقف عنه فهمه وقرص عليه خفي املرتبة يف ذلك دون منهم كان ومن وكيف. ِلَم سؤاِل

ذلك. يف ويرتوى يتفكر
َعِمَلها أنها فأجابوا الحالوة، هذه عن عاقلني بالغني لهم إخوة سألوا ذلك عند ثم
وصدقهم، وَعَقَل َفِهَم َمن فمنهم حكيم. صانع فقالوا: الحلواني؟ َمن فقالوا: الحلواني،
بذكره. سمع وال ذلك قبل الحلواني يَر لم إذ وأنكر؛ فكذب لغباوته عليه خفي من ومنهم
يشء أي من أترى العقالء البالغني الكبار إخوانهم الصغار اإلخوة أولئك سأل ثم
فمنهم والنشاء. والدهن السكر من عملها أنه فأجابوهم العجائب، هذه الحلواني عمل
هذه يروا لم إذ وأنكر كذب من ومنهم رشيًدا، مؤيًدا هادئًا موفًقا كان إذ صدقهم من

عقًال. يعرفوها ولم عيانًا األشياء
استعملها بل يشء، منها للصانع يبَق لم لهم: فقالوا شيئًا. منها أرونا قالوا: ثم

يرشد. ولم وأنكر كذب من ومنهم فصدقهم، موفًقا كان من فمنهم كلها.
ونصب النار وأوقد الدبكدان بنى قالوا هذه، الحلواني عمل كيف سألوهم إنهم ثم
فمن بالنشاء. وعقدها بإسطام وحركها السكر فيه وطرح الدهن، فيه وصب الطنجري
جوهر وصفاء قلبه وقريحة رويته وحسن ذكائه بجودة تصوره فهًما أذكى منهم كان
صفاء لقلبه وال ذكاء له يكن لم إذ األنباء عليه عميت من ومنهم عقله، نور وضياء نفسه

ضياء. عقله لنور وال
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هذه يف بينهم فيما يتجادلون فرًقا وصاروا بينهم، فيما اختلفوا اإلخوة أولئك إن ثم
والبغضاء. الفتنة نريان بينهم وأنشبت ويتخاصمون، ويتنازعون املسألة

والبلوى، املحنة من فيه وقعوا ما رأى ملا ورحمهم لهم رثى الشفيق والدهم إن ثم
الحكم ويقضوا بينهم وعدوًال قضاة يكونوا أن املستبرصين العقالء إخوانهم بعض وأمر

عليه. يقدرون ما بأرفق
ودلُّوهم فأرشدوهم فيه، يختلفون فيم إليكم وتحاكموا إخوتكم سألكم إذا لهم: فقال
أجابوا الحالوات، هذه عمل عن سئلوا إذا القضاة اإلخوة أولئك جواب من فكان ذلك. عىل
ألن قولهم؛ إىل الصغار اإلخوة أولئك نفوس فسكنت أبيهم، عمل ِمن بأنها إخوتهم

بالحلواني. معرفتهم من فهمهم إىل أقرب بأبيهم معرفتهم
إىل نفوسهم فسكنت تعرفونه، يشء من ال قالوا عمل، يشء أي من سألوهم وإذا
ألن والنشاء؛ والشريج السكر من عمل أنه أجاب َمن قول إىل سكونهم من أكثر قولهم

عرفوها. وال بعُد رأوها ما كثرية أشياء بأن لهم تبني قد الصبيان
شاء. وكيف شاء كما قالوا صورها، وكيف عملها كيف سألوهم وإذا

كيت وقال الخطب، فيه يطول َمن قول ِمن لنفوسهم أسكن الجوابات هذه وكانت
وصنع. وفعل وكيت

املجيبني وإخوتهم لهم والسائلني وقدمه العالم حدوث يف العلماء اختالف مثل فهذا
وصنوف وغرائبه املوجودات أجناس وطرق العجائب من فيه بما العالم فَمثل عنه،

الحالوة. من اململوءة الخزانة تلك كمثل املصنوعات، صنائع
كمثل وصنايعها، هيواله وعن صنعته وكيفية العالم حدوث عن السائلني وَمثل

الفهم. القلييل العقول الضعفاء الصغار اإلخوة أولئك سؤال
بني الخلف فأوقعوا طويل برشح فأجابوا سئلوا الذين العقالء اإلخوة ذلك وَمثل
والعنرص والصورة والهيوىل العالم حدوث كيفية عن أجوبتهم يف الفالسفة كمثل اإلخوة،

التصور. البعيدة املعاني الغريبة األلفاظ من شاكلها وما والطبيعة
السالم عليهم األنبياء كمثل أجوبتهم يف والعدول القضاة اإلخوة أولئك وَمثل

وخلفائهم.
السالم؛ عليهم األنبياء باعث تعاىل الباري هو الرحيم الشفوق األب ذلك وَمثل
يليق ما بحسب ويجيبونهم املسائل، هذه من فيه يختلفون فيما خلقه بني قضاة ليكونوا

فهمهم. ومبلغ بعقولهم
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فصل (5)

وصورته هيواله وماهية صنعته كيفية وبينا العالم حدوث علة عن أخربنا قد أنَّا اعلم ثم
العالم. بحدوث القائلون منهم املوحدون الفضالء القدماء ذكر ما مثل العقلية املبادئ يف
وفهم زكية نفس له تكون أن املسائل هذه عن والسائل فيها الناظر يحتاج ولكن
له فينبغي وصفنا ما يفهم لم فمن يفهمها، كما روحانية تصور وجودة روية وقوة دقيق
بأجمعها األنبياء قالت وربما الباري. وعلته معلول العالم إن الفالسفة؛ قالت بما يقنع أن
ومخرتعه. ومبدعه خالقه هو وجل عز هللا وإن مخلوق بأرسه العالم إن السالم عليهم

يثق ولم السالم، عليهم األنبياء عنه أخربت وما الفالسفة قالت ما يعقل لم فإن
القوة تخيله ما عىل ويتكل قولهم إىل يطمنئَّ ولم حكمهم، إىل نفسه تسكن ولم بقولهم
له ما تخيل ألنه تخيلها؛ إىل يسكن أن وال بحكمها يثق أن أيًضا له ينبغي فال الوهمية؛
بصحة يحكم وال يثق ال كما بصحته يحكم وال به يوثق فال له، حقيقة ال وما حقيقة
تستعني أن بعد إال حقيقته عىل تحكم بأن الطعام من يشء لون أََرتَْك إذا البارصة القوة

الذائقة. بالقوة استعنت وإال حقيقته عرفت فإن ة، الشامَّ بالقوة
أن دون بنفسك تثق أال مشِكلة مسألة يف شككت إذا أخي يا لك ينبغي فهكذا
بيشء تنهض لم إذا الدنيا أمور يف تستعني كما الفضالء، الكرام إخوانك فيها تستشري

الكرام. الفضالء وأصدقائك وجريانك بإخوانك منها
للسداد، األخ أيها هللا وفقك اآلخرة. وطلب الدين أمر يف سريتك تكون أن يجب فهكذا

البالد. يف كانوا حيث إخواننا وجميع الرشاد سبيل إىل وهداك

فصل (6)

وغرائب اآلداب من ورضوب العلوم من فنون يف تكلمت قد األولني الحكماء أن اعلم ثم
القهار. الواحد هللا إال عددها يحيص ال كثرية الِحَكم من
النجوم. وأحكام األفالك تركيب يف تكلم من فمنها

العلماء من وقوم القمر، فلك تحت التي والكائنات والطبائع الطب يف أيًضا وتكلموا
أكثره. ينكرون الرشعيني

الرشع بعلم واشتغالهم فيها النظر لرتكهم أو القوم وصف عما فهمهم لقصور إما
بينهما. لعناد أو وأحكامه
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واملتوسطني فيها املبتدئني من الحكيمة، العلوم يف ينظر من أكثر إن أيًضا وكذلك
الدخول من ويأنفون بأهله ويزرون الرشيعة وأحكام الناموس بأمر يتهاونون بينهم، من

النبوة. أخ هو الذي امللك قوة من وكرًها خوًفا إال أحكامه تحت
ولقلة املذكورة األشياء هذه حقائق معرفة عن جميًعا الفريقني فهم لقصور ذلك كل

الكائنات. بماهيات أيًضا علمهم
حقائق عن والكشف جميًعا فيها النظر الكرام الفضالء إخواننا مذهب كان وملا
وميدانًا واسًعا بحًرا العلم هذا وكان جميًعا، والنبوية الحكمية العلوم أعني أشيائها،
إحدى هي التي الرسائل هذه عمل إىل الرضورة دعت فيما نتكلم أن احتجنا طويًال؛
وال اللب، هي التي النكت وإيراد يمكن ما بأوجز فيها والكالم رسالة، وخمسون عرشة
تصور وتسهل العلوم، يف النظر املبتدي فهم من ليقرب ترضب بأمثال إال ذلك يفهم

للمتأملني. الحقائق
يف يتفقان إلهيان أمران كالهما النبوية والرشيعة الحكمية العلوم أن اعلم ثم

الفروع. يف ويختلفان األصل هو الذي منهما املقصود الغرض
طاقة بحسب باإلله التشبه إنها قيل ما هو الفلسفة من األقىص الغرض أن وذلك
املوجودات، حقائق معرفة أولها خصال؛ أربع وعمدتها أجمع، رسائلنا يف بيَّنا كما البرش
الحميدة، والسجايا الجميلة باألخالق التخلق والثالثة الصحيحة، اآلراء اعتقاد والثانية

الحسنة. واألفعال الزكية والرابعة
التمام، إىل النقص حال من والرتقي النفس تهذيب هو الخصال هذه من والغرض
النعم يف والخلود والدوام البقاء بذلك لتنال بالظهور الفعل إىل القوة حد من والخروج

املالئكة. مع جنسها أبناء مع
وإصالحها اإلنسانية، النفس تهذيب هو والناموس النبوة من الغرض وهكذا
فسحة يف أهلها ونعيم الجنة إىل وإيصالها والفساد، الكون عالم جهنم، من وتخليصها
فهذا القرآن، يف املذكور والريحان الروح ذلك من والتنسم السموات وسعة األفالك عالم

جميًعا. النبوية والرشيعة الحكيمة العلوم من املقصود هو
واألعراضاملتغايرة املختلفة الطبائع أجل فمن إليها املؤدية الطرق يف اختالفهما وأما
ومفروضات الديانات وسنن النواميس موضوعات اختلفت وبذلك للنفوس، عرضت التي
العارضة األمراض اختالف بحسب وعالجاتها األطباء عقاقري اختلفت كما الرشائع،

واألمكنة. األزمنة اختالف وبحسب واألوجاع اآلالم من لألجساد
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مفروضات وفنون جميًعا والفلسفية النبوية الديانات سنن اختالف يف آخر ومثال
وتوجههم الحرام هللا بيت نحو القاصدين طرقات كاختالف واحد، واملقصد النواميس
وجنوبًا وغربًا رشًقا البيت من ومرافقهم ومراحلهم بلدانهم مواضع بحسب شطره

جغرافيا. رسالة يف بيَّنا كما وشماًال

فصل (7)

وجزئية. كلية نوعان: كلها املوجودات أن اعلم ثم
أرشفها من الرتتيب يف ابتدأت ألنها والبقاء؛ الوجود الدائمة الكلية فاملوجودات

العقلية. املبادئ رسالة يف بيَّنا كما وأنقصها أدونها إىل وأتمها
بالكون تبتدئ ألنها التمام؛ نحو متوجهة الكون يف دائمة الجزويات واملوجودات
وأتمها. أرشفها إىل مرتقية األحوال أدون ومن الوجود، أتم إىل متوجهة الوجود أنقص من
أحدهما جوهرين: من مجموع وهو الجزوية، األمور من هو اإلنسان أن اعلم ثم
من ابتداؤه جسده حاالت فأنقص الروحانية؛ النفس هو واآلخر الجسماني، الجسد هذا
ساذجة تكون أن وأدونها نفسه حاالت وأنقص جلًدا، رجًال يصري أن إىل متوجًها النطفة
َشيْئًا﴾ تَْعَلُموَن َال َهاِتُكْم أُمَّ بُُطوِن ِمْن أَْخَرَجُكْم ﴿َوهللاُ تعاىل: هللا قال كما شيئًا تعلم ال
اإلنسان يصري أن وهو الفعل، إىل الفضائل من قوتها يف ما كل تخرج أن حاالتها وأتم
تَْعَلُموا َلْم َما ﴿َوُعلِّْمتُْم تعاىل: قال كما محقًقا، فيلسوًفا حكيًما ربانيٍّا عامًلا ا حقٍّ مؤمنًا

َربَّاِنيِّنَي﴾. ﴿ُكونُوا وقال: يَْعَلْم﴾، َلْم َما اْإلِنَْساَن ﴿َعلََّم وقال: آبَاُؤُكْم﴾، َوَال أَنْتُْم
فله حكيم فاعل وكل العقل، أولية يف حكيم صانٍع فِمن متَقن عمل كل أن اعلم ثم
الغاية إىل الفاعل بلغ وإذا النفس، وهم إليها يسبق غاية هو والغرض ما، غرض فعله يف

الفعل. قطع
األفالك إدارة يف إذَْن فله حكيم، إذَْن ففاعله متقن؛ فعل األفالك دوران أن اعلم ثم
الدوران. عن الفلك ليقف الفعل يقطع أن فسبيله غرضه إىل بلغ قد كان فإن ما، غرض
بدا ما النفوس وأجلَّ فعل، أفضل عنه يظهر كان ما أفضلها فإن األجسام، فأما

الجهل. عنها وزال العلم منها
كان فإن اإلبريسم، هو يلبس ما وأنعم العسل، هو اإلنساُن يأكل ما ألذَّ أن اعلم ثم
الربهان قام وقد فعًال، أكرمها األجسام أصغر فإذَْن والزنابري، الدودة هي لهما الفاعل

البتة. له فعل ال الجسم بأن
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الحصاد، وغايتهما والثمر، الحب إخراج يف والشجر الزرع بأن عليك يخفى وال
ورصامه وحصاده النتاج، وغايته اإلدراك، يف الحيوان تمام ذلك بعد منهما الغرض وتمام

املوت.
قبل يستحكم ولم يتم لم إذا الَحبُّ كذلك املوت، بعد إذَْن الحيوان من فالغرض
إخراجه قبل وينعقد ينضج لم إذا الثمر كذلك الحصاد، بعد به ينتفع ال الزرع حصاد

منه. يراد فيما ينتفع لم
ولم صورتها، الحقيقية باملعارف تتم لم هي إذا اإلنسانية النفس حكم وهكذا
ذاتها الزكية باألعمال وال عقلها، الصحيحة باآلراء وال جوهرها، الجميلة باألخالق تستتم
يف بالنعيم تلتذ وال بذاتها، تستقل وال بحياتها، الجسد مفارقة بعد تنتفع ال الدنيا؛ يف
تستكمل ولم خلقته الرحم يف تستتم لم إذا الجنني أن كما والكمال. التمام عىل اآلخرة

الدنيا. يف بالحياة ينتفع ال صورته، هناك
الجنني. والدة الطلق أن كما النفس والدة الجسد موت ألن النفس؛ حكم فهكذا
ملًكا تصري أن ذلك يف الغرض فإن الجهالة؛ ورقدة الغفلة نوم من األخ أيها فانتبه
﴿َوالَِّذيَن هللا بحبل واعتصم املتني بالحبل ظهرك وقوِّ الجهد، غاية فاجتهد بالفعل؛
الرصاط نحو تتوجه أن واجتهد اْلُمْحِسِننَي﴾ َلَمَع هللاَ َوإِنَّ ُسبَُلنَا َُّهْم َلنَْهِديَن ِفينَا َجاَهُدوا
السعادة بذلك لتنال األقىص الغرض إىل املعوج الخط من طرق أقرب ذلك إذ املستقيم؛
وإيانا هللا وفقك والغلمان. والحور والريحان الروح من النعيم بلذات وتتلذذ األبد، وبقاء
عليهم هللا صلوات األمجاد، وآله محمد وبحق بالعباد، رءوف إنه للسداد، إخواننا وجميع

التناد. يوم إىل

والحياة.) املوت حكمة رسالة ويتلوها اإلنسان، طاقة بيان يف الرسالة ت (تمَّ
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والحياة املوت حكمة يف الطبيعيات الجسمانيات من

الرحيم الرحمن هللا بسم

ُكوَن﴾ يُْرشِ ا أَمَّ َخرْيٌ آهللُ اْصَطَفى الَِّذيَن ِعبَاِدِه َعَىل َوَسَالٌم هلِلِ ﴿اْلَحْمُد

فصل (1)

طاقة بيان من فرغنا ملا إنه منه، بروح وإيانا هللا أيدك الرحيم، البار األخ أيها اعلم
النبوية الرشعية النواميس من الغرض وبيَّنا تنتهي، حد أي إىل املعارف يف اإلنسان
تعاىل، هللا إىل الخلق واستدعاء فحسب النفس تهذيب وهو الحقيقية، الحكمية والعلوم
وجودهما. يف الحكمة وما والحياة املوت حكمة ماهية الرسالة هذه يف نذكر أن فنريد

وملا نفسه، اإلنسان معرفة يف هو الحقيقية العلوم جميع افتتاح أن اعلم فنقول:
هذا أحدهما تحلهما، وأعراض متباينني جوهرين من مجموعة جملة هو اإلنسان كان
أن فيها ذكرنا التي الرسالة يف بيَّنا كما الروحانية، النفس هو واآلخر الجسماني الجسد
اإلنسان علم صار الجسد جوهر من أرشف النفس جوهر وكان صغري، عالم اإلنسان

وأحواله. الجسد بجوهر علمه من أرشف وأحوالها النفس بجوهر



الثاني) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

الحاس ورسالة الهيوىل رسالة يف به املخصوصة وصفاته الجسم ماهية بيَّنا وقد
فنقول: وأحوالها، النفس علم يف هنا ها نتكلم أن ونريد واملحسوس،

رسالة يف بيَّنا كما — أوجه تسعة من باملعلومات ومباحثه اإلنسان علم كان ملا
هو، ومتى هو، وأين هو، وكم هو، وكيف هو، وما هو، هل وهي: — العلمية الصنائع

قاطيغورياس. رسالة يف ذلك بيَّنا كما هو، ومن هو، ولَم
فنقول: طرًفا، اإلنسانية الجزئية النفس أمر يف املباحث هذه من نذكر أن نريد ثم
حالها تكون وكيف رباطها، قبل كانت وأين الجسد هذا مع هي، وكم هي، وكيف هي، ما

ذلك؟ يف الغرض وما بالجسم، ربطت ولم فارقته، إذا
العالم رسالة يف وكميتها واملعقوالت، العقل رسالة يف ماهيتها بيَّنا قد أنه واعلم
النطفة، مسقط رسالة يف باألجساد رباطها قبل الجزئية النفس كانت وأين كبري، إنسان
الرسالة هذه يف نذكر أن ونريد والقيامة، البعث رسالة يف الجسد فارقت إذا تكون وأين

تفارقه. ولم بالجسم ربطت ولم الجسد مع كونها كيف املوت بحكمة امللقبة
التي الجزئية األجسام يف الكلية النفس من منبثة ُقًوى الجزئية األنفس كانت وملا
ولم بأرسه، العالم نفس هي التي الكلية النفس أوًال نذكر أن احتجنا القمر، فلك تحت
األرض مركز منتهى إىل املحيط أقىصفلك من العالم جملة هو الذي الكيل بالجسم ربطت

تعاىل. هللا بعون

الكيل بالجسم الكلية النفس غرضرباط يف فصل (2)
هنا ها تبني ما حسب

الوجود يف متعلقة بعض، تحت بعضها مرتبة، كلها املوجودات كانت ملا إنه فنقول:
االثنني، قبل الذي الواحد عن وترتيبه العدد كتعلق تعاىل، الباري هو الذي األوىل، بالعلة
دون مرتبتها وكانت املوجودات، أحد النفس وكانت العقلية، املبادئ رسالة يف بيَّنا كما
والحياة والنقوش والصور األشكال من فارًغا الجسم وكان املطلق، الجسم وفوق العقل
من يكن ولم بالطبع، فعالة بالقوة عالمة بالذات حية النفس وكانت بالطبع، لها قابًال
الحكمة، من برضب مشغولة غري فارغة النفس ترتك أن الربانية والعناية اإللهية الحكمة
عىل تتحكم أن للنفس يكن ولم الحال، ناقص عاطًال للتمام قبوله مع الجسم يكون وأن

370



عرشة الخامسة الرسالة

عىل الحكمة بواجب النفس عطفت الفعال العقل هو الذي رتبتها فوق التي املوجودات
والتصاوير والشكل له بالتحريك فيه فتحكمت الرتبة، يف دونها كان إذ املطلق، الجسم
من قوتها يف ما بإخراج أيًضا النفس وتكمل بذلك الجسم ليتم واألصباغ، والنقوش
يقترص لم إذ تعاىل؛ الباري بحكمة تشبًها واإلظهار والظهور الفعل إىل والصنائع الحكمة
للجزء الكل ليظهر العدم؛ بعد الوجود إىل أخرجها حتى كونها قبل بالكائنات علمه عىل

والظهور. الفعل إىل والصنائع الحكمة من القوة يف ما ويخرج الكلَّ الجزءُ ويشاهد
من العالم جملة هو الذي املطلق الكيل بالجسم الكلية النفس ربطت هذا أجل فمن
ومولداته، وأركانه أفالكه جميع يف سارية وهي األرض، مركز منتهى إىل املحيط فلك أعىل

وتَقدَّس. تعاىل هللا بإذن ومحركة لها ومدبرة

الكيل الجسم يف الكلية النفس رسيان يف فصل (3)

يف الفلكية الكلية النفس قوى فاضت إذا أنه منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم
متوجهة املحيط فلك أعىل من ابتدأت — الجسماني العالم جملة هو الذي — الكيل الجسم
أوًال الزمانية واألوقات األربعة واألركان والكواكب األفالك يف ورست العالم، مركز نحو
سببًا ذلك ويكون هناك، كلها اجتمعت العالم مركز منتهى إىل بلغت إذا حتى فأوًال،
والنبات الحيوانات وهي القمر، فلك دون التي الفاسدة الكائنة الجزئية األجسام لكون
الزمان، بطول األقىص الغرض هو الذي غاياتها، مدى أقىص إىل علت إذا ألنها واملعادن؛
األنفس بعث سبب فيكون — املحيط نحو القوى تلك أعني — راجعة ذلك عند وعطفت
ونبني نرشحه أن يحتاج مجمل قول وهذا الفاضلة، األجسام من الكلية اإلنسانية الجزئية

حكمة. املوت أن أيًضا
من كثريًا أن أجل من ولكن الحياة، وتحب املوت تكره كلها الحيوانات أن واعلم
ويحتجون الحكمة، تلك ما يدرون وال حكمة، ذلك ويف حق، املوت إن يقولون العقالء
معنى يدرون وال َعَمًال﴾، أَْحَسُن أَيُُّكْم ِليَبْلَُوُكْم َواْلَحيَاَة اْلَمْوَت َخَلَق ﴿الَِّذي تعاىل: بقوله
ويكرهون الحياة يحبون كلهم بذلك، إقرارهم مع إنهم ثم ذلك، يف املراد وما تعاىل قوله
أن احتجنا الشدائد، عند املوت ويتمنون العيش تنغيص عند الحياة يذمون ثم املوت،

خلقتهما. يف الحكمة وما الحياة، وتُحب املوت يُكره ولم الحياة، وما املوت ما نبني
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والحياة املوت اعتبار يف فصل (4)

البنية إتقان من عليه هو وما الجسد هذا تركيب يف العالم العاقل فكر إذا أنه فاعلم
طويل برشح األعضاء منافع وكتاب الترشيح، كتاب يف ذُكر كما — الصنعة وإحكام
تشعب وكيفية مفاصله، هندام وحسن تركيبه وغرائب أعضائه تأليف عجائب من —
إىل املنترشة بمفاصلها املتمكنة عليها املؤتلفة وعظامه أعضائه عىل املمتدة األعصاب
العروق تشعب وكيفية وللشعور، للحس الرقيقة اللينة األوتاد منها املنشأة بدنه أطراف
أطراف إىل للدم املوردة اللحم خلل يف املنترشة الكبد عمق من منشؤها التي الواردة
البدن عمق يف املنترشة القلب من منشؤها التي الضاربة العروق تشعب وكيفية البدن،
كما بعض، فوق بعضها بدنه بنية طبقات وكيفية الجسد، أطراف إىل للنبض املوصلة
لدفع أو املنفعة لجر املختلفة لألغراض املعدة واألوعية الجسد تركيب رسالة يف بيَّنا
وتكميله الصبى أيام يف ونشئه الرحم يف وتتميمه النطفة من ابتدائه وكيفية املرضة،
والصواب والحكمة الكمال غاية أنه فريى الكهولة؛ أيام يف وتنضيجه الشباب أيام يف

واإلتقان.
ونقصانه، وإدباره رونقه وتغيريات قوته ذهاب ويف الشيخوخة أيام يف تفكر إذا ثم
الرتاب يف يبىل كيف ثم وفساده، والنتن باالنتفاخ ذلك بعد وتغريه باملوت هدمه ثم
فمن الصواب؛ عن ويضل ويتشكك فيتحري فيه، الحكمة وجه ما يعرف وال ويضمحل
خلقهما يف الحكمة ما ونبني والحياة املوت الرسالة هذه يف نذكر أن احتجنا هذا أجل

وكونهما.
من الجنني وكون املشيمة وحال الرحم خلقة يف اللبيب العاقل فكر إذا أنه واعلم
وتكميل الخلقة لتتميم واملرافل املرافق من هناك أعد قد وما املكان ذلك وكيفية النطفة،
أولو منه يتعجب وما الصواب من الصنعة وإتقان الحكمة غاية يف فرياها الصورة،

األلباب.
تلك وتنقطع املشيمة وتنخرق الرحم يف ينقلب وكيف الوالدة حال يف فكر إذا ثم
الدم يسيل وكيف هناك، الجنني تمسك كانت التي الرباطات تلك وتسرتخي األوتار
فإنه والشدة، الجهد من الوالدة تلقاه وما ملرافقه، هناك كانت التي ة املعدَّ والرطوبات

واأللباب. األبصار أويل ويحري العقل يدهش شيئًا يرى
نسيمه وِطيب العالم هذا فسحة من الجنني إليه ينقل ما حال من كان ملا ولكن
والتمتع العيش لذة من العمر مستقبل يف العمل من الطفل يستأنف وما أنواره، وإرشاق
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باإلضافة الحال الناقص املظلم الضيق املكان ذلك من هللا ونجاه قدر وإذا الدنيا، بنعيم
الخروج يف كان والصواب الحكمة أن فريى والتقلب، الترصف من الدار هذه أحوال إىل

هناك. من
الجنني كحال الجسد مع النفس حال أن لتعلم تعترب أن أخي يا لك ينبغي فهكذا
النفس. والدة الجسد موت ألن الوالدة؛ بعد الطفل كحال املوت بعد حالها وأن الرحم، يف

الرحم. من خروجه سوى شيئًا ليست الطفل والدة وكذلك
إياه. النفس مفارقة سوى شيئًا هي ليست النفس والدة وكذلك

الحياة ماهية يف فصل (5)

ليست الجسدانية والحياة ونفساني، جسداني نوعان: والحياة املوت أن اعلم فنقول:
استعماله، تركها سوى شيئًا ليس الجسداني واملوت الجسد، النفس استعمال سوى شيئًا
سوى شيئًا النوم وليس الحواس، النفس استعمال سوى شيئًا ليست اليقظة أن كما

استعمالها. تركه
بالقوة عالمة بالفعل حية بجوهرها أنها وذلك لها؛ ذاتية فحياتها النفس فأما
بجوهرها جهالتها هو موتها وأن طبًعا والصور والنقوش واألشكال األجسام يف فعالة
الهيوىل بحر يف استغراقها شدة من لها عارض ذلك وأن ذاتها، معرفة عن وغفلتها
أكثرهم والناس الجسمانية، الشهوات يف غرورها ولشدة األجسام هاوية يف ذهابها ولبعد
الدنيا الحياة هذه إال يعرفون ال األبدية حياتها عن وغفلتهم نفوسهم بجوهر لجهاالتهم
نْيَا الدُّ اْلَحيَاُة ََّما ﴿أَن اْلُغُروِر﴾، َمتَاُع إِالَّ نْيَا الدُّ اْلَحيَاُة ﴿َوَما املتقطعة الدنية الجسدانية
البقاء يريدون فصاروا َواْألَْوَالِد﴾، اْألَْمَواِل ِيف َوتََكاثٌُر بَيْنَُكْم َوتََفاُخٌر َوِزينٌَة َوَلْهٌو َلِعٌب
َوُهْم نْيَا الدُّ اْلَحيَاِة ِمَن َظاِهًرا ﴿يَْعَلُموَن تعاىل: قال كما فيها الخلود ويتمنون الدنيا يف
َخرْيٌ ﴿َواْآلِخَرُة اآلخرة يريد وهللا الدنيا عرض يريدون وقال َغاِفلُوَن﴾، ُهْم اْآلِخَرِة َعِن
َلْو اْلَحيََواُن َلِهَي اْآلِخَرَة اَر الدَّ ﴿َوإِنَّ وقال: اتََّقى﴾، ِلَمِن َخرْيٌ ﴿َواْآلِخَرُة وقال: َوأَبَْقى﴾،
الجسد، حياة هي الدنيا الحياة يريدون الذين ذم يف كثرية وآيات … يَْعَلُموَن﴾ َكانُوا
فأما دائًما، أبًدا حياة وتلك بالحقيقة، النفس حياة هي التي اآلخرة الحياة عن ويغفلون

فنقول: الجسم حياة ماهية
أن كما إياه، النفس ملجاورة عرضية حياته وأن بجوهره، ميت الجسد أن اعلم

والكواكب. والقمر عليه الشمس نور بإرشاق ضياؤه وإنما بجوهره، مظلم الهواء
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كيف له؛ النفس مفارقة بعد حاله من يُرى ما بجوهره ميت الجسد أن عىل والدليل
نُِعيُدُكْم﴾. َوِفيَها َخَلْقنَاُكْم ﴿ِمنَْها بديئًا كان كما الرتاب إىل ويرجع ويتالىش ويفسد يتغري

الجزئي بالجسد الجزئية النفس غرضرباط يف فصل (6)

جوهرها يف ما وتخرج بالرياضة تكمل كيما الجزئية األنفس ربطت أنما اعلم فنقول:
الجزئية. الهيوىل لتتم الفعل حد إىل القوة حد من والفضائل والصنائع الحكمة من

السياسة الجزئية النفس تتعلم أن وهو بالكل، الجزء ذلك ويتشبه أيًضا هي وتكمل
الحقيقية. واملعارف الزكية واألعمال الصحيحة واآلراء الجميلة باألخالق والتهذيب والتدبري
الطاقة بحسب باإلله التشبه إنها الحكمة حد يف قيل كما بالكل الجزء تشبه وهكذا

اإلنسانية.
الفضائل من أظهرت بما وكملت غاياتها، أقىصمدى إىل اإلنسانية النفس بلغت وإذا
أعىل آخر ونشوء أخرى حالة إىل الجسد مفارقة بعد األنفس هذه نقلت الجسد، وهدم
والفساد، للكون القابلة األربعة واألخالط والدم اللحم من املؤلف الجسد هذا من وأرشف

تَْعَلُموَن﴾. َال َما ِيف ﴿َونُنِْشئَُكْم تعاىل: هللا قال كما
بعد النفس إليها تنقل التي الحال تلك نسبة فتكون اآلخرة، النشأة ينشئ هللا إن ثم
نقل التي الحال إىل الرحم يف الجسد حال كنسبة الحال، هذه إىل باإلضافة الجسد مفارقة
ظلمة إىل باإلضافة نوره، وإرشاق نسيمه وطيب العالم هذا فسحة من الوالدة؛ بعد إليها

ظلمات. ثالث هي التي والرحم واملشيمة األحشاء
كما الجسد، مفارقة بعد إال إليها تنقل التي الحال تلك تحس ال النفس أن اعلم ثم

الوالدة. بعد إال الدنيا هذه بأحوال يحس ال الجنني أن
انتبهوا.» ماتوا فإذا نيام «الناس وآله: عليه هللا صىل — النبي قال هذا أجل فمن

املوت. بعد عما غفلتهم نومهم وإنما
الحقيقة وعاينت الجسد، النفس مفارقة هي التي بالحق املوت سكرة جاءت فإذا
َحِديٌد﴾. اْليَْوَم َك َفبََرصُ ِغَطاءََك َعنَْك ﴿َفَكَشْفنَا تعاىل: هللا قال كما يوعدون، بها كانوا التي
مفارقة بعد املوت يعني اْليَِقنُي﴾؛ يَأِْتيََك َحتَّى َربََّك ﴿َواْعبُْد السالم: عليه لنبيه وقال

تُْرَجُعوَن﴾. إَِليْنَا ثُمَّ اْلَمْوِت ذَاِئَقُة نَْفٍس ﴿ُكلُّ وقال: الجسد،
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وال املوت، بعد إال الرحيم الرحمن ربها إىل لها رجوع ال إذ حكمة؛ املوت فإذَن
اْلُمْطَمِئنَُّة النَّْفُس أَيَّتَُها ﴿يَا الجسد مفارقتها بعد إال ورسوله هللا وعد ما إىل للنفس وصول
عباده، عىل تعاىل هللا ِمن ومنَّة حكمة املوت فإذَن َمْرِضيًَّة﴾، َراِضيًَة َربِِّك إَِىل اْرِجِعي *

الجسد. فناء وسبب الجسدانية الحياة بقاء سبب باملوت بل

املوت حكمة يف فصل (7)

ثمرة ولغايتها يرتقي، إليها ونهاية، غاية وله وابتداءً، أوًال نشوءًا كون لكل بأن اعلم
املنتهى. إليها التي الوالدة وغايته ابتدئ، قد كون النطفة فمسقط تجتنى،

مسقط ثمرة أن وكما املنتهى، إليها التي غايته واملوت ابتدئ، قد كون أيًضا والوالدة
ال النفس فهكذا الوالدة، بعد إال يتمتع ال الطفل ألن الوالدة، بعد إال تكون ال النطفة

الروح. وهي النفس؛ والدة الجسد موت ألن الجسد؛ مفارقة بعد إال تتمتع
الجنني والدة أن كما له، النفس مفارقة سوى شيئًا ليس الجسد موت أن وذلك

حكمة. الوالدة أن كما حكمة املوت فإذَن الرحم؛ مفارقة سوى شيئًا ليست
الرحم يف ينتفع لم خلقته، هناك وكملت صورته، الرحم يف تمت إذا الجنني أن وكما

الدنيا. الحياة يف الوالدة بعد ينتفع بل
بعد انتفعت الجسد، مع بكونها فضائلها وتمت صورتها كملت إذا النفس كذلك

اآلخرة. الحياة يف الجسد مفارقتها
سبب فاملوت املوت؛ حصول بعد إال يتيرس ال األبدي البقاء إذ حكمة؛ املوت فإذَن
العالم هذا يف يدخل لم ما اإلنسان إذ الحقيقة؛ يف للموت سبب الدنيا والحياة األبد، لحياة
لحياته سببًا وموته ملوته سببًا حياته فتكون اإلنسان وجد فإذا يموت، أن له يمكن ال

اآلبدين. أبد الباقية
ويتأدب ليتعلم املكتب يف الصبي كمثل الجسد مع النفس مثل أن أخي يا واعلم
بما واالنتفاع املكتب من الخروج إال أخرى حال فليس ذلك وأحكم تعلم فإذا ويرتاض،

واملجازات. اإلكرام وبقي منه يراد ما تم قد ألنه املكتب؛ يف حصل
من فليس معه، بكونها منها يُراد ما أحكمت إذا الجسد مع النفس حكم فهكذا

املفارقة. إال طريقة
والدواة اللوح حمل عن استغنى املكتب، يف منه يراد ما أحكم إذا الصبي أن وكما
نفسه يف العلم ليحصل ويمحو منه ويقرأ به يكتسب كان ألنه وسواده؛ والقلم واملداد
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الصبيان يحفظ مما شاكلها وما واللغة والنحو واألشعار واألخبار القرآن من محفوًظا
بطريق املحسوسات أمر أحكمت هي إذا الجسد مع النفس حكم فهكذا املكتب؛ يف
من العالم هذا أمور حقائق وعرفت والروية، الفكر بطريق املعقوالت وأمر الحواس،
الغائبة معرفة إىل الرباهني هي التي الرياضيات بطريق ذلك بعد وارتقت والفساد، الكون
ومبدئها عاملها أمر لها واستبان معرفتها، حق وعرفتها فيها وارتاضت الحواس، عن
عىل مضوا الذين السابقني من جنسها أبناء أحوال البصرية بعني وعاينت ومعادها،
ذلك عند هي اشتاقت وسعتها، األفالك وفسحة السماء ملكوت إىل وارتقوا الهدى، سنن
برتكها إال الثقيل الجسد بهذا ذلك يمكنها وال جنسها، بأبناء واللحاق هناك إىل الصعود
هناك؛ إىل الوصول من ممنوعة لكانت املوت يكن لم فلو املوت. وهو إياه؛ ومفارقتها
املخرية للنفوس وجل عز هللا من ورضوان وفضل ورحمة ونعمة حكمة املوت فإذَن

املستبرصة.

املوت حكمة من أخرى حكمة فصل

كالبضاعة الصالحة واألعمال كاملالح، والنفس كالسفينة، الجسد بأن أخي يا واعلم
إليه، املتوجه كالساحل واملوت كاملعرب، الحياة وأيام كالبحر، والدنيا للتاجر، واألمتعة
أن كما املجازي، امللك هو تعاىل وهللا الربح، هي والجنة التاجر، كمدينة اآلخرة والدار
يمكنه ال السفينة من يخرج لم وملا وبضاعته أمتعته وَسِلَمت البحر عرب إذا التاجر
أيًضا؛ الجسد مع النفس حكم فهكذا بضاعته، ربح ويفوته للتجارة مدينة إىل الدخول
وتخلقت عادلة سرية وسارت الصالحة، باألعمال الدنيا الحياة أيام قطعت إذا أنها وذلك
معرفة فعرفتها املحسوسات، أمور يف ونظرت صحيحة، آراء واعتقدت الجميلة، باألخالق
الجسد؛ وهدم العمر، آخر وبلغت وأحكمتها، املعقوالت حقائق عن وبحثت صحيحة،
أمكنها ملا املوت يكن لم فلو الجسد. موت هو الذي الفراق إال والحيلة التدبري فليس
وكان الجنة، إىل الوصول وال املالئكة، زمرة يف الدخول وال السماء، ملكوت إىل الصعود
عىل العالم هذا مشاهدة الجنني يفوت كما اآلخرة، الدار ونعيم تعاىل هللا لقاء يفوتها
ال إذ ونعمة، ورحمة حكمة املوت فإذَن منها؛ يظهر ولم املشيمة يف لبث لو حقيقته
ذَاِئَقُة نَْفٍس ﴿ُكلُّ أجسادنا ومفارقة الهيكل هذا من خروجنا بعد إال ربنا إىل لنا وصول

تُْرَجُعوَن﴾. إَِليْنَا ثُمَّ اْلَمْوِت
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املوت حكمة يف فصل

فرسان، الخريات إىل السابقة والنفوس عتاق، خيل واألجساد كامليدان، الدنيا أن اعلم
ينزل لم إن امللك باب بلغ إذا السابق الفارس أن وكما امُلجازي. الجواد امللك تعاىل وهللا
فهكذا والكرامة، والخلع جائزته فتفوته امللك حرضة إىل الدخول يمكنه ال فرسه عن
سبًقا الدنيا الحياة أيام قطعوا إذا الصالحة واألعمال الخريات يف السابقني نفوس حكم
َرَغبًا َويَْدُعونَنَا اْلَخرْيَاِت ِيف يَُساِرُعوَن َكانُوا ﴿إِنَُّهْم تعاىل: هللا مدحهم كما الخريات، إىل

َخاِشِعنَي﴾. َلنَا َوَكانُوا َوَرَهبًا
يمكنه ال تفارقه، لم إن وكملت النفس ونبت وشاخ الجسد وهدم العمر َفِنَي فإذا
املكان بذلك يليق ال الفاسد املتغري الثقيل الجسد هذا ألن السماء؛ ملكوت إىل الصعود
من عملت بما لتجازى هناك إىل الصعود يمكنها التي هي النفس بل الرشيف، العايل

ورحمة. حكمة املوت فإذَن خري؛
﴿ِنَساُؤُكْم تعاىل: هللا قال كما كالحرث، النساء وأرحام مزرعة الدنيا إن وأيًضا
الكهولة وأيام كالنشوء، الشباب وأيام كالنبت، والوالدة كالبذر، والنطفة َلُكْم﴾، َحْرٌث

والجفاف. كاليبس الشيخوخة وأيام كالنضج،
كالبيدر، واآلخرة والرصاط املوت وهو والرصام الحصاد من بُدَّ ال الحاالت هذه فبعد
والورق القشور ويرمى وينقى ويدرس جنس كل من الغالت يجمع البيدر أن فكما

للنريان. وحطبًا للدواب علًفا ويجعل والثمر والَحب والتني
ويميز األرسار، وتنكشف دين، كل من واآلخرين األولني أمم اآلخرة يف تجتمع فهكذا
جهنم يف فيجعله جميًعا فريكمه بعض عىل بعضه الخبيث فيجعل الطيب، من الخبيث

يحزنون. هم وال السوء يمسهم ال بمفازتهم اتقوا الذين هللا وينجي
هذا فألجل ألوليائه، تعاىل هللا من ونعمة ورحمة حكمة هو املوت بعد كله وهذا
َهاُدوا الَِّذيَن أَيَُّها يَا ﴿ُقْل حق: بغري منهم أنه ظن من عاتب كما املوت، أولياؤه يتمنى
بهذه فدل َصاِدِقنَي﴾، ُكنْتُْم إِْن اْلَمْوَت َفتََمنَُّوا النَّاِس ُدوِن ِمْن هلِلِ أَْولِيَاءُ أَنَُّكْم َزَعْمتُْم إِْن
بعد راجعون ربهم إىل أنهم علموا إذا املوت يتمنون أنهم تعاىل هللا أولياء عالمة اآليات

ونعمة. حكمة املوت فإذَْن املوت؛
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أيًضا املوت حكمة يف فصل

كما كاألدوات؛ الجسد وأعضاء كالدكاكني، واألجساد كالصناع، النفوس أن أخي يا واعلم
الجسد. تركيب رسالة يف بيَّنا

وطلب املال لكسب العمل مشقة ويحملون الصنائع يف يجتهدون الصناع أن اعلم ثم
العمل. من واسرتاح واألدوات الدكان ترك منهم واحد استغنى فإذا الغناء،

الزاد من الجسد مع بكونها منها يراد ما أحكمت هي إذا النفوس حكم فهكذا
وباًال لكان الجسد، منها يؤخذ لم فلو بذاتها. فاستقلت الجسد عن استغنت لآلخرة
والسيحان املالئكة زمرة يف والدخول السماء ملكوت إىل الصعود من لها ومانًعا عليها،
فإذَن والريحان؛ الروح من والتنسم السموات فضاء فسحة يف والرسيان األفالك عالم يف

الصالحني. لعباده تعاىل هللا من ونعمة حكمة املوت
َفاِطَر اْألََحاِديِث تَأِْويِل ِمْن َوَعلَّْمتَِني اْلُمْلِك ِمَن آتَيْتَِني َقْد ﴿َربِّ الصديق: يوسف وقال
أما اِلِحنَي﴾، ِبالصَّ َوأَْلِحْقِني ُمْسِلًما ِني تََوفَّ َواْآلِخَرِة نْيَا الدُّ ِيف َولِيِّي أَنَْت َواْألَْرِض َماَواِت السَّ
ال بالصالحني اللحاق أن علم ملَّا ُمْسِلًما﴾ ِني ﴿تََوفَّ بقوله: تمنى السالم عليه أنه ترى

ونعمة. حكمة املوت فإذَن املوت؛ بعد إال يكون
يُْطِعُمِني ُهَو َوالَِّذي * يَْهِديِن َفُهَو َخَلَقِني ﴿الَِّذي السالم: عليه الرحمن خليل وقال
يَْغِفَر أَْن أَْطَمُع َوالَِّذي * يُْحِينِي ثُمَّ يُِميتُِني َوالَِّذي * يَْشِفنِي َفُهَو َمِرْضُت َوإِذَا * َويَْسِقنِي
ِلَساَن ِيل َواْجَعْل * اِلِحنَي ِبالصَّ َوأَْلِحْقِني ُحْكًما ِيل َهْب َربِّ * الدِّيِن يَْوَم َخِطيئَِتي ِيل
وراثة كانت إذا حكمة املوت فإذَن النَِّعيِم﴾؛ َجنَِّة َوَرثَِة ِمْن َواْجَعْلِني * اْآلِخِريَن ِيف ِصْدٍق

املوت. بعد إال تتيرس ال الجنة
قد الجسد ألن للجسد؛ ال خاصة للنفس واردة هللا من للنفس الكرامة أن اعلم ثم

نفسه. بالصالحني ألحقت وإنما الرتاب، يف بَِيلَ

الفعل إىل القوة النفسمن خروج كيفية يف فصل (8)

البالغني ونفوس بالقوة، عاقلة الصبيان نفوس بأن — برهانك هللا أنار — اعلم فنقول:
والعلماء بالفعل، عالمة العلماء ونفوس بالقوة، عالمة العقالء ونفوس بالفعل، عاقلة
مالئكة األخيار والحكماء بالفعل، حكماء نفوسهم والفالسفة بالقوة، فلسفية نفوسهم
ورحمة. حكمة املوت فإذَن بالفعل؛ مالئكة كانت أجسادها نفوسها فارقْت فإذا بالقوة،
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إىل تستحيل النبات وأجسام النبات، أجسام إىل تستحيل املعادن أن أخي يا واعلم
العمق إىل منكوس رصاط النبات فصورة اإلنسان، الحيوان وأرشف الحيوان، أجسام
السطح عىل ممدود رصاط الحيوان وصورة منها، ونجت الحيوانية النفس جازتها وقد
قائًما كالخط مستقيم رصاط اإلنسان وصورة منها، ونجت اإلنسانية النفس جازتها وقد
ودخلت جهنم من نجت جازتها نفس فأي جهنم؛ أخريات وهي والنار الجنة بني منتصبًا
﴿َلَقْد تعاىل: هللا ذكر كما السافلني، أسفل إىل ُردَّت وإال املالئكة، صورة هي التي الجنة
وََعِملُوا آَمنُوا الَِّذيَن إِالَّ * َساِفِلنَي أَْسَفَل َرَدْدنَاُه ثُمَّ * تَْقِويٍم أَْحَسِن ِيف اْإلِنَْساَن َخَلْقنَا

َمْمنُوٍن﴾. َغرْيُ أَْجٌر َفَلُهْم اِلَحاِت الصَّ
قريبًا بلغَت وقد عظيم، خطر عىل فإنك فيه وتَفكَّر الباب هذا يف أخي يا فانظر
باألعمال وتزودت واستعديت للنفس الجسد مفارقة قبل بادرَت فإن الجنة، باب من
من تنجو أن لك رجوت الحقيقية، والعلوم الجميلة واألخالق الصحيحة واآلراء الصالحة
األفالك عالم إىل بالصعود الجنة إىل وتصل والفساد، الكون عالم هي التي الهاوية نريان
والصديقني النبيني مع والرسور النعيم يف والخلود والبقاء الدوام عالم السموات، وفسحة

هللا. من الفضل ذلك رفيًقا، أولئك وحسن والصالحني والشهداء

غرضالسياسات يف فصل (9)

يجب كما جسدها سياسة يف ارتاضت نفس فأي سائس، والنفس َمُسوس الجسد أن اعلم
يسوس أن أمكنه عادلة بسرية أهله ساس ومن والغلمان، والخدام األهل سياسة أمكنها
أن أمكنه يجب كما املدينة أهل ساس ومن كلهم، املدينة أهل يسوس أن أمكنه قبيلة،
األفالك عالم إىل الصعود أمكنه اإللهي الناموس ساس ومن اإللهي، الناموس يسوس

حكمة. املوت فإذَن خري؛ من عمل بما هناك ليجازى الدوام، عالم السموات، وسعة
من تنجو فلعلك فيه؛ حاذًقا فكن اإللهي، الناموس سياسة أخي يا لك يستِو لم فإن
هللا برحمة الجنة وتدخل بمعاونتهم، السماء ملكوت إىل وتصعد أهلها، بشفاعة جهنم
حيث إخواننا وجميع الرشاد وهداك للصواب، أخي يا هللا وفقك رحمته. وسعة وفضله

جواد. رحيم أنه البالد يف كانوا
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ومثالبه الجسد عيوب يف فصل (10)

ورسالة صغريٌ عالٌم اإلنساُن ورسالة الجسد تركيب رسالة يف بيَّنا قد أنَّا أخي يا فاعلم
وما والفوائد، والعلوم الحكمة من معه بكونها النفس تستفيد ما واملحسوس؛ الحاس
الطاقة بحسب باإلله والتشبه والربوبية والتدبري والسياسات الصنائع اتخاذ من ترتاض
ممدود النفسرصاط لهذه الجسد هذا ألن اليمني؛ ذات طريق النفس أخذَت إذا اإلنسانية،
عليها سهل آفاته، من وَسِلمت الرصاط هذا عىل النفس عربت فإذا واآلخرة، الدنيا بني

ذلك. بعد ما سائر
بالحقيقة الكنيف ألن كنيف؛ يف كمحبوس النفس كون الجسد هذا عيوب فمن
ودم وبصاق ومخاط وغائط وبول وسخ من قاذورات لكل ينبوع فهو الجسد، هذا هو
القاذورات، من الكنيف يف يكون ما كل وأن وصنان، وبخر نتن وعرق ولعاب وصديد
مملوء الحالتني بني وما منتنة، جيفة وآخره قذرة نطفة فأوله يتكون؛ وفيه يخرج فمنه
عوراته، وسرت ومداواته وتنقيته وغسله تنظيفه يف األوقات دوام عىل والنفس عذرة،
العارضة واآلفات والرضبة والصدمة والعطش والجوع والربد الحر آفات من وحفظه

عددها. يحىص ال التي
وجه وِمن منه. إال جيفة وال قاذورة وال نجاسة وال نتن العالم يف فليس وبالجملة
النفس أن وذلك والنهار؛ بالليل يعبده صنم كعابد الجسد مع النفس َمثل فنقول: آخر،
الجسد فراق بعد معادها أمور يف والنظر وجل عز هللا وعبادة العلم تعلُّم تركت إذا
الجسد صالح فيه يكون بما واشتغلت اآلخرة، إىل الدنيا من للرحلة والتزود له واالستعداد
فتكون الدنيا؛ زينة أنواع من شاكلها وما واملركب، واملسكن واللباس والرشب األكل من
هللاُ َوأََضلَُّه َهَواُه إَِلَهُه اتََّخذَ َمِن ﴿أََفَرأَيَْت تعاىل: هللا ذكر كما صنًما يعبد هودي كأنها
أََفَال ِهللا بَْعِد ِمْن يَْهِديِه َفَمْن ِغَشاَوًة ِه بََرصِ َعَىل َوَجَعَل َوَقْلِبِه َسْمِعِه َعَىل َوَختََم ِعْلٍم َعَىل

تَذَكَُّروَن﴾.
وال يعرفه ال تعاىل، هللا عن محجوب كافر كأنه «الجسد فنقول: آخر وجه ومن

ورزقه.» خلقه َمن يدري
بمراده. األمور تكون أن ويريد هواه، إىل يدعي بدعة صاحب كأنه آخر وجه ومن
للنفس عدو كأنه وأيًضا العواقب، يف ينظر ال عجول جاهل كأنه آخر وجه ومن

العداوة. ويكتم الصداقة يُظهر
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العداوة، إىل يدعو إبليس كأنه وأيًضا الوساوس، كثرة من شيطان كأنه وأيًضا
حتى ويلتها، يا منه، تسرتيح ال كتفها عىل النفس حملتها جنازة عىل ميت كأنه وأيًضا
ظلمات ألن الشمس؛ ونور الناظرين أبصار بني غيم كأنه وأيًضا الرتاب. يف دفنته إذا

اآلجال. وينيس اآلمال يمطر وهو العقل نور إىل النظر عن تمنع الجسد أخالط
من عليه هي وما جوهرها، ورشف رشفها مع الجزئية النفس هذه َمثل وأيًضا
الجسد هذا آفات من به ابتليت وما والفساد، الكون تحت الذي العالم هذا يف غربتها
جاهلة فاجرة رعناء امرأة بعشق ابتيل قد غربة، يف خبري حكيم رجل كَمثل هيواله؛ وفساد
اللذيذة واملرشوبات الطيبة املأكوالت تطالبه األوقات دائم فهي الطبع، رديئة الخلق سيئة
محنته شدة من الحكيم ذلك وإن الرديئة، والشهوات املزخرف واملسكن الفاخر واللباس
بتدبري عنايتَه وأكثَر أمرها، إصالح إىل همته كل رصف قد بصحبتها بالئه وعظم بمحبتها
نشأ الذين وأقربائه منها، خرج التي وبلدته شأنه، وصالح نفسه أمر نيس حتى شأنها،
فهذا مبني، وعدو مريد بشيطان قرن قد فكأنه بدءًا؛ فيها كان التي ونعمته معهم،
أَبََويُْكْم أَْخَرَج َكَما يَْطاُن الشَّ َُّكُم يَْفِتنَن َال آَدَم بَنِي ﴿يَا تعاىل: هللا قال الذي هو الشيطان

الجنة. من آدم أخرج الذي إبليس إذَْن فهو اْلَجنَِّة﴾؛ ِمَن
بذاتها حية وهي روحاني، عالم وعاملها سماوي جوهر النفس جوهر أن اعلم ثم
الجسد إليه يحتاج مما ذلك شاكل وما واملسكن، واللباس والرشب األكل إىل محتاجة غري
فإنما الدنيا هذه أعراض من اإلنسان إليه يحتاج ما كل وأن بقائه، ومادة وجوده قوام يف
إلهي املنفعة وجر وجوده وقوام شأنه وإلصالح الفاسد املستحيل الجسد هذا أجل من هو

عني. طرفة واحدة حالة عىل يثبت ال وهو عنه املرضة ودفع
بكثرة متعوبة فإنها املعلوم، الوقت إىل الجسد هذا مع دامت ما النفس أن اعلم ثم
الشاقة األعمال من تتكلف فيما عنايتها بشدة شقية الجسد، هذا أمر إلصالح غمومها
حياته طول يف اإلنسان إليه يحتاج وما واألثاث، واملتاع املال الكتساب املتعبة والصنائع

الدنيا.
الجسد، هذا مفارقتها دون لها راحة ال بالجسد مربوطة دامت ما النفس أن اعلم ثم
قد مما له راحة ال الرعناء الفاجرة املرأة تلك بعشق املبتىل الحكيم الرجل ذلك أن كما
ونعمة ورحمة حكمة املوت فإذَن وعشقها؛ حبها عن والتسيل بمفارقتها إال به ابتيل
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متاع إال الدنيا الحياة وما ورسور، نعمة إال املوت فما األجساد، بوار بعد األخيار لنفوس
الغرور.

وجميع وإيانا هللا وفقك شكور. لغفور ربنا إن الحزن، عنا أذهب الذي هلل الحمد
بالعباد. رءوف رحيم إنه للسداد، إخوانا

اللذات.) رسالة ويتلوها واملوت، الحياة ماهية يف عرشة الخامسة الرسالة ت (تمَّ
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اللذات، خاصية يف الطبيعيات الجسمانيات من
وماهيتهما واملوت الحياة حكمة ويف

الرحيم الرحمن هللا بسم

ُكوَن﴾ يُْرشِ ا أَمَّ َخرْيٌ آهللُ اْصَطَفى الَِّذيَن ِعبَاِدِه َعَىل َوَسَالٌم هلِلِ ﴿اْلَحْمُد

فصل (1)

والحياة، املوت حكمة بيان من فرغنا قد أنَّا منه، بروح وإيانا هللا أيدك األخ، أيها اعلم
يف العلة وما والفساد، الكون عالم يف وجودهما من الحكمة ما وقلنا ماهيتهما، وبيان
ماهية الرسالة هذه يف نذكر أن ونريد الحياَة، ومحبتها املوَت الحيوانات نفوس كراهية
أخوات كلها أنها ونبني والتعب، والراحة والحزن والرسور والفرح والغم واأللم اللذة

متشاكالت. أو متضادات
جسمانية نوعان: واأللم اللذة بأن منه، بروح وإيانا هللا أيدك أخي، يا واعلم

أخواتها. حكم وهكذا وروحانية،
زوال عند الحيوانية النفوس بها تحس التي الراحة فهي الجسمانية اللذات فأما
من االعتدال عن املزج خروج عند الحيوانية النفوس بها تحس التي اآلالم وأما اآلالم.
كثرية فهي األسباب، من بسبب والنقصان الزيادة من الطرفني أحد إىل الطبيعي األمر
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وكيفية واللذة اآلالم ماهية لتعلم طرًفا منها نذكر ولكن تعاىل، هللا إال عددها يحيص ال
حدوثهما.

املعدة ذوات الحيوانات معدة حرارة إن أقول: والرشب، األكل لذة ماهية ذلك فمن
رطوبات يف اشتعلت الغذاء َفِنَي فإذا بالفتيلة، املشتعلة الرساج نار بمنزلة والقوانصفيها
الرساج نار يشتعل كما هناك، املنسوجة العصبات تلك واحرتقت فأفنتها املعدة، جرم
يف أجسادها فتنهض باأللم النفوس تلك تحس ذلك فعند الدهن، َفِنَي إذا الفتيلة يف
إىل املواد تلك أوردت فإذا عنه، وعوًضا َفِنَي قد مما بدًال املعدة عىل لتخلف الغذاء طلب
ويجد املعدة، جرم من اللهيب ذلك فيسكن للنضج، الحرارة تلك فيها واشتعلت املعدة
لذة تكون وسكونها الحرارة تلك لهيب شدة وبحسب ولذة، راحة ذلك عند الحيوان

األكل.
األكل لذة يجد الحيوان يزال فال الكبد، حرارة لهب من العطش حكم أيًضا وهكذا
إنه حتى وتسكن، اللذة تلك تزول ذلك فعند حاجتها، الطبيعة تستويف أن إىل والرشب
والرشب األكل عن الحيوان ذلك عند فيمسك أمًلا، اللذة صارت الحاجة مقدار عىل زيد إن
من تحلل ما لتخلف املواد تلك الجسد أطراف إىل وتمر ويهضم، أكل ما يستمرئ أن إىل
عني. طرفة وال لحظة يقف ال والسيالن الذوبان يف األوقات دائم يف الحيوان ألن هناك؛

والطبيعيني. األطباء من البصائر أهُل وصْفنا ما وصحة قلنا ما حقيقة يعلم
وهي املني، تسمى التي املادة تلك فإن الجماع، من الحيوان يجدها التي اللذة وأما
عند الطبيعة وجدت لها، ة املعدَّ املواضع يف واجتمعت الحيوان بدن يف كثرت إذا الدم، زبدة
اإلرادة فتطلقها املعي، يف والغائط املثانة، يف البول اجتماع عند تجد كما وتمدًدا ثقًال ذلك
شهوة الربانية والعناية اإللهية الحكمة جعلت وقد املني. حكم فهكذا للربوز، ذلك عند
اإلناث طباع يف وكذلك جنسها، أبناء من اإلناث مع لالجتماع الذكران جبلة يف مركوزة
األشخاص بقاء يف النسل ليبقى والنتاج؛ التناسل منهما ليكون الذكران مع االجتماع
لعلل والفساد الكون عالم يف دائًما لها بقاء ال األشخاص كانت إذا الهيوىل يف والصورة
العلل رسالة يف وطرًفا والقيامة البعث رسالة يف منها طرًفا ذكرنا وقد رشحها. يطول
كان ما الطبيعة عن خف الفحل، الحيوان بدن من النطفة تلك خرجت فإذا واملعلوالت،

ولذة. راحة ذلك عند الحيوان ووجد الثقل، من يجده
من فهي والنوم، والهدوء السكون عند الحيوان يجدها التي والراحة اللذة وأما
املحركة واألعصاب العضالت رطوبات وتجفف أبدانها مزاج تسخن التي الحركة أن أجل
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أبدانها بردت وهدأت، وتمددت سكنت فإذا الحركة، عليها ذلك عند فتضعف لألعضاء،
لتلك املحركة واألوتار األعصاب فالنت رطوبة، الربودة ومن برودة، السكون من وتولدت
وأثقالها أحمالها وضع عند حكمها أيًضا وهكذا الحركة، وسهلت والعضالت، األعصاب

االعتدال. من ويخرجانه املزاج يسخنان والثقل املفرطة الحركة ألن راحة؛ تجد
الحرَّ أن أجل من فهو والربد، الحر عند الحيوان يجدها التي والراحة اللذة وأما
يطلب ذلك فعند ذلك، فيؤملها االعتدال من وأخرجها أبدانها مزاج سخن عليها دام إذا
طويًال زمانًا هناك دامت فإذا الباردة، واملواضع واألفياء الظالل برد من يضادها ما
الدفء تطلب ذلك فعند اآلخر، الجانب إىل االعتدال من وخرجت أبدانها يف الربودة أفرطت

الربودة. يضاد وما والنريان والشمس
ألم من تارة وتسرتيح تتفرج األوقات دائم يف الحيوانات أن ذكرنا بما تَبنيَّ فقد
من هي إنما الجسمانية اللذات أن أيًضا وتَبنيَّ إليه، ضده من وتارة ضده إىل الحرارة
أو نقصان، إىل أو زيادة إىل إما الطرفني؛ أحد إىل االعتدال من خروج فهو األلم، خروج
حركة، إىل سكون من أو سكون، إىل حركة من أو حر، إىل برد من أو برد، إىل حر من
املثال هذا وعىل وعطش. جوع إىل وري شبع من أو وري، شبع إىل وعطش جوع من أو

الجسمانية. واآلالم اللذات سائر حكم يوجد والقياس
باالستماع أو املوجودات محاسن إىل بالنظر اللذة من النفس تجده الذي أن وذلك
مشاكالت بحسب تكون كلها فهي للملموسات، واللمس الطيبات للروائح والشم للنغمات
مزاج يُخرج محسوس كل أن وذلك املتضادات، املخالفات بحسب وأملها املوافقات، املزاج
إىل الحاس يرد محسوس وكل وتكرهه منه تتألم ة الحاسَّ فإن االعتدال، من الحاس

إليه. وتحن وتحبه به تلتذ ة الحاسَّ فإن الطبيعي، واملزاج االعتدال
إنما الجسمانية واللذات اآلالم هذه بأن لك وتَبنيَّ علمَت ذكرنا ما أخي يا تأملت فإذا
االعتدال إىل ورجوعها االعتدال، من أجسادها مزاج خروج عند الحيوانات لنفوس جعلت
لها، العارضة اآلفات من هياكلها وصيانة أجسادها حفظ إىل اآلالم تلك تدعوها لكيما
األجساد كانت إذا عنها املرضة دْفع أو إليها املنفعة جر طلب عىل اللذات تلك وتحثها
األشياء من تحرتز وال إليها، منفعة جر وال عنها مرضة دفع عىل تقدر ال أمواتًا أجساًدا

االعتدال. من ملزاجها املحرجة أو لها املهلكة
مرضة دفع عىل تقدر ال األجساد أن وصفنا، ما وحقيقة قلنا ما صحة عىل والدليل
خفاء ال مما املهلكات إىل مستسلمة نفوسها مفارقة عند حالها من نرى ما منفعة جر وال

املوتى. جثة حال من به
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وما ومحبوباتها، ومنافعها وجدانها عند تجده التي والرسور والفرح اللذات فأما
فقدانها عند والهم الغم من يعرض وما نتاجها، صغار عىل والتحنن الشفقة من تجده

معلوم. وقت إىل األجساد صيانة عىل للنفوس َحث ذلك فكل ينالها؛ رضر أو
رسالة يف عللها من طرًفا ذكرنا فقد الحيوانات جبلة يف املركوزات الشهوات وأما
جسد طبيعة كل يف ما كل أن وذلك ذكره؛ من بُدَّ ال ما هنا ها نذكر ولكن األخالق،
أن وذلك مزاجها؛ ويصلح طباعها يوافق ما هي املركوزة الشهوات من مزاج كل وجبلة
وكالطيور اللحم، وفقدان الرضورة عند إال الحشائش تشتهي ال للحمان اآلكلة الحيوانات
يشتهي ال اإلنسان وهكذا به، يلتذ وال اللحم يشتهي ال والَحب للعشب اآلكل والحيوان
وأما واألوقات، األيام ممر عىل أكله اعتاد قد ما أو ومزاجه طبعه يوافق ما إال يأكل وال

رشحها. يطول أُخر فألسباب يرضه ملا العليل شهوة
بحسب اللذة وأن والرشاب، الطعام إىل الحاجة بحسب والعطش الجوع أن تبني فقد
امللقبة الرسالة هذه يف نذكر أن ونريد والطبع. للمزاج املوافقة بحسب والشهوة الكفاية،

فنقول: للحياة، ومحبتها املوت الحيوانات نفوس كراهية يف العلة كون واآلالم باللذة
نفوسها يلحق ما إحداهما: علتني؛ املوَت وكراهيتها الحياَة الحيوانات ملحبة أن اعلم
للفناء وكراهيتها والبقاء املحبة من املوجودات طباع يف ما والثانية: واآلالم. األوجاع من
يف بيَّنا كما الكائنات، وسبب املوجودات علة هو كان ملَّا تعاىل الباري أن أجل من هو
الخليقة جبلة يف ذلك أجل من صارت البقاء؛ دائم الوجود أبدي وهو املبادئ، رسالة

البقاء. ضد هو الذي الفناء وكراهية البقاء محبة
األَْدون ثم أتمها من تبتدئ فالكليات وجزئيات؛ كليات نوعان: املوجودات أن اعلم ثم
كلها، علتها هو الذي تعاىل البارئ وأَوالها أولها مراتب؛ تسعة وهي آخرها، إىل فاألدون
ثم الفلك ثم املطلق، الجسم ثم األوىل، الهيوىل ثم الطبيعة، ثم النفس، ثم العقل، ثم

املبادئ. رسالة يف بيَّنا كما آخرها وهي الثالثة، املولدات ثم األربعة، األركان
إىل تنتهي أن إىل فأوًال أوًال ترتقي ثم الحاالت، أنقص من تبتدئ الجزئية واألمور
ورسالة الجزئية األنفس نشوء ورسالة النطفة مسقط رسالة يف بيَّنا كما الحاالت، أفضل
ليعلم هناك إىل فلريجع ذلك، علم أراد فمن والفساد، الكون ورسالة والقيامة البعث

بيَّناه. ما وحقيقة قلناه ما صحة
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الحيوانية النفوس إىل واألوجاع اآلالم وصول يف العلة ما يف فصل (2)
العالم يف التي النفوس سائر دون

نذكر أن ونريد بهما، النفوس إحساس وكيفية واآلالم اللذة ماهية بيَّنا قد أنَّا اعلم فنقول:
ووصول الحيوانية باألجساد الجزئية النفوس رباط يف والحكمة العلة ما الفصل هذا يف
يف التي واملوجودات النباتية النفوس سائر دون الحيوانية النفوس إىل واألوجاع اآلالم

العالم.
الجزئية للنفوس يكن ولم الجزئية، األمور من الحيوانية النفوس كانت ملا أنه فاعلم
أجساد هي التي الجزئية باألجسام تقرتن بأن إال املراتب وأكمل الحاالت أتم إىل تبلغ أن
يكن ولم نفوسها، وكمال تمامها قبل املفسدة اآلفات لها تعرض األجساد وكانت الحيوان،
ميتة جاهلة عاجزة األجسام جواهر ألن لها؛ املفسدة األشياء تلك دفع عىل َمقدرة لألجساد
اآلالم تلحقها أن لنفوسها جعل اإللهية الحكمة فبواجب حسب، منفعلة الحال ناقصة
عىل األوجاع تلك وتحثها اآلالم تلك تدعوها كيما ألجسادها املفسدة األشياء من واألوجاع
عوارض عن وتصونها املهلكة اآلفات من وتحفظها ألجسادها، املفسدة األشياء تلك دفع
الطبيعي املوت يجيئها ثم النفوس، تلك أيًضا وتكمل األجساد تلك تتم أن إىل التلف،
موت ألن أبى؛ أو الجنني شاء إن للوالدة الطلق يجيء كما أبت، أو النفوس شاءت إن
من اآلالم للنفوس تعرض لم ولو املوت. حكمة رسالة يف بيَّنا كما النفس والدة الجسد
أكثرها تفسد وكانت لآلفات، متعرضة وتركتها بها لتهاونت ألجسادها، املفسدة األشياء

نفوسها. وكمال تمامها قبل
بتوسط إال تكميلها وال تتميمها وال نشوءُها يكن لم اإلنسانية النفس أن وذلك
الحاس ورسالة الجسد تركيب رسالة يف بيَّنا كما الحكمة، آثار من اململوء الجسد هذا
ربطت اإللهية الحكمة فبواجب صغري، عالم اإلنسان رسالة يف ذلك بيَّنا وقد واملحسوس،
تتصور وال املحسوسات، حقائق تعرف ال اإلنسانية النفس أن وذلك البرشية؛ باألجساد
إال الحميدة واألعمال باألخالق تتخلق وال الصنائع عمل عىل تقدر وال املعقوالت، معاني
بُُطوِن ِمْن أَْخَرَجُكْم ﴿َوهللاُ تعاىل: قال كما العمر آخر إىل حياته طول الجسد هذا بتوسط
لم فلو َوِعْلًما﴾، ُحْكًما آتَيْنَاُه َواْستََوى ُه أَُشدَّ بََلَغ ا ﴿َوَلمَّ وقال: َشيْئًا﴾، تَْعَلُموَن َال َهاِتُكْم أُمَّ
فاستغرق نام إذا مثًال، اإلنسان، لكان للجسد، املفسدة األشياء من األلم للنفس يعرض
حتى به يحس يكن ولم فاحرتقتا، جنبه إىل نار يف فدخلتا ورجله يده مد ثم نومه يف
وال للميش آلة بال عمره طول يبقى وكان رجلني، وال يدين بال هو فإذا نومه، من ينتبه
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يعرض يكن لم لو الحيوانات، سائر نفوس حكم القياس هذا وعىل الصنائع؛ التخاذ أداة
لآلفات متعرضة وتركتها بها لتهاونت ألجسادها، املفسدة األشياء من األلم لنفوسها
لرتكتها عليها، وتحنُّنًا أوالدها صغار عىل شفقة لها يجعل يكن لم لو أنه كما والهالك،
مصري وكان التمام، قبل كلها تهلك وكانت تربيتها، يف املشقة تحتمل ولم بها وتهاونت
أوالدك أي الحكماء: لبعض وقيل املادة. من الصورة ودثور النسل النقطاع سببًا ذلك
فإذَْن يرجع. حتى وغائبهم يربأ، حتى وعليلهم يكرب، حتى صغريهم فقال: إليك؟ أحب
وتحثها التلف، من أجسادها لحفظ اآلالم من يلحقها ما تحس جعلت الحكمة بواجب

واآلالم. اآلفات عوارض من صيانتها عىل

وكيفيتها واللذة األلم ماهية يف فصل (3)

نوعان: صيانتها عىل وتحثها التلف من أجسادها تحفظ التي واآلالم اللذات إن فنقول:
األلم، من الخروج عند النفس تجدها التي هي الجسمانية فاللذات وروحاني؛ جسماني
حد إىل الطبيعي االعتدال عن األجساد مزاج خروج عند النفس تحسها التي واآلالم
مثال عددها؛ يحىص ال كثرية هي األسباب من بسبب والنقصان الزيادة من الطرفني
الحرارة أن وذلك الطعام، من املعدة خلو عند النفس به تحس اآلالم أحد الجوع، ذلك
فإذا مشتغلة، تكون طعاًما هناك تجد لم إذا املعدة يف الطعام تنضج التي الغريزية
الرطوبات تلك فنيت فإذا ملصالحها، هناك املعدة رطوباتها فنيَت املعدة جرم يف اشتغلت
عنه ليزيل القوت طلب يف الجسد انتهض باآلالم النفس أحست فإذا املعدة، جرم انفسد
الجسد، جرم عن النار تلك رجعت املعدة إىل ذلك وصل فإذا األلم، ذاتها وعن الفساد
راحة، لذلك النفس فتجد املعدة، جرم عن االلتهاب وسكن الطعام، ذلك عن واشتغلت
تسكن وال الكبد، جرم يف تلتهب حرارة فإنه العطش وهكذا لذة. الراحة تلك فتسمى
فهاتان راحة، سكونها وعند أمًلا الحرارة تلك التهاب عند النفس فتحس املاء، برشب إال
يتحلل ما بدل عليها لتخلف أجسادها مادة طلب عىل الحيوانية النفس تحثان الخلتان
داخلة، وأسباب خارجة أسباب من والسيالن الذوبان يف دائًما الجسد ذات كانت إذا منها
يف أجسادها نهضت ملا والعطش الجوع عند واألوجاع اآلالم لنفوسها تعرض لم ولو
فإذَْن وكمالها؛ تمامها قبل الذوبان أجسادها يبطل وكان بقائها، مادة ويف غذائها طلب
صالح يف ألن األجساد؛ يصلح ما عىل النفوس حث هي إنما واللذة األلم من بان قد
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عند الحيوانية النفوس تجدها التي اللذة وهذه قبل، بيَّنا كما النفوس، صالح األجساد
الرطوبات جذب عىل تحثها التي وهي النباتية، النفوس تجدها أيًضا هي الغذاء تناول
ولكن موتها، وهو أجسامها، ت جفَّ ذلك تجد لم فإذا فروعها، أعىل وإىل النبات أصول إىل
هذا أجل فمن الحيوانية، للنفوس يعرض كما الغذاء فقدان عند األلم لنفوسها يعرض ال
من فراًرا وال للحيوان كما الغذاء طلب يف مكان إىل مكان من التنقل حيلة لها تجعل لم

الدفع. حيلة وتمنعها أمًلا لها تجعل أن اإللهية بالحكمة يليق ال ألنه املؤذيات؛
لها، املفسدة األشياء أجسادها عن الدفع حيلة لها جعلت ملَّا الحيوانية النفوس وأما
رسالة يف بيَّنا كما بالتحرز، وإما بالهرب وإما بالطلب إما ذلك؛ عىل يحثها ألم لها جعل

الحيوان.
تشتعل وحرارة نار الغضب أن وذلك األلم، من خروج أيًضا فهي االنتقام لذة وأما
االنتقام إىل وصل فإن الغضب، أثار الذي املؤذي من االنتقام شهوة وهو القلب، جرم يف
الغضب صار إليه يصل ولم ذلك عىل يقدر لم وإن نارها، وخمدت الحرارة تلك سكنت
القوة، شهوَة القاتل عىل غضبه ناُر أَوقدت قتيٌل ألحد ُقتل إذا ذلك مثال ومصيبة؛ حزنًا
يمكن ال ألنه ومصيبة؛ حزنًا صار املوُت قلته وإن الحرارة، تلك سكنت القاتَل َقتََل فإن
األجساد يف تشتعل نريان الشهوات، سائر القياس هذا وعىل القوة. امليت من يؤخذ أن

آالمها. النفوس وتحس
صارت بالفعل نار أصابتها فإذا جامدة، بالقوة نريان كلها األجساد أن اعلم ثم
النار من تكن لم فلو بالنار، تحرق أن يمكن كلها أنها ذلك عىل والدليل بالفعل، نريانًا
من ُكوِّنت جامدة نريان كأنها وملبوساتها مأكوالتها حكم وهكذا بها، إحراقها أمكن ملا
قال هذا أجل ومن لها، النفوس مفارقة بعد تستحيل وإليها واألرض، واملاء والهواء النار
حال وهذه يتقلبون.» النار وعىل يأكلون النار ومن خلقوا النار «أهل ملسو هيلع هللا ىلص: هللا رسول
قال كما األفئدة، عىل التهبت اشتعلت إذا جامدة نريان كلها ومادتها ومرافقها األجساد
ِيف * ُمْؤَصَدٌة َعَليِْهْم إِنََّها * اْألَْفِئَدِة َعَىل تَطَِّلُع الَِّتي * اْلُموَقَدُة ِهللا ﴿نَاُر وجل: عز هللا
ِفيَها يَذُوُقوَن َال * أَْحَقابًا ِفيَها ﴿َالِبثِنَي قصار وآجال طوال آمال وهي َدٍة﴾، ُمَمدَّ َعَمٍد
يعني جلودهم، نضجت كلما ذكرنا ما إىل إشارة اًقا﴾ وََغسَّ َحِميًما إِالَّ * ابًا َرشَ َوَال بَْرًدا

ثانيًا. بالكون بدلوا غريها، جلوًدا لهم بدلنا بالبىل، أجسادهم
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فصل

ألنهما الكافرين؛ وذم املؤمنني مدح القرآن يف أكثر قد وجل عز هللا بأن أخي يا اعلم
وهي كلها فيها اإلنسانية وفضيلة كله الخري مجمع إحداهما بعيد؛ بعد بينهما خلتان

كلها. الرشور مجمع وهو الكفر وهي ضدها واألخرى اإليمان،
املؤمن، وَمن اإليمان ما قولنا معنى املؤمنني ورسالة الناموس رسالة يف بيَّنا وقد

فنقول: بالحقيقة، الكافرون من ليعلم الكفر؛ ما الفصل هذا يف ونذكر
الجسد، جهة من للنفس يعرض يشء وهو الغطاء، العرب لغة يف الكفر أن اعلم
معرفة عليها وذهب ذاتها أمر عليها تغطى الجهالة، يف النفس استقرت إذا أنه وذلك
بأن تعلم أال جهالتها، من تبلغ حتى معادها أمر من تذكر وال مبدأها، وتنىس جوهرها
يتعاطى ممن كثري ويقول يظن كما جسم أنها تظن حتى الجسد من خلًوا وجوًدا لها
املؤلف العميق العريض الطويل الجسد هذا هو اإلنسان إن قولهم وهو العلوم، يف النظر
النفس وهي له؛ املحرك وهو آخر، جوهًرا الجسد هذا مع أن يدرون وال والدم، اللحم من

أفعالها. ومنه به املطهرة
يتصورها، وال الروحانية األمور من شيئًا يعرف ال فهو النفس جوهر يعرف ال فمن
إذا فهؤالء الجهاالت، وظلمات الهيوىل بحر يف استغراقه لشدة أنكرها ذكرها سمع وإذا
خندق هي جهنم أن يظنون أنهم وهو صناعيٍّا، أمًرا إال يتصورونها ال جهنم بذكر سمعوا
قصًدا املالئكة يأمر تعاىل هللا وأن وتلتهب، تشتعل نريان من مملوء واسع كبري محفور

الخندق. ذلك يف بهم ويرموا يأخذوهم أن الكفار عىل وغيًظا منه
حتى والدم الرطوبة فيها أعاد ورماًدا فحًما وصارت أجسادهم أحرقت كلما إنه ثم

مرة. أول اشتعل كما ثانيًا الرأس من يشتعل
ْلنَاُهْم بَدَّ ُجلُوُدُهْم نَِضَجْت ﴿ُكلََّما تعاىل: بقوله ويحتجون أبًدا، دأبهم يكون وهكذا
إذا أنهم كتابه تأويل وال تعاىل قوله معنى يدرون وال اْلَعذَاَب﴾ ِليَذُوُقوا َغرْيََها ُجلُوًدا
الحسنى، أسمائه من ذلك شاكل وما ودود، رءوف منَّان حنَّان رحيم غفور هللا أن سمعوا
فعند لخلقه، الرحمة وقلة الحقد من فيه اعتقدوا ما عقولهم عليهم أنكرت فيها؛ وتفكروا
عن شيئًا يعرفون ال إذ السالم؛ عليهم األنبياء به أخربت فيما ويتشككون يتحريون ذلك
ورموزاتهم إشاراتهم معاني وال كتبهم تأويل يعرفون وال أهلها، وعذاب جهنم صفة

أرسارهم. ودقائق
إال يتصورونها فال ولذاتهم، أهلها ورسور ونعيمها الجنة ذكر سمعوا إذا فهكذا
تلك ويف أنهار، بينها وقصور ثمار وعليها أشجار فيها بساتني شبه جسمانية أموًرا
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سمعوا وإذا أهلها، ونعيم الدنيا أبناء أمثال عىل مردان وولدان وغلمان حور القصور
وإنهم ُمْقتَِدٍر﴾، َمِليٍك ِعنَْد ِصْدٍق َمْقَعِد ﴿ِيف قال: حيث الرحمن جوار يف الجنة أهل بأن
إَِىل * ٌة نَاِرضَ يَْوَمِئٍذ ﴿ُوُجوٌه تعاىل: قال كما إليه وينظرون فريونه العاملني رب يزورون
﴿َواْلَمَالِئَكُة تعاىل: هللا قال كما والتحف بالهدايا يزورونهم املالئكة وأن نَاِظَرٌة﴾، َربَِّها
أو الرشاب رشب من الجنة أهل وصف من هذا شاكل وما بَاٍب﴾ ُكلِّ ِمْن َعَليِْهْم يَْدُخلُوَن
يمرضون، ال وأصحاء يهرمون، ال وشبان يموتون، ال أحياء وأنهم األبكار، مع مبارشة
هذه شاكل وما يتغوطون، وال يبولون وال ويرشبون ويأكلون يعطشون، وال يجوعون وال
الروحانية. باألشياء فضًال الفاسدة الكائنة الطبيعة بأجسام تليق ال التي الصفات من

أهلها، وحاالت ونعيمها الجنة أمر من يعتقدون فيما أيًضا تحريوا فيها فكروا فإذا
ونعيم الجنان وصف من السالم عليهم األنبياء به خربت وما الجنة يف أيًضا فيشكُّون
عليهم وتغطى معرفتها عليهم ذهب فإذا عنها، الوصف يقرص وما وحاالتهم، أهلها
كما لب والصَّ السيف مخافة بألسنتهم يظهرونها ال كانوا وإن بقلوبهم، أنكروها علمها،

ُمْستَْكِربُوَن﴾. َوُهْم ُمنِْكَرٌة ُقلُوبُُهْم ِباْآلِخَرِة يُْؤِمنُوَن َال ﴿َفالَِّذيَن تعاىل: هللا قال
يؤمنون ال هؤالء ألن البرص؛ وعمى والجهالة والضالل الكفر حقيقة هو فهذا
األخبار وأرسار هللا كالم أرسار حقائق عن يتفحصون وال واألخبار، اآليات بظواهر
العقل اقتىض ما حسب عليه، مرد ال وصدق حق ذلك فجملة وبينوا، قالوا حني النبوية
الكفر من األخ أيها وإياك هللا أعاذنا الكفرة، الظلمة هؤالء يفهم ال كما ذلك، حقيقة
بالعباد. رحيم رءوف إنه والغفران اإليمان وإيانا ورزقك والعصيان، والفسق والنفاق

فصل

القمر، فلك دون هي الذي والفساد الكون عالم هي جهنم أن يف تشكَّ وال وتيقن اعلم ثم
بأجساد املتعلقة النفوس هي جهنم أهل وأن السموات، وسعة األرواح عالم هي الجنة وأن

العالم. يف التي املوجودات سائر دون واألوجاع اآلالم تنالها التي الحيوانات
روح يف السموات وسعة األفالك عالم يف التي امللكية النفوس هي الجنة أهل وأن
ِذي ِظلٍّ إَِىل ﴿انَْطِلُقوا تعاىل: قوله ذلك عىل والدليل واآلالم، األوجاع من الربيئة وريحان،
دون إىل والعمق، والعرض الطول ذي باألجسام؛ املتحدة النفوس إىل إشارة ُشَعٍب﴾ ثََالِث

القمر. فلك
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السالم، عليه آدم قصة يف ذكرت التي الجناية هناك َجنَْت ملا النفوس تلك أن وذلك
حني، إىل ومتاٌع مستقرٌّ األرض يف ولكم عدوٌّ لبعٍض بعُضكم جميًعا منها اْهِبُطوا وقيل
الصور. يف النفخ عند تخرجون ومنها تموتون وفيها األرض، يف يعني تحيون، فيها وقال:
أنواع؛ سبعة القمر فلك دون التي األجسام ألن طبقات؛ سبع هي جهنم إن قيل وإنما
واملاء والهواء النار وهي: األربعة؛ األركان هي التي املستحيالت، األمهات هي منها أربع
والحيوان. والنبات املعادن هي: التي الفاسدات الكائنات املولدات هي وثالث واألرض،

األرض، إىل أهبطت — األفالك عالم — الجنة من أخرجت ملا النفوس تلك أن اعلم ثم
وغريقة األجساد هذه عمق يف ساكنة وهي القمر، فلك دون الذي والفساد الكون عالم
فيها منقطعة املتولدات، هذه هياكل يف وغائصة والفساد، للكون القابل الهيوىل بحر يف
وقال: ذَِلَك﴾، ُدوَن َوِمنُْهْم اِلُحوَن الصَّ ِمنُْهُم أَُمًما اْألَْرِض ِيف ﴿َوَقطَّْعنَاُهْم تعاىل: قال كما

أَْمثَالُُكْم﴾. أَُمٌم إِالَّ ِبَجنَاَحيِْه يَِطريُ َطاِئٍر َوَال اْألَْرِض ِيف َدابٍَّة ِمْن ﴿َوَما
عالم يف يجري ما كل ألن مقسوم؛ جزء منهم باب لكل أبواب، سبعة لها قال وإنما
دالئلها ألن عرش؛ تسعة عليها قال وإنما السيارة، السبعة هذه فبدالئل والفساد الكون
تكون فجملتها عرش، االثنا الربوج هذه يف بمسريها إال والفساد الكون عالم يف تظهر ال
يف أحكامها موجبات تقتضيه وما الدنيا، أحوال تقلُّب يكون بها التي وهي عرش، تسعة
واألمراض واألسقام واألوجاع اآلالم من يصيبهم مما عليها يدل وما األجساد، هذه مواليد
والغموم والعبودية، والذل والغنى والفقر والربد، والحر والعطش الجوع من واألحزان،
ووساوس السلطان وجور الجريان وحسد األقران، وعداوة الحدثان ونوائب والهموم،
املذكور املوت بعد ما ووعيد املوت وخوف اإلخوان، ومصائب الزمان ونكبات الشيطان،
بها املرهونة النفوس هي التي عددها يحىص ال التي املصائب هذه شاكل وما القرآن، يف

األجساد. هذه مع دامت ما
واملصائب املحن من يلحقها وما املتجسدة النفوس حال يف اللبيب العاقل فكر فإذا
وتَفكَّر قبل، بيَّنا كما واملناحس، واألوجاع اآلالم من لها يعرض وما األجساد هذه بتوسط
السموات، سكان هم الذين األفالك وعالم الجنة، أهل هي التي النفوس حاالت يف أيًضا
ال وجريان يفتقرون، ال وأغنياء يهرمون، ال وشبان يموتون، ال أحياء بأنهم سمع إذا
يخافون ال آمنون فيها خالدون ملتذين، متنعمني متقابلني رسر عىل وإخوان يتحاسدون،
الكون يف وزهدت هناك ما إىل نفسه رغبت ورضوان؛ وريحان روح يف فهم يحزنون، وال

هنا. ها
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جنسه، أبناء من معذبًا والفساد الكون عالم يف جسده إىل رأسه بعني نظر فكلما
نظر وكلما الدنيا. أبناء مشاركة من فيه هو مما والنجاة الخالص وسأله باهلل استعاذ
تمنى والريحان، الروح من فيه هم وما األفالك عالم يف جنسه وأبناء نفسه إىل عقله بعني
وكذلك السالم، عليه الصديق يوسف سأل كما بهم، اللحاق ربه وسأل هناك إىل الوصول
والسالم: الصالة عليه قال كما سجنًا؛ عليه الدنيا تصري ذلك وعند السالم، عليه إبراهيم
هم الذين األعراف أصحاب من ذلك عند ويكون الكافر»، وجنة املؤمن سجن «الدنيا
ُكالٍّ يَْعِرُفوَن ِرَجاٌل اْألَْعَراِف وََعَىل ِحَجاٌب ﴿َوبَيْنَُهَما تعاىل: هللا وصفهم كما املعارف أهل
َفْت ُرصِ َوإِذَا * يَْطَمُعوَن َوُهْم يَْدُخلُوَها َلْم َعَليُْكْم َسَالٌم أَْن اْلَجنَِّة أَْصَحاَب َونَاَدْوا ِبِسيَماُهْم
— والفساد الكون عالم يف التي الدنيا أهل يعني — النَّاِر﴾ أَْصَحاِب ِتْلَقاءَ أَبَْصاُرُهْم
الذين هم األعراف عىل الذين الرجال وهؤالء الظَّاِلِمنَي﴾، اْلَقْوِم َمَع تَْجَعْلنَا َال َربَّنَا ﴿َقالُوا
َوإَِقاِم ِهللا ِذْكِر َعْن بَيٌْع َوَال ِتَجاَرٌة تُْلِهيِهْم َال ﴿ِرَجاٌل تعاىل: بقوله تعاىل هللا مدحهم
هللا أولياء هم فهؤالء اْلَمَضاِجِع﴾، َعِن ُجنُوبُُهْم ﴿تَتََجاَىف وقال: الزََّكاِة﴾، َوإِيتَاءِ َالِة الصَّ
الدائم والبقاء املحض الوجود من املوت بعد ما لهم تبني قد ِلَما املوت يتمنون هم الذين

ونريان. جهنم كلها التي واألسقام واألوجاع اآلالم من والنجاة والريحان والروح
أنبيائه ألسنة عىل كتابه يف تعاىل هللا بنيَّ ما يعقل ال له وصفنا ما يعرف ال من وأما
ال فهو الحيوانية، واللذات الجسمانية الشهوات من جسدانية آالم كلها التي الدنيا هذه إال
َلْو أََحُدُهْم ﴿يََودُّ فقال: تعاىل هللا وصفهم كما معها، الخلود إال يتمنى وال فيها إال يرغب
تغطى الذين الكفار هم فهؤالء َر﴾، يَُعمَّ أَْن اْلَعذَاِب ِمَن ِبُمَزْحِزِحِه ُهَو َوَما َسنٍَة أَْلَف ُر يَُعمَّ
الناجية للنفوس ثابتة أخروية رموز كلها التي الخفية، واألرسار الحقيقية الصفات عليهم

املالئكة. زمر يف الدخول وإياك ورزقنا األخ، أيها وإياك هللا نجانا الهاوية، نريان من

واحد وقت يف مًعا واآلالم اللذة وجدان كيفية يف فصل (4)

من وروحانية جسمانية ولذة ألم من يخلو ال األوقات دائم يف اإلنسان أن اعلم فنقول:
بها، ويلتذ له رؤيته فترسه خيانة، عىل وهو معشوقه يرى العاشق ذلك مثال وجوه؛ عدة

قال: كما وتؤمله، له خيانته وتغمه

ت��ف��ي ال ب��ال��ق��ب��اح��ة ال��م��الح��ة ف��إذا وف��ع��ال��ه ج��م��ال��ه ب��ي��ن ق��اي��س��ت
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واملاميامه الصحنا مثل تؤذيه منكرة رائحة وله يشتهيه طعاًما يأكل من وكمثل
لذيذة ونغمة طيبًا لحنًا يسمع من ومثل رائحته؛ وتؤمله بأكله يلتذ فهو السواحل، لساكن
يف هجوه ويغمه اللطيف اللحن باستماع يلتذ فإنه له، هجو فيها الشعر من أبيات كغناء
ورث؛ ما ويرسه موته لخرب فيغتم تركته، له مورث بموت يسمع من ومثل واحد؛ وقت
وراحة متضادين وأملني واحد وقت يف ا وغمٍّ لذة له فيجد يحكه مؤٍذ جرب به من ومثل
وأجرة جزيًال ثوابًا عليها يرجو شاقة صناعة أو متعبًا عمًال يعمل هو وكمن بينهما؛

ثوابه. من يرجو ملا وفرًحا ولذة املتعب عمله من أمًلا يجد فهو وافرة،
القائل: قال كما الجسمانية واللذات اآلالم سائر حْكم القياس هذا وعىل

ج��ان��ُب س��اء ج��ان��ٌب م��ن��ه��ا َس��رَّ إذا ص��روف��ه��ا أن األي��ام نَ��ك��ِد وِم��ن

واحد؛ وقت يف وراحة أمًلا يجد فإنه رضسه، ورضب العني وجع عنه سكن كمن أو
وقت يف أمًلا اآلخر ومن راحة أحدهما من يجد فإنه سيئ، وخلق حسن خلٌق له وكمن
سوء ويغمه رؤيته فيرسه حاله، بسوء وأخرب دهًرا غاب قد صديًقا يرى من ومثل واحد؛
يف يديه وإحدى مغيل، ماء يف واألخرى بارد ماء يف رجليه إحدى يضع من كمثل أو حاله؛
عليه جزاءً يرجو حسنًا عمًال عمل من ومثل واحدة؛ حالة يف وأمًلا لذة يجد فإنه فاتر، ماء
إذا املثال هذا وعىل واحد. وقت يف ملتذٍّا متأمًلا فيكون عليه، عقوبة يخاف سيئًا وعمًال
اإلنسان فيكون عنه، زال قد ألم من وراحة يؤذيه ألم من يخلو فال الناس أحوال اعترب

مثابًا. معاَقبًا متأمًلا ملتذٍّا واحد وقت يف الواحد
يف يتكلم ممن كثريًا أن أجل من األمثلة هذه وأوردنا اإلشارات هذه ذكرنا وإنما
أشخاص أنها ويعتقد يرى تشخيصها وكيفية جوهرها ماهية عن ويبحث النفس علم
من يظهر ما كثرية، أشخاص النفس أن ظنَّ َمن رأي يُقوي ما فأكثر كثرية، متباينة
متأملة، وبعضها ملتذة بعضها وأن وأعمالها، وآرائها وأخالقها وأفعالها أحوالها اختالف
الجسمانية األشخاص كتباين متباينة منفصلة كثرية أشخاص أنها االعتبار بهذا فَحَكَم
البسيطة، معنى ما يدري ال كأنه بسيطة، جواهر بأنها بقوله رأيه ناَقض ثم املركبة،
تشخصت وقد أنواعها، وتنوعت أجناسها تجنست واحدة نفس بأنها أخربنا قد ونحن
متكثرة ذاتها يف ألنها وأشخاصها؛ وأنواعها الجسمانية باألجناس اختصاصها بحسب
األجناس املختلفة األجساد استعمالها بحسب أفعالها اختالف ألن متباينة؛ منفصلة

الجسد. تركيب رسالة يف بيَّنا كما واألشخاص، واألنواع
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وفنون أعضائه أشكال اختالف أجل من هو واحد إنسان نفس أفعال اختالف إن
لإلنسان أن العلم أهل من كثري ظن وقد واحدة، نفس اإلنسان نفس وإن مفاصله،
عىل تقع األسماء هذه بأن بيَّنا قد ونحن وناطقة، وغضبية شهوانية نفوس: ثالث الواحد
سميت والنمو الغذاء الجسم يف فعلت إذا أنها وذلك املختلفة؛ أفعالها بحسب واحدة نفس
النطق فعلت وإذا غضبية، حيوانية سميت والحركة الحس فعلت وإذا وشهوانية، نباتية
كان إذا بنَّاء، نجار حداد الواحد الرجل أن كما ناطقة، سميت والفكر والروية والتمييز

ويعقلها. كلها يحسنها

فصل

تجدها راحة هي كلها أنها وبيَّنا الجسمانية، واللذات اآلالم ذكر من فرغنا ملا فنقول:
إحساس هي اآلالم وأن االعتدال، من خروجها بعد االعتدال إىل األمزجة رجوع عند النفس
عند أعضائه من عضو أو الطبيعي االعتدال عن وخروجه الجسد مزاج بتغيري النفس
علة أيًضا بيَّنا وقد واملحسوس، الحاس رسالة يف بيَّنا كما لها، املفسدة األشياء مالقاة
دون الحيوانية النفس إىل واألوجاع اآلالم وصول يف العلة وما للموت، الحيوان كراهية
اللذات ما الفصل هذا يف نذكر أن نريد بأرسها؛ العالم يف التي الجزئية النفوس سائر
التي الجسد دون بها تنفرد التي آالمها وما بمجردها، النفس تجدها التي الروحانية

فنقول: والعقاب بالثواب النبوية الرشيعة عنها عربت
وحيوانية، طبيعية، شهوانية أنواع: أربع اللذات أن — تعاىل هللا أرشدك — اعلم
تجدها التي هي الطبيعية الشهوانية فاللذات روحانية. وملكية فكرية وإنسانية حسية،

الرشاب. الطعام من الغذاء تناول عند النفس
وهي االلتئام عند النفس تجدها ما إحداهما نوعان؛ فهي أيًضا الحيوانية اللذات وأما
والفكرية الغضب، عند تَِهيج شهوة وهي االنتقام عند تجدها ما واألخرى الجماع، لذة
املوجودات، بحقائق ومعرفتها املعلومات معاني تصورها عند اللذة من النفس تجدها ما
التي الجسد مفارقتها بعد واللذة الراحة من النفس تجدها ما هي وامللكية والروحانية

والريحان. الروح هي
والنبات. والحيوان اإلنسان بني مشرتكة الشهوانية فاللذة

النبات. دون والحيوان اإلنسان بني مشرتكة الحسية والحيوانية
الحيوان. دون واملالئكة اإلنسان بني مشرتكة والفكرية

395



الثاني) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

الهيوىل. بحر من الناجية لألجسام املفارقة بالنفوس مختصة الروحانية وامللكية
الحيوان كراهية رسالة يف قبل قلنا كما ألم، لها وليس لذَّات لها النباتية فالنفوس

للموت.
لها لكن ذلك، بيان تَقدَّم قد كما ألم، لها وليس لذة أيًضا لها امللكية والنفوس
ِمْن ﴿ُهْم تعاىل: وقال َفْوِقِهْم﴾، ِمْن َربَُّهْم ﴿يََخاُفوَن تعاىل: قال كما واإلشفاق، الخوف

ُمْشِفُقوَن﴾. َربِِّهْم َخْشيَِة
جسمانية. كلها لذاتها ولكن جميًعا، وألم لذة لها الحيوانية فالنفوس

لذلك جميًعا؛ والروحانية الجسمانية واآلالم اللذات كل فلها اإلنسانية األنفس فأما
فنقول: بحقائقها، وتتصور لتتضح واحدة؛ بعد واحدة ونرشحها نبني أن نحتاج

بمجردها، تجدها ما منها نوعان؛ اإلنسانية النفس تجدها التي اللذات جميع أن اعلم
أنواع: سبعة وهي الجسد؛ بتوسط تجدها ما ومنها

والتصاوير والنقوش واألشكال األلوان محاسن من النظر بطريق املدركات أحدها:
جميًعا. والصناعية منها الطبيعية واألصباغ

وما والثناء واملدح والنغم واأللحان األصوات من السمع بطريق املدركات والثاني:
شاكلها.

لشهواتها. املواِفقة الطعوم من الذوق بطريق املدركات والثالث:
جسدها. ألخالط ية املقوِّ امللموسات والرابع:
أخالطه. ملزاج املاليمة املشمومات والخامس:

الجماع. لذة والسادس:
االنتقام. لذة والسابع:

الحواس مبارشة عند إحداهما مرتني؛ الجسد بتوسط النفس تجدها لذات كلها فهذه
بعدها. ذكرها عند واألخرى لها،

تجد النفس فإن الدنيا، محاسن من زينة أو حسنًا وجًها املرء رأى إذا ذلك مثال
املحاسن تلك رسوم بقيت العني رؤية عن غابت إذا ثم ولذة، رسوًرا لها رؤيتها عند
الرسوم تلك رأت جوهرها إىل ونظرت ذاتها هي ملحت وكلما النفس، فكر يف مصورة
منها فيها انطبعت التي املحسوسات تلك وتذكرت واْلتذَّت بها ت فُرسَّ فكرها؛ يف املصورة

الرسوم. هذه

396



عرشة السادسة الرسالة

غري من بها ت ورسَّ اْلتذَّت النفس تذكرتها إذا حكمها املحسوسات سائر وهكذا
الجسد. رشكة

أو وحشيٍّا منظًرا رأى إذا اإلنسان أن وذلك اآلالم؛ هي التي أضدادها حكم وهكذا
واستماعها، وقته يف لها رؤيته يؤمله فإنه مفزًعا، هائًال صوتًا سمع أو قبيحة، صورة
النفس ملحات سوى يشء والتفكر التذكر وليس فيها. وتفكر تذكرها إذا مغيبها وبعد
ينطبع كما ذاتها، يف مطبوعة املحسوسات تلك رسوم ورؤيتها جوهرها إىل ونظرها ذاتها
إال النفس إىل تصل ال كانت وإن واآلالم، املالذ فهذه املختوم. الشمع يف الفص نقش
هذا فيدل لها، الحواس مبارشة عن املحسوسات غيبة بعد تجدها فقد الجسد، بتوسط
بعد املحسوسات لذة تجد كما أيًضا الجسد مفارقة بعد تجدها لذة لها النفس أن عىل

وغيبتها. مفارقتها

الروحانية اللذات يف فصل (5)

ما إحداهما نوعان؛ فهي بمجردها، النفس تجدها التي الروحانية اللذات أما فنقول:
وهي تجدها فالتي له. مقارنة وهي تجدها ما والثانية للجسد، مفارقة وهي تجدها
ذاتها، من واآلخر هذا، قبل بيَّنا كما خارج، من عليها يرد ما إحداهما نوعان؛ له مفارقة

أنواع: أربعة فهي له مقارنة وهي تجدها والتي
من املوجودات حقائق تصورها عند والفرح والرسور اللذة من تجدها ما فمنها:

جميًعا. واملأكوالت املحسوسات
الحميدة. ومذاهبها الصحيحة اآلراء اعتقادها عند تجدها ما والثانية:
الجميلة. وعاداتها الكريمة أخالقها عذوبة عند تجدها ما والثالثة:

ة. الخريِّ وأفعالها الزكية أعمالها ذكر عند واللذة والرسور الفرح من تجده ما والرابعة:
بني ومشرتكة اآلالم، من وأضدادها املالئكة وبني اإلنسان بني مشرتكة اللذات وهذه

الفصل. هذا بعد سنبني كما والشياطني، اإلنسان
وجهاالتها ومعارفها اعتقاداتها يف واأللم اللذة من النفوس يلحق ما بيان وأما
نفسه فإن قبيحة، وأفعاله سيئة أعماله كانت إذا اإلنسان إن فاعلم وأعمالها، وأخالقها
املنافقني صفة يف تعاىل هللا ذكر كما متأملة، مضطربة مرعوبة مرتابة تكون أبًدا
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كانت فإذا … هللاُ﴾ َقاتََلُهُم َفاْحذَْرُهْم اْلَعُدوُّ ُهُم َعَليِْهْم َصيَْحٍة ُكلَّ ﴿يَْحَسبُوَن فقال:
مسرتيحة. هادئة ساكنة تكون أبًدا نفوسهم فإن جميلة، وأفعالهم صالحة أعمالهم

ومخالطته طيبة ومعاملته سهلة وسجاياه جميلة اإلنسان أخالق كانت إذا وهكذا
أخالقه كانت وإن آمنة. الغوائل ومن محبوبة القلوب يف أبًدا تكون نفسه فإن عذبة،
يف نفسه من وهو عناء يف أبًدا يصحبه َمن يكون سبعية، وهمته وحشية وطباعه رشية

وبالء. جهل
ومحري معتقديها لنفوس مؤلم بعضها أن وذلك واآلراء، االعتقادات حْكم فهكذا

(شعًرا): قيل كما ومشكك

ال��ح��س��رات دائ��م وأغ��دو أروح ح��ج��ة ث��الث��ي��ن م��ذ أن��ي ت��ر أل��م

خوف من مختٍف إمامه أن يعتقد من ومثل اليهود، قتلته ربه أن يعتقد من ومثل
إبليس وهو العداوة وناصبهم خلًقا خلق العاملني رب أن يعتقد من ومثل مخالفيه،
ِمن والعصاة الكفار عىل يغتاظ حنق حقود العاملني رب أن يعتقد من ومثل وجنوده،
أهمل قد وصانعه مدبره وأن منتظم غري العالم أمر أن ويعتقد يرى من ومثل خْلقه،
رب أن ويرى يعتقد من ومثل ومشيئته، مراده غري عىل أشياء فيه يجري حتى عامله أمر
يأمر الجميل الكريم الجواد املنَّان الحنَّان املحسن البار الودود الرحيم الغفور العاملني
احرتقت وكلما النار، من خندق يف بهم ويرمون والعصاة الكفار يأخذوا بأن املالئكة

العذاب. ليذوقوا والحياة الرطوبة فيها أعاد ورماًدا فحًما وصاروا جلودهم
تعود ثم البكارة ويزيل منها ويلتذ األبكار مع الجنة يف يبارش أنه يعتقد من ومثل

البكارة.
ساقيه. باريه ويكون الجنة يف الرشاب يرشب أنه ويرى يعتقد من ومثل

بعد فيتحصل عنده، الحاصلة املشوية الطيور الجنة يف يتمنى أنه يعتقد من ومثل
حال يف تطري كما الطيور تطري ذلك بعد ثم الشبع، حتى منها يأكل ثم الحال، يف تمنيه

الحياة.
ووجودها. نفسه بطلت مات إذا اإلنسان أن يعتقد من ومثل

للكتب. السجل كطي وطيها السموات خراب بعد إال الجنة يرجو ال من ومثل
القيامة. يف وتتساقط تتناثر الكواكب أن يعتقد من ومثل

امليزان. كفتي من كفتني يف تجعل اإلنسان أعمال أن يعتقد من ومثل
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امليت. جسد من القرب يف ونكري منكر سؤال يعتقد من ومثل
الفساق يأكلون وأفاعي وثعابني تنانني الجحيم يف أن ويرى يعتقد من ومثل
مع معتقديها لنفوس املؤملة االعتقادات من هذه شاكل وما ذلك؛ بعد أحياء ويصريون
النار وعذاب أهلها ونعيم الجنة صفة من السالم عليهم األنبياء به نطق ما جميع أن
يعتقد كما األمر ليس ولكن فيها، مرية ال وصدق حقٌّ كلها القيامة وأحوال والعقاب

العلم. يف والراسخون هللا إال يعلمه ال ذلك وراء أمر بل الكفرة، الظلمة هؤالء
غفوًرا كريًما جواًدا حليًما قادًرا حكيًما بارئًا للعالم أن ويعلم ويعتقد يرى من وأما
حكمة، أتقن عىل الخليقة تدبري ورتب نظام، أحسن عىل عامله أمر أحكم قد وأنه رحيًما،
خلق يف يرى وال السماء، يف وال األرض يف خافية عليه تخفى وال خلًال، فيه يرتك ولم
الفاسدة واآلراء األلم من مسرتيحة هادئة ساكنة أبًدا نفسه فإن تفاوت؛ من الرحمن
من راحة يف وهو املرتاكمة، الجهاالت ظلمات وحشة ومن الزائفة، االعتقادات وأوجاع
عليهم له يرى وال سوءًا، بأحد يريد ال أمان يف جهة ومن منه، راحة يف والخلق نفسه،
صفة فهذه أذًى منه يصيبهم وال جفاء، من يشكوهم وال بحق، يطالبهم وال فضًال،

الكرام. إخوانك
وتتخلق سريتهم وتسري منهاجهم وتتبع صحبتهم يف ترغب أن أخي يا لك فهل
تحرض أو واعتقاداتهم، أرسارهم لتعرف وسياستهم؛ علومهم يف وتنظر بأخالقهم
ما معاني لفهم توفق لعلك هذه رسائلنا تقرأ أو وأقاويلهم كالمهم لتسمع مجلسهم
عني لها وتنفتح الجهالة رقدة من وتستيقظ الغفلة نوم من لنفسك وتنتبه نَتْه تضمَّ

السماء. ملكوت إىل وتصعد السعداء عيش وتعيش العلماء حياة فتحيا البصرية،

فصل

هو ما ومنها لها، ومؤٍذ معتقديها لنفوس مؤلم هو ما واالعتقادات اآلراء من أن اعلم ثم
يتضح. كيما لذلك مثًال نرضب ولكن هذا، قبل بيَّنا كما لها، وُمِلذٌّ وُمِرسٌّ مفرح

بالسْكر، متجاهر ابن له وكان متدينًا، النعم أرباب من رجل كان أنه ذكروا حكاية:
منه. لذلك كارًها الرجل وكان

وأُْفرد وعقاري مايل من شطًرا أعطيك حتى السكر عن انتِه بني يا يوًما: له فقال
النعم. أرباب بنات إحدى بحسناء وأزوِّجك داًرا لك

بقيت. ما ملتذٍّا مرسوًرا فرًحا تعيش فقال: يكون؟ ماذا أبِت يا ابنه: فقال
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ذلك؟ كيف أبوه: له فقال يل. حاصل فهو هذا هو الغرض كان إن ابنه: فقال
معه أظن حتى والرسور واللذة الفرح من نفيس يف وجدت سكرت إذا ألني قال:
مثًال العصفور أرى حتى والجالل العظمة من نفيس يف وأتخيل يل، كله كرسى ُملك أنَّ

البعري. قدر
ثانيًا فأرشب أعود قال: حقيقة. لذلك ترى ال صحوت إذا ولكن أبوه: له فقال

ذلك. مثل فأرى أسكر حتى
وجدان يف الجسد مفارقتها بعد النفس ببقاء املعتقدين حكم يف القياس فهكذا
والرسور والفرح اللذة ألجل إال ليس الدنيا يف الحياة من الغرض كان إن ألنه لذاتهم؛
الذي املوت بعد يَْرُجوَن﴾ َال َما ِهللا ِمَن ﴿َوتَْرُجوَن تعاىل: قال كما املوت، بعد والراحة
رسالة يف أيًضا بيَّنا وقد هذا، قبل بيَّنا كما الجسد، مفارقتها سوى شيئًا هو ليس

شيئًا. الدنيا يف لذاتهم من االعتقاد هذا يُنقص وال املوت، حكمة
من أو الدنيا، أبناء سعداء من يكونوا أن إما يخلون؛ ال فإنهم فنائها معتقدو أما
نفوسهم يؤلم واالعتقاد الرأي هذا فإن سعدائها أبناء من كانوا فلو أشقيائها، أبناء
الحزن وأُدخل عيشهم، عليهم ص تَنَغَّ والفناء املوت يف فكروا كلما أنهم وذلك ويؤذيها؛
وال وفنائها، بذهابها أيقنوا قد ألنهم دنياهم؛ يف لذاتهم من ونقص نفوسهم، عىل
أبناء من النفس بفناء املعتقدين هؤالء كان وإن سواها. يؤملون وال غريها يرجون
آخره ويموتون الدنيا يف أعمارهم طول وحزن غم يف يعيشون فهم الدنيا، أشقياء

ومصيبة. بحرسة
لها املؤذية معتقديها لنفوس املؤملة الفاسدة واآلراء الرديئة االعتقادات أن اعلم ثم
لتُْعَرَف ونَِصُفها منها املحمودة نذكر ولكن صفاتها، وبيان إحصاؤها يمكن ال كثرية
رسالة ويف ذلك، من طرًفا النواميس رسالة يف بيَّنا وقد سواها، وتُجتنب بها ويُتمسك
وعدهم الذين املحققني املؤمنني وخصال اإليمان ماهية ورسالة الصفا، إخوان اعتقاد
وخمسني إحدى يف وأعمالهم وعلومهم وآراءهم وأخالقهم طريقتهم وَرشْحنا الجنة، هللا
وجيز بقول منها هنا ها جملة نذكر لكن أحوالهم، وكيفية صفاتهم فيها وبينا رسالة،

مخترص.
حيٍّا قديًما حكيًما بارئًا صانًعا للعالم أن ويعتقد يرى العاقل اإلنسان أن وهو
يخفى وال متقنًا، ترتيبًا املوجودات ورتب محكًما، نظاًما عاَلِمه أمَر نظم قد وأنه عامًلا،
بحسب واحًدا تدبريًا ويدبرها يعلمها وهو إال كبرية وال صغرية عامله أمر من عليه
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من الحاصلة االستعدادات وبحسب والكائنات، املوجودات من واحد بواحد يليق ما
واألركان والكواكب والربوج األفالك من خالئقه بجميع عامله حكم يجري وأن الكائنات،
يف مالئكته ُقوى رسيان وأن واحد، وحيوان واحد إنسان حكم كمجرى واملولودات
ومفاصل بدنه جميع يف واحد إنسان نفس ُقوى كرسيان أفالكه وفضاء سمواته أطباق
ال ولكن أجمع، رسائلنا جميع يف وبيَّنَّاه تفسريه رشحنا قد مجمل قول وهذا جسده،
العظيم الشأن هذا يف بالنظر واملبتدئون األمر أول يف املتعلمون يصادره أن من بُدَّ
لهم وتتبنيَّ حقيقته يعرفون األمر آخر يف ثم والصنائع، العلوم سائر يصادرون كما

صحته.

فصل

تحقيق عىل صناعة كل مبدأ يف املتعلمني واعتقاد املبتدئني إقرار غرض أن اعلم ثم
والبحث فيها التبحر بعد إال ذلك يبني ال أنه أْجل من هو تقليًدا بها معرفتهم قبل أصولها

عنها. والكشف
يمكنهم قد إذ بالتقليد، يرضون ال وصناعة علم كل يف املتوسطني أن كما أنه واعلم
السالم عليهم األنبياء بكتب للمقرِّين ينبغي أيًضا فهكذا بالرباهني، عنه والكشف البحث
ال العلوم يف واملتوسطون الرشيفة، والعلوم املكنونة واإلشارات األرسار من فيها وما
عنه البحث عليهم يجب بل العقول، وضعفاء والنساء الصبيان مثل بالتقليد يرضون

واإلشارات. األرسار عن والكشف
ولذات الجنان مجلس من وصفوا فيما السالم عليهم األنبياء غرض ليس بأن ذلك
لهم، يظهر تحقيق بال حسب، االعتقاد وال اعتقاد بال حسب، باللسان اإلقرار هو أهلها
ال اإلنسان ألن لها؛ والطلب فيها الرغبة تقع كيما بحقائقها لها التصور هو الغرض بل
يتصور وال يتصوره ال ما يتحقق وال يتحققه ال فيما يرغب وال فيه يرغب ال ما يطلب
من القرآن يف أكثر هذا أجل فمن باملحاسن، البليغ بالوصف إال الغائب الخفي اليشء
جسمانية أوصاًفا وصفها فتارة نعيمها؛ ولذات أهلها ورسور الجنان محاسن وصف
* ُمتََقاِبلنَِي َعَليَْها ُمتَِّكِئنَي * َمْوُضونٍَة ٍر ُرسُ ﴿َعَىل تعاىل: قوله مثل القوم طاقة قدر عىل
قبول قدر عىل وبنيَّ هذا ذََكَر اآلية، … َوأَبَاِريَق﴾ ِبأَْكَواٍب * ُمَخلَُّدوَن ِوْلَداٌن َعَليِْهْم يَُطوُف
ستوجد بل جسمانية، حاالت عىل الجنة يف ستوجد األشياء هذه أن بمعنى ال أفهامهم
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أيًضا: تعاىل وقال برش، قلب عىل خطر وال سمعت أذن وال رأت عني ال ما روحانية أشياء
من شاكلها وما َمْسُكوٍب﴾ َوَماءٍ * َمْمُدوٍد َوِظلٍّ * َمنُْضوٍد َوَطْلٍح * َمْخُضوٍد ِسْدٍر ﴿ِيف

الجسمانية. األمور أوصاف
﴿ِيف تعاىل: قوله مثل املتوسطني فهم قدر عىل روحانية بأوصاف وصفها وتارة
َجَزاءً أَْعنُيٍ ُقرَِّة ِمْن َلُهْم أُْخِفَي َما نَْفٌس تَْعَلُم ﴿َفَال وقال: ُمْقتَِدٍر﴾، َمِليٍك ِعنَْد ِصْدٍق َمْقَعِد
يَْوَمِئٍذ ﴿ُوُجوٌه وقال: ،﴾ اْألَْعنُيُ َوتََلذُّ اْألَنُْفُس تَْشتَِهيِه َما ﴿َوِفيَها وقال: يَْعَملُوَن﴾، َكانُوا ِبَما
باألجسام تليق ال التي الروحانية األوصاف من شاكلها وما نَاِظَرٌة﴾ َربَِّها إَِىل * ٌة نَاِرضَ
﴿َمثَُل تعاىل: قوله مثل والجسمانية الروحانية بني هي بأوصاف وصفها وتارة الطبيعية.
َطْعُمُه ْ يَتََغريَّ َلْم َلبٍَن ِمْن َوأَنَْهاٌر آِسٍن َغرْيِ َماءٍ ِمْن أَنَْهاٌر ِفيَها اْلُمتَُّقوَن وُِعَد الَِّتي اْلَجنَِّة
الثََّمَراِت﴾. ُكلِّ ِمْن ِفيَها َوَلُهْم ى ُمَصفٍّ َعَسٍل ِمْن َوأَنَْهاٌر اِرِبنَي ِللشَّ َلذٍَّة َخْمٍر ِمْن َوأَنَْهاٌر

الفهم من ليقرب والتمثيل التشبيه سبيل عىل الجنة َمثل قال أنه أخي يا ترى أَما
بحسب الناس من طائفة كل خاطب وإنما بحقائقها، عنها الوصف يقرص ألنه تصورها؛
للخاص عموم السالم عليهم األنبياء دعوة ألن والفهوم؛ املعارف يف ومراتبهم عقولهم
وصف يف السالم عليه املسيح رصح وقد الناس، طبقات من بينهما ومن جميًعا، والعام
ما فعلتم إذا لهم: وصية يف للحواريني فقال جسمانية، غري بأوصاف أهلها ونعيم الجنان
مالئكته وترون وأبيكم، أبي عند السماء ملكوت يف غًدا معي تكونون لكم قلت وما فعلت
وال أكل بال اللذات بجميع ملتذُّون هناك وأنتم ويقدسونه، بحمده يسبحون عرشه حول
هذبتهم قد قوم مع كان خطابه ألن يرمز؛ ولم السالم عليه املسيح رصح وإنما رشب.
إىل محتاجني غري وكانوا أيًضا الحكماء وُكتب — السالم عليهم — األنبياء وُكتُب التوراة

لقبولها. مستعدين لصورها متهيئني كانوا بل والتنبيهات، اإلشارات
قوم يف مبعثه اتفق — وآله عليه هللا صىل — املرسلني وخاتم األنبياء سيد فأما
عارفني وال والنشور، بالبعث مقرِّين وال بالعلوم مرتاضني غري البوادي، أهل من أميني
األفالك ملكوت هم الذين السموات أهل نعيم معرفة عن فضًال الدنيا، ملكوت بنعيم
فهم من ليقرِّبها جسمانية كتابه يف الجنان صفة أكثر فجعل الجنان، وأهل واآلخرة
أرسار عن بحثنا جعلنا قد ونحن بها. نفوسهم وترغب عليهم تصورها ل ويسهِّ القوم
أكثر عن وكشفنا النبوية، التنزيالت أرسار معنى رسائلنا أكثر يف وبيَّنا اإللهية، الكتب

الناموسية. املوضوعات وعن واإلشارات الرموزات
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ورسخوا الصفاء إخوان مارسوا فضالء علماء أقواٍم مع إال يكون ال خطابنا ألن وذلك
األنبياء وإشارات اإللهية الكتب بأرسار املقرونة الحكمية بالرياضيات وارتاضوا العلم يف

السالم. عليهم
كرماء وأصدقاء فضالء لك إخوان صحبة إىل فهلم منهم واحًدا األخ أيها كنت فإن
واترك إلهية، وهممهم روحانية ولذاتهم ملكية وسريتهم نبوية وآدابهم حكمية علومهم
عنها. املرضة لدفع أو األجساد منفعة لجرِّ إال يريدونك ال الذين الشياطني إخوان صحبة
عن وينهون باملعروف يأمرون بعض، أولياء بعضهم الذين املؤمنني من أخي يا وكن
ُسْلَطاٌن﴾، َعَليِْهْم َلَك َليَْس ِعبَاِدي ﴿إِنَّ بقوله: إليهم أشار الذين من تكون حتى املنكر،
إِالَّ َعُدوٌّ ِلبَْعٍض بَْعُضُهْم يَْوَمِئٍذ ءُ ﴿اْألَِخالَّ بقوله: تعاىل هللا مدحهم الذين من وتكون

اْلُمتَِّقنَي﴾.
بمفارقتها النفس تجدها التي الجسمانية واآلالم اللذات ذكر من فرغنا قد وإذ
من املفارقة بعد تجده ما نذكر أن فنريد الجسد، مع وهي بمجردها تجدها وما الجسد
عنه املعربَّ وإنكار، وعرفان رش من عملت ما عىل وثوابها جزاؤها هي التي واآلالم اللذة

األليم. والعذاب والجزاء بالثواب النبوية الرشيعة يف

أجسادها، مفارقة بعد الرشيرة النفوس إىل اآلالم وصول كيفية يف فصل (6)
الشياطني إبليسوحزب جنود من تكون وكيف

ثم وزواجره، ووعيده ونواهيه الناموس أوامر سمع إذا العاقل اإلنسان أن اعلم فنقول:
أهمل ثم بواجبها، يقم فلم الحكمية العلوم سمع أو ألحكامه، ينَقْد ولم بحدوده يأتمر لم
عنايته أكثر جعل بل الجسد، مفارقتها بعد مصالحها يف النظر عن وأعرض نفسه أمر
الجسد يُصلح بما والنهار الليل واشتغل تربيته، يف واهتمامه الجسد هذا شأن إصالح يف
الدنيا، وزينة واألثاث املال وجمع واملسكن، واملركب واللبس واملرشوبات املأكوالت من
وال غريها يف يفكر ال الجرمانية، اللذات يف وغاص الجسمانية الشهوات يف واستغرق
كله عمره وأفنى هنا، ها يُرتك ال بأنه يتيقن إنه مع الدنيا يف الخلود وتمنى سواها، يهمه

املمات. إىل والهيًا ساهيًا
وإجبار منها كْرٍه عىل الجسد النفس مفاَرقة هي التي بالحق املوت سكرة جاءته ثم
الطبيعية واألجسام األجساد عالم يف دخل من لكل رشبها من بُدَّ ال رشبة وتلك منها،
بها تنال كانت التي الحواس آالت سلبت وقد جسد بال نفسه ذلك عند وبقيت الهيوالنية،
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وال إليها، النزول همتها يف فانطبع فيها، الدربة بطول اعتادتها وقد الجسمانية، اللذات
سلت من كمثل ذلك عند مثلها لكون ذلك منعت وقد وأعضائه، الجسد بهذا إال لها وصول
وعمي منخراه، وشدت لسانه وخرس رجاله وقطعت يداه وشلت أذناه، ت وصمَّ عيناه
أعداؤه به وظفر جريانه وهجره إخوانه، وتركه أصدقاؤه وجفاه أحبابه وفارقته قلبه
بالعيش يلذ حي هو فال معذبًا، الجسد يف الروح إال معه بقي وما حساده، به وشمت
تلك فتبقى يَْحيَا﴾، َوَال ِفيَها يَُموُت ﴿َال تعاىل: قال كما العذاب من يسرتيح ميت وال
هذه لذَّات من اعتادته بما فاتها قد ما طلب يف بهمومها هائمة تائهة ذلك عند النفوس
ليتنا يا بهمتها: وتقول تتمنى ذلك فعند والعود، إليها الوصول منعت وقد املحسوسات،
لنا؛ فيشفعوا شفعاء من لنا فهل ترابا، كنت ليتني يا نعمل، كنا الذي غري فنعمل نَُردُّ
وندامتها بحرستها تبقى ذلك فعند عنه؛ نهوا ملا لعادوا ردوا ولو سبحانه: هللا يقول ثم
يف سائحة القمر، فلك دون جهاالتها يف عمياء عاداتها، سوء من معذبة بذاتها متأملة،
مع والفساد الكون عالم يف هاوية هائمة الهيوىل، بحر يف غريقة املدلهمة، األجسام قعر
هللا ذكر كما أجمعني، إبليس وجنود الشياطني إخوان الخالية األمم من جنسها أبناء
من جنسها بأبناء متعلقون وهم اآلية، آخر إىل … أُْختََها﴾ َلَعنَْت ٌة أُمَّ َدَخَلْت ﴿ُكلََّما تعاىل:
املحسوسات اللذات هذه شهوات من طباعها يف ما إىل لها بالوسوسة املتجسدة النفوس
َواْلَغاُووَن﴾، ُهْم ِفيَها ﴿َفُكبِْكبُوا تعاىل: هللا ذكر كما خالدين، جهنم يف مضلني ضالني
الحقائق عن والغافلة الجاهلة الرشيرة للنفوس والجزاء األليم والعذاب العقاب هو وذلك

الرشعية. والعلوم

أجمعني إبليس وجنود الشياطني ماهية فصل (7)

مالئكة كانت أجسادها فارقت فإذا بالقوة، مالئكة الخرية املتجسدة النفوس أن اعلم
النفس كذلك البعث، ورسالة املحققني املؤمنني صفات رسالة يف بيَّنا كما بالفعل،
بالفعل. شياطني كانت أجسادها فارقت فإذا بالقوة، شياطني هي الرشيرة املتجسدة

إىل لتخرجها بالقوة الشيطانية للنفوس توسوس بالفعل الشيطانية النفوس فهذه
اْلَقْوِل ُزْخُرَف بَْعٍض إَِىل بَْعُضُهْم يُوِحي َواْلِجنِّ اْإلِنِْس ﴿َشيَاِطنَي تعاىل: قال كما الفعل،
وشياطني باألجساد، آنست الرشيرة املتجسدة النفوس هي اإلنس فشياطني ُغُروًرا﴾،
هذه وسوسة وَمثل اإلبصار، عن املحتجبة لألجسام املفارقة الرشيرة النفوس هي الجن
حرارته وضعفت والرشاب للطعام شهوته قويت من كمثل النفوس لهذه املفارقة النفوس
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الطعام يرى أن همته تكون ذلك فعند يستمرئ، وال يشتهي فهو نضجها، عن الهاضمة
ضعفت من وكمثل القوة، فعل وبطالن اآللة لضعف عنها فيسرتيح إليهم، لينظر واآلكلني

آلته. وينهض طبيعته يقوي لعله الفاعلني يرى أن ته فهمَّ عليه، يقوم ال جماعه آلة
تحب فهي املحسوسة، اللذات بها تنال آلة لها ليست املفارقة النفوس حكم وهذه

الفعل. عىل اآللة تلك لها ممن جنسها أبناء إىل وتوسوس
جنسها بأبناء تعلقت أجسادها فارقت إذا املبغضة الرشيرة النفوس وسوسة فهكذا
والعداوات، والخصومات القتال إىل لها بالوسوسة الرشيرة املبغضة املتجسدة النفوس من
ِيف يَُوْسِوُس الَِّذي * اْلَخنَّاِس اْلَوْسَواِس َرشِّ ﴿ِمْن تعاىل: بقوله أشار النفوس هذه وإىل

َوالنَّاِس﴾. اْلِجنَِّة ِمَن * النَّاِس ُصُدوِر
الغافلني باألجساد، املشتغلني املعاد، بأمر الجاهلني أخي، يا الدنيا، أبناء حكم فهكذا
بَْرَزٌخ َوَراِئِهْم ﴿َوِمْن تعاىل: هللا ذكر كما املعلوم، الوقت يوم إىل املنظرين املوت، بعد عما

هناك. من فاطلب والقيامة، البعث رسالة يف بيَّنا كما يُبَْعثُوَن﴾ يَْوِم إَِىل
مفارقتها بعد الرشيرة النفوس إىل تصل التي الروحانية اآلالم ذكر من فرغنا قد وإذ
النفوس تجدها التي الروحانية اللذات نذكر أن فنريد لها، جنة كانت التي أجسادها
رسالة يف بيَّنا كما لها، كالسجن كانت التي أجسادها مفارقتها بعد الفاضلة الخرية

واملوت. الحياة كراهية
النفوس تجدها التي والنعيم والفرح والرسور والراحة اللذة أن أخي يا اعلم ثم
والجزاء؛ بالثواب الرشيعة يف عنها املعرب والجسد مفارقتها بعد امللكية الفاضلة الخرية
رسمدية، أبدية روحانية ألنها معرفتها؛ كنه البرش يبلغ وال بحقائقها، الوصف يقرص
وقال يَْعَملُوَن﴾، َكانُوا ِبَما َجَزاءً أَْعنُيٍ ُقرَِّة ِمْن َلُهْم أُْخِفَي َما نَْفٌس تَْعَلُم ﴿َفَال تعاىل: قال
من برش قلب عىل خطر وال سمعت أذن وال رأت عني ال ما اللذات من فيها السالم: عليه

والريحان. الروح
اإلخوان عادة جرت ما حسب وهمية، إشارة إليها ونشري طرًفا منها نذكر ولكن
فهم من يقرب كيما والتنبيه؛ واإلشارة الرموز شبه مثال لذلك ونرضب ذلك، يف األصدقاء

فنقول: املريدين، أفكار يف ويتصور املتفكرين،
كامل الوجه، حسن ظريًفا شابٍّا امللوك أوالد من فتًى املاضية األزمان يف كان أنه اعلم
من حسناء جارية عشق السرية؛ عادل األفعال، كريم األخالق، جميل الصورة، تام البنية،
معها وعاش الكرامات، من امللوك بأوالد يليق كما وزفها فتزوجها امللوك، بنات من أقاربه
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بال هادئني آمنني نعمته، ورسور شبابه ولذة مملكته ونعيم سلطانه عز يف طويًال زمانًا
الحدثان. عوارض من تنغيص

واغرتب عليه َظَهَر عدٍو بغلبة ملكة عن الفتى وزال بموتها بينهما الدهر فرق ثم
بدنه، وضعف والهرم، الذل وأصابه وافتقر الغرباء، حالة عىل األرض يف وساح بالده عن
املوت وتمنى والعطش، والجوع العري وأصابه سمعه وثقل برصه، وكل قوته وذهبت
ورماد مزبلة عىل فيها ونام خربة فدخل والشدة، والجهد والبلوى املحنة من فيه هو مما
كان ما كهيئة طري شاب كأنه منامه يف فرأى فنام راحة فوجد وطاِئها، بلنِي يسرتيح
يف رسير عىل وكأنه شبابه، وأيام نفسه ونشاط بدنه قوة إليه رجعت وقد صباه، يف عليه
عشقها يوم كهيئتها الجارية بتلك هو إذ أيامه، ورسور أثاثه ونعيم سلطانه وعز ملكه
كان كما شهوته منها ونال شهوة واْلتزمها فعانقها وجمالها، بحسنها تزوجها وزمان
اللذة من وجد ما شدة فمن أرادا، حيث الريح يحملهما امللك، رسير عىل وهما بدءًا يدرك
وكالب املزبلة تلك ويف الخربة تلك يف هو فإذا وانتبه، وتحرك نومه من اضطرب والفرح

عليه. تنبح حوله
والرسور اللذة من وجد وما املنام ذلك يف نفسه حال بني كم األخ؟ أيها ترى فماذا

والجهد؟ والبلوى والشدائد واألحزان الغموم من استيقظْت ملا حالتها وبني والفرح،
مفارقة كونها وبني األجساد مع وكونها الخرية النفوس حال بني القياس فهكذا
من يلحقها وما األجساد مع حالها إىل وباإلضافة والرسور، والفرح اللذة من لألجساد
ألم من إخواننا وجميع وإياك هللا نجانا والشدائد، واملصائب واألحزان والغموم الهموم
واألفالك األرواح عالم الجنان نعيم إىل وإيانا وأوصلك والفساد، الكون عالم جهنم، نريان
والصالحني. والشهداء والصديقني النبيني مع املقربني املالئكة وجوار السماء ملكوت من

اللذات.) اختالف علل بيان يف رسالة ويتلوها واللذات، اآلالم رسالة ت (تمَّ
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اللغات اختالف علل يف الطبيعيات الجسمانيات من
والعبارات الخطوط ورسوم

الرحيم الرحمن هللا بسم

ُكوَن﴾ يُْرشِ ا أَمَّ َخرْيٌ آهللُ اْصَطَفى الَِّذيَن ِعبَاِدِه َعَىل َوَسَالٌم هلِلِ ﴿اْلَحْمُد

فصل (1)

اللذات ذكر من فرغنا ملا أنه منه، بروح وإيانا هللا أيدك الرحيم، البار األخ أيها اعلم
هذه يف نذكر أن نريد للموت، الحيوان كراهية علة وذْكر والروحانية، الجسمانية واآلالم

فنقول: اللغات، علل اختالف بيان الطبيعيات آخر يف التي الرسالة
والكتابات، الخطوط ورسوم واألصوات والكالم اللغات اختالف علل معرفة إن
وظهورها ومبدئها تكوينها وأصل والديانات، اآلراء واعتقادات املذاهب، مبادئ وكيفية
قوم ودثور ومنهاجهم، وآرائهم فيها أهلها واختالف وكثرتها ونموها وتزيينها ومنشئها،
عن واإليضاح البيان بعد إال تكون ال أمة؛ بعد وأمة قرن بعد قرنًا منهم آخرين وكون
وتحليلها تركيبها كيفية عن واإلخبار ذكرناها، التي األمور هذه عنه تفرعت الذي األصل
األجسام، سائر يف وينبوعاتها مجاريها اختالف وعن بذاتها، وكونها مبدئها يف وحركتها
برسعة حدوثها وصفة للحواس وإنارتها األجناس يف ورسيانها الحواس عن بيانها وشدة
عالم يف وجودها وكيفية واضمحالل بعدم وذهابها وانفصال بحركة وخروجها وانتقال



الثاني) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

الحيوان، وغري الحيوان من دونه فيما وكيفيتها مبدئها، يف فيه كانت وكيف اإلنسان،
املوصل السبب وما حملها، وكيفية يحملها، ومن جملتها من السمع ة حاسَّ إىل تؤديها
ذلك يف العلة وما ة، الحاسَّ هذه غري الحواس من يدركها ولم بها املتحققة ة الحاسَّ إىل لها

بالربهان. مفهومها وغري مفهومها ة الحاسَّ هذه بخاصة اإلنسان يعرف وكيف
األرسار، غايات من بها واإلخبار دقيق بحث إىل فيها نحتاج غامضة أمور وهذه
ذلك علم إىل مدخًال ليكون التوفيق بحسب طرًفا الرسالة هذه يف منها نذكر أن ونريد
دليل وأوضح الفهم، إىل يؤدي قول بأوجز ويكون الباقي ليسهل يديه؛ بني ومقدمة
من ونبدأ راويَه، يضجر إسهاب وال قارئه، عىل يشتبه تطويل غري من العلم، به يسهل

فنقول: مبادئه، يف والعلم األصل ذكر يف ذلك
وهي األشياء، لجميع قابلة هيوىل ألنها الهيئة؛ إرادة من تتَّحد الحكمة هيوىل أن اعلم
وأشخاص روحانية بجواهر متصلة عقلية وقوة علوية وأسباب فلكية وقوة سماوية مادة
وتيضء طالعة نجوم عىل وترشق سائرة، بكواكب وتتصل دائرة بأفالك ترتبط نفسانية،
اإلنسانية األشخاص يف املصطفني وتودع أنوارها دونها ما إىل وترمي ساطعة، بأنوار
إليها يتخالف بما وذلك الربكات، مفاتيح وتجعلهم الخريات ودائع فيهم وتجعل أرسارها،
وال االبتداء نظام يف خلل غري من واتفاق، واختالف وافرتاق اتصال من عليها ويتعاقب
إال تدرك ال املكونات لجميع الفاعلة املادة تلك وأن واالنتهاء، البلوغ تمام عن تنقص
السبب وهو كذلك، ذلك يكون ال وكيف بااللتماس، إال تناولها يبلغ وال الحواس، بلطائف

فنقول: كميته؟! مواد تفني وال مادته عجائب تنقيض ال الذي
االنتهاء؛ بعيدة ومسافة االرتقاء صعبة درجة بها والعلم لها املعرفة أن أخي يا اعلم
من بأخبارها، العارفني آثارها إىل الناظرين املستبرصين، ومقام العارفني درجة وهي
روحانية آثارها كانت إذ الجرمانية؛ والطريق الحيوانية الحواس عن العناية طريق
عىل النازلة القدس روح وهي بالحكماء املتصلة القوة صدرت وعنها نفسانية، ومواردها
أشياء وردت وربما العلماء، معول وعليها السماء، من بالوحي السالم، عليهم األنبياء،

املوازين. مختلفة القوانني متباينة االئتالف، بعيدة االختالف كثرية
عن الحواس تضعف السفيل واملركز األريض املكان هذا يف منها كان ما أن وذلك
إدراكها، بلوغ عن الهيوىل أسباب من هي التي البرشية املشاعر وتعجز معرفتها، إدراك
هي التي القوة وكانت مبدؤها، الرتتيب وبهذا منشؤها، املثال هذا عىل األشياء كانت فإذا
عن يعجزان املجبول الجسم يف القبول وسبب اإلنيس، العالم يف بالحس املعرفة مادة
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اإلنسانية الحياة سبب هي التي الزمانية مدة وكانت الوصول، عن ويضعفان البلوغ
السبب. ذلك بمعرفة اإلحاطة عن وتضيق األرب، بلوغ قبل وتفنى الطلب عن تقرص

عليه واعتمد وتوخاه العاقل، قصده ما أول كان وصفنا، ما عىل األمر كان وإذا
وتلقاه نفسه، جوهر قبوله عىل وساعده حسه عليه طاوعه ما معرفة وتحراه الفاضل،
ال ومن له، معرفة ال فيه حس ال فمن بصريته؛ فيه زادت فكرته فيه وأعمل مدته أيام
ال ومن له، مقر ال له بلوغ ال ومن له، بلوغ ال له جوهر ال ومن له، جوهر ال له معرفة

العدم. فهو له وجود ال ومن له، وجود ال له مقر

فصل (2)

املنشئ لذاتها، املوجب السبب معرفة هو كلها املركبات اتحاد من الغرض أن اعلم ثم
االنتهاء، يف العاقبة تئول أين وإىل االبتداء، منشأ كان وكيف لكيفياتها، املؤلف ملباديها،
افرتاق يكون وكيف الرتكيب، وازدواج بالكثيف اللطيف واتفاق التأليف التئام كان وكيف
أجزائها ونفاد وجودها، وعدم منفردها واتحاد املنعقد، وانحالل املزدوج وانفراد املجتمع
وتصورته علمته أنت فإذا معقودها، ووثاقة معهودها وسالمة وجودها، صحة بعد
نفسك، جوهرة قبول معرفة إىل وأوصلك حسك، عليه ساعدك إذا لك بان وتأملته، وتبينته
الذين بالكثيف اللطيف واقرتان والرتكيب، التأليف كيفية لك وبان التحقيق، تأمل وتأملته
واألخرى جسمية، وقوة أرضية مادة وإحداهما مادتهما وجود معرفتهما، وبصحة بهما
مع عال ما اجتماع من ظريفة عجيبة قصة من لها فيا ملكية، وشهوة روحانية صورة
أذهان فيه وتاهت الحكماء، عقول ذلك يف جارت كثف! بما لطف ما وارتباط دنا، ما
يف املنكر من كان إذ الدالالت؛ وتعذرت العالمات، وانطمست الطرقات، وانسدت العقالء،
الجوهر بني يجمع وأن بالجاهل، العالم يقرن أن ونظر، حكمة له من عىل العالم هذا
عمله بذنب له جزاءً بالجاهل؛ العالم تعذيب أراد يكون إال اللهم واحد، مقر يف والحجر
عىل سرتًا الحجر ليكون واحد مكان يف وكونهما بالحجر الجوهر مقارنة أو قدمه، وجرم
يف عنده والجاهل العالم يكون أن ال يديه، بني وحجابًا عليه وغطاء له وواقيًا الجوهر

واحد. مقام
والهيوىل الجسمانية الصورة جهة من مقام يف كانا إذا والجوهر الحجر وكذلك
والجوهر الظل بفيء بهما اتحد ما يعرفان ال فإنهما الهيوىل، يفء يف منعكسني الجرمانية
عالم. بأنه يقال فليس ذلك عدم والحجر العالم، أعني العلوية، والرتب املضيئة املواد من
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املوجب السبب ذلك معرفة لوجود واإلنكار الشبهة زالت كذلك ذلك كان وملا
حصول اجتماعها وجود بعد ومن السبب، ذلك معرفة طلب إذا للطالب ووجب االجتماع،
الفرق لك باَن ذلك عرفت وإذا وتفرقته، اآلخر وعدم بجملة أحدهما ووجود افرتاقهما
ذلك، عىل يعينك طرًفا ذلك من وسأبني والغرض، املراد وأدركت والعرض، الجسم بني
تركيب عن اإلبانة إىل رجعنا ذلك من فرغنا قد إذ لك؛ وصفت ما معرفة إىل ويبلغك
واستخراج والعبارات، واأللفاظ والكتابات الخطوط ومبادئ اللغات، واختالف األصوات،
ويل وهللا وجدت، مكان أي ويف أحدثت، وعمن تخرجت، أين ومن واملؤلفات، الحروف

التوفيق.

فصل (3)

ال كونها بعد بأرسه، العالم هو الذي الجسم، يف النفسانية القوة ت َرسَ ملا أنه اعلم ثم
فيها، العلوية القوة رسيان حيث األنس، روضة يف القدس حظرية يف ساكنة لها، رسيان
النَّْشأََة َعِلْمتُُم ﴿َوَلَقْد تعاىل: قال كما باريها، رتبها بحيث مرتبة وكونها عليها وإرشاقها
إليها بلغ وما والخريات الفضائل من امتألت فلما االبتداء، وقت يف الكون وهي اْألُوَىل﴾،
ذا تكون أن فأرادت نظرت، ثم تخيلت ثم فتفكرت وتخيُّل، فكر ذات وكانت اإلفاضة، من
الذي التخيل ذلك يف لها فبدا مفيدة، تكون وأن ونفاسة، رياسة تكون وأن ل، وتفضُّ منة
ومكنها العالم، جسم من به واالرتباط فيه الرسيان وانبث مثلته، الذي واملثال تخيلته،
وسارت أفالكه، دارت فلما ظنته، ما خالف وأراها لها جسًدا وجعله ذلك، من تعاىل هللا
من وتخرجه فيها، ممثًال كان ما فيه تمثل أقبلت عجائبه؛ وبدت كواكبه، وزهرت أمالكه،
املوجودات جميع إن ثم اليشء، بعد اليشء املحسوس، إىل املعقول ومن الفعل، إىل القوة
من عنها والسؤال فيها، االختالف وقع العالم، يف ووجدت بدت ملا املصنوعات وسائر
النفس يف كان املرتب األول الرتتيب ذلك فأول واحد؛ جنس يحرصها أنواع ثالثة جهة
واملوجودات املركبات بسائط أعياز صورة وهي املعقولة، العقلية واألمور بالقوة أوًال
ويعرف معانيها ويبني علتها يقتيض الربهان ثم املحسوسة األمور هي والثاني بالرتتيب،
وكونها النفساني التجرد غاية يف معقولة كيفيتها معرفة عنها والسائل فيها الناظر

الجسماني. العالم يف محسوسة بعدها
الكيل النفس يف الكيل العقل آثار فهي العقلية الصورة أما فنقول: ذلك تفصيل فأما
بالعبارة الوصف حد عن تخرج مضيئة أنوار وهي منه، بالقرب وكونها منه لقبولها
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املحسوسة، األمور إىل والتجريد البساطة غاية يف كانت إذ الرتكيب حيث من الجسمانية
فيها. القوة بخاصة منها وتنفعل لها، باملبارشة الحواس تدركها الهيوىل يف صورة فهي
أمور وهي العقل، وصحة العلم بمواد إال تدرك ال أشياء فهي املربهنة األمور وأما
واإلذعان بها اإلقرار إىل العقول تضطر ملكية، وأشخاص إلهية أمور من مبدؤها يكون
قال قد ما عىل الدليل وصحة الهندسة، كتب يف بني كما بمعرفتها، والتمسك لصحتها
وال أقطارها، ترى وال أقدارها، تدرك وال بأطرافها، يحاط ال األشياء أشكال أن أهلها
إن كتابه يف إقليدس قال كما مثلت، مثال وأي شكلت، شكل بأي مدورة إال رؤيتها يمكن
وال دائًما منه يوجد أن يمكن فإنه خطٍّا، أو سطًحا أو كان جسًما نهاية، أي ظل مقدار
تعريف. غري من البتة األوهام تتصورها وال الحواس تدركها ال حكمة فهذه أبًدا، يفنى
مقدمات الربهان إن وقال: الربهان عن كتابه مقدمات يف أيًضا إقليدس تكلم وقد

الخرب. تحقيق عىل الحجة
هي النقطة وإنما إقليدس: قال ذكرنا، ما بجميع باملعلوم العلم فهو التمام فأما
املستقيم والخط نقطتان، الخط وطرفا عرض، بال طول هو والخط لها، جزء ال التي
أن عىل يدل فهذا واحد، سمت عىل طرفيه نقطتي من واحدة كل مقابلة يف املوضوع هو
األمور أن إذَْن تبني فقد بالخربة، إال تعرف وال بالربهان، إال تتحقق ال وهمية النقطة
والحجة الرضوري الربهان ولكن األوهام، تتصورها وال الحواس، تدركها ال املربهنة
والوزن الكيل أن كما العقل، ميزان الربهان ألن بهما؛ اإلقرار إىل العقل يضطران القاطعة
وأعِمل فكرك، فيه وأَِدْم وصفنا، ما وتحقق ذكرنا، ما فاعرف الحواس، ميزان والذرع

وطلبتك. مرادك فتبلغ غرضك تنال بذلك فإنك رويتك؛

الفلكية األصوات معرفة يف فصل (4)

فما جنسان؛ والجواهر الجواهر؛ من الحادثة األعراض هي األصوات أن اعلم فنقول:
أعراض هي وأصوات سلفية جواهر قيل وكثف دنا وما علوية، جواهر قيل ولطف عال
يطن تارة يحركها، محرك من إال يكون ال وحدوثها الجواهر، عن إال حدوثها يكون ال

الصوت. فيسكن يسكنها وتارة الحارضين، بمسمع ويتصل الصوت
الصوت وأن النفس، هو الحركة أصل أن عىل الربهان وضح كذلك، ذلك كان وملا

األجسام. يف قواها ورسيان حركتها من منفعل
أصوات لها يكون أن وجب متحركات، والنجوم والكواكب دائرات األفالك كانت وملا

ونغمات.
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تكون أن وجب وكمالها، تمامها صورة عليها محفوظة نظامها يف مستوية كانت وملا
بديعة، وألحانها لذيذة، ونغماتها معتدلة، وأقسامها متصلة، وأصواتها منفصلة حركاتها
والحافني لها املستمعني نفوس بها تفرح وتهليًال، وتكبريًا وتقديًسا تسبيًحا ومقالتها
هي واألصوات الحركات وتلك إليها، وتصعد عليها تقدم التي والنفوس املالئكة، من بها
األصوات أن كما هي حيث من بالبقاء عاملها عىل يحكم بها التي واألزمان، الدهور مكيال
السامعني نفوس بها تفرح األبدان عالم يف الحسنة والنغمات املطربة واأللحان اللذيذة
وينجيل الغموم عنها وتسىل بقربها وترس منها، لذيذًا كان ما استماع إىل وتحن لها،
عند فتصري والحركات، النغمات تلك بني فاصلة سكونات منها ويكون الهموم، عنها
امللكية واألصوات الفلكية األشخاص لحركات ومحاكية له، وذرًعا للزمان مكياًال ذلك
وهي النفوس، استمعتها وقد فروعها وهذه جميعها يف األصل هي وتلك لها، ومناسبة
فسحة من هناك التي النفوس ولذات األفالك عالم بها فتذكرت والفساد، الكون عالم يف
األشكال وأتم اللذات وأطيب األحوال أحسن يف أنها وعلمت الريحان، وروضة الجنان
ألن أطيب؛ وهي األلحان، هذه أضعاف هي واألصوات النغمات تلك ألن الرسور؛ وأدوم
ومناسبات جوهًرا، وأصفى نظاًما، وأقوم هنداًما وأجود تأليًفا، وأصح ترتيبًا أحسن تلك

تأليًفا. أصح حركاتها
األفالك عالم يف ما والفساد الكون عالم يف التي الجزئية النفوس تخيلت فإذا
جنسها بأبناء واللحاق هناك إىل الصعود إىل ذلك عند تشوقت وصفنا، ما حقيقة وتيقنت

األنس. وروضة الفلك حظرية إىل والوصول
دون التي األجسام لهذه بمخالفة ليست وأنها خامسة، طبيعة الفلك أن لنا بان وملا
ومنها الكواكب، وهي كالنار ميضء هو ما منها أن وذلك الصفات؛ كل يف القمر فلك
الهواء مثل والظلمة النور يقبل ما ومنها القمر، جرم وهو املرآة كوجه الوجه صقيل
األجسام تشاركها الطبيعية األجسام أوصاف كلها وهذه عطارد، وفلك القمر فلك وهو
الطبيعية لألجسام بمخالف فليس خامسة، طبيعة كان وإن الفلك، بأن بان فقد الفلكية،
رطب وال بارد وال بحارٍّ ليس أنه وذلك بعض؛ دون بعض يف بل الصفات، كل يف
املرآة، من وأصقل البلور من وأشف الياقوت من صالبة أشد صلب هو بل يابس، وال
لنغماته ويكون النحاس، يطن كما ويطن ويحتك، ويصطك بعًضا بعضه يماس وأنه
هذا من بأكثر املوسيقى رسالة يف بيَّنا كما موزونة، وألحان مؤتلفة مناسبات وأصواته
هذه أهل يستعمله وما األوتار ورضب العود صناعة من الربهان عليه وأقمنا البيان،

روحانية. نسبة ألنها وأفضلها؛ تكون نسبة أصح وهي النسبة، من الصناعة
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فصل

وال كالم للمالئكة وال ونغمات، أصوات األفالك أشخاص لحركات يكن لم لو أنه اعلم ثم
ولربما أوىل، باملوتى الصمت ألن أموات؛ فهم أحياءً، إذَْن هم فليسوا تقديس، وال تسبيح
فيه ومن الفلك كان ولو الهواء. يف قرع بينهما من فيَحدث ببعض، األحجار بعض احتكَّ
ساكنًا يكون من وكان له، مشاكًال تحته يكون ما لكان نطق، وال صوت وال كالم بغري

حركة. بغري
هو لكن له، مناسبًا تحته ما يكون أن وجب البداية يف األصل من هذا كان وملا
والكالم والحركة بالنطق األوىل وأيهما املنفعل، وهذا الفاعل هو كان إذ عليه؛ زيادة األعىل
عالم من األرض أهل أم واألفالك السموات أهل والتهليل؛ والتقديس والتكبري والتسبيح
والخواطر واألفكار واألذهان واألبصار بالسمع أوىل وأيهما والجمادات؟ والحيوان اإلنسان
املسبحون هم السموات فأهل األرض؟ أهل أم السموات أهل والعقل؛ والعلم واألذكار
بألحان التقديس عن يسكتون وال التسبيح عن يفرتون ال األرض، يف ملن املستغفرون
املزامري ومجاوبة والطنابري األوتار ونقر العيدان نغمات من ألذ لذيذة، ونغمات طيبة
النفوس تلك تذكر واأللحان النغمات تلك وإن القائمة. واألنبوبات الفسيحة امليادين يف
التي األفالك، فلك فوق التي األشباح ومحل األرواح عالم رسور هناك التي البسيطة
الحيوان، ودار النفوس عالم هو الذي األفالك، عالم جواهر من وألطف أرشف جواهرها
التي الجزئية النفوس صارت ولذلك الجنان؛ درجات يف وريحان روح كله نعيمها الذي
اإلنجيل قراءة مثل اللذيذة، والنغمات الطيبة األصوات سمعت إذا والفساد الكون عالم يف
ومحل األفالك رسوم تذكرت املجالس، يف القراء وألحان الداودية وألحان القرآن وتالوة
هي واملعلومات املوجودات إن الحكماء قالت ولذلك هناك؛ ما إىل وتشوقت السموات،
الفلكية األشخاص إن وقولهم لها، علل هي التي األوىل املوجودات أحوال تحاكي التي
لحركات علة تلك حركات وإن والفساد، الكون عالم يف التي األشخاص لهذه وآالت علل
تحاكي ونغماتها هذه أصوات تكون أن فواجب تلك؛ حركات تحاكي هذه وحركات هذه،
فإنهم لعبهم، يف وحركاتهم وأمهاتهم آبائهم أصوات الصبيان كمحاكاة لها علة هو ما

واألمهات. اآلباء أفعال يحاكون
يعلمون الناس من والعلماء العقالء وأكثر األستاذين، أفعال يحاكون التالمذة وهكذا
متقدمة الفاضلة النسبة عىل املوزونة وأصواتها املنتظمة وحركاتها الفلكية األشخاص أن
عالم وأن هذه، لحركات علة وحركاتها القمر، فلك تحت التي الحيوانات عىل الوجود
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وجد وملا العقلية، املبادئ رسالة يف بيَّنا كما األجسام، عالم عىل الوجود متقدم النفوس
ناطقة. وحيوانات أصوات ذوات وأجسام حركات والفساد الكون عالم يف

لتلك وأن متحركة، ولطائف ناطقة أشخاًصا السموات عالم يف أن ذلك عىل دل
طباع يف يوجد كما فوقها، إىل لها ومشوقة لنفوسها مفرحة متناسبات نغمات الحركات
إىل اشتياق والتالمذة املتعلمني طباع ويف واألمهات، اآلباء أحوال إىل اشتياق الصبيان
طباع ويف والرؤساء، امللوك أحوال إىل اشتياق والخدم الجنود طباع ويف األستاذين، أحوال
أنها الفلسفة حد يف قيل كما بهم، وتشبُّه املالئكة أحوال إىل اشتياق والفضالء العقالء

اإلنسان. طاقة بحسب باإلله تشبُّه
األفالك حركات نغمات قلبه، وذكاء جوهره بصفاء سمع، فيثاغورس إن قيل وقد
وأوضاع املوسيقى نغمات أصوات فكره بجودة واستخرج الكواكب، حركات وأصوات
الحكماء، من الرس هذا عن وخرب العلم هذا يف تكلم من أول وهو املطربة، ألحانها
كما وأتقنوا ذلك يف ترصفوا الحكماء من وغريهم وإقليدس وبطليموس تيقوماخس ثم

ينبغي.
املوسيقى، رسالة يف عليه الداللة بإقامة البيان واستقصينا املعنى هذا يف ذكرنا وقد
ولسكانها مسكونة، بأهلها عامرة السموات أن وصفنا بما وتحقق ذكرنا بما بان فقد
حركات من تحدث أعراض هي التي والحركات والنغمات واألصوات ونغمات، أصوات
ذلك يف األصوات تلك بروز بحسب وتربز تظهر إنما الحيوانية، وغري الحيوانية األجسام

العالم.
ناقصة حركات وهذه الكلية، الحركات تلك الجزئية الحركات هذه تتبع أيًضا وهكذا
الحركات وتلك صالحة، باقية حركات وتلك فانية حركات وهذه كاملة، حركات وتلك
مستوية. غري وهذه مستوية وتلك مفهومة، غري وهذه مفهومة كلها والنغمات واألصوات
وتلك فاسدة فانية هذه وهيوىل هذه، هيوىل وكدر تلك هيوىل صفاء ذلك يف والعلة
الزمانية، األوقات مكائل وهذه النفسانية الدهور مكائل الحركات وتلك صالحة، باقية
تغيري، وال فيها اختالف ال وتلك وتغيري اختالف فيها وهذه بسيطة، وتلك مركبة وهذه
الحال عىل معدومة الوجود قليلة العالم هذا يف الطيبة واألصوات اللذيذة والنغمات
لرشفها بها املخصوص غري ويكثر فيها، ويتنافسون والكبار امللوك بها يتخصص األكثر

النفوس. يف وجاللتها
إليه تنجذب حسنًا، وصوتًا طيبة نغمة سمعت إذا الجزئية، النفوس صارت ولذلك

املنكرة. األصوات من أضداده وكثرة لقلته أسماعها، إليه وتنصت نحوه وتصبو
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فلذلك أضدادها؛ وكثرة لقلتها املليحة واألشخاص الحسنة الصورة إىل ميلها وهكذا
وجودها. ولقلة فيها التنافس لكثرة محبوبة فيها مرغوبًا املستحسنات صارت

حَسان، وصور طيبة وأحالن لذيذة ونغمات وريحان روح فكله العلوي ذلك فأما
املوحشة. واألخالق صة املنغِّ الشوائب من معرٍّى وخري ورسور والولدان الحور مسكن وهو
ذلك فيكون أعماله، وزكت أفعاله حسنت َمن إال هناك إىل يصل ال إنه قيل فلذلك
قيل ولذلك الكامل؛ الرشيف الفاضل العالم بذلك واللحاق هناك، إىل االرتقاء عىل له معينًا

الزمانية. نصف الصوت سماحة وقيل الرزق، يف زيادة الصوت ُحسن

فصل

مطربة وألحانًا مرتفعة أصواتًا القمر فلك منتهى إىل املحيط فلك لدن من أن اعلم ثم
والتكبري والتهليل بالتسبيح كلها ناطقة مؤتلفة، وحركات مختلفة ولغات لذيذة ونغمات
السماوية، والحركات الفلكية األصوات معرفة الوصف بهذا لك بان فقد والتحميد؛

السفلية. والنغمات األرضية األصواَت ذلك بعد وسنذكر

األرضية األصوات أصول معرفة يف فصل (5)

األجسام، وحركات األجرام تصادم من حدث ما هو األصوات أصل أن اعلم فنقول:
ذَيْنك بني فتحدث بعًضا، بعُضها األجسام صدمت إذا الهواء من يحدث قرع والصوت
أي ومن صدمت جسم وألي تحركت حركة بأي صوتًا، تسمى عرضية حركة الجسمني
تنقسم والحيوانية حيوانية، وغري حيوانية قسمني: تنقسم األصوات وهذه كانت، يشء
أصواتها، يف وتباينها أجناسها يف الحيوان اختالف حسب عىل أجناًسا وتتفرق أقساًما
أيًضا حيوانية غري هي التي واألصوات هللا. شاء إن موضعه يف ذلك بيان عىل وسنأتي
الرعد كصوت فالطبيعية وآلية؛ طبيعية أنها وذلك نوعني، يف وتوجد قسمني تنقسم
الحديد صوت ومثل كالجمادات، فيها أرواح ال التي األجسام وكصوت والربق والريح
والبوق الطبل كصوت الصناعية األجسام هي واآللية ذلك. أشبه وما والخشب والحجر
لها يسمع وال صوت فيها يحدث ال وآلية، طبيعية هذه وجميع واملناقر والوتر والزمر
ينفخ الزامر أن لوال فإنه ببعض، بعضها وامتزاج ببعض بعضها تصادم ِمن إال حركة
له يسمع وال صوت لذلك يوجد لم الحجر، ينقر والناقر الوتر يحرك واملغني الناي يف

حس.
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ويفرقه ويسوقه السحاب يزجر للملك إنه الحشوية قالت فقد الرعد أصوات وأما
بسكوته، ويسكتون بتسبيحه يسبحون وشماله يمينه عن املالئكة وإن وشماًال، يمينًا
هذا من أكثر الحشوية الطائفة هذه علماء عند يكن فلم عظيم؛ بهتان هذا سبحانك

جهالتهم. وتمام عقلهم وقلة ببصريتهم العمى
واصطكاك السحاب تصادم من يحدث إنه الهيئة علم معرفة يدعي ممن غريهم وقال
ثم لطيًفا األرض من يتصاعد البخار من منعقد جسم السحاب ألن خطأ؛ وهذا الغيوم،

له. صوت ال جسم وهو بعض، إىل بعضه التئام من يتكاثف
ولم وقطعه فرقه السحاب خرق إذا والريح السحاب، يخرق الريح هو آخرون وقال

صوت. بينهما من يحدث
الهواء، عنان يف يتعلق حتى بلطافته البخار يطلع أن وهو الصواب يف القول بقي
البخار فُعقد وتعاقدا، امتزجا وتكاثفا اجتمعا فإذا ويابس، رطب رضبني: عىل وهو
بشدة إال منفذ له يكون وال رطوبته وشدة كثافته بقوة اليابس البخار مع الرطب
كثرته قدر عىل الصوت ذلك منه فيحدث بلطافته، الهواء ويخرتق بقوته فيجتمع شديدة،
فقدح السفل فطلب اليابس البخار فانعكس منفذ، له يكن فلم العلو طلب وربما وقلته،
املنفوخ الزق من يحدث كما الصاعقة، يسمى الذي وهو هائل، صوت منه يحدث أو ناًرا
واحدة، دفعة فيد كان الذي الهواء منه وخرج وشقه شاهق من ثقيل حجر عليه وقع إذا
وربما البقعة، تلك بقرب َمن يسمعه صاعقة يسمى الذي وهو هائل، صوت منه وحدث
له ويسمع منه الخروج ويطلب السحاب جوف يف يدور ريًحا فيصري البخار ذلك يتحول
الجوف يف تحدث التي الريح من واإلنسان الحيوان أجواف من يسمع كما وقرقرة دوي

فيه. يحدث الذي املأكول جهة من

القلب إىل حاسة كل منتهى أن يف فصل (6)

بعباده ورأفته بخلقه تعاىل هللا ورحمة الربانية والسياسة اإللهية العناية لوال أنه اعلم ثم
الحاجة، بمقدار األرض من بعيدة مرتفعة السحاب، كرة عن عالية النسيم كرة جعل بأن
الهواء قرع شأن ومن فوق، إىل الصعود طلب انخرق إذا أنه السحاب شأن من وجعل
ترض الربق وملعان الرعد أصوات لكانت ذلك ولوال فوق، إىل حركته تكون أن حدث إذا

األحايني. بعض يف ذلك يكون كما وألهلكتها وأبصارها، الحيوان بمسامع
قرب من فينتقل ينضغط، حتى بعًضا بعضه ودفع تزاحم إذ السحاب أن وذلك
الهواء يف قرع ذلك من فيحدث أسفل، من السحب وتنخرق الرعود منه وتحدث األرض
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من كثريًا وتقتل صاعقة، يسمى هائل صوت ذلك من فيكون األرض، يف منحط وتداُفع
نار ألنها الرخوة؛ األجسام بعض أحرقت وربما املكان، ذلك من يقرب الذي الحيوان

لطيفة.
رسالة يف هذا من طرًفا ذكرنا وقد فيها، تفعل ما قل فإنها الصلبة األجسام وأما

كامًال. ا تامٍّ رشًحا ذلك لرشحنا قصدنا، له عما خروجنا ولوال العلوية، اآلثار
نكاح أو أسباب مماسة من إال حيوان يكون أن العقل يف يجوز ال كما أنه اعلم ثم

بحركات. إال األجسام تصوت وال األجسام يف إال األصوات توجد ال كذلك أجسام
أو زاعم زعم فإن لها، حاملة أجسام والجواهر حادثة أعراض األصوات إن ثم
األجسام؛ حركات غري ومن أجسام غري يف أصوات توجد قد إنه فقال معرتض اعرتض
بمثل مجيب أجابه نهر، أو برئ قعر يف صاح أو جبل سفح يف متكلم تكلم إذا أنه وذلك

جسم. حركة وال جسم غري من جوابه املتكلم يسمع كالمه
التمر وسوس الخل دود مثل نكاح وال نتاج غري من يتكون حيوان أيًضا يُرى وقد

ذلك. أشبه وما النداوات ومن العفونات من يتكون وما
األشياء بهذه جاهل فإنه زعم، كما القول ليس أنه القائل وهذا املعرتض هذا فليعلم
موجوداتها، من رأى فيما فغلط عنها، وكونها منها لحدوثها املوجبة األسباب وبهذه
أجابه بأنه ظن والبرئ الجبل من الصوت سمع ملا وأنه بمعلوماتها، املعرفة قليل وكان
نطق الجبل أن أو يعاينه، ال ويشء يراه ال حيوان من إما بكالمه، عليه وردَّ بجوابه
الذي فالصوت عنده، معرفة وال له عقل ال َمن تخيُّل فهذا كالمه، رد البرئ وقعر بجوابه
الجبل سفح يف صاح إنه وذلك الهواء، يف منه بدت التي والحركة صوته هو إنما يسمعه
يأخذه عريض ونقش كروي شكل املتكلم جوف من فخرج الحائط، جانب إىل البرئ وقعر
راجًعا فريتد واالنتشار، النفوذ من يمنعه ما فيصادفه املوضع ذلك إىل يؤديه أن إىل الهواء
موضعه. يف ينبغي كما ذلك رشح عىل وسنأتي الصدى، وهو الصوت، ذلك منه فيسمع

أنواعها يف تحتلف الجواهر أن يف فصل (7)

األربع؛ الطبائع بمعرفة تكون معرفتها أن األصوات ذوات أصوات يف األصول أن واعلم
استحالة وكيفية املعلومة األربعة واألركان واليبوسة، والرطوبة والربودة الحرارة هي التي
البقاع يف منها يحدث وما واألماكن، األزمان يف ببعض بعضها وامتزاج بعض، إىل بعضها
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أن علم نظره، وثاقب تأمله وجودة بصريته ونافذ بفكره ذلك عن بحث فَمن واملعادن.
والجنوب. والشمال والغرب الرشق من أربع جهات لها األربعة األركان

وسط ووتد األرض تحت ووتد والغارب الطالع وهي أربعة؛ أوتاد الجهات ولهذه
وملعرفة واحد. سبب إىل ترجع أربعة حدود عىل ممثلة األربعة األسباب وهذه السماء،
التي الكائنات فإن أرشدوك، قصدتهم وإذا عرفوك عنها سألتهم إذا أقوام الحدود هذه

أنواع: أربعة األركان هذه استحالة من هي
والرعد واألمطار الرياح مثل منها؛ والكائنات الهوائية والتغريات الجو حوادث فمنها
يف الحادثة والنريان الشفق واحمرار األذناب وذوات والشهب والهاالت والثلج والربق

األفق.
وما املنحرص والهواء هناك املحتقن كالبخار األرض؛ باطن يف التي الكائنات ومنها
األرض باطن يف الطبيعة أحكمته قد وما والهدأت، والخسف والرجفات الزالزل من يحدث
الذهب معادن مثل وفاسد، وكاين وجامد مائع من بنارها وطبخته ببخارها وأسخنته
والزاج، والشب وامللح والنفط والكربيت والزيبق والرصاص والحديد والنحاس والفضة

الفائدة. كثرية معرفة علم وهذا والجامدة، الذائبة املعدنيات وسائر
تسمى التي األرض وجه عىل الكائنات ومنها املعادن، رسالة يف طرًفا ذكرنا وقد
جميع وهو بالحياة وناٍم النبات، سائر وهي بالقوة ناٍم رضبني: عىل وهي النامية،
األجسام ة ُمَماسَّ من فالنتاج وتكوين»؛ «نتاج رضبني: عىل الحيوان جميع وكون الحيوان،

لبعض. بعضها الحيوانية
الطبائع امتزاج من هو ما مماسة بغري منها املتكون الحيوانات رسالة يف ذكرنا وقد
بعضها ونكحت الطبائع امتزجت فإذا األصل، وهو األول، النكاح وهو ببعض، بعضها
املكان ذلك هيوىل بمقدار الفاعلة القوة عن املنفعلة القوة أخذت طبيعيٍّا، نكاًحا بعًضا
عىل والدليل حيوان، بينهما من فيحدث قبوله يسهل مما الزمان، ذلك هيئات يف وما
يوجد ال الصلبة األجسام وسائر حيوان، منه يحدث ال واحدة طبيعة فيه ما أن ذلك
حيوان، فيه يوجد ال الهواء يدخله ال مكان وكل يتخللها، أن الهواء المتناع حيوان؛ فيها
واالمتزاج، االختالط حركة ويحركها بينها ويؤلف الطبائع قوى بني يجمع الهواء وإنما
ويقبل املكان ذلك فيلقح الحرارة ن ويكوِّ والرتكيب، والتحليل والعفونة النداوة ويكسبها
الحار البخار فيكون القوتان، وتختلط بالطبيعة الطبيعة فتتحد الهواء، من العفونة
حيوان. بينهما من فيحدث كالنكاح، واجتماعهما كاألنثى الرطب والبارد كالذكر، اليابس
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هنا ها الرياح َلَواِقَح﴾ يَاَح الرِّ ﴿َوأَْرَسْلنَا يقول: إذ القرآن يف ذلك تعاىل هللا ذكر وقد
النحويون عليه أجمع ما عىل العربية اللغة يف موضوعها الكلمة هذه يف واألصل فاعلة،
وتقدم وتبدل اليشء إىل اليشء تقلب والعرب والتبديل، القلب عىل هنا ها فيصري مالقح،
مالقح أنها عىل والدليل املخاِطب، ِمن يفهم به املخاَطب وكان مفهوًما املعنى كان إذا
الفاعل لفظة فجعل لواقح؛ والجمع القحة، فهي والنخلة، األرض لقحت اللغة: يف قولهم
ألن مدفوق؛ هو وإنما َداِفٍق﴾ ﴿َماءٍ تعاىل: قال كما القلب، عىل املفعول لفظة هنا ها
يكون وقد فعيل، منه املفعول اسم الذي والثالثي مفعل منه الفاعل اسم الذي الرباعي
إذا ورصيع، وجريح قتيل كقولك: عليه يدل واملعنى للمفعول، ومرة للفاعل مرة الفعيل

الفاعل. أردت إذا وعليم، ورحيم وكريم املفعول، أردت
تَبني فقد وغريها، للشجرة حة امللقِّ هي الرياح أن الطبيعة حكم يف تجدها وكذلك
وقولنا ممازجة، غري من يكون أن وبطل واالختالط، املمازجة من ذلك يكون كيف إذَْن
أقمنا فقد ببعض، بعضها الطبائع امتزاج به يعني املجاز، عىل هو إنما طبيعيٍّا نكاًحا
إىل نرجع ثم جوهر، من إال عريض صوت وال نكاح، من إال حيوان ال أنه عىل الدليل

األصوات. يف األصل

فصل

األصوات هي فاملفهومة مفهومة؛ وغري مفهومة رضبني؛ عىل األصوات أن اعلم ثم
املعدنيات. وسائر واملدر الحجر مثل األجسام، سائر أصوات املفهومة وغري الحيوانية،
أصوات هي املنطقية فغري منطقية؛ وغري منطقية رضبني: عىل أيًضا والحيوانات
ال النطق ألن منطًقا؛ تسمى وال أصواتًا تسمى نغمات وهي الناطقة، غري الحيوانات
عن خرجت إذا التي بالحروف تقطيعه يمكن مخرج من يخرج صوت يف إال يكون
باللغة مفهومة فتخرج ووزنها، وترتيبها نظمها الصحيح اللسان أمكن الحروف صفة
والرشاء والبيع واإلعطاء واألخذ والنهي األمُر النطق بذلك فيكون أهلها، بني املتعارفة
ما فرق فهذا الحيوان، دون باإلنسان املخصوصة األمور من ذلك شاكل وما والتوكيل،

والنطق. الصوت بني
إىل ثم الحلق، إىل ثم الصدر، إىل الرئة من فإنها الحيوان سائر من مخارجها فأما
وكلما شدقه، وسعة رئته وقوة الحيوان عظم قدر عىل شكل الفم من يخرج ثم الفم،
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قوته قدر عىل الحيوان ذلك صوت زاد الرئة، وعظمت الفكَّان وانفرج الحلقوم اتسع
وضعفه.

والرصرص والجنادب الزنابري مثل له رئة ال الذي الحيوان من الحادثة األصوات وأما
فاه فاتًحا جناحيه ناًرشا الهواء يستقبل فإنه الحيوانات، من ذلك أشبه وما والجدجد،

صوتًا. يشبه ورنني طنني منه فيَحدث الهواء ويصدم
له، رئة ال فإنه املجرى، هذا يجرى وما والديدان كالحيات األخرس الحيوان وأما

له. صوت ال له رئة ال وما
صوت فهي الدالة غري فأما دالة؛ وغري دالة نوعني: عىل فأصواته األنيس الحيوان وأما
والسعال والضحك البكاء مثل يشء؛ منها يفهم متميزة بحروف يتقطع وال له هجاء ال

ذلك. أشبه وما واألنني
قيلت. لفظ وبأي كانت لغة أي يف هجاء لها التي واألقاويل كالكالم فهي الدالة وأما
هي إنما — حيوانها وغري حيوانها مفهومها، وغري مفهومها — األصوات هذه وكل
لشدة الهواء أن وذلك الحيوان، حلقوم وعرص األجرام تصادم من الهواء يف يَحدث قرع
ويصل فيها ويرسي كلها، األجسام يتخلل أجزائه حركة ورسعة جوهره وصفاء لطافته
بينهما من الهواء ذلك انسل جسًما جسم صدم فإذا بعض، إىل بعضها ويحرك إليها
تتسع كما يتسع كروي شكل حركته من وحدث الجهات، جميع إىل وتموج وتدافع

الزجاج. نفخ من القارورة
إذا ذلك ومثال يسكن؛ أن إىل الصوت ذلك قوة ضعفت الشكل ذلك اتسع وكلما
موضع من دائرة املاء ذلك يف فيُحدث حجًرا، واسع مكان يف الواقف الهادئ املاء يف َرميت
اتسعت وكلما الجهات، سائر إىل وتتموج املاء سطح فوق تتسع تزال فال الحجر، وْقع

وتذهب. تتالىش حتى حركتها ضعفت
الصوت ذلك سمع الحيوان، من منه بالقرب أو املوضع ذلك يف حاًرضا كان فمن
املستقر الهواء وتحرك صماخه ودخل مسامعه إىل الهواء يف جرى الذي التموج ذلك فبلغ
مؤخر إىل تنتهي التي والحركة التموج بذلك السامعة القوة بحسب األذنني عمق يف

الدماغ.
فيفهم القلب، إىل الدماغ يؤديه ثم الدماغ، إىل فيؤديه مخرج له يكون فال يقف ثم
عىل يدل مفهوًما صوتًا كان فإن الحادث، ذلك من إليه أدته ما ة الحاسَّ هذه من القلب
جوهره بصفاء يستدل أن بُدَّ ال فإنه مفهوم غري كان وإن بذلك، املعرفة توجهت معنًى

420



عرشة السابعة الرسالة

من ذلك عىل يستدل وهو عرض، حركة أي وعن حدث، جوهر أي ومن الصوت، ذلك عىل
السمع. ة حاسَّ إىل الواصلة والحركة والقرع التموج وكيفية الصوت ماهية

من حدث الطاس طنني هذا قال اإلنسان سمعه إذا فإنه الطاس، طنني ذلك ومثال
وال قصد غري من عليه وقع يشء حدوث أو حيوان جهة من أما أصابه، آخر يشء قرع

د. تعمُّ
تكون حدثت إذا أصواتها فإن ذلك، وغري والفضة والذهب الحديد صوت وكذلك
واليبوسة، واللني والرخاوة الصالبة من طباعها وتبايُن جواهرها اختالف بحسب مختلفة
كان أقوى، ورئته أَْمثََل نََفَسه يف كان فكلما الحيوانات، أصوات مثال ذلك يف ومثالها

حركته. لشدة الهواء يف مسافة وأبعد أعظم صوته
طنينًا أرفع كان يبوسة، وأكثر صالبة أشد املعدنية الجواهر من كان ما وكذلك
مثل والطنني، التصويت منه والقصد لذلك مصنوًعا يكون أن اتفق فإذا تصويتًا، وأشد
أصواتها فإن والثغور، األسوار عىل تستعمل التي للحصون والطرجهارات الجالجل
خفيف النحاس وصوت وضيقها. األواني تلك اتساع قدر عىل الهواء يف يمكث وطنينها
الطنني آلة الرصاص من تتخذ أن يمكن وال فيه، الحرارة وقوة وصالبته ليبسه صاٍف
تصويت أيًضا له كان النحاس خالط إذا والحديد النحاس. من يتخذ كما والتصويت
معتدل وهو يسري، طنني وله طبيعته، يشابه به يختص صوت له والذهب وطنني.
أشف وهي ذلك، دون والفضة طبائعه. أجزاء فيه تساوت قد الطبيعة، لني الحرارة
النحاس كصوت له صوت ال الرصاص كذلك نقرت. إذا منه صوتًا وأحسن الذهب من
الحجر صوت يشاكل وصوته جسمه، وكثافة عليه األرضية األجزاء لغلبة وذلك والحديد؛
عن الخارج بالجهري ال االعتدال عىل اإلنسان منطق وجد املثال هذا وعىل بينهما، وما
كصموت صامت وال ذلك، شاكل وما الحمار ونهيق الفرس وصهيل األسد كصوت الحد،

ذلك. بني متوسط لكنه الحيوانات، من كثري أصوات كخفوت خفيف وال السمك،
جمع يف ويجتهد ذلك فليتعمد الهواء يف يمكث طويل صوت له يكون أن أراد ومن
وتألم، تأذى وإن يريد، ما بذلك فيدرك فيه اجتمع ما بحسب إرساله يكون حتى الهواء
وكان الذهب طبيعة اعتدلت ما مثل واعتدالها، طبائعه لتوسط متوسًطا صوته كان وإنما

بالنار. الذائبة الجواهر أرشف
كان ما منها أصوات؛ وللنبات بالحياة، املتحركة الحيوانات أرشف اإلنسان وكذلك
كالساج انقرع قرع إذا األصوات كبقية لها، طبيعة وال اجتماًعا وأكثر صالبة أشد
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والجميز التني كخشب الحرارة، ضعيف جسًما يتخلل كان وما شاكلها، وما واألبنوس
قوة من الهواء يف يحدث بجسم وتحرك قرع إذا صوتًا أضعف يكون ذلك، شاكل وما
وبحسب طبيعته، من عليه مجبول هو وما املصوت عن الصوت ذلك وكون املحرك حركة
فاإلنسان وغريه. اإلنسان من الحيوان بمسامع الهواء يف الحادث ذلك اتصال يكون قوته
منها واحد كل صوت عن يخرب أن أمكنه والريح واملاء والحديد الخشب صوت سمع إذا
عنه يعربِّ أن يمكنه وال ذلك يعرف ال والحيوان منه، وخرج عنه حدث ما إىل وينسبه
من غري عىل اإلنسان ل فضِّ وبهذا سمع؛ عما والبيان النطق بقوة اإلنسان عرب كما ويفصل
ويخرب ذلك به يتصل الهواء جهة من فإنه السمع ة حاسَّ يف حاله يجري وكذلك الحيوان.
اللمس ة حاسَّ عن يخرب وكذلك منه. فاحت الذي إىل وينسبها به هي بما رائحة كل عن
وما وخشنًا ولينًا وبارًدا وحارٍّا ويابًسا رطبًا كان ما ة الحاسَّ وعرفت األجسام، ملست إذا

ذلك. شاكل
ربما ألنها أَُخر؛ حواس إىل محسوساتها معرفة يف تحتاج فإنما البرص ة حاسَّ وأما
والصغري املسافة، من وبينه بينها ما لبعد صغريًا الكبري ترى ما مثل محسوساتها كذبتها

ذلك. شاكل وما املاء يف كاملجذاف ا معوجٍّ واملستوي الواسعة، األرض يف كبريًا

فصل

محسوسة ة حاسَّ ولكل موئلها وعنده مقرها، القلب إىل ة حاسَّ كل منتهى أن اعلم ثم
بالنظر، مختص فالبرص لسواها؛ تتعرض وال تتعداها ال لها، مجعولة بها، مختصة
من ة حاسَّ وكل بالشم، مختص واألنف بالذوق، مختص والفم بالسمع، مختصة واألذن

القلب. حساسة منها ويفهم القلب إىل محسوساتها تؤدي الحواس هذه
العقل إىل أدته منها، وقبلته شيئًا الحواس من أدركت إذا القلب ة حاسَّ قوة إن ثم

ليدركه.
ال كذلك يولد الذي األكمه أن كما الحواس، هذه َلبطلْت القلب ة حاسَّ قوة ولوال
ة الحاسَّ فتؤديها جهة ير لم ألنه الجهات؛ من موضعها وال السماء يتصور أن يمكنه
قوة إىل محسوساتها آثار تؤدي البرص ة حاسَّ ألن لها؛ املناسبة القلب ة حاسَّ إىل الناظرة
اْألَبَْصاُر تَْعَمى َال ﴿َفِإنََّها تعاىل: قال ولذلك إليها؛ يؤدى ملا حافظة لها مناسبة عاقلة
من شيئًا واملحسوس الحاس رسالة يف بيَّنا وقد ُدوِر﴾، الصُّ ِيف الَِّتي اْلُقلُوُب تَْعَمى َوَلِكْن

الرشح. هذا بغري هذا
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األعضاء أفضل صار ولذلك اإلنسان؛ صورة عىل مصور الجسد يف القلب أن اعلم ثم
خارج، من النظر ة حاسَّ من غاب ما يبرصبها بصرية له أن وذلك الحيوان؛ أجسام يف التي
اللمس ة حاسَّ وله بها، يدركه ما السمع ة حاسَّ إىل ويؤدي األصوات بها يدرك مسامع وله
والتزامه. معشوقه عناق العاشق يشتاق ما مثل فقدها إذا محسوساتها إىل يتشوق فهو
ة الحاسَّ إىل تؤدِّ لم البرص ة حاسَّ ألن األشياء؛ صور بقلبه يتصور ال األكمه وكذلك
طارق يطرقها ال الباب، مغلقة معطلة فارغة ة الحاسَّ تلك فتبقى شيئًا، بالقلب املختصة
بالعرض، ومدركات بالذات مدركات الحواس هذه من ة حاسَّ ولكل معرفة. به لها فيكون

بالعرض. املدركات يف تخطئ ال وهي
والظلم. والضياء األنوار هي: بالذات له املبرصات فإن البرص؛ ذلك مثال

وسطوحها األجسام سائر وأما والضياء، النور ط بتوسُّ ذلك فإن األلوان إدراكها فأما
ال له لون ال جسم كل ألن األلوان؛ بتوسط فهي وحركاتها وأبعادها وأوضاعها وأشكالها
ألنه إدراكها؛ يف وبينه بينها واسطة ال بالذات له التي واملحسوسات البتة، يدَرك وال يَُرى
وصار أيًضا، الظلمة إدراك يف وال آخر، يشء إىل والنور الضياء إدراك يف البرص يحتاج ال
كيفيَة إدراكه وبني بينه وصار النور، وهي واحدة؛ واسطة األلوان إىل النظر وبني بينه
فيه الخطأ كان النظر وبني بينه الوسائط كثرت وكلما واأللوان، النوُر وأسبابها األجسام

خربها. ويصدق نظرها يحقق آخر دليل إىل فيه ة الحاسَّ واحتاجت أكثر،
النظر فيه فحار إرشاقه، الضياء ومن بياضه املاء لون من آخذ فإنه الرساب ذلك من
لم جاءه فلما ماء، فظنه به هو بما عليه الحكم عن وبينه النظر بني فيما البعد وحال
قد ألنه ا؛ معوجٍّ إال يدركه ال البرص فإن املاء يف غائص هو الذي وكاملجذاف شيئًا. يجده
فإن األشياء من املاء يف يكون ما وكذلك املاء، وهي أخرى واسطة وبينه بينه فيما زاد

به. هي ما عىل يدركها ال البرص
الضياء وهي كثرية، البرص وبني بينه الوسائط فإن البعيد اليشء حال وكذلك

يغيب. أن إىل البرص يف والتاليش الصغر يف ازداد بعد وكلما والهواء،
وبني بينها ليس ألنه وذلك تخطئ؛ وقلما تكذب ال فإنها السمع، ة حاسَّ وأما
الهواء غلظ بحسب خطؤها يكون وإنما الهواء، وهي واحدة واسطة إال محسوساتها
فيصوت شديدة، حركة متحرًكا والهواء عاصفة الريح كانت ربما أنه وذلك ورقته؛
فتكون وهيجانه، الهواء حركة شدة من يسمع فال املسامع من قريب مكان يف املصوت
إىل الوصول عن فيضعف وهيجانه، الهواء حركة شدة يف يسرية الصوت ذلك حركة

السامعة. ة الحاسَّ
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أن يمكن مكان يف كان إذا ة الحاسَّ إىل الصوت ذلك وصل ساكنًا الهواء كان وإذا
الهواء. يف الحادثة والحركة التموج ذلك به يتصل

وصولها قبل وتنفذ الحركة تلك وتتالىش تدركه ال فإنها بعيدة املسافة كانت إذا فأما
إليها.

وسكونه ورقته الهواء غلظ بحسب ذلك من تدرك فإنها الشم، ة حاسَّ وهكذا
ما وقلَّ الجهات يف الروائح تجد ما قلَّ فإنه غليًظا الهواء كان إذا أنه وذلك وحركته؛
وإذا الحارضين، بمشام تتصل فإنها قريبة واملسافة رقيًقا صافيًا كان وإذا فيه، ترسي
لألصوات الهواء قبول وأما منها، يشء يدَرك ولم الجهات يف الروائح تلك تفرقت بعدت

هللا. بعون لك أرشحه فإني والروائح

فصل

جوهر وكل وتركيبها، عنارصها يف وتتباين أنواعها، يف تختلف الجواهر جميع أن اعلم ثم
الصورة لقبول يكون وأنه خاصية، وأعم روحانية وأشد جوهًرا ألطف يكون هيوالني

غريه. من قبوًال وأسهل انفعاًال أرسع األعراض وحمل
ِلقبول صار وأصفى، املالح املاء من جوهًرا ألطف كان ملا العذب املاء ذلك مثال
نفًعا وأكثر ومخالطة امتزاًجا أكثر للحيوان أنه بُدَّ وال قبوًال، أكثر واألصباغ الطعوم

والنبات. الحيوان ومادة األجسام حياة صار وبذلك وصالًحا،
انفعاًال أرسع واألشكال األلوان قبوله صار الهواء، من ألطف الضياء كان ملا وهكذا

رسيانًا. وألطف وبساطة روحانية وأشد
عىل والدليل والضياء، النور جوهر من روحانية وأشد ألطف النفس جوهر وكذلك
اإلنسان صار العلتني فِلهاتني جميعها، واملعقوالت املحسوسات سائر رسوم قبوله ذلك
روحانية هذه ألن ة؛ الحاسَّ بالقوى عليه يقدر ال ما ويتوهم يتخيل أن املتخيلة بالقوة يقدر
والقوة خارج، من الجسمانية الجواهر يف محسوساتها سائر تدِرك وألنها جسمانية، وتلك
البرشيني. الصناع أفعال قلنا ما عىل والدليل ذاتها، يف وتتصورها تتخيلها إنما املتخيلة
بال مصنوعة صورة وهمه يف ويتصور ويتخيل ويفكر يبتدئ صانع كل أن وذلك
يف ما، هيوىل إىل عمد الفعل إىل نفسه يف ما إظهار أراد فإذا عنه، خارج يشء إىل حاجة
ما. وحركاٍت ما بأدواٍت ذاته يف متصوًرا كان ما فيها فيتصور ما، زماٍن يف ما، مكاٍن
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الجوهرية، واألجسام العرضية األلوان يتخيل ال فهو يبرص ال حيوان كل أن وذلك
املنطقية. األلفاظ يتوهم وال الكالمية األصوات يتخيل وال يتصور ال له سمع ال وما

صار الكالم يفهم كان ملا فإنه الحواس، السالم الرتكيب، الصحيح اإلنسان فأما
معنى ال كالم وكل املعنى، تأدية الكالم من والغرض وصفت. إذا املعنى يتخيل أن يمكنه
لغٍة يف ما بلفٍظ عنه يعرب أن يمكن ال معنًى وكل به، واملتكلم منه للسامع فائدة فال له
كالعدم فهو نفسه يف عما يعربِّ أن يحسن ال ناطق حيوان وكل معرفته، إىل سبيل فال ما

الصامت. والجماد الزائل

فصل

إال األرواح قيام إىل سبيل فال لها، أجساد وألفاظها كاألرواح، الكالم يف املعاني أن اعلم ثم
املجهول، جهة من اإلخبار يف واقعة والفائدة مفيد، وغري مفيد رضبان: والكالم باألجساد،
قائله تصديق جاز قول كل هو والخرب ، دالٍّ وغري دالٌّ والخرب عنه، املخَرب هو واملجهول
مثل قائله؛ من مسموع أنه ووصفه الزمان عن ملضيِّه أو العيان عن لغيبته وتكذيبه فيه
فقد كذا، وِصفته أمره من كان مات الذي فالنًا وأن بأهلها، عامرة كذا مدينة أن مخرب
وغيبة العيان عن املدينة أمر من ذكره ما لغيبة يكذبه وأن يصدقه أن يسمعه ملن جاز

الزمان. يف املائت
عن غائب عن أو الزمان من ماٍض عن إما أقسام؛ ثالثة عىل اإلخبار فإن وأيًضا
لزمان فكان وكائن؛ ويكون بكان ذلك وامتحان ومكان، زمان يف موجود عن أو العيان
تدخلها األقسام هذه وكل الحال. يف موجود هو ملا وكائن آٍت، لزمان ويكون ماٍض،
من خارج غري أيًضا وهو الخرب، أقسام وهذه واملحمول، واملوضوع والسالبة املوجبة
الداللة عن مستغنيان معروفان واملمتنع فالواجب وممتنع؛ وجائز واجب ثالثة: معاٍن

والفساد. الصحة يف أحوالهما عىل
يشك ال فإنه فوقي»، والسماء تحتي «األرض يقول: قائًال رجٌل َسمع إذا ذلك: مثال

ذلك. عىل دليل إقامة إىل يحتاج وال صدقه يف
منه يقع ال ما فإنه كذبه، عىل الدليل عن يستغنى ال مستقيًما كالًما كان وإن وهذا
بل فضيلة، به املتكلِّم من هذا يعد وال ذلك، سماع يف وال قوله يف أيًضا فائدة وال فائدة،

قوله. هجو من ربما
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عىل شجرة ورأيت النار وخضت الجبل حملت قد «إني يقول: قائًال سمع لو وكذلك
املمتنع. القسم فهذا قوله، وبطالِن كذِبه يف يشك ال فإنه نابتة»، البحر سطح

عليه، الدليل يطلب أن يجب الذي فهو كذبًا يكون وأن صدًقا يكون أن الجائز وأما
يوصل به الذي واملعنى السائل، يسأل وعنه السامع، يستفيد وبه فيه، واقعة والفائدُة
متيقنًا يكون أن وهو وكذبًا، صدًقا يكون أن ممكنًا اإلخبار عند كان ما الحقيقة علم إىل
أهل نظر عليه يثبت بحيث ثابت ذلك أن ويعلم يقينًا، والصدق الكذب عنه بلغه َمن عند
فقد عنه، املخرب به وصف بما امليت حال أو املدينة بعمارة أخرب من كمعرفة العقول،
العقول عليه حكمت ما وكذلك صحته. عنه تقدمت من وعند منفيٍّا املخرب كذب صار
الدليل ويصري حرض ما كعلم غاب ما يعرفون فإنهم العارفني، عند الرباهني به وقضت
فاعلم الخرب معنى عىل بصفاتها املدلول عنها املخرب صورة املثال ألن كاملثال؛ والربهان

ذلك.

دون االبتداء يف التي األجسام وعن الصوت أصل معرفة يف فصل (8)
والحيوان اإلنسان خلق قبل القمر فلك

ورتبها بصنعته وأتقنها بمشيئة السموات هللا خلق ملا بأنه تعاىل هللا عىل معولني فنقول
واألرض، السماء بني فيما فسحة الهواء وخلق تحتها، بساًطا األرض وجعل بحكمته،
كان ويموجها، ويحركها البحار عىل ويرسي األرض، وجه عىل وشماًال يمينًا أرسله ثم
األربع، الجهات يف والرسيان الحال تلك عىل الهواء فأقام األجساد، يف السارية كاألرواح
الرسالة، هذه يف أوًال ذكر كما ببعض، بعضها الطبائع ويمزج بالرتاب البحار يخلط
البحار، أمواج وأصوات الجبال ومجاوبة والطنني والصفري األصوات أنواع بحركته فتحدث
فيها، بكونها املخصوصة البقاع يف املعادن فتكونت والقفار، الفلوات يف الرياح وهبوب
وتعلقت النسيم، كرة آخر إىل وارتفعت الغيوم، وتراكمت األنداء وارتفعت البخار وانعقد
عىل األمطار فأرسلت املائية، الكواكب واستولت األثري، وهيج وعرصها الزمهرير كرة تحت
الشمس ولحظتها بأنوارها الكواكب وأرشقت عليها، ورسى الهواء ولحقها األرض، وجه

النامية. النفس قوة فيها ورست
النبات، صورة سطحها عىل والزيادة بالنمو األرض وجه عىل ابتدأ ما أول وكان
عىل واألشجار والنبات والجبال البحار إال فيها ليس واألرض الحال تلك عىل وقامت
تجيب الهوائية واألصوات عليها، تهب والرياح سنة، آالف ثالثة العلماء بعض ذكره ما
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األمور تدبر والضياء، النور بقوة متصلة الهواء يف سارية والنفس بعًضا، بعضها
فُهم الهواء، بعالم متصلة الكواكب وروحانيات الجرمانية، الطبائع وتؤلف الجسمانية،
وابتدأ الصفة بهذه املقدرة املدة هذه تمت فلما السالم. عليه آدم قبل األرض سكان
وحواء آدم َخَلَق اإلنسانية؛ الصورة وإبراز الثانية النشأة إنشاء هللا وأراد الجديد، الدور
أمرهما من وكان املرشق، ناحية يف الياقوت وهي املوصوفة الجنة وأسكنهما الطني، من
بحساب عالم فارس، أهل من رجٌل آخرها إىل أولها من القصة هذه ذَكر وقد كان، ما
منه لذكرنا أردنا ما وإياه قصدنا ما هذا كان ولو األمور، هذه فيه بنيَّ بكتاب النجوم،
له وأسَجَد روحه من فيه ونفخ وسوَّاه آدم َفَطَر فلما ذلك، بعض إىل نشري ولكنا طرًفا،
فيها األقوات وظهور األرض وعمارة الحيوان كون بعد وحواء آدم ظهور وكان مالئكته،
وانبساطه النبات ظهور بعد الحيوان ظهور وكان أنواعها، واستيفاء أجناسها تمام عىل
وسط يف وكان السنبلة، برج بحذاء النبات بروز أول وكان عليها، وعلوِّه األرض وجه عىل
قيل ولذلك املرشق؛ أرض من الجوزاء بحذاء وحواء وآدم الثور، بحذاء والحيوان السماء،

جسدين. ذات للجوزاء
من ً مهيأ املركز فصار هابط، وهو زحل فيه حل وقد الحمل من البداية وكانت
وكان مستقرة، راسيات الجبال وصارت رزينًا، ثقيًال وصار مظلًما أكثره وكان الطني،
ومستقر الثقل مقر األرض صارت ولذلك األرسب؛ األرض بطن يف انعقد معدن أول
وحواء آدم فأقام تعاىل، هللا بمشيئة التقدير ذلك يف وكونه زحل أجل من الكثائف
عطارد تعاىل هللا أَْلَهَم ثم التئام، وال مماسة غري من الكتاب يف ذكر ما مدة والحيوان
عىل ويلقي يعرفها فصار كلَّها، األسماءَ آدَم وعلَّم حواء، ونطقت النطَق املنطق صاحب
األسماءَ املرئيات وجميع والحيوان واملعادن النبات ِمن وشخص ونوع وشكل جنس كل
األرض إىل الجنة من وأُهبطا الشجرة من أكال حتى ذلك عىل يزاال لم ثم والصفاِت،
من يأكالن الحيوانات سائر مع وكانا معلومة مدة األرض يف فأقاما عليهما، مسخوًطا
إذ الثور؛ إىل الدور الحمل سلم أن إىل واألنهار، العيون ماء من ويرشبان األشجار ثمر
يف مستقيمة الحال حسنة وكانت الزهرة، بيت وهو العمارة، وسبب الدنيا منافع أحد هو

أنوارها. مرشقة أوِجها، يف صاعدة مسريها
ابتداء ذلك وكان منه، فحملت تهما ومماسَّ وحواء آدم اجتماع الحد هذا يف وكان
أوالدهما كثرت فلما النطفة، مسقط رسالة يف ذكرنا ما عىل الحمل حال وجرى النسل،
الذكور وازدواج والزرع الحرث كيفية وعلمهم وتهذيبهم، وتأديبهم تعليمه آدم توىلَّ

427



الثاني) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

من يطلب وما ببعض بعضها تصنعه وما الحيوانات وعاينوا العالم وعمروا واإلناث،
تاب ملا وإلهامه بوحيه السالم عليه آدم تعاىل هللا وأيد أفعالهم، يف بها فاقتدوا منافعها،
ثم تعاىل، هللا أراد ما مدة ذلك عىل وأقام فالح، ولذريته صالح به له يكون بما عليه
مع آدم وبنو ذلك عىل األمر يزل ولم وأوالده، ذريته يف خلفه من وخلفه رحمته إىل نََقَله
املعاني بعض عن بعض ويفهم بالنبطية، بعضهم وقال بالرسيانية، يتكلمون والدهم
بعضها مجتمعة الحروف تكن لم أنها إال بصفته يشء كل ووصفوا وأرادوا، قصدوا وما
تلقينًا األسماء تلك يعلمهم السالم عليه آدم كان وإنما بالكتابة، مؤلفة وال بعض إىل
ال ملن يقال ولذلك والهجاء؛ بالكتابة له علم ال من ويعرف األشياء يعلم كما وتعريًفا
أن إىل السلف عن والصفات األسماء تلك يحفظون الخلق وكان ، أميٌّ يقرأ وال يكتب
الرأس ورشف عطارد بيت أنه أجل من الكتابة وظهرت الجوزاء، إىل الثور الدور سلم
اليونانية؛ الكتابة وهي حرًفا، وعرشين أربعة ذلك يف الحروف وصارت الذنب، وهبوط
وكتبت األلفاظ تلك فقيدت حرًفا، وعرشين أربعة فصارت حرفني، برج لكل قسمت ألنها

العرص. ذلك أهل لغة عىل بالحروف األسماء
تأتي كيف املتقنة املحكمة والصنعة الصحيحة الحكمة هذه إىل األخ أيها فانظر

امليرس. وزمانه املقدر وقته يف يشء بكل
السموات، عالم يف أوًال والنغمات األصوات هي التي القوى هذه رست كيف وانظر
اإلنسان. عالم يف ثم الحيوان، أجسام يف ثم النبات، حركات يف ثم الهواء، حركات يف ثم
ونهيق الفرس، صهيل القائل: قول مثل مختلفة، بأسماء يسمى الحيوان يف فالصوت

ذلك. وغري … الغراب ونعيب األسد، وزئري الثور، وخوار الكلب، ونباح الحمار،
القائل: كقول متكلَّم ولفظ كالم له يقال فإنه اإلنسان، به املخصوص الصوت وأما
ونفرق وبيانه رشحه عىل وسنأتي ذلك، وغري والرومية والفارسية بالعربية يتكلم فالن

والكالم. الصوت بني

والكالم الصوت بني الفرق يف فصل (9)

مخارج من مفهومة معاني عىل دالة مقطعة بحروف صوت هو الكالم أن أخي يا اعلم
من والصوت الصدر. أعىل ييل مما وهو الحلق، أقىص الحروف مخارج وأبعد مختلفة،
إنسان بمنزلة هو الذي الكبري، العالم يف الصوت أصل أن كما الهواء، بيت الرئة يف الجسم
الذي اإلنسان يف توجد ولذلك األفالك؛ عالم يف والنفس القمر فلك دون فيما الهواء كبري،
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الحركات وكذلك الصوت، عليه يدل ما معاني نفسه قوة ويف الرئة يف صغري عالم هو
الفاضلة األصوات تلك عىل ودالالت مثاالت هي إنما القمر فلك دون التي واألصوات
إىل يصعد هواء الرئة يف األصوات وأصل أجساد، وهذه أرواح وتلك املنتظمة، والحركات
مقطعة حروف عىل خرج فإن مخارجه، حسب عىل اللسان فيديره الحلق إىل يصري أن
والرغاء كالنهاق كان يفهم لم حروف غري عىل خرج وإن خربه، وعلم معناه عرف مؤلفة
يسمى مفهومة حروف يف املعلوم مخرجه إىل اللسان رده فإن ذلك، أشبه وما والسعال
اتساع يف قوم لكل الطبيعة ومساعدة املوافقة حسب عىل كانت، لفظة بأي ونطًقا كالًما
طبائعهم مزاج بحسب لغاتهم وخفة كالمهم مخارج يف ترصفهم وسهولة حروفهم
يف الكواكب من توالهم وما مواليدهم دالئل لهم أوجبت وما وأغذيتهم، بلدانهم وأهوية
األصل ذلك من تفرع وما الرشعي، واملنهاج الوضعي االبتداء يف اللغة تلك أصل وضع

النوع. ذلك من ينقسم وما
يف وانترشوا آدم بني أوالد كثرت ملا هو إنما اللغات يف االختالف أصل أن اعلم ثم
الربع من أقطارها من وقطًرا أقاليمها من إقليًما منهم طائفة كل ونزلت األرض، جهات
املدبرات، السبعة الكواكب من كوكبًا اإلقليم ذلك نزولهم وقت يف قوم كل توىل املسكون،

كبريهم. عليه ومات صغريهم عليه نشأ عقًدا لهم فعقد
النطق وهو اإلنسان، عالم به مخصوص املعاني عىل الدال الكالم أن اعلم ثم
والعبارات املنطقية الجهات من فيه اإلنسان يرشك ال والحيوان كتب، حروف بأي التام
ألنك ذلك؛ إىل فيها والحاجة الجسمانية واآللة الحيوانية الحركة جهة من لكن اللفظية،
وتارة ألنفسها تارة املنافع، وجذب املضار دفع بأصواتها تريد الحيوانات من كثريًا تجد
وزيدت املاء رشب وإىل منه، ومنعت األكل إىل احتاجت إذا البهائم صياح مثل ألوالدها؛
تحاكي التي الطيور من ذلك شاكل وما عنها غاب وما أوالدها استدعاء ومثل عنه،

أعماله. وأكثر أفعاله جميع يف لإلنسان القرد ومحاكاة اإلنسان،
فإنه أجلها، ومن لها والصياح والتصويت التطريب الحيوان يريد ملا األشياء فهذه
مجبولة الحيوانات فأجساد طبيعية؛ إرادات لها يقال وإنما علمية، معاٍن لها يقال ال
وبني بينها وحيل عدمتها إذا األوقات بعض يف بالتصويت إياها استدعاؤها وإنما عليها،
منها املراد يعرف وال لها، معنى وال األعم األمر عىل بأصواتها داالٍّ يكون ما وقلَّ تريد، ما

أوقاتها. أكثر يف الطيور كصياح القصد، وال
ولكن أكثرها، الحيوانات وكذلك بالنهار، يصوت ما ومنها بالليل يصوت ما منها
شخص كل يف ما وبحسب الشكل، إىل الشكل وقيام الجنس اجتماع كلها منها بها املراد
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أكثر شخص كل فإن الحيوانية، النفس وحركة الغريزية الحرارة قوة من أشخاصها من
وما األوقات، عموم يف كالًما وأدوم صوتًا أكثر كان نفًسا، وأحيى حركة وأقوى حرارة

عليه. مجبول هو وما فيه ما بحسب كان ذلك دون كان
الحيوان، به مخصوص فهو حيوانية نفسانية بحركة الحادث الصوت إن وبالجملة
وصفري وطنني ووقع قرع له يقال فإنما الحيوان، غري من األصوات من يسمع ما وأما
ذلك. شاكل وما والدبادب والطبول الدف ورضب البوق كصوت وقرقعة؛ ودق ونقر وزمري
الصامتة األجساد حركات من يحدث بما مخصوصة األصوات لهذه املثاالت فهذه
وينقرها ويضعها يرفعها جنسها، غري من بمحرك إال عنها وحس صوت يَحدث ال التي
هذه من يتخذه فيما كاإلنسان وقصد بعمد إما لها فاملحرك ببعض. بعضها ويقرع
بالباب الدابة كاحتكاك قصد بغري ذلك يُحدث كحيوان أو بالحركة، للتصويت اآلالت
الرياح حركة من أو صوت، الدفع وذلك الحركة تلك من فيحدث وغريه، لإلناء ودفعها
الهواء وسلوك قضبانها، واحتكاك أوراقها وحفيف واألشجار والنبات لألجساد والهواء
فيحدث والكهوف، والغدران الجبال منافذ وخرقه والبنيان، الحيطان بني ورسيانه بينها
مثل ذكرناه، قد ما الجو حوادث أصوات من يحدث وما والتصويت، الصفري أنواع منه
األودية، بطون إىل الجبال أعىل من وتدافعت انحدرت إذا املياه حركات من يحدث ما
وجري البحر يف السفن وجريان واملجاذيف والطواحني واألرحية الدواليب أصوات ومثل
الهواء. وقرع الصوت منه ظهر املحرك فيه ترصف أو تحرك إذا ماء وكل الرب، يف العجل
وما ونغمات، أصوات قيل الحيوان أجسام عن منها كان فما أصوات كلها فهذه
وخرير دوي قيل املاء حركة عن كان وما وزمري، صفري قيل الهواء حركة عن منها كان
ذلك، شاكل وما ونقرة وطنني وقع قيل والخشب واألحجار املعدنيات من كان وما وأمواج،
والتقسيم التفصيل وعند بالجملة، ومنطق ولفظ كالم قيل اإلنسان جهة من كان وما
ذلك، شاكل وما القرآن وقراءة العرش وإنشاد الخطيب كالم مثل والفنون األلوان فكثرة

به. إليه املقصود املعنى إىل الكالم ذلك وينسب
من يحدث وما اإلنساني، والكالم الحيواني الصوت بني الفرُق ذكرنا، بما بان، فقد
بفكرتك وميزته ذلك تأملت وإذا واملعادن. النبات أجسام من يظهر وما الهواء حركة
واملجاوبات، والنغمات األصوات تلك وسمعت الحركات تلك رأيت رويتك، فيه وأعملت

الكلية. النفس أمدتها بما الجزئية النفوس عن تأدية كلها العبارات أن وتبينت
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وتلك أعراضها وهذه الذاتية، الحركة أصلها العرضية الكلية الحركات وكذلك
وهذه علوي، تلك ومقر سفيل هذه مركز ألن باقية؛ الحركات وتلك فانية وهذه جواهرها،
وتلك ميت وبعضها حي هذه وبعض كلها، فاضلة وتلك فاضلة غري ومنها فاضلة منها
هذه وبعض كلها، ناطقة وتلك مصوتة وبعضها ناطقة متكلمة هذه وبعض حية، كلها
وبعض مفهومة، كلها أصواتها وتلك مفهومة غري أصواتها وبعضها مفهومة أصواتها
يف مضمنة األصوات هذه ومعاني دالة، كلها وتلك دال غري وبعضها دال األصوات هذه
عىل ويدلهم معانيها لهم يكشف من إىل يحتاجون هذه وأهل معاني، كلها وتلك حروفها
ال وأولئك ويملون الكالم من يضجرون وهؤالء ذلك، إىل يحتاجون ال وأولئك مراميها
وأولئك الكالم حسني وال الصوت لذيذي وال النغمة طيبي غري أكثرهم وهؤالء يضجرون،
أهل أصوات يشبه معكوس األصوات هذه وبعض لذيذة، ألحان ذوو النغمة طيبو كلهم
السباع، وصياح البوم وزعقات الحمار ونهيق الكالب كنعيق وشهيقهم وزفريهم جهنم،
وما النفوس، منه تضجر وما والرعب، والفزع والنفور الوحشة من القلوب يف يحدث وما

واملصوتات. األصوات هذه شاكل
بحسب يصوته الذي الجسم هيئة عن يخرج فإنما يسمع صوت كل أن اعلم ثم
نذكره ونحن برهاٍن، ووضوِح بياٍن إىل هنا ها ونحتاج وغلظها، طبيعته وصفاء قوته

مبني. برشح

فصل

أجسادهم يف اختالفهم حسب عىل ولغاتهم كالمهم يف الناس اختالف أن اعلم ثم
تأدية عن ونقصها الحروف مخارج اختالف هو اللغات يف االختالف وأصل وتركيباتهم،
املزاج، وفساد الرتكيب فساد من الكالم فساد أن بعضهم زعم وقد منها. البليغ يؤديه ما
وهو وضعفها، قوتها يف الحروف مخارج اختالف من هو وإنما زعم، كما هو وليس
لكانت املزاج فساد من كان ولو مخارجها. عن الحروف ويعدل يقلب اللسان يف فساد
املزاج صالح عند االستواء إىل ترجع ولكانت واحد، مخرج من واحد حرف يف كلها اللغة
وإذا الطبائع، بعض وغلبة املزاج فساد من الصوت وضعف الكالم، بالفصيح يحدث كما
فيها والناس كذلك، ليست واللغة أوًال، منه املعهود إىل كالمه عاد السالم األمر إىل عاد
إىل استوائها عن بها والعدول فيها الخطأ يقع التي الحروف يف متفقني وغري مختلفون
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الزمة زمانة وهي الكالم، فتفسد وتعرض باللسان تختص كثرية أعراض وهي خالفها،
ذلك. أشبه وما واللثغة والرثة والحلكة والعقلة والتمتمة والفأفأة الخلسة مثل

حروف بعض أدخل وإذا خلسة، لسانه يف قيل الرجل عىل يثقل الكالم كان وإذا
يف قيل الكالم رسعة عن عجز وإذا لكنة، لسانه يف قيل العجم حروف بعض يف العرب
يعرف ال حتى اللفظ أداء عن وعجزها املنطق آلة نقصان هي إنما والحلكة عقلة، لسانه

ذلك. ونحو والخرس البهائم كالم من قريب وهو القليل إال معناه

املعاني يف فصل (10)

الناس يتفاضل وإنما والفصحاء، اللكن من الكل من تفهم فإنها املعاني إفهام فأما
املنطق وحالوة الصوت ُحسن والصبيان والنساء والعوام الحشوية عند وهو البالغة يف

الكالم. وصفاء
الدليل وإقامة املعنى إبانة يف بليًغا كان كالمه وصفا صوته َحُسن َمن كلُّ وليس
السكران وإصحاء رقدته عن الجاهل وانتباه الساهية النفس عن الشبهة إزالة يف والحجة
استعمل ربما الصايف والكالم الطيبة النغمة صاحب فإنَّ واملوعظة، بالتذكرة سكرته من

واملالهي. األغاني يف ذلك
من الكالم يتضمن وما الحسية والشهوات الدنيَّة اللذات محبة ذلك كل وسبب
وهذيان تصويت هو إنما بها والكالم لها، حقيقة ال معانيها فإن وأمثاله، واملجون السخف

لهم. عقل ال ومن والنسوان والصبيان والسكارى واملجانني الحيوان بأصوات الِحٌق
حقائقها معرفة عن بها اإلخبار يف بصحتها املدلول املقاالت إنها املعاني وأصل
منفعة، إىل وأرشدت حقيقة عىل دلَّت كلمة كل هو أنه املعنى وحد طرائقها، ومقاصد
خرب أقسام: أربعة عىل واإلخبار ا، حقٍّ عليها والقول صدًقا بها اإلخبار يف وجودها ويكون

ونهي. وأمر واستخبار
يدخله ال ما منها فثالثة األربعة؛ هذه وأصلها عرشًة، وآخرون ستًة، قوٌم جعلها وقد
السالبة ذلك يف ويوجد الخرب، وهو والكذب، الصدق يدخله منها وواحد والكذب، الصدق

واملمتنع. واملمكن واملوجبة
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فصل

وكذب صدق من ويدخلها ذم أو مدح من يتعاقبها وما املعاني هذه جميع أن اعلم ثم
فيه باسم ى مسمٍّ وكل ذم، أو مدح ِمن باسٍم ى مسمٍّ عىل يقع أن من بُدَّ وحرصفال وبالغة
واقع فالعلم جور؛ تَي حاسَّ بني عدل متضادين؛ اثنني بني واقع فهو املعاني، سائر من مدح
وتفريط. إفراط حاستني بني العدل فصار يجب، ما جهل أو يجب ال ما علُم إما أمرين بني

يمكن. ما وإنكار يمكن ال بما االعرتاف بني عدل الفهم املثال هذا وعىل
بني عدل والعزم التوهم، عن والرتاخي التفهيم عن الحرص بني عدل أيًضا واللب
واإلحجام. اإلقدام بني عدل والشجاعة والتبذير، التقتري بني عدل والجود والجبن، التهور
به يستحق وصف وكل والحزم القصد أسماء من اسم كل يقع املثال هذا وعىل

الذم. عليه يستحق ما وبإزائه املدح صاحبه
يف وتقسم يات، املسمَّ فنون يف ترصف بأن العدل معنى مطالب حقيقة أن واعلم
راجع فهو فوقه ما ينفع وال دونه ما يجزي ال الذي هو القصد أن وذلك العبارات، وجوه

إرساًفا. كان عليه زاد وما ضعًفا كان عنه نقص ما الذي العدل معنى إىل
واألخرى الفشل إحداهما اللتني حاشيتيه إحدى إىل يِمْل لم ما أيًضا الحزم وكذلك
بني انقباض إىل العدل من يرجع وكلٌّ والقحة الفتور طرفاه الذي الحياء وكذلك التهور،

وإفراط. وتفريط منه انبساط إىل ويئول وانتقاص حدة عىل ازدياد
يتطرق أحدهما ضدين؛ بني متوسًطا وجده الصفات جميع يف العدل طلب فمن
ما هو الطلب يف والعدل وعدوان، إفراط إىل فوقه يتطرق واآلخر ونقصان، بخس إىل دونه
والكريم َمهينًا يكون ال والحر والخضوع، االبتهال إىل وال املسألة يف اإللحاح إىل يِمْل لم

لجوًجا. يكون ال
عبوس إىل يمل لم ما السياسة يف والعدل الخضوع، من خري القنوع قيل ولهذا
املحبة، صفاء من القلب يف ما ويزيل املودة يشني العبوس فإن مدهش؛ ملق وال موحش

املروءة. برونق يذهب وامللق
درك عن يقرص لم ما البالغة يف والعدل وده، يعرف لم ملقه كثر من قيل ولهذا
ال الغاية بلوغ بعد املنطق يف الهذار أن ترى أال الغرض، وقصد املعنى وإصابة البغية،
بلغاء، كلهم العالم لكان املعاني، غايات إىل البلوغ هي البالغة كانت ولو إليه، يحتاج
إفهام يف غرضه بلغ نفسه يف عما عربَّ إذا وهو إال أحد من ما ألنه وعامهم؛ خاصهم
البالغة وإنما آالته، عليه تساعده وما استطاعته حسب عىل منه، يريده ما عنه السامع
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املسالك بأسهل املراد به ليعرف كالم؛ وأبلغ مقال بأوجز املعنى إفهام إىل التوصل هي
بيسري غاياته بلغت ما ذلك يف واإليجاز املقال، وصادق البيان بواضح الطرق وأقرب
الحالتني بني التوسط حينئذ البالغة فصارت بالتطويل، غاياته بلغت ما واإلطناب اللفظ،
املطلوبة املفاصل مواضع معرفة البالغة وقيل الطرق. أقرب من الغاية إدراك إىل والتوصل
ال الذي والفهيم إفهامه، سوء من سامعه يؤتي ال الذي هو والبليغ مفهومة، بألفاظ
بفهمه فيخرق كتابه، أو خطابه يف البالغة عن بتقصري إفهامه يريد َمن فهِم بسوء يأتي
من يجرده ألنه الفهم؛ عىل يقدر الذي املعنى وبني بينه الحائلة الحجب تلك ذهنه وصفاء
وكذا، كذا يف بالغت ِمن اللغة يف والبالغة واإليضاح. البيان عن له املعوقة الشوائب تلك
وتقول: بالغ، فأنا بالغة، منه فاملصدر بلوًغا، أبلغ بلغت يقال املبالغة؛ من مشتقة وهي

إليه. أديته أْي فالن؛ إىل وبلغته الكالم، أبلغت
قلَّ ولكن والطرق، األسواق يف والعوام السوقة أفواه بها تنطق املعاني أن واعلم
عنه، عرب قد أنه يظن وهو غريه عن فعرب املعنى أراد وربما عنها، العبارة يُحسن َمن
لها، هيوىل واأللفاظ النفس يف يتصور ما أول الذي االعتقاد وهي األصول هي واملعاني

كاألبدان. والحروف كاألرواح، واملعاني كاألجسام، واأللفاظ كالنفوس، واملعاني

فصل

الغرضواملراد يف النفس أفعال ظهرت ا، تامٍّ قبوًال النفس آثار قبلت إذا الهيوىل أن اعلم ثم
التأدية قبلت إن األلفاظ وكذلك ذلك، دون كانت القبول عن عجزت وإن بهيئتها، مضيئة
عجزت وإن إسهاب، وال تطويل بغري دالئلها والحت املعاني فهمت ببالغة املعاني عن
هو والتقصري البالغة، ذهاب والتطويل التطويل؛ إىل احتاجت التأدية تلك عن األلفاظ
باللفظ عنه فيعرب الصحيح املعنى قلبه يف يجول من الناس ويف والحجة. الداللة ضعف
غري اللفظ فيصري اللفظ يف عجز ولكنه اإلحالة، يُِرد لم وإن معناه، عن فيحيله الركيك
فتعجز أشياء تفعل الطبيعة أن كما اللفظ، لعجز ولكن املعنى لعجز ال املعنى، عن مؤدٍّ
هذا فتأمل الهيوىل، لعجز بل الطبيعة لعجز ال الكمال، عن فتنقص القابلة الهيوىل عنها

غامض. غرض وفيه واملعاني، الدقيقة والرموز العجيبة األرسار من فإنه الكالم
غفلتك نوم من فانتبه الساهية، النائمة نفسك تراجع أن لك ينبغي األخ، أيها وأنت
تظن وال والرموزات، اإلشارات من بيناه ما جميع وافهم قلناه ما جميع يف النظر وأنِعم

كفر. الربوبية رس إفشاء ألن السوء؛ ظن بنا
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لألصوات السامعة القوة إدراك كيفية يف فصل (11)

طبيعية قسمان؛ الحيوانية وغري حيوانية، وغري حيوانية نوعان؛ األصوات أن اعلم فنقول:
وخرير والريح والرعد والخشب والصفر والحديد الحجر من كالصوت فالطبيعية وآلية؛
والطبل البوق كصوت واآللية الجمادات، من فيها روح ال التي األجسام وسائر املاء
منطقية؛ وغري منطقية نوعان؛ أيًضا والحيوانية شاكلها. وما واألوتاد واملزمار والدف

بناطقة. ليست التي الحيوان سائر أصوات املنطقية فغري
الضحك الدالة فغري دالة، غري ومنها دالة منها الناس، أصوات فهي املنطقية وأما

لها. هجاء ال التي واألصوات واألنني والبكاء
َقْرٌع هو إنما األصوات هذه وكل هجاء، له الذي والقول الكالم فهي الدالة وأما

األجرام. تصادم عن الهوام يف يَحدث
أجزائه؛ حركة ورسعة طبعه وصفاء جوهره وخفة لطافته بشدة الهواء أن وذلك
جميع إىل وتداَفع الهواء ذلك انسلَّ آخر جسًما جسٌم َصَدَم فإذا كلها، األجسام يتخلل

الحيوان. بمسامع فيَِصل أوًال، ذكرنا كما شكل، منه وحدث الجهات
لكل وتمييزها الحيواني وغري الحيواني للصوت السامعة ة الحاسَّ إدراك كيفية فأما
يخصه بما يشء كل عن الناطقة وتُخربُ األشياء طعوَم الذائقة القوة تميِّز كما منها، واحد

ة. الشامَّ القوة وكذلك طعمه، من
يف قواها فإن السامعة، ة الحاسَّ وكذلك ة، الشامَّ من تأثًُّرا أكثر فهي الذائقة فأما
الجميع، من أكثف الالمسة ة والحاسَّ وأرشف، ألطَف بعض من بعضها األصوات تمييزها
بعضهم فقال وأرشف، ألطف أيهما السمع ة وحاسَّ النظر ة حاسَّ يف العلماء واختلف
روحانية، كلها السمع محسوسات أن ذلك قال َمن برهان وكان أرشف، السمع ة حاسَّ
البرص محسوسات وأن والزمان، باملكان غائب هو َمن تدرك السمع بطريق النفس وأن
تمييًزا أدق السمع إن وقال الوقت، ذلك يف حاًرضا كان ما إال تدرك ال ألنها جسمانية؛ كلها
املختلفة، والنغمات املوزون والكالم الحس وجودة الذوق جودة يعرف إذ البرص؛ من
الكلب، صوت من الطري وصوت واملنزحف، واملستوي والصحيح، السقيم بني والفرق
من يحدث وما األعداء، أصوات من األصدقاء وأصوات الجمل، صوت من الحمار وصوت
فتخرب كالمهم، وأشكال اختالفهم عىل الناس وأصوات فيها روح ال التي األجسام أصوات
ويف ذلك يف البرص إىل يحتاج وال منه بدا الذي إىل وتنسبه دأبه هو بما صوت كل عن
صغريًا، والكبري كبريًا الصغري يرى ربما فإنه مدركاته؛ أكثر يف يخطئ والبرص إدراكه،
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أن القول بهذا فصح متحرًكا، والساكن ساكنًا واملتحرك بعيًدا، والقريب قريبًا والبعيد
قيل: ما وَلنعم البرص من وأرشف ألطف السمع

ال��ص��غ��ر ف��ي ل��ل��ش��م��س ال ل��ل��ع��ي��ن ف��ال��ذن��ب ج��ث��ت��ه��ا األج��س��ام ت��س��ت��ص��غ��ر ال��ش��م��س

التام البنية املستوي اإلنسان يف املوجودة الخمس الحواس كانت كذلك كان فإذا
اللمس ة فحاسَّ الكبري. اإلنسان هو الذي العاَلم جسم يف الخمس للطبائع مناِسبًة الخلقة
اللسان هي التي الذوق ة وحاسَّ كله. بجسمه يحس اإلنسان ألن األرض؛ لطبيعة مناِسبة
األشياء، طعوم تدرك والفم اللسان يف التي والرطوبة باملائية إذ املاء؛ لطبيعة مناسبة
لطبيعة مناسبة الشم ة وحاسَّ وبيانه. ذلك تفصيل إىل القول بنا انتهى إذا وسنرشحها
األشياء. روائح تدرك وبه للهواء، املستنشقة وهي هوائية، الكامنة القوة ألن الهواء؛
ة والحاسَّ محسوساتها. تدرك وبالنور بها إذ النار؛ لطبيعة مناسبة البارصة ة والحاسَّ
ليلهم وشغلهم شعارهم الذين املالئكة، مسكن هو الذي الفلك لطبيعة مناسبة السامعة
لهم ويقوم بعض، بسماع بعضهم ويلتذ وتهليل، وتسبيح تقديس كله وكالمهم ونهارهم

السفيل. العالم يف الجسماني الغذاء مقام العلوي العالم ذلك يف
فيثاغورس إن قيل ولذلك روحانية؛ كلها محسوساتها السمع ة حاسَّ أن وذلك
التي اآللة استخرج وإنه األفالك، نغماِت جوهره وصفاء طبيعته بصفاء َسِمع الحكيم
وبان به اقتدوا الذين الحكماء من بعده ومن األلحان، ألَّف من أول وأنه العود، ى تُسمَّ
له اتسع ما بقدر كل ذلك فعل يف واتسعوا وتابعوه قومه فصدَّ وصفه، ما حقيقة لهم

إمكانه. عليه وساعده زمانه،

فصل

رشف ِمن الهواء فإن آخر؛ صوت خالف به تختص روحانية صفة صوت لكل إن ثم
بعضها يختلط لئال ويحفظها وصيغته بهيئته صوت كل يحمل عنرصه ولطافة جوهره
إىل لتؤديها السامعة القوة عند غاياتها أقىص إىل يبلغها أن إىل هيئاتها فيفسد ببعض،
قليًال واألفئدة، واألبصار السمع لكم جعل الذي العليم، العزيز تقدير ذلك املفكرة، القوة
والحركة الرشيفة الفضيلة هذه للهواء أوجبت التي العلة ما قائل: قال فإن تشكرون. ما
فيجب الفوائد، أكثر من كان إذ عنه؛ السؤال يجب أمر عن سألَت لقد فنقول: الخفيفة؟
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ألطف فوقه هو فما الطرفني، بني متوسط وهو رشيف، لطيف الهواء جسم أن تعلم أن
أصفى الهواء كان وملا والرتاب، املاء وهو أكثف دونه وما والضياء، النور وهو منه
بصبغته ويصبغه فيه يَرسي النور صار حركًة وأخفَّ جوهًرا وأرشف وألطف املاء من
والضياء النور كان وملا اللطافة، من فيه بما وجانسه قاربه قد ألنه روحانيته؛ ويودعه
وصارت واألرواح بالنفوس اتصال له صار الغالية الجواهر أرشف من ومبدؤه أصلُه
والفساد الكون عالم إىل النفوس به وتنزل األرواح به تعرج الذي املعراج وهو فيه، سارية
تامة، صورته يشء لكل يحفظ صار الفضيلة هذه للهواء كان وملا األجساد، ومجاَورة
قدرته، جلت باريه، فيه جعله ما بحسب به املقصود الحال إىل يُبلغه حتى ويحوطه
به هي بما تدركها صارت فلذلك الخلقة؛ وأحكام الصنعة إتقان بذلك ليكون بحكمته

كاملة. واألداة ساملة ة الحاسَّ كانت إذا
ويتبع يحفظها فإنه الروائح، من يحمله ما الهواء من تقبل الشم ة حاسَّ وهكذا
الشم ة حاسَّ إىل تؤديها ثم األجناس، من كثري عن الروائح من يعرض بما اإلحاطة
روح األرواح عاَلم قيل ولذلك عنه؛ فاحت وعما به هي بما رائحة كل عن فتخربها
بعضها يخلط وال األجسام عىل األلوان يحفظ النور وكذلك وألحان. ونغمات وريحان
ببعض حدث متى إنه ثم ساملة، ة الحاسَّ كانت إذا به هي بما القوة وتدركها ببعض،
ولكن والضياء، الهواء يف لفساد ذلك فليس ة، الحاسَّ إدراك تغريُّ أوجب حادٌث الحواس
ما بخالف األشياء وجاءتها ساملة ة الحاسَّ كانت فإذا البنية، واضطراب املزاج لفساد
الهواء أن وذلك والضياء؛ الهواء يف حدث الذي للحادث لكن فيها، لفساد ذلك فليس تْعَهد
كان ما الشمس مغيِب بعَد يدِرك ال البرص صار ولذلك يظلم؛ والضياء ويتكدر، يتغري
وحركة الريح هيجان وقت يف األصوات من يدرك ال السمع وكذلك طلوعها، وقت يدركه

الرياح. وهدوء الهواء سكون وقت يف ذلك من يدرك كان ما الهواء

فصل

النار أن وذلك واالستحالة؛ التغري عليه يجرى وكثيف لطيف القمر فلك دون ما إن ثم
واملاء ماءً، فيصري يستحيل والرتاب ترابًا، فيصري يستحيل والهواء هواءً، فتصري تستحيل
بالهواء يتصل أولها صار فالنار نوًرا؛ فيصري يستحيل والهواء هواءً، فيصري يستحيل
املاء وأول بالنار، متصل وآخره باملاء متصل الهواء طرف وأول بالنور، يتصل وآخرها
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وبطرفه فوقه، بما يتصل األعىل طرفه جهة فمن بالهواء؛ متصل وآخره بالرتاب متصل
إليه. ويستحيل دونه بما يتصل األدنى

حال من واالنتقال والزوال واالستحالة التغيريَ الحكمُة أوجبت كيف أخي يا فانظر
وعقوبتها كسبت بما النفوس جزاء هو ذلك يف والعلة الطبيعية، املوجودات يف حال إىل

انتقال. وال زوال وال تبديل وال فيه تغريُّ ال األرواح عاَلم ألن َجنَت؛ بما
اإلنس من العالم يف ما أصوات بجميع السامعة ة الحاسَّ إدراك كيفية أن اعلم ثم
وحركة صوت له يشء كل من ذلك شاكل وما واألشجار، والرياح والنبات الحيوان وسائر
وكالم ميت؛ وال حي ال والثالث ميت، واآلخر حي، أحدها أقسام؛ ثالثة إىل عددها ينقسم
والحديد والخشب الحجر وصوت نفسانية، حركات ذو حي الحيوان وصوت اإلنسان
تداَفع إذا الهواء صوت مثل ميت وال حي ال الثالث والقسم ميت، شاكلها وما والنحاس
وأمواج التالليع يف املاء تداُفع وصوت والزمري، الصفري منه وحدث بعًضا بعضه وصدم
لإلنسان يقال كما حية لها يقال ال هذه فإن النار، زفري وصوت األنهار وجريان البحار
الحجر كموت ميتة إنها يقال وال بحركته، لغرضيناله يَقِصد حركة ذو حي إنه والحيوان
تسكنها، ومرة الهواء حركة مرة تقوِّي وألنها بالقصد، ال باالتفاق متحركة ألنها والخشب؛
كانت. ملا ولوالها هيوالها وهو واحد يشء كلها األصوات هذه يجمع ثم والنار، املاء وكذلك
يكون أن فهو حية، أجسام عن صدرت أنها اإلنسان تَعلَّم التي األصوات كيفية فأما
اإلخبار رسعة وتقبلها تفهمها التي لنفسه ويجد وخفة، برسعة سمعه ة حاسَّ إىل وصولها
إليها يوَصل ال التي املائية األجسام عن الصادرة األصوات تلك بخالف به، هي بما عنها

والرويَّة. بالفكرة إال
موضع يف بعيدة فلوات يف كان إذا الحية باألصوات يأنس اإلنسان فإن وأيًضا
وَقِويَت استأنس إنسان صوت أو كلب نباح سمع فإذا فيستوحش، العمران عن منقطع
عىل منه يخاف الوحش صوت سمع إذا ذلك وبخالف عمران، بقرب أنه وعلم نفسه
واهتزاز البحار وأمواج األودية وجريان العواصف الرياح هبوب صوت وأيًضا نفسه،
الناس عن النائية املواضع يف الوحيد الفريد اإلنسان سمعها إذا األحجار، ووْقع األشجار

االستيحاش. غاية منها استوحش
أصوات منها فيُسمع وتخر، وتنكرس تنقطع جباًال والقفار الفلوات يف إن قيل ولذلك

بها. يأنس وال يستوحش ذلك اإلنسان سمع فإذا مرتفعة،
كانت وإن وهي حياة، وال بموت عليها يُحكم ال واملاء والهواء النار أن أيًضا وقيل
بمشيئة نفسانية وحركة طبيعية بقوة باجتماعها يكون ذلك فإن والحركة، للحياة مادة
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واحد كلُّ ولكْن ميتة، وال حية لها يقال فال بذاته منها كلٌّ تفرَّدت إذا وأما إلهية،
ذلك؛ بني متوسط وهو باملوت، متصل وطرف بالحياة، متصل طرف طرفني؛ ذات منها
من ويربزه يخرجه بما حياة ذو فهو باملاء، متصل منه لطف وما األعىل طرفه فالرتاب
والصخور الجبال مثل منه كثف ما هو اآلخر وطرفه الحيوان، حياة به الذي النبات
بها ينتفع وال نبات منها يكون وال به، تحس وال املاء تقبل ال أموات فإنها والسباخ،
وهو خراب، له يقال املاء ِمن بُعد والذي عمران، له يقال باملاء املتصل والطرف حيوان،

العامر. طرفه من أشبه باملوت
وطرفه أشبه، بالحياة وهو بالهواء متصل األعىل طرفه طرفني؛ ذو أيًضا واملاء
باملوت بالرتاب املتصل فالطرف له، حركة وال فيه حياة ال والرتاب بالرتاب، متصل األدنى
واملاء باملاء متصل األدنى طرفه والهواء أشبه، بالحياة بالهواء املتصل والطرف أشبه،
صخور منه وكانت مواتًا، صار جمد وإذا ثقيًال، جامًدا صار ربما املاء ألن أشبه؛ باملوت

أشبه. بالحياة والنار بالنار، متصل األعىل وطرفه أشبه، باملوت وهو وجماد،
بالنور متصل منها وطرف بالهواء، متصل منها طرف طرفني؛ ذات أيًضا والنار
يف القرع ذلك بحدوث األجسام احتكاك من خرجت قدحت إذا النار أن وذلك والضياء؛
وأحرقتها فأكلتها والحيوانية، النباتية باألجسام اتصلت الهواء مع برزت وإذا الهواء،
هذا فصار الرساج، وانطفأ النار خمدت فيقال باضمحاللها، واضمحلت بزوالها وزالت
والضياء، والنور باإلرشاق متصل أبًدا العلوَّ يطلب آخر طرف ولها باملوت، أشبه الطرف

أشبه. بالحياة إياه ومشاكلته بالنور التصاله الطرف وهذا
وآخر الحيوان، بأول متصل النبات وآخر النبات، بأول متصل املعادن آخر وكذلك
وكذلك املالئكة، مرتبة بأول متصل اإلنسان وآخر اإلنسان، عالم بأول متصل الحيوان
الهواء وآخر الهواء، مرتبة بأول متصل املاء وآخر املاء، مرتبة بأول متصل الرتاب آخر

الضياء. مرتبة بأول متصل النار وآخر النار، مرتبة بأول متصل
أصوات يشبه األحجار فصوت املثال؛ هذا عىل يجرى األصوات من حدث ما كذلك
وذلك العيدان؛ كطنني طنني له كان بينهما وجمع بالحديد خلط إذا النحاس ألن النبات؛
يف عما معربة ناطقة ظاهرة نغمة له وصارت وحركوه، الناس َصنَعه نبات العود أن

النفوس. أفكار
مثل املعدني الغري للحجر وليس النحاس، وطنني األجراس نقرات صوت وكذلك
بأصوات الحقة وهي شاكلها، وما العيدان نغمات النبات أصوات من األعىل فالطرف ذلك،
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كصوت املوات الحجارة بأصوات املتصل األدنى اآلخر والطرف اإلنسان، وكالم الحيوان
شاكلها. وما األرض يف األوتاد ودويِّ الدفِّ

كان وما النحاس صوت هو قلنا كما املعدنية األحجار أصوات من األعىل والطرف
ذلك. شاكل وما والطنابري العيدان مثل النبات بأصوات الالحق وهو وزمري، طنني له

البهائم أصوات مثل النبات، بصوت الحق الحيوان أصوات من األدنى والطرف
ال التي والحيوانات النهيق، مثل ووزنه تقطيعه يمكن صوت لها يتبني ال التي الخرس

واملوات. بالجمادات الحقة لها أصوات
داستان والهزار الطيور من الفصحاء كالم مثل الناس بكالم الحق األعىل والطرف

الحيوان. من صوته حُسن مما ذلك شاكل وما والبلبل،
والتمتام الفأفاء مثل بالحيوان متصل األدنى طرفه طرفني؛ ذو كالمه أيًضا واإلنسان

ذلك. شاكل وما واأللثغ واألخرس
وذوي والبَُلغاء الفصحاء كلمات مثل املالئكة، بمنطق متصل منه األعىل والطرف
املساجد، يف وامللحنني والقرَّاء السالم عليه داود نغمات مثل املطربة، واأللحان النغمات
املساجد، يف والقرآن والِبيَع، الكنائس يف التوراة قراءة أصوات مثل املزامري وقراءة
هذه من صوت ولكل ذلك. شاكل وما الصوامع، يف والرهبان املنابر، عىل والخطباء
مفهوٌم غرٌض أنه اإلنسان صوت فماهية وماهية؛ كيفية السامعة ة الحاسَّ عند األصوات
وأصوات معناه. عن وتفتش فيه تفكر أن إىل املفكرة القوة فتحتاج معنًى، عىل دالٌّ
وما لحاجة، إال صوتت ما أنها عليها تقيض املفكرة القوة لكن مفهومة، غري الحيوانات
الحية. باألجسام مختصة الصوت من األقسام فهذه ونكاح، ورشب أكل سبب إال به أرادت
بدت ما بأنها عليها تقيض ال املفكرة القوة فإن والخشب، الحجارة صوت فأما
شاكل وما والعود والزمر البوق مثل اإلنسان، لحركة آلية تكون أن إال لقصد وال لغرض
وعود ومزمار بوق مثل تصويتها يف السبب هي كانت التي الحركة إىل تنسبها وأنها ذلك،
األشكال هذه الجزئية النفس أَْوَدعتها إنسانية أصوات هذه وكل ذلك، شاكل وما وصفار

والكسب. للمعاش حيلة اتخذتها التي بالصناعة النباتية
واضطراب أسفل إىل علو من انحدر إذا املاء وخرير والرعد الرياح هبوب صوت وأما
تمرُّ وإنما فيه، تفكر وال بذلك تعبأ ال املفكرة القوة فإن األشجار، واهتزاز البحار موج
من وتأذَّى منه اإلنسان َضِجَر وربما إليه، حاجة وال الخوار شبه السامعة ة الحاسَّ عىل

سماعه. مداومة
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السامعة، القوة تدركها وكيف حدوثها وكيفية األصوات ماهية ذكر من فرغنا وإذ
واملجانسة واملشاكلة املناسبة من األصوات هذه تدركه ما وبني ة الحاسَّ هذه بني ما فلنذكر

واملطابقة.

فصل

والجمادات املعدنية والجواهر الحجر لصوت السامعة ة الحاسَّ إدراك أن اعلم فنقول:
من تلك وبني بينها ِلَما فهذا الحيوانات، وخوار النبات كنمو والحية النامية الغري
اإلنسان جسم أن وذلك األرضية؛ والطبيعة الجسمية جهة من واملجانسات املناسبات

الرتاب. إىل مائل
فألْجِل واألشجار، النبات من ويتحرك يصوِّت ما وكل الخشب أصوات إدراكه وأما
بعد والكرب والزيادة النمو يف النبات يشارك اإلنسان أن وذلك ذلك؛ وبني بينه املناسبة

الصغر.
من الحيوان وبني بينه فِلَما عنها، وإخباره بها ومعرفته الحيوان أصوات إدراكه وأما
جارية الحيوانية والنفس والحس، الحياة يف للحيوان مشاِرك اإلنسان أن وذلك املناسبة؛
وذلك والحيوان؛ النبات بني النامية النفس من اتصاًال أكثر ببعض بعضها متصل بينهم،
من الحيوان ويشارك فحسب، النمو وهي واحدة جهة من النبات يشارك اإلنسان أن
واألمور واللذة واأللم والحسِّ والنكاح والرشب واألكل والشهوة النمو وهي كثرية؛ جهات
إن وقيل العاقلة، والقوة والتمييز بالنطق الحيوان عن يتميز إنما واإلنسان الحيوانية،

والنمل. النحل وهي وتمييًزا، فكًرا الحيوانات لبعض
كما منها مهيَّأ ألنه املناسبة؛ من وبينها بينه فِلَما والنار الهواء أصوات إدراكه وأما

والصورة. الهيوىل رسالة يف ذكرنا
َلَما امليتة الجمادات وبني الحي الحيوان بني التي املناسبة لوال أنه أخي يا واعلم
يعرف ال ِلَم قائل: قال فإن كثريًا، وال قليًال بخربها واإلحاطة بها املعرفة من يدرك كان
ذلك إن قيل: موجودة؟ النسبة وبينها وبينه حقيقتها عىل األشياء هذه الصغري الصبي
اْلَعِليِم﴾، اْلَعِزيِز تَْقِديُر ﴿ذَِلَك تعاىل الخالق من لغلط ال القبول عن الهيوىل يف ِلعْجز

جالله. جل غرض بال يريد ما ويحكم عليه، اعرتاض بال يشاء كما يشاء ما يخلق
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والكرب الصغر يف األصوات اختالف يف فصل (12)

إن فنقول: ببعض، بعضها األجسام تصادم من يكون األصوات حدوث أن اعلم فنقول:
قليًال، قليًال بينهما من ينسلُّ الهواء ألن صوت؛ لهما يُسمع ال برفق تَصاَدَما جسمني كل
برسعة، صدمتها كانت إذا األجسام تصاُدم ِمن الصوت يحدث وإنما صوتًا، يحدث فال
برسعة، الست الجهات إىل حركته وتتموج أمواجه وتتدافع ذلك عند الهواء فينضغط
يكون تصادمت إذا العظام الكبار واألجسام تقدم، فيما بيَّنا كما ويُسمع الصوت فيَحدث
جوهر من جسمني وكل أكثر. هوائها ج تموُّ ألن دونها؛ ما أصوات من أعظم اصطدامها
متساويني، يكونان صوتاهما فإن مًعا تصادما إذا واحد وشكلهما واحد مقدارهما واحد
املشرتك والهواء املشرتكة، السطوح من أملس يكونان صوتيهما فإن أملس كان فإن
َطنَّت نُِقَرت إذا والطرجهارات وغريها كاألواني املجوفة الصلبة واألجسام أملس. بينهما
وما أقطارها، يف ويتموج حافاتها يف ويصدم جوفها يف يرتدد الهواء ألن طويًال؛ زمانًا
مسافة مروره يف ويصدم فيها يتموج الهواء ألن أعظم؛ صوته كان أوسع منها كان
تكون واألشداق، املناخر الواسعة الحالقيم الطوال الرئة الكبرية والحيوانات بعيدة.
علة أن ذكرنا بما تَبنيَّ فقد بشدة. وترسله كثريًا هواء تستنشق ألنها األصوات جهرية
يف تموُّجه وكثرة الهواء صدمة وشدة املصوِّت الجسم ِعَظم بحسب هو إنما الصوت ِعَظم
اآلثار رسالة يف تَقدَّم فيما حدوثه عىل بيَّنا وقد الرعد صوت األصوات أعظم وأن الجهات،
وغربًا رشًقا الهواء تموج سوى شيئًا فليست حدوثها وشدة الرياح أصوات وأما العلوية.
واألشجار والحيطان الجبال وبجريانه بحركته صدم فإذا وتحتًا، وفوًقا وشماًال وجنوبًا
كل األنواع، مختلفة والطنني والدوي األصوات فنون ذلك من حدثت وتخللها، والنبات

رشحها. يطول لعلل وتجويفها وصغرها املصدومة األجسام كرب بحسب ذلك
بلطافة الهواء فإن باألجسام، وتصادمها وحدوثها جريانها يف املياه أصوات فأما
أنواعها وفنون األصوات تلك حدوث ويكون كلها، يتخللها عنرصه ورسيان جوهره

الرياح. أمر يف ذكرنا التي األسباب تلك بحسب
بحسب أقسامها وفنون أنواعها واختالف الرئات ذوات من الحيوانات أصوات وأما
وقرصها، أعناقها طول وبحسب الرياح، أمر من ذكرناها التي واألسباب األقسام تلك
من أنفاسها إرسال وقوة للهواء استنشاقها وشدة حناجرها، وتركيب حالقيمها وسعة

رشحها. يطول وعلل ألسباب ذلك وكل ومناخرها، أفواهها
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وأشباهها، والرصارص والجراد كالزنابري لها، رئة ال التي الحيوانات أصوات وأما
يحدث كما مختلفة أصوات ذلك من فتَحدث خفة، رسعة لها بجناحني الهواء تحرِّك فإنها
وكربها وصغرها مختلفة وأنواعها متباينة فنونها وتكون والعيدان، األوتار تحريك من
ورسعة وصغرها وكربها وقرصها وطولها وغلظها أجنحتها أعني لطافتها؛ بحسب

لها. تحريكها
ليست ألنها صمت؛ فإنها شاكلها وما والسالحف كالسمك الخرس الحيوانات وأما

أصوات. لها يكون فال جناحان وال رئة لها
شاكلها، وما والحجارة والزجاج والنحاس كالحديد املعدنية، الجواهر أصوات وأما
والكرب الصغر من مقاديرها وكمية وصالبتها يبسها بحسب يكون األصوات اختالف فإن

والضيق. والسعة والقرص والطول
اآلالت من بالصناعة منها يتخذ وما ورخاوتها صالبتها فبحسب النبات أصوات وأما
املعدنية، الجواهر من ذلك ملثل منها يتخذ ما حال وكذلك ذكره. قدمنا كما املصنوعة
كصوت واألصوات النغمات أنواع من عنها يبدو وما والطنني، األصوات يف واختالفها
صوت كل فإن أشكالها، بحسب يختلف فهو والزمر، والرسناي والدف والبوق الطبل
يكون الذي وكدره جوهره، صفاء وبحسب منه، يكون الذي للجسم مناسبًا يبدو إنما
ثقبها، وضيق أجوافها وسعة وقرصها، وطولها وصغرها، أجسامه وكرب منه، متخذًا

بها. واملصوت لها املحرك تحريك وبحسب وغلظها، أوتارها ودقة
والصفارة والزمر البوق مثل التصويت، يف والهواء اإلنسان بني وسائط ومنها

أنفاسه. بقوة جوفه من الهواء فيه ويرسل فيه يف اإلنسان يجعله ما وجميع
الدف ونقرة الطبل كصوت اإلنسان حركة من والصوت اآللة بني الوسائط ومنها
مجتمع مستطيًال ممتًدا يكوم فإنه بالفم، مصوتًا اآللة هذه من يكون فما ذلك؛ أشبه وما

واحدة. مرة الصوت يسكن أن إال فيه سكون ال األجزاء
ونقرة دقة، أثر يف ودقة سكونات أجزائها بني فإن اليدين بحركة األصوات وأما
والبوق الزمر صوت أعني — األصوات وهذه املوسيقى. رسالة يف بيَّنا كما نقرة، تعقب
الهواء يف يمكث وطنني دوي له كان املحرك نقره إذا واملعادن، األحجار أصوات تشبه —
الزنابري أصوات مثل الحيوانات أصوات من فيه تقطيع ال يسكن، أن إىل ينقطع ال ممتًدا

شاكلها. وما
اليدين بحركات األغاني أنواع يف منها يستعمل وما األوتار ذوات أصوات فأما
ذلك بخالف كان وما الوزن، صحيح اللحن، مستوي واإليقاع، اللسان لحركة موازية
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الكالم الثقيل وككالم جانسها وما كاإلوز الطبع، الثقال الطيور ألصوات مناسبًا كان
هيوىل عجزت كما الفاضلة، النسبة من وبُعدها الحركة لفساد ذلك ويكون الناس؛ من
ذلك وكان الفعل، إىل القوة من إياه بإظهارها وعجزها فيها جعل ما قبول عن اإلنسان
أوتاره وشد صنعته أحكم إذا العود صانع أن كما الصانع؛ من ال املصنوع من عجًزا
يأتي ال فإنه فنقره، به العمل يُحسن وال الصناعة يعرف ال َمن وأخذه مضاربه وأصلح
اآللة يف فساد إىل ذلك ينسب وال وصنعته، بعلمه العارف به يأتي ما مثل تصويته من

املحرك. عجز إىل ينسب وإنما الصانع، من فساد وإىل
تساعده لم بالصناعة الحاذق وحركة مقطعة، واألوتار مفردة، العود آلة رأيت فإذا
اآللة عجز إىل ولكن فيه، عجزه إىل منسوبًا ذلك فليس صناعته؛ بإظهار يريد ما عىل
األشياء صنعة كانت إذا العجز من بريء الصانع الوجهني كال فمن التمام، عن ونقصانها

واإلحكام. اإلتقان صنعته يف وقصده الفاضلة، النسبة عىل
يعلم أن غرضه إنما املعلم أن كما الهيوىل، جهة من والفساد النقص حدث وإنما
املتعلم يقبل لم فإذا لعلمه، وحافًظا مثله فيكون فيه حاذًقا يكون حتى يحسنه ما تلميذه
إىل لكْن املعلِّم، إىل منسوبًا ذلك فليس وجهها، عن فأحالها مستوية ألفاًظا وأخذ منه
اليشء ليعرف بالتدريج ال واحدة دفعة األستاذ يعلمه ال ما إىل البلوغ عن املتعلم عجز

اليشء. بعد

والحركة السكون يف فصل (13)

وهو السكون وضدها ثاٍن، زمان يف مكان إىل مكان من النقلة هي الحركة أن اعلم فنقول:
فالرسيعة وبطيئة؛ رسيعة تكون والحركة زمانني، بني واحد مكان يف والثبات الوقوف
يقطع التي هي والبطيئة قصري، زمان يف طويلة مسافة بها املتحرك يقطع التي هي
واملتحركات. الحركات تعترب املثال هذا وعىل طويل، زمان يف قصرية مسافة بها املتحرك
منها نوعني كل أنواع، ثمانية إىل الكيفية جهة من تنقسم الحركات أن اعلم ثم
والغليظ، والدقيق والبطيء، والرسيع والصغري، الكبري فمنها املضاف؛ جنس من متقابالن

والخفيف. والثقيل
والصغار. الكبار الطبول أصوات فيها املثال فإن األصوات من والصغري الكبري فأما
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وإذا كبرية، كانت اللهو أصوات إىل أضيفت إذا امَلواكب طبول أصوات أن وذلك
إىل الكوس طبول صوت أضيف وإذا صغرية، كانت الكوس طبول أصوات إىل أضيفت

صغريًا. كان الرعد صوت
وهي بعض، إىل بعضها بإضافة والكرب الصغر يف األصوات تعترب املثال هذا وعىل

غريها. إىل باإلضافة صغرية وحركاتها نقراتها بني ما السكونات أزمان تكون التي
باإلضافة رسيعة فإنها الحدادين ومطارق القصارين مداق أصوات ذلك عىل واملثال
إىل باإلضافة وأما إليها، باإلضافة بطيئة فهذه والحصاصني، الرزازين مداق أصوات إىل

رسيعة. فهي املالحني مجاذيف أصوات
بعض. إىل بعضها بإضافة وبطؤها األصوات رسعة تعترب املثال هذا وعىل

الزير نغمة كأصوات بعض إىل بعضها فبإضافة األصوات من والغليظ الدقيق وأما
املثلث. إىل املثنى ونغمة اليم، نغمة إىل بإضافتها

املثنى، إىل املثلث وكذلك غليظ، املثلث إىل باإلضافة اليم صوت فإن بالعكس وأما
الزير. إىل واملثنى

كان، وتر أي دونه ما إىل باإلضافة غليظ عىل وتر كل صوت فإن آخر وجه ومن
بعض. إىل بعضها بإضافة وغلظها الصوت حدة تعترب القياس هذا فعىل
وضعفها. الحركة قوة فبحسب األصوات من الخفيف الجهري وأما

وصوت املعاىف الصحيح صوت إىل بالقياس السقيم العليل صوت ذلك يف واملثال
يف كان ما الناس من األصوات أجهر يكون حتى وأسقم منه أضعف هو من إىل العليل
هذه بخالف الغاية يف كان ما وأخفاهن اآللة، واستواء الحواس وسالمة الصحة غاية

ذلك. وغري الجملة وفساد الحركة وقلة القوة ضعف من به ملا الصفة

الكمية جهة من األصوات قسمة معرفة يف فصل (14)

بني التي هي فاملنفصلة ومنفصلة؛ متصلة نوعان: الكمية جهة من األصوات فنقول:
القضبان. وإيقاع األوتار نقرات مثل محسوس، سكون زمان النقرات يف حركاتها أزمان
كما ذلك ونحو والدواليب والنايات املزامري أصوات مثل األصوات من املتصلة وأما
من كان فما وغليظة؛ حادة نوعان: تنقسم املنفصلة واألصوات هذا. قبل فصل يف ذكرنا
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كان تجويًفا أضيق كان وما أغلظ، صوته كان وثقبًا تجويًفا أوسع واملزامري النايات
. أحدَّ صوته

أحدَّ، نغمته كانت أقرب النفخ موضع إىل الثقب من كان ما أيًضا أخرى جهة ومن
أغلظ. كان أبعد كان وما

يف بيَّنا وقد وحادة، غليظة املثال هذا عىل أيًضا املتصلة األصوات تنقسم وهكذا
ذلك. املوسيقى رسالة

فنقول: هنا، ها نبني ما بحسب واختالفها وائتالفها األصوات طبائع معرفة وأما
ائتلفت تأليفية نسبة عىل بينهما جمع فإذا يتضادان، والغليظة الحادة األصوات إن
السامع يستلذه ذلك فعند مؤتلًفا، ونظًما موزونًا كالًما وصارت واتَّحدت، وامتزجت

النفوس. به وتأنس األرواح به وتُرسُّ
السامع، يستلذها ولم تأتلف ولم وتباينت تنافرت النسبة هذه غري عىل كانت وإذا
ضارة قسمني: وتنقسم رطبة، وهي باردة الغليظة واألصوات ويشمئز. منها ينفر بل

ونافعة.
عن الخارجة األصوات وهي يعوقه، السامع عىل َوَرَد إذا الذي فهو الضار فأما

االعتدال.
وهي األعداء؛ مالقاة عند يستعملونها كانوا لذلك آلًة اليونانيون الحكماء استعمل وقد
والكيموسات الحارة األخالط مزاج تعدل املناسبة املعتدلة واألصوات زعيق. بال صوت

لها. تابعة فهذه اليابسة
جاء ربما ألنه يابسة؛ باردة املزاج فساد منها يحدث التي الغليظة واألصوات
واألصوات الصبيان، من واألطفال الطيور فراخ مثل الصغار الحيوانات يُميت ماء منها
املعتدلة النسبة غري عىل منها كان فما حارة، الحادة واألصوات رطبة، باردة املناسبة
املزاج أصلح واالعتدال الفاضلة النسبة عىل منها كان وما الطبيعة، وأحرق املزاج أفسد

. لنيِّ حار الثاني والقسم يابس، حار األول فالقسم الربودة؛ ولطَّف
الفاضلة النسبة عىل طبائعها به يعرفون ميزانًا األصوات لهذه الحكماء اتخذ وقد
رسالة يف به والعمل ِبنْيَته كيفية ذكرنا وقد العود، تسمى التي اآللة وهي االعتدال، بحد

املوسيقى.
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اإلنسان طبيعة جهة من األصوات معرفة يف فصل (15)
فيها واختالفهم والحيوانات

ولكل األنواع، كثرية الحيوانات وطبائع الفنون، كثرية األبدان أمزجة أن اعلم فنقول:
والدليل تعاىل، هللا إال عددها يحيص ال لها، مالئم ولحن مشاكلة نغمة وطبيعة مزاج
يستلذونها وأصواتًا ونغماٍت ألحانًا الناس من أمة لكل وجدَت تأملَت إذا أنك ذلك عىل
وتباين لغاتهم الختالف وذلك سواهم؛ بها يُرسُّ وال غريهم يستلذها ال بها، ويفرحون
واحدة؛ لغة أصحاب يف يجري وهكذا واألخالق، العادات به جرت وما وطباعهم أمزجتهم
تجد ربما وهكذا لغتهم، من غريهم يستلذها ال وأصواتًا ونغمات ألحانًا يستلذون أقوام

آخر. وقتًا ه ويعافُّ ما لحنًا وقتًا يستلذ واحًدا إنسانًا
وسائر وملبوساتهم ومسموعاتهم ومرشوباتهم مأكوالتهم يف حكمهم تجد وهكذا
به جرت وما طبائعهم واختالف أمزجتهم تغيري بحسب ذلك كل والزينة؛ املالذِّ من األنواع
ومساقط مواليدهم أوقات يف السماوية واألحكام الفلكية األسباب من توالهم وما عاداتهم

نَُطفهم.
املواضع إىل وجاءت بها، وأنست بعضاألصوات استلذَّت ربما الحيوانات تجد وكذلك
ويحاكون يصفرون الصفري آلة ومتخذي الطيور صيادي بعض فإن فيها، تكون التي

شباكهم. يف تقع فربما حوله وتدور إليه فتجتمع الطيور، أجناس لبعض صوتًا بها
يف الِجمال سمعتْها إذا التي والنغمات الحداء من الون الجمَّ يستعمله ما وكذلك
ذلك مثل ويستعمل األثقال، عليها وخفت وامليش للسري ونشطت بها أنست الليل ظلمة
عند آخر غناءً ويستعملون الصفري، أنواع املاء ورودها عند والخيل واملوايش األغنام رعاة
واألصوات املواليد يف واتفاقات الطباع يف تقع مناسبات بحسب ذلك وكل ألبانها، حلب
النفوس. إليها وتسكن األرواح بها وتأنس الحيوان مسامع تستلذها املعتدلة، الحسان
من جنس وكل ذلك من بالعكس كلها الحيوانات عند االعتدال عن الخارجة واألصوات
بحسب ويَألفه به ويجتمع جنسه نغمات من كان بما ويُرسُّ يأنس فإنما الحيوان، أجناس
تَْجِر ولم غريه جنس من يكون آخر صوت من وينفر طباعه، وأِلفت عادته جرت ما

الناس. أصناف من األمم جميع وكذلك أِلفتْه، وال سماعه عادته
منها واملنفصل وحركاتها، وصفاتها وبيانها األصوات اختالف ذكر من فرغنا قد وإذ
وكيفية واملعادن، األشجار وأصوات اإلنسان وكالم الحيوان أصوات بني والفرق واملتصل،
والهواء النار وأصوات القصد، وغري األول بالقصد منها يكون وما ومصوتاتها، أصواتها
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ومنافعها، ومضارِّها وطبائعها والجهري، الخفيف والكبار، الصغار والحركات واملاء،
سائر دون بها اختصاصها وكيفية لها، السامعة ة الحاسَّ وقبول لها الهواء حمل وكيفية
وذكر واملناسبات، الوسائط من لها إدراكه يف واألصوات اإلنسان بني وما املحسوسات،
شكل يف وكونها األصوال، يف وبدايتها وأعراضها وجواهرها ومعلوالتها األشياء هذه علل
واختالفها األصوات، يف واتفاقها دنا، فيما كثرية أشكال يف ووجودها عال، فيما واحد
الداعية والحاجة لها املتخذة واآللة عنها، البادية األجسام بأشكال وتشكُّلها الفروع، يف
سامعه يحتاج ال مفهوم منها وما بها، املضمنة والحقائق عليها املوضوعة واملعاني إليها،
وكتمانه. النغالقه إياه يُفهمه َمن إىل السامع يحتاج وما وتمامه، لوضوحه يعرفه َمن إىل
اللغات اختالف اآلن فْلنذكر الباب، هذا يف إليه يحتاج مما كثري عىل أتينا قد وإذ
يف والعلة منشؤها، كان أين ومن مبدؤها، كان وكيف والكتابات، الحروف جهة من
ونوضح غريها، عن وبلغة سواها، ن عمَّ منها بشكٍل أمة كل وانفراد وأوزانها، اختالفها

عنه. وسألَت منه أردَت ما عىل االطالع به لك يكون إيضاًحا ذلك

الحروف بداية معرفة يف فصل (16)

وَمبدؤه البرش أبو هو الذي — السالم عليه آدم خلق ملَّا تعاىل هللا أن اعلم فنقول:
العاقلة والقوة الرشيفة والروح الناطقة بالقوة مميًَّزا فصيًحا متكلًما ناطًقا جعله —
الطبائع أصفى وطبيعته األشكال، أفضل وشكله الصور، أحسن صورته وجعل القدسية،
ومليًكا كلها الحيوانات سيد وجعله عنه، خارج هو مما األمزجة أعدل ومزاجه األرضية،
كما وكرًها طوًعا له والسجود طاعته وألزمها إياها وملَّكه فيها، ورئيًسا وأمريًا عليها
من فليس املثال بهذا جعله فلما َخِليَفًة﴾، اْألَْرِض ِيف َجاِعٌل ﴿إِنِّي للمالئكة: تعاىل قال
ناطًقا قائًما بل ينطق، ال الذي كالحيوان سكوتًا وال كالجماد صامتًا يكون أن الحكمة
وأيده قدسه، روح من فيه نَفخ وتعاىل سبحانه ألنه حكيًما؛ عاقًال مفهًما معلًما متكلًما
واملحيط لها العاقل العقل له وجعل كلها، األشياء وصفات كلها األسماء وعلَّمه بكلمته،
ويسوق ليديرها إليه والحيوان والنبات املعادن من املوجودات سائر وأخرج بمعرفتها،
من وسالمتها ونماؤها وتزايدها وبقاؤها صالحها به يكون ما عىل ويدلها منافعها، إليه
التمام، وبلوغ النظام حفظ من قسطه ويوفيه موضعه يف منها يشء كل ويضع اآلفات،
بأشكال عالمات تسع يف وحقريها، جليلها وكبريها، صغريها كلها األشياء هذه له وَجَمَع
كلها، املعاني بها وانعقدت املوجودات جميع أسماء جمعت قد بأسماء اة مسمَّ مختلفة
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إىل واحد ِمن التي األعداد التسعة يف بأرسها واألعداد كلها الحساب أجزاء اجتمعت كما
علَّمها التي هي الحروف وهذه النسبة، هذه عىل العلوي العالم يف وجودها وكذلك تسعة،
،١» الصفة هذه عىل الهند أهل يستعملها التي وهي السالم، عليه آدَم وتعاىل سبحانه هللاُ

.«٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥ ،٤ ،٣ ،٢
وبه عليه هي ما عىل وصفاتها كلها األشياء أسماء يَعرف الحروف بهذه كان وقد
وتشكَّل بالرسيانية وتكلم أوالده كثر أن إىل كذلك يََزْل ولم وهيئتها، أشكالها من موجودة
يف يكتب يكن ولم السالم. عليه آدم ميض بعد واالستحالة التغري أوجب بشكل الفلك
ما وألنه العدد، لقلة يحفظ وكالم بألفاظ تلقنٌي كان وإنما بقلم، يخط أو كتابات زمانه
إليه يحتاجون فيما بينهم والكالم واحد بيت من أكثر اإلنساني العالم من األرض يف كان
قبلهم كان َمن آثار من بقية وال إليه بهم حاجة مىضوال فيما حديث لهم يكن ولم فقط،
هيوالها وإنما الطبيعية، األجسام يف يُكتب ال املالئكة كالم وألن طومار. وال كتاب يف
بيته وأهل هو منهم الرجل يحتاج ال الوقت هذا يف الناس أن وكما النفسانية، الجواهر
يذكرون كتاب من بيوتهم يف ما جميع يثبتوا أن وال إليه، يحتاجون ما جميع يكتبوا أن
ذلك، أسماء علم إىل حاجتهم وإنما به، ينتفع وما ومرشوب مأكول من عندهم ما كل فيه

كان. لفظ بأي عليه ويَنشئوا يعرفوه حتى أوالدهم ذلك يعلِّمون فهم
يف وذهبوا األرض يف وتقطعوا األقاليم يف وافرتقوا الخلف، وبقي السلف ذهب ثم
والحروف واأللفاظ األسماء تلك تقييد الربانية والعناية اإللهية الحكمة فأوجبت األطراف،
حاجتهم كانت التي السلف يستعمل كان ما الخلق من َلبَُعد ذلك ولوال الكتابة، بصناعة
ال وكانوا بالكذب. ذلك من إليه يحتاجون ما وبني بينهم يُحيل اللسان كان وَلَما إليها،
يمكنه ال الرسول ألن باملكان عنهم غابوا إذا األرض يف معهم كان من أخبار يَعلمون

ُمرِسله. قلب يف ما جميع حفظ
ومهروا وعرفوها فيها فزادوا الكتابة، صناعة تعاىل هللا أظهر كذلك ذلك كان فلما
الحكماء من فيهم وأقام السالم عليهم األنبياء ِمن فيهم هللا وبعث واعتادوها، وأَِلُفوها فيها
وعمرت واألستاذون، والعلماء واملتعلمون الصنَّاع بينهم وكثرت الصنائع، فيهم أظهر َمن
بعد اليشء ويظهر تزيد الحروف تزل ولم بعض، إىل بعضهم أخبار وانتقلت األرض
حرًفا، وعرشين ثمانية الحروف عدد كمل أن إىل وتتفرع، تتسع الكتابة وصناعة اليشء

ذلك. عىل تَِزْد ولم العدد هذا عىل وقفت ثم
الزائدة األعداد من أفضل التامة واألعداد التامة، األعداد من العدد هذا أن وذلك
مراتب من مرتبة كل يف منها يوجد وأنه الوجود، عزيز العدد هذا أن وذلك والناقصة؛
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وأربعمائة العرشات، يف وعرشين وثمانية اآلحاد، يف كالستة غري؛ ال واحد عدد األعداد
هذا أن وأيًضا األلوف، يف وعرشين وثمانية ومائة آالف وثمانية املئات، يف وتسعني وستة
العربية اللغة يف الكتابة صناعة وكانت مرتني. أو مرة بالسوية يقسم أن يمكن العدد
ومحمد كلها، الرشائع آخر اإلسالم رشيعة أن كما الحروف، عدد وتمام الكتابات خاتمة

القيامة. تقوم رشيعته وعىل الرشائع، وأصحاب النبيني خاتم والسالم الصالة عليه

فصل

تعاىل هللا حكمة آثار ذلك من وضعه فيما انتفى العربي الخط واضَع الحكيم أن اعلم ثم
هذه ومعنى البرش، طاقة بحسب باإلله التشبه هي الحكمة إن وقيل فاضًال، حكيًما وكان
أفعاله. يف خبريًا معلوماته، يف متحقًقا مصنوعاته، يف حكيًما الرجل يكون أن الحكمة
حروف وهي ث» ت، ب، «أ، حروف لتكون العالم يف الحكمة موجب عىل ذلك فوضع
منه، تتفرع وما األصل يف املوجودات لألعداد مطابقة األشياء كل عىل مشتملة الجمل

تعاىل. هللا إال ذلك يحيص ال مما عنه ويحدث
فإنها القمر، منازل الكبري العالم يف وعرشون ثمانية ِعدتها التي املوجودات فمن
يف وهي األرض، تحت عرش وأربعة األرض فوق عرش أربعة منزًال، وعرشون ثمانية
الجنوبية يف عرش وأربعة الشمالية الربوج يف عرش أربعة منها واليسار، اليمني موضع

الربوج. من
لغة التامة اللغة ألن العدة؛ لهذه مشاكلة أعضاء اإلنسان جسم يف يوجد وكذلك
اللغات يف العربية فاللغة ناقص، ذلك سوى وما العرب، كالم الفصيح والكالم العرب،

الحيوان. يف اإلنسان صورة مثل
العربية اللغة كانت كذلك الحيوانية، صور آِخر اإلنسان صورة خروج كان وملا
يغريها، وال ينسخها يشء بعدها يحدث ولم الكتابة، صناعة وختام اإلنسانية، اللغة تمام
وحروف خط أهُل وموضٍع وجزيرة إقليم وبكل أمة كل ويف ينقصها، وال عليها يزيد وال
ألتينا اإلطالة خوف ولوال حرًفا، والعرشون الثمانية هذه كلها يجمعها وعالمات، وكتابات
الرسيانية اللغة يف يوجد ما مثل حروفهم، وأعداد أهلها وكتابات اللغات من كثري ذكر عىل
واألمم األجناس سائر يف عنها ويتكون منها يتفرع وما والرومية، واليونانية والعربانية

آدم. بني من
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وِمن لهما، ثالث ال خطابان بأجمعها والخطط كلها الحروف هذه أصل أن اعلم ثم
اإلنس كحدوث نهاياتها؛ إىل بلغت حتى الحروف هذه تركَّبت وعنهما ومنهما بينهما

السالم. عليهما وحواء آدم هما اللذين الشخصني من كلهم
وهما جوهرين، من عليها ومن واألرض فيها، ومن السموات بأرسه، العالم وكذلك
الواحد وهو مبدعهما تعاىل وهللا والنفس، العقل وهما واملركب، البسيط أو والتايل السابق
الذي املستقيم الخط من وذلك عنهما، بكربيائه املتعايل منهما، حدث ما جميع عن املنزَّه
املستقيم الخط هو الحروف فأول محيطها، هو الذي املقوس والخط الدائرة، قطر هو
هو والتام العقل وهو السابق العلوي العالم يف وبإزائه الباء، والثاني األلف هو الذي

النفس.
العالم يف كلها األشياء حدوث كان بينهما ومن العقل، تحت مرتبة النفس أن وذلك
ومن الذكر، تحت مرتبة واألنثى واألنثى، الذكر األبوان فهما وحواء، آدم مثل السفيل،

العالم. كان بينهما
وصورة والشكل، الحد هذا عن تخرج ال النبات وأشكال كلها الحيوانات وكذلك
والحيوان والنبات املقوس، الخط شبه الحيوانات وصورة املستقيم، الخط شبه اإلنسان

اإلنسان. تحت مرتبان
فُهم كاملة، وصورهما مستقيمة أشكالها السموات، وسكان األفالك عالم وهكذا

املعوج. الخط بمنزلة القمر فلك دون وما املستقيم، الخط
املستقيم، كالخط فالواحد واالثنني، الواحد من الناشئة األعداد يف يوجد وهكذا

ونماؤها. تزايدهما يكون وعنهما وينبوعها، األعداد أصل وهما كاملعوج، واالثنان

فصل

الثمانية الحروف هذه من حرف كل جهة إىل متحرًكا كان إذا اإلنسان لسان أن اعلم ثم
وال ببعض بعضها يخلط وال غريها إىل به يعدل وال الجهة تلك من يخرجه والعرشين
الحروف بيان جهة من فصيح وكالم صحيح لسان فهو اللفظ، يف به هي عما يحيلها

بها. الكالم كان اتفقت لغة وبأي كانت كتابة أي يف به هي ما عىل ووضعها
ومقادير وضعها يف الفاضلة النسبة عىل كانت ما وأحسنها ها وأتمُّ الكتابات وأصح

بعض. من بعضها حروفها
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من يشء املكان بهذا ويختص املوسيقى، رسالة يف طرًفا الفن هذا من ذكرنا وقد
تمام كانت إذ العرب لغة يف الكتابة صناعة أهل قاله ما عىل داللة ليكون بعينه، ذلك

اللغات.
اإلحاطة نُحب أنَّا غري سواها، لغٍة إىل وال غريها كتابٍة إىل وقتنا يف حاجة بنا وليس

الكتابات. أنواع سائر وتعلُّم اللغات سائر ومعرفة العلوم بجميع
وجعلناها ألخالقهم، مؤدِّبة لنفوسهم مهذِّبة لتكون الرسالة هذه لُهم وضْعنا ولذلك
واملحسوسات. املعقوالت من واملصنوعات املعلومات سائر إىل وطرقات ومداخل مقدمات
هللا كتاب قراءة يف إليها يُحتاج التامة بحروفها والكتابة العربية اللغة كانت وملَّا
يوم إىل يكون وما كان ما فيه وذكر السالم، عليهم األنبياء كتب بنزوله ختم الذي تعاىل،
وال وأكملها، وأتمها وأقومها الخطوط بأحسن إال يُكتب أن يجب ال فإنه املعلوم، الوقت
عىل يتصحف لئال معتدلة؛ وال بموزونة ليست التي الناقصة بالخطوط يُكتب أن يجب

القراءة. عند فيه والزلل واللحن الخطأ ويكثر قارئه
يريد ملن ينبغي العربية: كتابة تصحيح يف املستبرص املهندس الحاذق املحرر قال

خطوطه. عليه يبني أصًال له يجعل أن الكتابة صحيح الخط جيِّد يكون أن
لطوله، مناسبًا غلظه ويجعل شاء، قدر بأي األِلف فيخطَّ يبتدئ أن ذلك ومثال
األلف، لطول مناسبًا الحروف سائر يبني ثم ما، دائرة قطر طوله ويجعل الثمن، وهو
طوًال واحدة كل وأختيها الباء فيجعل لقطرها، مناسب األِلف التي الدائرة تلك ويلحظ

ث». ت، ب، «أ، هذا مثل طولها، ثمن فوق إىل ورءوسها األلف ولطول ما،
أسفل إىل وتقويسه األلف، نصف فوق ِمن مدتها واحدة كل وأختيها الجيم ويجعل

خ». ح، «ج، هذا مثل لقطرها، مناسب األلف التي الدائرة محيط نصف
ذ». «د هذا مثل مقوًسا، الدائرة محيط ربع منها واحدة كل والذال الدال يجعل ثم

ز». «ر هذا مثل الدائرة، تقويس ربع واحدة كل والزاي الراء يجعل ثم
نصف أسفل إىل ومدتها األِلف، ثمن فوق إىل واحد كل رأس والشني السني يجعل ثم

ش». «س هذا مثل ذكرها، املقدم الدائرة محيط
نصف أسفل إىل ومدتها األلف، ثمن فوق إىل واحد كل طول والضاد الصاد ويجعل

«صض». هذا مثل ذكرها، املقدم الدائرة محيط
ثمن مثل وفتحتها األلف، بطول فوق إىل مدتها واحدة كل والظاء الطاء ويجعل

ظ». «ط هذا مثل األلف، بطول فوق إىل ورءوسهما األلف،
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خلف إىل ومدته املذكورة، الدائرة ربع تقويسة واحدة كل والغني العني ويجعل
غ». «ع هذا مثل الدائرة، نصف

الكتابة. يف دستورك هذا فاجعل الحروف، باقي املثال هذا وعىل

منطقية صنعة الكالم أن يف فصل (17)

الكالم صنعة ومنها الحكمة، بمقتىض متقنة محكمة كلها املصنوعات إن فنقول:
واألقاويل.

وأَْحسن أَْفصحها، كان ما البالغة وأَتْقن وأَبْلغه، أَبْينه كان ما الكالم أحكم أن وذلك
منزحف، غري كان ما األشعار من املوزونات وأصح متَّفًقا، موزونًا كان ما الفصاحة
واملستوي ساكنة، واملتحركة متحركة، السواكن حروفه الذي هو األشعار من واملزحف

التأليف. متفق كان ما
ذكره كما مقاطع ثمانية من مركبة فإنها والبسيط، واملديد الطويل ذلك يف واملثال

فالطويل: العروضيون،

م��ف��اع��ي��ل��ن ف��ع��ول��ن م��ف��اع��ي��ل��ن ف��ع��ول��ن

وثمانية سببًا عرش اثني من مركبة األجزاء الثمانية وهذه الثاني، املرصُع وكهذا
متحركات. وعرشون وثمانية سواكن منها عرشون حرًفا؛ وأربعون ثمانية وجملتها أوتاد،
ونصف متحركات، عرش وأربعة سواكن عرشة حرًفا؛ وعرشون أربعة منه واملرصاع
متحركات، وسبعة سواكن منها خمسة حرًفا؛ عرش اثنا البيت ربع هو الذي املرصاع
ونسبة متحركاتها، إىل نصفها سواكن كنسبة متحركاتها إىل ربعها حروف سواكن ونسبة

كلها. متحركاتها إىل كلها حروفها سواكن كنسبة متحركاتها إىل نصفها سواكن
وهي مقاطع، ستة من مركَّب منها واحد كل فإن والكامل؛ الوافر حكم تجد وهكذا

هذه:

م��ف��اع��ل��ت��ن م��ف��اع��ل��ت��ن
م��ت��ف��اع��ل��ن م��ت��ف��اع��ل��ن
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السواكن كلها حروفه كنسبة متحركاته إىل حروفه نصف سواكن فنسبة مرات، ست
منصًفا الزحف، من سلم إذا الشعر من بيت كل يوجد املثال هذا وعىل كلها، متحركاته إىل

بينها. التي األزمان حكم وكذلك مسدًسا، أو مربًعا أو كان
كتب يف لها واملتأملني فيها للناظرين ذلك ِلتُبني وعالمات دوائر لها وضعت وقد

فنقول: لك وصفتُه ما عىل املقدمة بهذه فأستدل العروض،
يكون املنطقية واأللفاظ الكالمية الصناعة هذه تضمنتْه ما عىل الوقوف أن اعلم
وقيد الطبيعة وأْرس الهيوىل بحر يف الغريقة الالهية واألرواح الساهية للنفوس انتباه بها

والعادة. األلف
يفتخر وبها الصناعات، ف أْرشَ هي التي الكتابة صناعة أيًضا ذلك أمثال ومن
وما فروعها، وفنون أنواعها كثرة مع والرؤساء، امللوك مجالس يف األدب وأهل الوزراء
الهند، ألهل ما مثل التأليفات وفنون الكتابات وأشكال اللغات من األمم فيه اختلف
جميع أسماء يعرف وبها الجنة، من السالم عليه آدم مع أُخرجت التي الحروف وهي

املوجودات.
األفالك ملناسبة وذلك هذا، قبل ورسمنا بيَّنا ما حسب تسعة، حروفها عدد كون وأما
الهند أهل بها واختص ذلك بعد تفرعت ثم بأرسها، املوجودات لجميع الحاوية التسعة

الجنة. من هبط ملَّا هناك كان السالم عليه آدم ألن األمم؛ من سواهم دون
ولها الحروف، عليها تجتمع ونسبة وصناعة وكتابة حروف ولها لغة والرسيانية
موافق بشكل أخرى وكتابة لغٌة للرومية أيًضا وهكذا للغتهم، مواِفقة بها تختص أسماء
اللغات من أجناٌس األمم من وغريهم فارس وألهل لليونانيني وهكذا ولسانهم، لكالمهم
صوِّرت، نقش وبأي كانت لغة أي يف كلها الحروف أصل ولكن العبارات، من وفنون
هو الذي املقوس والخط الدائرة، قطر هو الذي املستقيم الخط هو وتنوعت، كثرت وإن

قبًال. ذكرنا كما الدائرة، محيط
وجدَت العربية الحروف انفكاك عند تأملَت ولو منها، فمركَّبة الحروف، سائر وأما
كالحاء مقوًسا وبعضها وامليم، كالقاف ًرا مدوَّ وبعضها كاأللف، مستقيًما خطٍّا بعضها
نذكرهم، لم ممن وغريهم ذكرناهم الذين األمم سائر كتابات توجد املثال هذا وعىل والخاء،
لطول سواهم َمن ذكر عن الجمهور عند املعروف واملشهور األصل بذكر استغنينا وقد

الرشح.
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فصل

فالطرف النهاية؛ كأنه وطرف البداية كأنه طرف طرفني: ذات الكتابة صناعة أن اعلم ثم
هذا، وقتنا إىل الهند أهل يستعملها التي التسعة بالحروف والنطق الكالم هو األول
حروف هي التي والعرشون الثمانية الحروف فهي النهاية، هو الذي اآلخر والطرف

الطرفني. هذين بني فهو ذلك سوى وما العربية، اللغة
أوراقها وكثرت فروعها وتفرقت وتفرعت نبتت شجرة كمثل الحروف َمثل وإنما
مواليدهم، أصول يف لهم اتفق ما بحسب قوم كل فأخذ األقوام، وتقسمها وثمارها
بتأييد رؤيته، وأوجبته قريحته وأنتجته فكرته فيه أعمل وما رئيسهم اجتهاد وبحسب
كان فإن ذاته، ِمن أسماءً عليها فيلقي الحروف هذه صور فيأخذ وإلهامه، تعاىل ربه
من وكالِمه إليه هللا بوحي كان مرسًال نبيٍّا كان وإن وإلهامه، له هللا فبتأييد حكيًما
الكتابة، من أخرى بصورة ويقيدها مالئكته، ألسنة عىل بوحيه أو عظمِته، حجاِب وراء
الثانية. اللغة إىل األوىل اللغة من األسماء وينسخ األوىل، اللغة غري أخرى بلغة وينطق

وضم الكتابة، بحروف وقيدها النطقية الصناعة وأكمل به ونطق له ذلك تم فإذا
لديه، وأكرمهم إليه الناس أقرب عرفها ثم أمثالها، إىل والخطوط أشكالها إىل األشكال
أهل ثم بقعته، أهل ذلك وبعد مدينته، أهل ثم وعشريته، بيته وأهل هو عليها فيصطلح
وينقل األمة، تلك من الكبري بها ويأنس الصغري عليها وينشأ العالم يف تنترش ثم إقليمه،
والصالة والنواهي واألوامر األحكام ويجدد الثانية، إىل األوىل اللغة من وامللة الرشيعة

إليها. أرسل التي واألمة بها نطق التي اللغة تلك إىل الرشيعة وأحكام
أو دين أو حكمة أو علم نقل أراد إذا امللوك من ملك أو الحكماء من حكيم وكل
وموجب تعاىل هللا بتوفيق له ذلك يتهيأ فإنه أمة، إىل أمة من أو لغة إىل لغة من رشيعة
ملا السالم عليه سليمان فعل ما مثل عليه، ويَْقدر ذلك من يتمكن حتى وسعادته، مولده
حني اللغات، جميع من والحكمة العلوم نقل كيف والقدرة القوة له وجعل امللك هللا آتاه

العربانية. اللغة إىل رؤساءها، وذلل ملوكها قهر
من وِحَكمهم علومهم نقل وقهرهم اليونان غلب ملا فإنه الروم، ملك فعل وكذلك

الرومية. اللغة إىل اليونانية اللغة
اآلراء وتباينت اللغات اختلفت فلذلك عليهم؛ غلبوا بمن يونان ملوك فعل وكذلك
وأحكام فلكية بأمور ذلك وكل رشحها، يطول وأسباب لعلل ذلك وكان والديانات،

العليم. العزيز تقدير ذلك إلهية، ومشيئة سماوية
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فصل

وأحكام وقضايا وحرام، وحالل ونهي بأمر كتابًا ورشيعة ملة أهل لكل أن اعلم ثم
ومنهم ذلك، بكلية عارف هو َمن وفيهم والنغمات، واأللحان والكتابة الكالم من وصناعة
واملسميات، باألسماء عارف أنه إال الكتابة صناعة عدم قد َمن ومنهم املعرفة، يف دونه
يؤلف أن وال بيده، يخطها أن يحسن وال صورها يعرف وال األسماء بحروف وينطق
وال املعرفة قليل الخط جيد تجده وربما تلقينًا، إليه يلقى ما جميع ويأخذ بنظره بينها

له. ال لغريه ذلك منفعة ويكون ر تصوُّ غري من املسطور الخط سوى يُحسن
يحتاج التي األشياء يعرف أن فغرضه النسيان، قليل املعرفة جيد يكون من ومنهم
عليه آدم كان وكذلك إليه، حاجته تدعو ما منها ويستظهر ينساها، أن مخافة إليها
باملعنى وينطق باللفظ ويتكلم الحروف أسماء يحفظ الصفة؛ بهذه البداية يف السالم
صناعة تعاىل هللا أظهر أن إىل ذلك عىل بقي هللا، شاء ما بقلم بيده يخطَّ ولم عليه، ويدل
لطًفا الكتابة بصناعة تدري ال والخلق ه، يرسَّ الذي والزمان قدَّره الذي الوقت يف الكتابة،

بعباده. ورأفة بخلقه منه
يف يحدث فصار منه، لهم بُدَّ وال عنه غنَى ال ما ذلك إىل الحاجة من لهم بأن واعلم
اللغات أجناس من وجنس الكتابات، أنواع من نوع زمان كل وبموجب قران كل وقت
واأللحان والنظم الكالم أنواع لغة وكل أمة كل من ذلك يف ويحدث والعبارات، والخطوط

وجل. عز هللا إال يحصيها ال كثرية وأشياء والنغمات،
تزل لم ثم سام، بن يعرب كان العربية باللغة نطق من أول إن قيل أنه اعلم ثم
تقع اتفاقات بحسب األرض، يف وانتشارهم العرب كثرة عىل وتتزايد الزمان مع تتسع
أنواًعا صارت حتى وأهويتهم، وأبدانهم وطباعهم وأمزجتهم وبقاعهم مواليدهم يف لهم
ويتميزون إليهم، يُنسب وكالم بها يُعرفون لغة العرب قبائل من قبيلة لكل وصار كثرية،
يف له املوجودات من الواحد اليشء صار حتى األشياء أسماء يف واختلفوا غريهم، عن به
العربية اللغة علم صار ولذلك كلها؛ بها إليه ويشار بها يُعرف كثرية أسماءٌ العرب لغة
عليهم يجب بل تْركه، يسعهم ال بحيث إليه الحاجة من الناس وصار الكبار، العلوم من
املوجودات خلق أنه تعاىل البارئ حكمة من وذلك منه، بيشء الجهل ينبغي وال علمه
بها تعرف أسماءً لغة كل ويف طائفة كل يف لها وجعل والصفات، األسماء عليها وألقى

أخرى. لغة يف ما خالف إليها، بها ويشار
الرشيفة، والحكمة الطريفة العجائب من َلرأيتَها العرب لغات واعتربَت تأملَت ولو
مأكولهم أسماء من إليه محتاجون هم وما كالمهم من كثري يف اختلفوا كيف فانظر
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قراءاتهم يف اختلفوا القراء إن حتى واحدة، ورشيعة واحدة لغة جمعتهم وقد ومرشوبهم،
رواياتهم. يف وتباينوا

املثال هذا وعىل أصعب، فيها واألمر أكثر، العربية اللغة غري اللغات يف تجد وكذلك
من البعيدة الرباري يسكنون الذين العرب من كثريًا إن حتى أيًضا، والديانات اآلراء يف
يعرفها وال أكثرهم، العرب باقي من يعرفها ال كثرية أسماء لغته يف يجري َمن العمران
حتى اشتقاقاتها معرفة إىل فيه ويحتاج واإليضاح، البيان بعد إال الحارضة العرب

رشحها. يطول وأسباب ِلعلل ذلك كل االسم؛ بذلك اليشء ذلك ى يسمَّ ثم له، تتصور
واحد؛ دين أهل بني فيما واالعتقادات والديانات واآلراء املذاهب اختلفت وكذلك
ر وتصوُّ مواليدهم وتبايُن بالدهم، وأهوية لغاتهم واختالف موضوعاتهم، يف الفرتاقهم
وقد الدنيا. لرياسات طلبًا بينهم فيما يختلفون الذين وأستاذيهم وعلمائهم رؤسائهم
لهم تكن لم االختالف علمائهم رؤساء بني يقع لم لو ألنه تُذَْكْر»؛ «خاِلْف امَلثَل يف قيل

الفروع. يف مختلفون األصول يف متفقون أكثرهم ألن سواء؛ رشًعا وكانوا رياسة
الصفات، من به يليق بما تعاىل الباري ووصف هللا بتوحيد كلهم ُمقرُّون أنهم مثاله
إليهم، املرسل الرسول جهة من املنزل بالكتاب متمسكون إليهم املبعوث بالنبي ومقرُّون
رجال وسائطها التي واملعاني عنه الروايات يف مختلفون الرشيعة بإيجاب مقرُّون
معجزاته من — وآله عليه هللا صىل — النبي ألن بلسانه؛ أخذ َمن كلُّ فرواها منه، أخذوها
هم، حيث من عليه هم ما بحسب به، يفهمون بما قوم كل يخاِطب كان أنه وفضله
وكثرت الروايات اختلفت فلذلك عقولهم؛ وتدركه نفوسهم يف يتصورونه ما وبحسب
أكرب من ذلك وكان والسالم، الصالة عليه الرسول خليفة يف واختلفوا الديانات، مذاهب

انتهينا. حيث إىل األمة يف الخالف أسباب
من اخرتعوا الرياسة يف املنافسة يطلب وَمن واملناظرات الجدل أصحاب فإن وأيًضا
بها، أمر وما السالم عليه الرسول بها يأِت لم كثرية أشياء والرشائع الديانات يف أنفسهم
ذلك نوا وحسَّ وسريته، السالم عليه الرسول سنة هذه الناس من للعوام وقالوا وابتدعوها
وأحدثوا به، أََمَر السالم عليه النبي وأن حقيقة، ابتدعوه قد ما أن ظنوا حتى ألنفسهم
وسنة ربهم كتاب عن بذلك وعدلوا وقياسهم، بآرائهم كثرية أشياء والقضايا األحكام يف
عما يسألوهم أن أمروا وقد بيْنهم، الذين الذكر أهل عن واستكربوا السالم، عليه نبيهم
الديانة وفرائض الرشيعة أمر ترك قد هللا أن عقولهم بسخافة وظنوا عليهم، أشكل
واجتهادهم الكاذبة وقياساتهم الفاسدة بآرائهم يبيِّنوه أن إىل هؤالء يحتاج حتى ناقصة
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َفرَّْطنَا ﴿َما تعاىل: يقول وهو ذلك يكون وكيف ذواتهم، من ويبتدعوه ويخرتعوه الباطل،
كما للرياسة طلبًا ذلك فعلوا وإنما ءٍ﴾؟! َيشْ ِلُكلِّ ﴿ِتبْيَانًا وقال: ءٍ﴾، َيشْ ِمْن اْلِكتَاِب ِيف
يعلم ال َمن ويوهمون الرشيعة يهدمون فُهم األمة، يف واملنازعة الخالف وأوقعوا آنًفا، بيَّنا

ينرصونها. أنهم
وصاروا أبًدا، والبغضاء العداوة بينها ووقعت وتحزبت األمة تفرقت األسباب وبهذه
من الحق يعرف َمن بعُض اتعظ فإن بعض، دماء بعضهم واستحل والحروب، الفتن إىل
وقالوا العوام إىل عدلوا عذابه، من وأرهبهم وخوَّفهم ذلك يف رؤساءهم وخاطب العلماء
قاله وال رشيعة به تأِت لم ما القول من إليه وينسبون العوام به ويغرون فالن، هذا لهم
عىل وينبههم الرشيعة، يف األمر جرى كيف للعوام يبني أن العالم ذلك يتمكن وال عاقل،
خلف وأخذها عليها ونشئوا ألفوها التي العصبية من عليهم غلب قد ملا عليه هم ما فساد

سلف. عن
سوًقا ذلك وجعلوا العوام، من اشمئزوا قد العلماء وأن ذلك رؤساؤهم رأى وملا
سكوتهم وأن بإيرادها، والقيام الحجة عن منهم انقطاع ذلك أن وأوهموهم عندهم، لهم
اآلن، نحن عليه اجتمعنا ما إال هو ما الحق وأن معهم، ما لبطالن هو إنما يهم وتخفِّ
يزيد، واختالفهم يوم، كل يف يتزايدون فيهم الجهال والرؤساء دأبهم، ذلك يزال فال
ويغريوا الرشيعة أحكام ينسخوا حتى ينترش، وجدالهم تكثر، ومناظراتهم واحتجاجاتهم
َمَواِضِعِه﴾، َعْن اْلَكِلَم ﴿يَُحرُِّفوَن قال: كما به هو ما بخالف له بتفسريهم هللا كتاب
عليه النبي أخبار وأوَّلوا يشعرون ال حيث من الرشيعة حولوا قد أمرهم أصل ويف
املعاني وقلبوا سلطان، من بها هللا أنزل ما نفوسهم تلقاء من اخرتعوها بتأويالت السالم
وذلك العوام، عند العلم أهل ويقبح رياستهم، يقوي مما يريدون ما عىل بها وتكلموا
إهالكهم هللا يشاء أن إىل كابر، عن وكابر سلف عن وخلف أب عن ابن يتوارثونه دأبهم
كل يف للحق أعداءً العوام رؤساء هم الذين هؤالء يزل ولم وفنائهم. بانقراضهم ويقيض
يف السبب كانوا بأفعالهم وهم رشدوه! وعالم جحدوه، وويصٍّ قتلوه، نبي فكم وقرية، بلد
ْ يََشأ ﴿إِْن بقوله: تعاىل هللا وعد ما يتم أن إىل الدهور، سالف يف وتجديدها الرشائع نسخ
﴿َوَلَقْد ِلْلُمتَِّقنَي﴾، و﴿اْلَعاِقبَُة ِبَعِزيٍز﴾، ِهللا َعَىل ذَِلَك َوَما * َجِديٍد ِبَخْلٍق َويَأِْت يُذِْهبُْكْم
َلبََالًغا َهذَا ِيف إِنَّ * اِلُحوَن الصَّ ِعبَاِدَي يَِرثَُها اْألَْرَض أَنَّ الذِّْكِر بَْعِد ِمْن الزَّبُوِر ِيف َكتَبْنَا

َعاِبِديَن﴾. ِلَقْوٍم
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طالب عىل يجب كذلك كان وإذا واملذاهب، اآلراء اختالف يف السبب هي العلة فهذه
والخروج االختالف بحر من ويخلصه ربه إىل يقرِّبه ما يطلب أن النجاة يف والراغب الحق
الورطة، هذه من يتخلص حتى يعمل أن له ينبغي الذي وما الخالف. أهل سجون من
وفاته؟! دنو قبل حياته أيام يف وينظر الغفلة، هذه من ويستيقظ الرقدة، هذه من وينتبه
يف اإلنسان ُخلق وإنما محدودة، وآجال معدودة أيام ولألعمال ممدودة، مدة األمل فإن
يستأذن، أن غري من ينفذ ألنه بعمله؛ ملقابلته ا مستعدٍّ تعاىل، ربه إىل متوجًها ليكون الدنيا
ِهللا﴾ ِعنَْد تَِجُدوُه َخرْيٍ ِمْن ِألَنُْفِسُكْم ُموا تَُقدِّ ﴿َوَما تعاىل: قال كما وجده زاد معه كان فإن
نعمل، ُكنَّا الذي غريَ فنعمل نَُردُّ ليتنا يا يقول: ن ممَّ كان زاد معه يكن لم وإن الزاد، فإنه
ُفَراَدى ِجئْتُُمونَا ﴿َوَلَقْد لهم: فقال قوًما ووبخ أَنُْفَسُهْم﴾، وا َخِرسُ ﴿َقْد يقول: تعاىل وهللا
َوأَنَُّكْم َعبَثًا َخَلْقنَاُكْم ََّما أَن ﴿أََفَحِسبْتُْم وقال: الزاد، من صفًرا أي َمرٍَّة﴾؛ َل أَوَّ َخَلْقنَاُكْم َكَما
يَْفَعلُوَن﴾، ِبَما أَْعَلُم َوُهَو َعِمَلْت َما نَْفٍس ُكلُّ يَْت ﴿َوُوفِّ تعاىل: وقال تُْرَجُعوَن﴾، َال إَِليْنَا
هللا جعلها إنما العبادات ووظائف والرشائع الديانات أن عىل تدل القرآن يف كثرية وآيات
والقرار ِلجنَّته طالبًا بها القاصد ويميش خالقه، رحمة إىل العبد يسلكها ومسالك طرقات

بجواره.
والدين وأهله الحق طريق وترك مقاصده عن وأعرض مصالحه عن غفل وإن
العوام، من الرياسة طالبي وإىل والشقاق الخالف أهل إىل وانضم فيه، اختالف ال الذي
تعاىل هللا دين يف والرياسة العلو يريد ممن القول وزخرف الكالم نسق واستحسن
الدين أركان من ركن أنه الناس يوهم وهو بعثه، الذي ونبيه أرسله الذي برسوله تشبًها
من باهلل نعوذ معجمها، وأبان ها معوجَّ أقام قد واجتهاده وقياسه برأيه وأنه والرشيعة،
وقرن وقربه هللا جوار عن وبُعده وهالكه بواره سبب ذلك كان هؤالء، إىل واالنضمام امليل
َشيَْطانًا َلُه نَُقيِّْض الرَّْحَمِن ِذْكِر َعْن يَْعُش ﴿َوَمْن تعاىل: قال كما هللا أعداء بالشياطني
شقية، حاله العوام جميع تراه وغريه، عامله مع حاله يكون فهكذا َقِريٌن﴾، َلُه َفُهَو
فقد برأيه وحرم بقوله حلل إذا ألنه يشعر؛ ال حيث من بعيدة وألفاظه وتهذيبه وكالمه
َواِرُدوَن﴾، َلَها أَنْتُْم َجَهنََّم َحَصُب ِهللا ُدوِن ِمْن تَْعبُُدوَن َوَما ﴿إِنَُّكْم تعاىل: قال كما عبده
اْلِحَساِب﴾، يَْوَم نَُسوا ِبَما َشِديٌد َعذَاٌب َلُهْم ِهللا َسِبيِل َعْن يَِضلُّوَن الَِّذيَن ﴿إِنَّ تعاىل: وقال
املنصوبني النبوة بيت أهل من الذكر أهل هم الذين ومواظبة العلم بأهل األخ أيها فعليك

بأهلها. صنعة كل يف استعينوا قيل: فقد الخلق، لنجاة

459



الثاني) (الجزء الوفاء ن وِخالَّ الصفاء إخوان رسائل

غاب ما النفس يذكِّر الذي العقل هو الوجوه بعض يف الذكر أهل بأن اعلم ثم
ويحثها الرابحة املتاجر عىل ويحرضها النوراني، ومحلها الروحاني عاملها أمر من عنها
أمر وما ربها وصية وتركت وخالفته عنه عدلت متى النفس وأن الصالحة، األعمال عىل
والتعصب والعلو الرياسة وطلب استحسانها إىل ومالت الطبيعة عىل وأقبلت موالها،
البستان. صاحب وصية خالفا اللذين واألعمى امُلقَعد أصاب ما مثل أصابها والتعدي،

اصطحبا ومقعد أعمى رجالن الهند ببالد أنه األمثال من يروي فيما ذكر حكاية:
ومسكنتهما فقرهما وشاهد البستان صاحب فرآهما إليه فماال بستانًا فعربا طريق، يف
منه وتتناوال إليه، فتأويا هذا بستاني أُدخلكما أن يف تقوالن ما لهما: وقال فرحمهما،
نؤذيك وكيف فقاال: فتفسداها. بالثمار تولعا فال آتيكما؛ مما يكفيكما ما الحاجة بحسب
وأي مقعد؟! واآلخر أعمى أحدنا الحال؛ وسوء الزمانة من ترى ما عىل ونحن بستانك يف
البستان صاحب فقال األشجار؟! رءوس عىل وهي الثمار من يشء تناول يف لنا حيلة
له: وقال بالبستان، املوكل الناطور بهما وأوىص منه. مكانًا وتبوآ املكان ذلك ادخال لهما:
فقال: شأنهما. صالح فيه يكون ما البستان هذا ثمرة من وأِْتِهما إليهما وأحِسن احفظهما
يتعهدهما والناطور مدة ذلك عىل وأقاما لشأنه البستان صاحب ومىض وطاعة. سمًعا
إنك ويحك لألعمى: يوًما امُلْقَعد فقال وحسنت، وكثرت الثمار وأينعت لهما، كفاية فيه بما
وأجناًسا الثمرات من أنواًعا البستان هذا يف التي األشجار هذه يف وإن الرجلني، صحيح
ذلك؟ تناول يف الحيلة فما شيئًا، الجيد هذا من إلينا يحمل ال الناطور وهذا الطيبات، من
وأصناف الطيبات هذه من وتُعاين ترى وإنك ذكرَت، ما إىل شوَّقتني قد األعمى: فقال
لألعمى: امُلْقَعد قال أن الروية ويعمالن يفكران يزاال فلم ذلك؟ يف الحيلة فما الثمرات،
البستان، يف بك ألطوف كتفك عىل فاحملني عنك، غاب ما أرى العني صحيح أنا ويحك
فأقطفها وتقارص وتطاول ويرسة يمنة قدمني لك قلُت طيبة مليحة ثمرة رأيت فكلما
فتشيله يقع، أن إىل بعصاك أرضبه إليه يدي وصول اعتذر وما وأطعمك، منها فآكل لك،

الناطور. غفل إذا ذلك وليكن أنت، بيدك
يف الناطور ذهب الغد كان فلما غًدا. ذلك أفعل وأنا رأيت، ما ِنعم األعمى: فقال
فيه فأفسدا البستان، به وطاف األعمى عنق امُلْقَعد فركب البستان، باب وأغلق حوائجه
جاء فلما ورقدا، موضعهما إىل رجعا ثم إليه، امُلْقَعد ووصل عليه قدرا ما اليوم ذلك
يف منها عليه غري كان وما الثمار فساد من البستان يف حدث ما عليه يَْخَف لم الناطور
الشجرة، عىل يجده فلم الناحية رؤساء بعض إىل ليهديها قطافها أراد معلومة أشجار

460



عرشة السابعة الرسالة

فقال ندري. ما له: فقاال غيبتي؟ يف أحد البستان ذلك دخل هل وسألهما: إليهما فجاء
فلما الناطور، فصدقهما نائًما. كنت وأنا امُلْقَعد: وقال أبرص. ال إني حايل ترى األعمى:
الناطور وعاد األول، فعلهما من أقبح وفعال فقاما الرسم، عىل الناطور خرج الغد كان
وأنه البستان، صاحب من املالمة فخاف باألمس، كان عما تضاعف قد الفساد ورأى
يصيب الذي من أَعلم حتى أعمل كيف فقال: تحفظها. لست أْو ثماري تبيع لعلك يقول:
لعادته، خرج قد أنه أوهمهما الغد من كان فلما البستان؟ يف ذلك يفعل ومن البستان هذا
املحظور، وارتكاب الفساد من عليه عوال قد ما إىل فقاما البستان، ببعضحيطان واسترت
فرتكهما لطيًفا، رحيًما حليًما رجًال وكان جهتهما، من الفساد أن علم الناطور رآهما فلما
وقال عليهما فأقبل مكانهما، إىل عادا أن إىل يصنعانه ما وقبيح يعمالنه ما رأى حني
والفساد العبث هذا من فعلتماه ما البستان صاحب به استحق الذي ما ويحكما! لهما:
عنق كتف يف امُلْقَعد أيها قمَت وقد إليكما نظرت إني الناطور: فقال فبُِهتَا، البستان؟! يف
رضبته إليه تصل لم وما بيدك، أخذتَه إليه وصلَت فما الشجرة، تحت بك ومىش األعمى
فال ذلك فعلنا قد له: فقاال رآهما، قد أنه كالهما تحقق ذلك منه سمعا فلما بعصاك.
الناطور وأقبل منهما فَقِبل نعاود. وال يديك عىل نتوب فإنا البستان، صاحب به تخرب
ببستان أرض ال حيث من والفواكه الثمار من تريدان ما بكل آتيكما أنا وقال: يعظهما

حلة. من إال تأكال لئال عنه نهي ما أرتكب وال به أرض وال صاحبي
أقبح، بل عليه كانا ما إىل وعادا الناطور غاب حتى وتركاه وطاعة. سمًعا فقاال:
باهلل وخوفهما ووعظهما النصيحة عليهما فأعاد فسادهما، أثر ورأى الناطور فرجع
اليوم، ذلك إليه البستان صاحب دخول فاتفق عنه، نهاهما ما وارتكبا يقبال فلم تعاىل،
البستان: صاحب فقال وامُلْقَعد، األعمى أمر من كان بما إعالمه من ا بدٍّ الناطور يجد فلم
املعيشة. عيل فيفسدا البستان يف به ويطوف األعمى ظهر امُلْقَعد يركب أن أقدر كنت قد
إنهما البستان: صاحب فقال انتهيا. فما نهيتهما وقد عمال هكذا الناطور: له فقال
امُلْقَعد يعاِقبوا أن وأعوانه عبيده أمر ثم ارتكباه. ما قبيح من فعال بما العقوبة استحقا قد
وال معتََصًما فيها يجدان ال برية إىل البستان من يخرجوهما وأن العقوبة، أشد واألعمى
من وأُخرجا ذلك بهما فُفعل والعطش، الجوع ويهلكهما الوحش يأكلهما حتى ً ملجأ

الشجرة. ذاقا ملا السالم عليهما وحواء بآدم ُفعل كما الربية يف بهما وُرمي البستان
ألنهم إال ذلك فما املثل هذا الهند حكماء رضبت إذا أنه األخ أيها فاعلم تفسريه؛
من تتمكن اآللة وبهذه الجسدانية، باآللة إال تبطش ال ألنها وذلك بامُلْقَعد؛ النفس شبهوا
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ويأتمر النفس تقوده ما حيث ينقاد أنه وذلك باألعمى؛ الجسد وشبهوا واملعصية. الطاعة
وصاحب الشهوات، من الدنيا بطيباِت والثماَر الدنيا، بداِر البستاَن وشبهوا به. تأمره ملا
بالعدل ويأمر املنافع عىل يدل هو الذي بالعقل الناطور وشبهوا تعاىل، هللا هو البستان
ما عىل ويدلها النفس ينصح وهو والعدوان، واملنكر الفحشاء عن وينهى واإلحسان
يجب. حيث من األشياء وأخذ جميًعا والدنيا الدين يف والسالمة الصالح من به لها يكون
واملالذ الطبيعية واملحاسن الجسمانية الشهوات إىل وعدلت منه النفس تقبل لم فإذا
إماتتها تكون فبذلك الدنيا، يف حاله وحسن الجسم صالح بها يكون التي الجرمانية
الدنيا، يف اكتسبته ما وقبائح البستان يف عملت ما سيئات بها وتحيط آخرتها، وخرسان
مالئكة تأتيها حتى ضاللتها، يف مرتدية مصلحتها عن غافلة الشهوات تناول ِمن وتكون
ذلك فعند واإلجبار، بالكره الدنيا دار من وتخرجها وجنوده وزبانيته الشداد الغالظ هللا
الدنيا خرست وقد آدابها، سوء من اكتسبته ما قبائح ومن سوء، من عملت ما عىل تقدم
اتقوا الذين هللا وينجي الخرب، يأتيها النفس نزع وعند املبني. الخرسان هو ذلك واآلخرة؛

يحزنون. هم وال السوء يمسهم ال بمفازتهم
املتغري املضمحل الفاني الجسد بمصاحبة وال الدنيا، بهذه تغرتَّ أال األخ أيها فاحذر
والعقل؛ الحق إىل واعدل قصرية، ومدة حقرية ولذة يسرية أيام هي وإنما الفاسد،
العليا، الدرجة بها لك يكون التي الصالحة األعمال عىل ويدالنك ربك، إىل يؤديانك فإنهما
تذوق وال الفاني، جسدك إىل تحتاج ال حيث الكرام؛ مقام يف املأوى الجنة إىل والوصول
وبمباينة األحباب بمفارقة تُبتىل وال السقم، يُجديك وال األلم، إليك يصل وال املوت،
وتكون االشتياق، كرب وال القرب ضيق وال القهر ذل وال الفقر غم يلحقك وال األصحاب،
ترى وال الزمان، وحوادث والنكبات املصائب من أمنًا األنس، وروضة القدس حظرية يف
الَكَدر من الدنيا أهل إليه يدفع وما الزمانية، النوائب من وتأمن وتُْؤثر، تحب ما إال
الحيوان، وحسد السلطان وجور الزمان ونكد والسغب، والجوع والَعنَاء والتعب والنََّصب
وما واملالعنات، واملباغضات العدوات من واملقاالت الديانات أهل بني موجود هو وما

الُحُرم. وهتك األموال وأْخذ الدماء سفك من بعض من بعضهم يستحلُّ
بعضها تعادي حيوانات أجناس ُملئت قد كدار وجدتها الدنيا أمور يف تأملت فإذا
والسنانري الكلب وعداوة والغربان البوم كعداوة الجبلة، يف مركوزة طبيعية عداوة بعًضا
يفعل وكما والكالب، السباع كغلبة بعًضا بعضها وتحسد بعض عىل بعضها تهر وهي
بالسنانري الكالب تفعل وكما أموالهم، وأخذوا عليهم َغلبوا إذا دونهم ملن والسالطني امللوك
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دور من تأكله ما عىل لها حسًدا عليها؛ وَقَدرت إليها وصلت إذا الصورة يف تخالفها التي
إياها. وإكرامهم لها الناس ومحبة فيها، هي التي والرفاهة الدعة ومن الناس،

لهم يتمنون األغنياءِ؛ أعداءُ والفقراءُ األخياِر أعداءُ األرشاُر وأهِلها؛ الدنيا أمور فهكذا
املختلفة الرشائع أهل وكذلك ونهبوه. أخذوه أموالهم من يشء عىل قدموا وإذا املصائب،
والجربية والروافض النواصب يفعل كما بعًضا، بعضهم ويلعن بعًضا بعضهم يقتل
والسمعية، العينية مثل العربانية امللة يف وكذلك ذلك، وغري واألشاعرة والخوارج والقدرية
امللة يف وكذلك الخالف، من بينهما وما واليعقوبية كالنسطورية الرسيانية امللة ويف
كل عىل ويثقل بعض، من بعضهم يستوحش اللغات؛ يف املختلفني تجد وكذلك الصابئية،

فيه. وتَفكََّر َله تَأمَّ من عىل يخفى ال وهذا لغة، من يألفه لم ما منهم واحد
من تُِزيل وال املتعاديات بني يَُؤلِّف وال الديانات أهل بني يُْصلح ال أنه اعلم ثم
التقوى، كلمة عىل يجمعهم الذي بالحق املعرفُة إال الطبيعية واألحقاد العداوات النفوس
ُكنْتُْم إِذْ َعَليُْكْم ِهللا ِنْعَمَة ﴿َواذُْكُروا وتعاىل: سبحانه قال كما تعاىل هللا سبيل إىل ويدعوهم
السالم: عليه لرسوله تعاىل وقال إِْخَوانًا﴾، ِبنِْعَمِتِه َفأَْصبَْحتُْم ُقلُوِبُكْم بنَْيَ َفأَلََّف أَْعَداءً
تعاىل: وقال بَيْنَُهْم﴾، أَلََّف هللاَ َوَلِكنَّ ُقلُوِبِهْم بنَْيَ أَلَّْفَت َما َجِميًعا اْألَْرِض ِيف َما أَنَْفْقَت ﴿َلْو
تعاىل: وقال إَِليِْهْم﴾، َهاَجَر َمْن ﴿يُِحبُّوَن تعاىل: وقال ُمتََقاِبلنَِي﴾، ٍر ُرسُ َعَىل ﴿إِْخَوانًا
معاديًة نفسه رأى فمن اتَّبََعِني﴾ َوَمِن أَنَا بَِصريٍَة َعَىل ِهللا إَِىل أَْدُعو َسِبيِيل َهِذِه ﴿ُقْل
لبَّه. الهداية تخالط ولم قلبه، يف الحق يزدرع ال فهو عليها، حنق الطوائف من ِلطائفٍة

منهللا هما والرشيعة الدين أن يف فصل (18)

هللا من هما قومه إىل السالم عليه املبعوث النبي أزمان يف والرشيعة الدين أن اعلم ثم
زمانه يف املؤمنني رأْي ويكون عداوة، وال تباُغض وال اختالف فيهما يكون وال تعاىل،
مطمئنني ويكونون كدورة، تشوبها ال خالصة لبعض بعضهم محبة وتكون واحًدا، رأيًا
منهم لعداوة ال الكفار مجاهدتهم وإنما الكافرين. ومجاَهدة الدنيا إقامة عىل مساعدين
ويقنعوا ونهبهم، كيدهم من البال فارغي املسلمون ليكون الحق إىل لريدوهم بل للكفار،
يف يطلبوهم ولم تركوهم إن يأمنوهم ال ألنهم الدِّين؛ يقبلوا لم إن بالجزية الكفار من
قتالهم سبب فهذا َغَزت، تُْغَز لم إن الروم إن املثل يف قيل فقد بالجزية، األوقات بعض
وبالرغم الديار. وخراب النفوس وإتالف الدماء سفك يف رغبة لهم فليس وإال الكفار،
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األرشار فعل من الفعل هذا ظاهر ألن أعلمتك؛ ملا رضورة أبدانهم عىل ذلك يجري منهم
رحمة. وال لهم رأفة ال الذين

إليهم أرسل املرشكني قتال أراد إذا — وآله عليه هللا صىل — هللا رسول كان ولذلك
كما الحق، من معه ما إىل ويدعوهم فيه، هم ما فساد لهم ويبنيِّ ويحذرهم ينذرهم من
ِهَي ِبالَِّتي َوَجاِدْلُهْم اْلَحَسنَِة َواْلَمْوِعَظِة ِباْلِحْكَمِة َربَِّك َسِبيِل إَِىل ﴿ادُْع بقوله: تعاىل هللا أمر
معروًفا. قوًال لهم وُقل سديًدا، قوًال لهم وقولوا تعاىل: فقال باملالطفة، وأمره أَْحَسُن﴾،

﴿َفُقوَال فرعون: إىل السالم عليهما وهارون هو أرسله ملَّا السالم عليه ملوىس وقال
واستكربوا أبَْوا فلما ذلك، السالم عليه النبي ففعل يَْخَىش﴾ أَْو يَتَذَكَُّر َلَعلَُّه َليِّنًا َقْوًال َلُه
تجري أن بعد الجزية بذل عىل أمرهم الكتاب، أهل من وكانوا ِبِدينك نرىض ال وقالوا
عىل بغلبتهم أنفسهم يحدثوا لئال لهم إذالًال ليكون عنا؛ أذيتهم وا ويكفُّ أحكامنا عليهم
وأََمر بقتالهم أََمرهم ذلك فعند الجزية أَبَُوا فإن واملذلة، كالغمغمة ذلك ويكون املؤمنني،
عليه يعرضوا حتى أسريًا يقتلوا أالَّ بهم ظفروا وإذا يبدءوهم، حتى يبدءوا أال أصحابه

ُقتل. أبى فإن الجزية، أُْلِزَم أبى فإن واإلسالم، الدين
وال كبريًا شيًخا يقتلوا أال أمرهم أوزارها، الحرب وَوضعت الكفر دار ملكوا وإذا
وال مطرانًا وال شماًسا وال قسيًسا وال راهبًا وال يقاِتلوا، أن إال امرأة، وال صغريًا صبيٍّا

عليهم. ورحمة بهم رأفة ذلك كل والكنائس؛ الِبيَع خدم من يكون من وال جاثليًقا
النَِّبيُّ أَيَُّها ﴿يَا تعاىل: هللا فقال بجهاده، أمر العداوة وناصب واستكرب أبى فمن

َعَليِْهْم﴾. َواْغلُْظ َواْلُمنَاِفِقنَي اَر اْلُكفَّ َجاِهِد
وتذكارهم إنذارهم بعد إال بقتالهم يأمره لم إنه الرأفة! هذه إىل األخ أيها ترى أال
قال كما تبديًال هللا لسنة تجد ولن قبل من خلوا الذين يف هللا سنة وذلك بهم، واملالطفة
وآيات نَِذير، فيها َخَال إالَّ ة أُمَّ ِمْن ما وقال: ُرُسِلنَا﴾، ِمْن َقبَْلَك أَْرَسْلنَا َقْد َمْن ﴿ُسنََّة تعاىل:

املعنى. هذا يف القرآن يف كثرية
ال والحرب قائمة، بينها العداوة فإن واملذاهب، اآلراء يف واقًعا الخالف هذا دام فما
وبطالن مذهبه صحة عىل وقياسه برأيه والدليل الحجة يقيم واحد كل ألن نارها؛ تنطفي
وتعجيل نفسه لرىض ويسخطهما ورسوله تعاىل هللا عىل يَكذب أن يبايل وال غريه، مذهب

منفعته.
نعمة له َمن مدينته سكان بعض أو رعيته أحد يف رأى إذا الذي السلطان وكذلك
الغرض ذلك ويأخذ به يوقع حتى الحجج عليها وطلبه عليها، وحسده فيها رغب حال
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متحريًا مسكينًا فقريًا ويجعله البائس ذلك من تعاىل هللا ملكه ما جنب يف الحقري اليسري
فقتله. وسعه يف ليس بما وطالبه الرضب عليه مد وربما ا، مغتمٍّ

يزال وال عليها، حسده حسنة جارية أو نظيفة امرأة له رجًال أن علم إذا وكذلك
يف ادعائها إىل إفسادها عن عدل وإالَّ مراده له صح فإن عليه، يفسدها أن إىل يتحيل
بينهما ويفرق الرش زوجها وبني بينها يطرح أن إىل ذلك يف يراسلها يزال وال التزوج،
قدمه كيف حنان بن أوريا بامرأة السالم عليه النبي داود عن ُحكي كما لنفسه، ويأخذها

بامرأته. وتزوج قتل حتى التابوت أمام
الغالب، والحسد الهواء ذلك يف األصل وكان سليمان، أم املرأة تلك أن ذكروا وأيًضا
علم وقد ملسو هيلع هللا ىلص هللا برسول — جهل بأبي املعروف — هشام بن حكيم فعله ما ومثل
كذلك املبعوَث. النبيَّ كان لو أنه وودَّ الحسد، فعله عىل حمله ولكن ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أنه
وناصبوه ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول خالفوا الذين املطلب عبد وبني قريش من وجماعة لهب أبو

والبغضاء. العداوة
األمم تزل ولم املاضية، واألدوار الخالية األيام يف السالفة األمم أحوال جرت وهكذا

ذكرنا. التي الصفة هذه عىل

فصل

القراء كاختالف منه فاملحمود ومذموم؛ محمود قسمني: ينقسم االختالف أن اعلم ثم
يِزيلوا ولم املعاني يف يختلفوا لم إذا رواياتهم، يف الفقهاء اختالف من مجراه جرى وما
بأن لهم بنيَّ املخرب صدق عىل اعتمادهم مع تبديًال يبدلوها ولم مواضعها من األلفاظ

الرشيعة. صاحب من ذلك
بعًضا بعضها يخالف من العرب يف ألن منفعة؛ اختالفهم كان ذلك لهم صح وإذا

العربية. اللغة من كثري يف
ظهر الخالف زال فإذا واآلراء، املذاهب يف منه كان ما فهو املذموم االختالف وأما
واحًدا الدين ويكون اللغات، جميع عىل العربية واللغة األديان، جميع عىل اإلسالم دين
ُكلِِّه يِن الدِّ َعَىل ِليُْظِهَرُه اْلَحقِّ َوِديِن ِباْلُهَدى َرُسوَلُه أَْرَسَل الَِّذي ﴿ُهَو تعاىل: هللا قال كما
اللغات سائر عىل ولغته األديان جميع ملسو هيلع هللا ىلصعىل النبي دين وإظهار ُكوَن﴾. اْلُمْرشِ َكِرَه َوَلْو
أحد يقدر ال وأنه أحكمه، كتاب وأرشف تعاىل هللا أنزله قرآن أكرم القرآن أن أجل من
لغة إىل العربية اللغة من به هو عما يحيله أن — لغاتهم يف اختالفهم عىل — األمم من
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وهذا واإليجاز، االختصار من به هو ما عىل لغة إىل البتة ينقل أن يمكن ال ألنه غريها؛
املحقني املجاهدين بمجاهدة إال واحدة كلمة عىل الناس اجتماع يكون وال به، خفاء ال
عن والناهون له، فاعلني باملعروف آمرين الناموس يف الخادمون يكون وأن الباطل، ألهل
الزمان ذلك هللا يبلغنا أن وأرجو الئم، لومة هللا يف تأخذهم ال الذين عنه، منتهني املنكر

يسري. عليه إنه
ملَّا الدنيا من السالم عليه النبي خروج بعد الرشيعة يف الخالف وقع إنما أنه اعلم ثم
من جرى ما جرى أن إىل كان ما منهم وكان واملنزلة، الرياسة لطلب بينهم فيما تنازعوا
وما بكربالء، زياد ابن فعله وما الوحي، وإهباط الرسالة بيت آل وقتل النبوة، حرمة هتك
بعضهم قتل من الهاشمية والعصبة املحمدية الرشيعة أهل شملت التي الفتنة من كان

بعًضا.
وقدره، هللا بقضاء إال كله ذلك يجِر لم قوم فقال واملذاهب، اآلراء كثرت فلذلك
عملوا، فيما نفوسهم براءة بذلك القائلون قصد إنما لكن قالوا كما األمر إن ولعمري
كذلك ذلك كان وإذا أراده، فقد علمه إذا وأنه ربهم، َعِلَمه ما عىل ذلك فعلوا إنما فإنهم

وبال. وال لوم وال وزر وال لهم ذنب فال

فصل

هذا يستخرج وإنما الفاحشة، وارتكاب املعصية فعل عىل اإلنسان يجرِّئ الرأي هذا إن
وانترشت ظهرت إذا ذنوبهم أن علموا ملا الذنوب من الكبائر أصحاب الناس يف الرأي
جرى فإذا وشتمهم، وسبهم لعنهم يكثر دولهم، وانقراض أيامهم ذهاب بعد العالم، يف
هذا يسمع ملن ويقول عنهم، ذلك فيذب منهم، الرأي هذا يحفظ َمن العالم يف كان ذلك
حكمه ما وإن عليهم، وحكمه وقدره هللا بقضاء كان إنما يشء كل فإن «أمسْك، منه:
وأفعالهم ذكرهم من سمع ملا تسكينًا هذا فيكون دفعه»، عىل أحد يقدر ال تعاىل هللا
ما أن خصوًصا، والنساء الناس، لجهال فوسوسوا أفعالهم، من أتوه ما وقبائح وأعمالهم
وأقدموا مذهبًا، االعتقاد هذا فجعلوا دفعه، يمكنهم ال به عليهم محكوم هو إنما يفعلونه
إنما فيقول قدري»، كافر «أنت له: قيل قولهم، واحد َردَّ وإن الحجة، بهذه املعايص عىل
يطلبوا ولم والقدر، القضاء ما يعلموا ولم منه، يحرتز أن يمكن وقدره تعاىل هللا قضاء
مذهب هو انتهينا حيث وإىل الكثري، واعتاده الصغري، ذلك عىل ونشأ أهله. من علمه
هذا يف ذكره أوجبه ما بحسب هذا ذكرت وإنما متميز، أنه عنده من وبعض العوام أكثر

الفصل.
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يَْحُسُدوَن ﴿أَْم تعاىل: هللا قال كما الحسد، والدين الدنيا يف العداوة أصل أن اعلم ثم
فالحسد َحَسَد﴾، إِذَا َحاِسٍد َرشِّ ﴿َوِمْن تعاىل: وقال َفْضِلِه﴾، ِمْن هللاُ آتَاُهُم َما َعَىل النَّاَس
والجور والظلم والتعدي والغضب والحقد البغضاء ويورث الفتن ويوقع الديار يخرب
اتخذ إذا وذلك واملذاهب، اآلراء اختالف يف األسباب أكرب من أيًضا وهو ذلك، شاكل وما
فيحسده جنسه أبناء من آَخر فرياه عنده، فيما ورغبوا إليه الناس وماَل مذهبًا رجل
أورده، ما به يفسد ما والكالم الحجج من له ينحت أن إىل رأيه، ويعمل فكره ويجيل
سبب يكون فهذا ووضعه، أصله يف ويلغط فساده يف ويسعى عليه يطعن يزال وال
عليه أنزل الذي الرشيعة صاحب صدق عىل اعتمادهم مع املذاهب وتكثر االختالف،

القرآن.
يخالف ممن كثريًا العرب يف ألن منفعة؛ اختالفهم يف كان لهم، ذلك صح وإذا
تهم عما واإلفصاح الكل إفهام تعاىل هللا أراد وإنما العربية، اللغة من كثري يف بعضهم

والدنيا. الدين أمر من إليه الحاجة
غريهم فأما بلسانه، ويكلمه ويكلفه بلغته أمته من السائل يجيب ملسو هيلع هللا ىلص النبي وكان
عليهم ل وسهَّ وأرشدهم وعلَّمهم فيهم وأقام إليهم بعث وإنما بكالمهم، ملسو هيلع هللا ىلص يكلمهم فإنه
بلسان القرآن وتعلموا الدين فهموا حتى باملالطفة وأخذهم املعاني لهم ورضب األلفاظ،
ولذلك التلقني؛ متقن الحفظ صحيح كان إذا يبدله وال يغريه وال فيه يخطئ ال فصيح،
يقال تعاىل، هللا إىل واالبتهال والدعاء واإلحرام التلبية من الحج ويف الصالة يف يقال ما

ذلك. سوى ما يفهم وال فيه
عىل واعتمدت بعده، من واختلفت نبيًها، وصية تركت إذا األمة مثل أن اعلم ثم
الرسول من معرفة بغري خليفة بينها فيما وتنصب ملًكا، عليها تملِّك أن وأرادت رأيها،
نص غري من ألمورها وصالًحا لها منفعة اجتماعها يف ورأت إرشاد، وال منه وصية وال
الغربان إن الهند أمثال يف قيل فيما والبزاة الغربان َمثل يذكر كما فَمثلها إشارة؛ وال
واختلفوا مات الغراب ذلك وإن محسنًا، وإليهم رحيًما بهم وكان منهم، ملك عليهم كان

العداوة. بينهم تقع أن وخافوا وتحاسدوا بعده، من عليهم يملِّكونه َمن جهة من
الفضل وأهل العلماء ونجمع الرأي يف نجتهد حتى تعالوا لبعض: بعضهم فقال
ملًكا يكون أن ينبغي وفيمن األمر، لهذا يصلح فيمن للمشاورة مجلًسا ونعقد فينا،
مخافة فينا؛ كان الذي املِلك أهل من بأحد نرىض ال وقالوا: وتشاوروا فاجتمعوا علينا.
كنا وإذ العذاب، سوء فيسومنا وأقاربه، أبيه من وارثًا ناله إنما امُللك أن ويظن يعتقد أن

عليه. واإلحسان عليه املنة أصحاب نحن كنا نقيمه َمن إقامة نتوىل نحن
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صاحب فإن والدين؛ الورع بأهل فعليكم هذا، عىل األمر كان وإذا أحدهم: قال
الدنيا. يف يرغب وال الدنيوية األمور عىل يهجم يكاد ال والدين الورع

إن فإنكم صفته، هذه َمن واطلبوا طوفوا لهم: فقال بذلك؟ لنا كيف له: فقالوا
الصيد، عن قوته وضعفت وخرف كرب قد باز منهم بالقرب وكان قدموه. به تظفروا
وما الغربان خرب فبََلَغه القوة، وتعذر املعيشة، قلة من ريشه وتناثر جسمه وانحل
ويظهر والتسبيح التهليل يكثر وأقبل عليه، ممرهم حيث إىل وكره من فربز عليه، أجمعوا
فلما إليها، يميش وال بها يولع فال رأسه عىل تطري الطيور فأقبلت والتورع، التخضع
إىل بعضهم فاجتمع وديانة، صالًحا ذلك يفعل أنه ظنوا الحال تلك عىل الغربان رأته
والزهد، الديانة من عليه هو وما البازي هذا مثل الطيور جماعة يف نرى ما وقالوا: بعض
من وأراهم ذلك من فانقبض عليه، عزموا بما وأخربوه إليه فأتوا علينا. نولِّه بنا فهلموا
وملًكا فيهم خليفة فصار منهم، َقِبل حتى به يزالوا فلم عليه، عزموا فيما الزهادة نفسه

بكم! وقع وقد إال أراه وما البالء من تحذرون كنتم نفسه: يف فقال عليهم،
األجرة من له ويجعلون الرزق من يأتونه كانوا بما عليهم وقوي منهم تمكن فلما
من عدة يوم كل يخرج أقبل صحته، إليه وعادت ريشه ونبت جسمه قوي ذلك، عىل
فيها فأقام أجسادها، من ذلك سوى ما ويطرح أدمغتها ويأكل عيونها فيخرج الغربان
وأعظم منه أشد فكان عليهم، فملَّكه جنسه، أبناء بعض عىل اعتمد وفاته دنت فلما مدة،
أخطأنا. وقد بأنفسنا صنعنا ما بئس لبعض: بعضها الغربان فقالت رزية، وأكرب بلية

واملنازعة. الخلف سبب ذلك وكان الندامة، تنفعهم لم حيث من فندموا
اإلشارات، هذه تغفل وال مىض، َمن أحوال يف به واعترب املثل هذا يف األخ أيها فتفكْر
بهالكهم فتهلك الخالف، أهل فيه دخل فيما والدخول والعداوة املخالفة وإظهار وإياك
ما هنا ها نذكر ونحن الوقت، ذلك يف الحمام وافق حيث العقعق؛ أصاب ما ويصيبك

بينهما. جرى

فصل

وقال عقعق، فرآها الرعي، لطلب الهواء يف تطري كانت الربي الحمام من جماعة إن يقال
يف فصار معاش. به يكون موضع إىل تميض فلعلها معها؟! أكون ال يل ما نفسه: يف
شباكه فنصب صياد، إليه سبق وكان األرض، من مراح أقبح موضع إىل وانتهوا جملتها
بعضه الحمام فقال يُرى، ال موضع يف وكمن كثرية حبوبًا فيها وطرح فخاخه ودفن
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وتنازعت واختلفت املوضع. هذا يف ننزل بل بعضها: وقال مكان. إىل نميض بعض: إىل
ورأت األرض تلك إىل تقطعت حتى ذلك تزل ولم وتحاربت تضاربت حتى بينها فيما
فيها فهبطن شباكه، عليها الصياد فأطبق التقاطها، عىل الجماعة فأقبلت الحبوب، تلك

جميًعا. الحمامات مع العقعق وهلك آخرها عن وأهلكها الصياد فأخذها جميًعا،
وابعد فاخرج فيه وأنت جرى وإن والخالف، املنازعة فيه تكون الذي واملكان وإياك
أصاب ما أصابك ذلك فعلت إن فإنك دونك؛ هو من عىل والتعدي والظلم وإياك عنه.

أرزاقها. وقطع قتلها وأراد وغصبها الثعالب عىل جار الذي الذئب

فصل

ففرحت ميتًا جمًال فرأت تأكل ما طلب يف خرجت ثعالب أن الهند أمثال يف قيل وقد
ولن بعًضا، بعضنا يرضب أن نتخوف ولكنا دهًرا، به نعيش ما وجدنا قد وقلن: به،
منا؛ أقوى هو َمن الرزق هذا قسمة يف علينا ر نؤمِّ أن ويجب ضعيفنا، يغلب قوينا ندع

بذلك. فرضوا منا. كالواحد قسمة لنفسه ويأخذ حقه منا واحد كل ليعطي
أمني، قوي وهو جاءنا قد ذئب هذا فقلن: ذئب، بالثعالب مر إذ كذلك هم فبينما
لنا وهو عليه، ذلك يف عولنا وقد إلينا، محسنًا وكان األزمان، بعض يف ملًكا أبوه وكان
وقال كثرية، مراودات بعد إليه فأجابهم أرادوه، ما عليه وعرضوا ذلك يف فخاطبوه ريض.
بالعدل، بينهم ذلك بعض اليوم ذلك يف م وقسَّ أمرهم وتوىل تحبون. كما ستجدون لهم:
الثعالب هذه عىل الجمل هذا قسمة يف إن فقال: نفسه يف الذئب تَفكَّر الليل كان فلما
وهذا قدرة، لهم وليس قوة ذو ألني ذلك أفعل أن يل ينبغي وما رأْي، وسخافة عجًزا
يقسم وهللا إياه؟ إطعامها إىل يدعوني الذي فما دونهم، به وخصني إيلَّ هللا ساقه رزق

لنفيس. أدخره وأنا غريه لهم
نصف إليها فدفع عليه، فاجتمعت الثعالب جماعة الجوع أصاب الغد من كان فلما
َلُكنَّ رزق فال هذا يومكنَّ بعد إىل تُعْدن ال وقال: باألمس، فعل كما بينها فقسمه الجمل
يف وقعت أنها الثعالب علمت ذلك فعند مكروه. مني عليكنَّ جرى عاودتنَّ وإن عندي،
والتعدي ُظْلمنا يريد ونراه فاجر، خبيث هذا صاحبنا إن لبعض: بعضها فقال بلية،
بأرزاقنا. الفوز يف طمع وقد عليه، يقوى َمن فينا ليس أنه علم وقد قوة، ذو ألنه علينا
قسم منه شبع إذا ولعله الرض، من فيه كان ما ذلك عىل حمله أنما لعله بعضهم: وقال
خلق إىل يرجع الساعة وتلك عظيمة، الجمل جثة فإن يشبع؛ اليوم هذا ويف علينا، الباقي
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معاودته من لنا بُدَّ وال جائع، عند ضيافة وال لضعيف مروءة ال املثل يف قيل فقد الكرام؛
ومخاطبته.

علينا أمريًا جعلناك إنا جعدة أبا يا وقلن: الثعالب جماعة أتاه الغداة من كان فلما
بيننا عدلت يوم أول ويف عدلك، ذلك فعلنا يف ورجونا بعًضا، بعضنا يظلم ال حتى وواليًا
يف دفعت مما النصف إلينا فدفعت أمس أتيناك ثم مروءتك، يف وأطمعتنا واليتك أول يف
فانرصفنا علينا القول وأغلظت واحدة، دفعة عندك لنا مما باليأس وأتبعته األول، اليوم
أصابنا وقد ضعاف ونحن ظلمنا تقصد وال بك ظننا عند فكْن خريًا، بك ظننَّا وقد عنك،
وتصدق منه وأطعْمنا يكفيك ما منه فكْل الرزق، هذا تعاىل هللا رزقنا وقد الشديد، الجوع
يف وزاد وردها عليها فأبى املحسنني. أجر يضيع وال املتصدقني يجزي هللا إن علينا،

عنده. لها خري كل ِمن َّسها ويأ لها الغلظ
فاجتمعت الجائع، الغادر هذا أمر يف نعمل كيف وقلن اجتمعن حيلة تجد لم فلما
وأن كلها، السباع ملك وهو منه أقوى هو إذ األسد؛ إىل أمرهن يرفعن أن عىل آراؤهن
ثم إهالكه، عىل جعًال الجمل له وجعلن آخرها، إىل أولها من قصتهن عليه يقصصن
الفضل وله وعد كما ربه من رزقه طلب يف ذلك بعد الثعالب هذه من واحد كل يذهب
الذئب، من وتظلمت القصة عليه ت وقصَّ األسد عند وحرضت ذلك عىل فاجتمعت علينا.
الجمل جثة عىل بارًكا ووجدوه فأتوه يديه، بني تسري أن وأمرها منه األسد فاغتاظ
الثعالب عىل الجمل جثة وردَّ ومزقه، قطعة قطعة فقطعه عليه األسد فقبض يأكلها،

طامة. وفوقها إال طامة من ما قيل ولذلك وبينهن؛ بينه وخىلَّ

العمر قصري الجائر السلطان أن يف فصل

كل وُمهلك عنيد، جبار كل قاصم هللا ألن العمر؛ قصري الجائر السلطان أن اعلم ثم
بعض يف يقول — قدرته جلت — فإنه الظالم، من املظلوم منصف وهو ومعتد، مارد
من اسًما عليك وألقيت أريض، يف خليفتي جعلتك إنما السلطان أيها املنزلة: الكتب
الظالم، من املظلوم لتنصف بالدي؛ يف يديك وبسطت عبادي، رقاب وملَّكتك أسمائي،
ورصت عبادي، من واملساكني خلقي من الضعفاء عىل وتعديت الظالم أنت كنت فإذا
ثم منك، الحق آخذ وأنا السالطني، وسلطان امللوك ملك فأنا املظلومون، وهم الظالم أنت

األليم. العذاب يف وتخليدك إهالكك يف للمهلكني آذَُن
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الطيبات من فيها بما واغرترت ومالذِّها، الدنيا شهوات عىل أقبلت إن أنك اعلم ثم
أن يوشك املعاد؛ دار يف ونجاح صالح فيه لك عما بها واشتغلت املرئيات، ومحاسن
وعليه جبال من ينحدر جرار نهر يف يسلكه كان طريق يف اجتاز رجًال أصاب ما يؤتيك

الناس. عليه يعرب جرس
نظر إذ كذلك هو فبينا املاء، جريان إىل ينظر وقف الجرس ظهر عىل صار ملا وإنه
هذا يومي يف أنرصف ما نفسه: يف فقال السمك، أجناس أحسن من كبرية سمكة إىل
أكلة منها وآكل وأوالدي أهيل عليها وأجمع فأشويها السمكة هذه من بأحسن بيتي إىل
ورام شهوته قويت ثم السمكة. وبني بيني يَُحول أن املاء جريان من أخىش ولكن طيبة،
وغاص بنفسه ورمى ثيابه فنزع أخذها، يف طبيعته وقويت يراها، بحيث السمكة مقام
السباحة عن واشتغل بها بظفره وفرح يديه، بإحدى السمكة عىل قبض أن إىل وراءها
نزل الذي املوضع عن فزحزحه جريانه لشدة املاء فغلبه منه، السمكة تفلت أن مخافة
حاله ذلك يزل فلم بنفسه، وينجو يفلتها أن السمكة عىل وشح الهلكة، عىل وأرشف منه
وهدة إىل ينصب عظيم جرف إىل املاء حدره حتى السمكة، مع بنفسه الخالص يروم وهو
يف تفعل ما فقال: املوضع، ذلك يسكن وكان النهر عامر فأتاه به، فغاص األرض تحت

وهلك؟ غرق إال أحد فيه يقع ال الذي املكان هذا
والسالمة النجاة فيها التي الالئحة واملحجة الواضح الطريق تركت الذي أنا فقال:
يدك يف ما خليت هال له: فقال حقرية. وشهوة يسرية لذة أجل من املهلكة هذه يف ووقعت
فقال: نفيس. به حدثت كنت بما والفوز السالمة يف مني الطمع فقال: بنفسك؟ ونجوت
تفكرت فإذا فغرقه. رأسه عىل يده فوضع بالغرق. منك أوىل أحًدا أرى وما جاهل إنك
ذكرى ذلك كان — هللا أيدهم — إخواننا عىل وقرأت واإلشارات، األمثال هذه يف أخي يا
إخواننا، من أحد وال القصة هذه عليه تنطبق ممن تكون أن باهلل ونعوذ وقومك، لك
اْلُمْؤِمِننَي﴾. تَنَْفُع الذِّْكَرى َفِإنَّ ﴿َوذَكِّْر لرسوله: يقول حيث تعاىل هللا لقول اتباًعا ولكن

فصل

كان قد له ولًدا أحرض قد مسلًما، وكان وفاته، دنت ملا الهند ملوك بعض أن ُحكي وقد
من شيئًا وعرَّفه الحكمة من شيئًا علمه وقد سواه، ولد له يكن ولم بعده، للُملك أهًال

امللك. سياسة
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له: فقال

بعرش دنياك أمر يف ومراقبته وخشيته وطاعته هللا بتقوى أوصيك بني يا
إليه واالبتهال بالتوحيد اإلقرار وأَوالها أولها اآلخرة: يف بها تنتفع خصال
والقبول وتصديقهم برسله اإلقرار والثانية والنهار. بالليل والترضع بالدعاء
حفظ والرابعة عليهم. عنده من املنزلة بالكتب التصديق والثالثة منهم.
ترك والسادسة الفخر. وترك هلل التواضع والخامسة الناس. وسياسة الناموس
هللا كان وَمن خصمه، تعاىل هللا كان هللا عباد ظلم َمن فإن والجور؛ الظلم
معهن واالجتماع النساء مخالطة تْرك والسابعة محالة. ال مخذول فهو خصمه
والثامنة إليهن. أصغوا إذا الرجال عقول تفسد فإنها قولهن؛ إىل واإلصغاء
عىل سلَّط فمن الباطن؛ هللا خليفة والعقُل العقل، عدو فإنه املسكر؛ رشب ترك
العقل ذهب فإذا عليه، عدوه بدخول عقله وذهب هللا ره دمَّ عدوَّه هللا خليفة
كان الخصال هذه عدم وَمن مراقبة، وال حياء وال مروءة وال علم وال دين فال
عىل والتفضل النفس وسماحة والسخاء الكرم والتاسعة ا. عامٍّ صالًحا موته
القول صدق والعارشة صاحبه. يرشف ُخلُق فإنه عدو؛ أم صديق الناس سائر

والفاجر. الَرب إىل األمانة وأداء
والرب الخري بها وترى دنياك يف تنفعك أخرى خصال بعرش بني يا وعليك
صدق وثالثها األدب. حسن وثانيها الخلق. حسن أولها الرزق: وزيادة والربكة
الرجال اصطناع وخامسها القدرة. عند العفو ورابعها بالعهد. والوفاء الوعد
عدو لك كان وإن عدو، لك يكون أال عىل تحرص أن وسادسها الحسد. وترك
ناصيته. من ويمكِّنك مئونته يكفيك هللا فإن له؛ عقوبتَك إليه إحسانُك فيكون
يقربك ما إال تفعل وأال عندك، هللا وديعة من لديك فيما التفريط ترك وسابعها
عىل دنياك تْؤثر أال وتاسعها لشهواتك. غالبة مروءتك تكون أن وثامنها إليه.
عز هللا إن يقال فإنه الدنيا؛ آتاك ذلك منك علم إذا سبحانه هللا فإن آخرتك؛
فاخدميه. خدمني ومن فاستخدميه، خدمك َمن دنيا يا الدنيا: إىل أوحى وجل
به. تعاىل هللا يشغلك بما إال تشتغل وأال يعنيك، ال فيما النظر ترك وعارشها
بها ويثبت ملكك بها تعاىل هللا يصلح أخرى خصال بعرش بني يا وعليك
من يشء عنك يغيب ال حتى مملكتك ألهل متفقًدا تكون أن أولها سلطانك:
أن والثانية أعمالهم. بجميع محيًطا علمك يكون بل وكبريهم، صغريهم أمور
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شامًال عدلك يكون أن والثالثة عمله. قدر عىل رعيتك من واحد كل تقابل
يف وجهالهم علمائهم بني تسوِّي أال والخامسة عليهم. تجور أال والرابعة لهم.
وإياك واألحرار، األخيار ِقبلك ِمن عليهم تويل أن والسادسة واملنزلة. العطية

الزنى. وأوالد والسوقة العبيد عليهم تويل أن
وإن السلطان، َعَدَل قيل عدلوا إن منسوبة؛ إليك والتك أعمال أن اعلم ثم
واملشورة الرأي أصحاب من تستعمل أال والسابعة السلطان. جار قيل جاروا
ك غشَّ مرة أول يف نصحك وإن ينصحك، ال فإنه دينك؛ يف لك مخالف هو َمن
والدنيا الدين يف درجة زمانك أهل أرفع وزيرك يكون أن والثامنة أخرى. يف
ال ومن له، فرع فال له أصل ال َمن إن قيل فقد األخيار؛ من ويكون جميًعا،
إنصاف والتاسعة بها. أوىل فالنار لها ثمرة ال شجرة وكل له، ثمرة ال له فرع
الحق رد والعارشة الضعيف. عىل التعدي من القوي ومنْع الظالم، من املظلوم
كمال لك رجوُت الثالثون الخصال هذه لك كملت فإذا لهم. واالنتصار أهله إىل
عادًال، ملًكا تكون أن واستوجبت والسلطان، وامُللك والدنيا الدين يف األمور

إليه. واملنقلب املعاد يف العاقبة وحسن تعاىل هللا من الحظوة بذلك فتنال

كيف ولده عىل العادل امللك هذا شفقة وانظر وتدبْرها، الوصية هذه األخ أيها فتأمل
النبي وعىل تالمذته، يويص أن الحكيم عىل يجب فهكذا لنفسه، يرىض كان ما له ريض
امللُك هذا أوىص مما وكان بعده، من وخالفته ملقامه فيهم يخلفه ومن أمته ينصح أن

الفصل. هذا يف ذكره يأتي ما رعيتَه

فصل

مملكته أهل علماء جمع بعده، للُملك له أهَّ الذي ولده وصية من فرغ ملا إنه ويقال
فقال: وأسبابه، أصحابه هم الذين والرتب، املنازل أهل من فيهم والرشف الفضل وأويل
ومطيعني نصحاء يل كنتم قد وبطانتي، ي رسِّ وأهل أمري والة كانوا الذين العلماء أيها
عيلَّ الثناء وُحسن ودعائي بشكري ألسنتكم وكانت صادقة، بنية يل طاعتكم وحسنت
فكونوا محسنًا، جماعتكم وإىل مشفًقا وعليكم عارًفا، كم ولَِحقِّ مكرًما لكم وكنت ناطقة،

لكم. كنت ما مثل لكم يُكن يل كنتم ما مثل الغالم لهذا
والخالف وإياكم والتكم، وأطيعوا بينكم ذات وأصلحوا هللا اتقوا لجمعهم: قال ثم
ذلك ترك يف فإن ومذاهبكم؛ وآرائكم أديانكم يف واملجادلة واملنازعة والعداوة والنفاق
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فيكم يطمع وال بالدكم، عن ودفاًعا لقلوبكم ودعة شملكم وجْمع وألنفسكم لكم صالًحا
لكم، رش هو ما به واستبدلتم لكم خري هو ما تركتم وإن ذلك، عىل دمتم ما عدوكم
وأنفسكم، أموالكم ذلك يف نفقتكم وتكون بالدكم، وتخرب عدوكم فيكم يطمع ذلك فعند
تتالعنوا وال املذاهب يف تتعادوا وال أبيكم، بكرة عن فتهلكوا بذلك قوة لكم يكون ال وربما
عليها أقبل ملن بركة الخالف وترك الكلمة اجتماع يف أن واعلموا أبيكم، بكرة عن فتهلكوا
جنسهما من إليهما وضم ضعيفني وكانا جمعا إذا القضيبني فإن إليها؛ اْلتجأ ملن وحصنًا
سعي، بأهون كرست فرقت وإذا كرسها، يعرس فإنه قبضة تكون حتى عديدة أضعاف
وبينكم، بيني الذي الغالم هذا أمر يف به وصيتكم وما عليه عاهدتموني الذي علمتم وقد
الناكث، من حاًال بأسوأ عليه املنكوث فليس له، العهد ونقض عليه والتغيري فإياكم
ما فيه له وتمموا لكم، هللا يِق َله وُقو لكم، هللا يُوِف له وأوفوا والطاعة بالسمع فعليكم

ملككم. هو فهذا يديه، عىل حالكم ويحسن أموركم أفضل لكم هللا يُتِمَّ بدأتم
عليهم، تعاىل هللا وأشهد بعض عىل بذلك بعضهم وأشهد له، ودعا بعضده وأخذ
وفاضت ولده، واعتنقه جبينه وعرق جنانه، وضعف لسانه واعتقل املوت، سكرة ولحقته
األحوال. بهم وترصفت أحبه بما بعده فيمن قىضهللا ثم مملكته، أهل عليه وحزن روحه
الرسالة هذه وتكون الجهالة، ورقدة الغفلة نوم من تنتبه لعلك ذلك لك ذكرت وإنما
وفقك اعترب، ملن وعربة تذكر ملن تذكرة تكون وعساها عليها، وقف من ولجميع لك تذكرة

بالعباد. رءوف إنه السداد إخواننا وجميع وإيانا تعاىل هللا

وسلم.) وآله محمد سيدنا عىل هللا وصىل بتمامها، اللغات اختالف علل رسالة ت (تمَّ

474






