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 تأ ليف

 بديع الزمان سعيد النّوريس

 ترمجة

 ا حسان قامس الّصاحلي

 



 بسم هللا الرمحن الرحمي

 وبه نس تعني

 امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل س يدان محمد

 وعىل آ هل وحصبه آ مجعني.

 آ هيا ال خ!

ها آ نذا آ سدي اليك بضع حقائق مضن مثاين حاكايت قصرية، لقد سأ لتين بعض النصاحئ، ف 

فاس متع الهيا مع نفيس اليت آ راها احوج ما تكون اىل النصيحة، وسأ وردها كل بأ مثةل عسكرية 

لكونك جنداًي، فلقد خاطبُت هبا نفيس يوماً خطاابً مسهبًا، يف مثاين )لكامت( آ فدهتا من مثاين 

ذكرًا مقتضبًا، وبلسان العوام، مفن جيد يف نفسه الرغبة آ ايت كرميات، اذكرها الان لنفيس 

 فلُيلق السمع معنا.
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 اللكمة ال وىل

 رآ س لك خري وبدء لك آ مر ذي ابل، فنحن آ يضًا نس هتل هبا.« بسم هللا»

علمي! ان هذه اللكمة الطيبة املباركة كام آ هنا شعار ال سالم، فهيي ذكر مجيع املوجودات بأ لس نة  فيا نفيس ا 

 لها.آ حوا

دراك مدى ما يف "بسم هللا" من قوة هائةل ل تنفد، ومدى ما فهيا من بركة واسعة ل  فان كنت راغبة يف ا 

 تنضب، فاس متعي اىل هذه احلاكية المتثيلية القصرية:

ان البدوي اذلي يتنقل يف الصحراء ويس يح فهيا لبد هل آ ن ينمتي اىل رئيس قبيةل، ويدخل حتت حاميته، يك 

ّل فسيبق  واده ااررًا مضطراًب آ مام كةرة من ينجو من رش  الاشقياء، وينجز اشااهل ويتدارك ااااته، وا 

 الاعداء، ول اد لها من احلااات.

وهكذا.. فقد توافق ان قام اثنان مبثل هذه الس يااة؛ اكن اادهام متواضعًا، وال خر مارورًا، فاملتواضع انتسب 

ل ويقابل اىل رئيس،  بيامن املارور رفض الانتس اب. فتجول يف هذه الصحراء.. مفا اكن املنتسب حيل يف خمية ا 

نين اجتول ابمس ذكل الرئيس".. فيتخىل  ن لقيه قاطع طريق يقول هل: "ا  ابلارتام والتقدير بفضل ذكل الامس وا 

 خو  عنه الشقي. اما املارور فقد لىق من املصائب والويالت ما ل ياكد يوصف، اذ اكن طوال السفرة يف

 دامئ ووال مس متر، ويف تسّول مس تدمي، فأ ذّل نفسه واهاهنا.
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علمي!.. انك انِت ذكل الساحئ البدوي. وهذه ادلنيا الواسعة يه تكل الصحراء. وان  فيا نفيس املارورة! ا 

كل لاد هلام، كام ان اعداءك وااااتك ل هناية هلام. مفا دام ال مر هكذا؛ فتقدلي امس املا« و "جعزك« "فقرك

 احلقيقي لهذه الصحراء  واامكها ال بدي، لتنجي من ُذّل التسول امام الاكئنات، وهمانة اخلو  امام احلاداثت.
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برمحة واسعة مطلقة آ وسع  "كزن عظمي ل يفىن ابدًا، اذ هبا يرتبط"فقرك "نعم! ان هذه اللكمة الطيبة "بسم هللا

سك ممام الوجود من اذلرات اىل ارجمرات، ح ى انه يصبح بقدرة عظمية مطلقة ت  "من الاكئنات، ويتعلق"جعزك

 لك من جعزك وفقرك شفيعني مقبولني دلى القدير الرحمي ذي اجلالل.

مكن اخنرط يف اجلندية؛ يترص  ابمس ادلوةل  "ان اذلي يتحرك ويسكن ويصبح ومييس هبذه اللكمة"بسم هللا

 ادلوةل، فينجز الاعامل ويثبت امام لك شئ.ول خيا  آ ادًا، حيث انه يتلكم ابمس القانون وابمس 

 .. آ هو كذكل؟"وقد ذكران يف البداية: ان مجيع املوجودات تذكر بلسان االها امس هللا، اي اهنا تقول:"بسم هللا

نعم! فكام لو رآ يت ان آ اداً يسوق الناس اىل صعيد وااد، ويرمغهم عىل القيام بأ عامل خمتلفة، فانك تتيقن ان 

ميثل نفسه ول يسوق الناس ابمسه وبقوته، وامنا هو جندي يترص  ابمس ادلوةل، ويستند اىل  هذا الشخص ل

 قوة سلطان.

فاملوجودات ايضاً تؤدي وظائفها ابمس هللا؛ فالبذيرات املتناهية يف الصارحتمل فوق رؤوسها ابمس هللا اجشارًا 

لهية وتقدهما وتل  ا "خضمة واثقاًل هائةل. اي ان لك جشرة تقول:"بسم هللا يدهيا بمثرات من خزينة الرمحة ال 

لهية تنضج فيه انواع من الاطعمة الذليذة.. ولك  "الينا.. ولك بس تان يقول:"بسم  هللا فيادو مطبخاً للقدرة ال 

فيصبح ينبوعًا دفاقًا للنّب  "حيوان من احليواانت ذات الربكة والنفع ـ اكلبل واملعزى والبقر ـ  يقول:"بسم هللا

وتشق   "لسائغ، فيقدم الينا ابمس الرماق  آ لطف ماّذ وانظفه.. واذور لك نبات وعشب تقول"بسم هللاا

ر آ ماهما ابمس هللا وابمس الرمحن لك آ مر  الصخور الصدلة ابمس هللا وتثقهبا بشعرياهتا احلريرية الرقيقة فيُسخَّ

 صعب ولك شئ صدل!.

مثار، وتشعب اجلذور يف الصخور الصامء، وخزهنا للاذاء يف نعم، ان انتشار الاغصان يف الهواء ومحلها لل  

ظلامت الرتاب.. وكذا حتّمل الاوراق اخلرضاء شدة احلرارة ولفحاهتا، وبقاءها طرية ندية.. لك ذكل وغريه صفعة 

قوية عىل افواه املاديني َعَبدة الاس باب، ورصخة مدوية يف وجوههم، تقول هلم: ان ما تتباهون به من صالبة 

حرارة ايضًا ل تعمالن بنفس هيام، بل تـؤداين وظائفـهام بأ مر آ مر وااد، حبيث جيعل تكل العروق ادلقيقة و 

 الرقيقة كــأ هنا عصا موســ  تشق الصخـور وتتثـل
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وجيعل تكل الاوراق الطرية الندية ك هنا اعضاء ابراهمي عليه  (06)البقرة:آ مر) فَُقلنا اضـرب بعصاك احلََجر( 
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 (06)الانبياء:تقرآ  جتاه لفحة احلرارة: )اي انُر كوين بردًا وسالمًا....( السالم

 نقول ان فعلينا الينا، ويقدّمها هللا ابمس هللا ِنَعم وجيلب "بسم  هللا"مفا دام لك شئ يف الوجود يقول معىًن 

 .هللا ابمس يعطوا مل اذلين فلنيالاا آ يدي نردّ  ان ايضاً  وعلينا .هللا ابمس ونأ خذ هللا ابمس ونعطي "هللا بسم" ايضاً 

سؤال: اننا نبدي اارتامًا وتوقرياً ملن يكون سببًا لنعمة علينا، فيا ترى ماذا يطلب منا ربنُّا هللا صاحب تكل 

 النعم لكها ومالكها احلقيقي؟

 اجلواب: ان ذكل املنعم احلقيقي يطلب منا ثالثة امور مثنًا لتكل النعم الاالية:

 لثاين: الشكر.. الثالث: الفكر..الاول: اذلكر.. ا

ـ   النعم هذه يف التأ مل اي "فكر" هو يتوسطهام وما شكٌر، يه ختاماً  "امحلد هلل"بدءاً يه ذكٌر، و  «بسم هللا"ف

 .الفكر هو التأ مل فهذا ...الواسعة رمحته وهدااي الصمد ال اد قدرة معجزة بأ هنا والادراك البديعة،

جلندي اخلادم اذلي يقّدم هدية السلطان يرتكب حامقة فظيعة وبالهة مشينة؟ ولكن آ ليس اذلي يقبّل آ قدام ا

اذن مفا ابل َمن يُثين عىل الاس باب املادية اجلالبة للنعم، وخيصصها ابحلب والود، دون املنعم احلقيقي! آ ل يكون 

 مقرتفًا بالهة آ شد مهنا الف مرة؟

 ،فيا نفس!! ان كنت تأ بني آ ن تكوين مثل الامحق الابهل

 فاعطي ابمس هللا..

 وخذي ابمس هللا..

 وابدآ ي ابمس هللا..

 وامعيل ابمس هللا..

 والسـالم.

مالحظة : وضع الاس تاذ املؤلف " املقام الثاين من اللمعة الرابعة عرشة " عقب هذه اللكمة الاوىل ، ملناس بة املقام حبث 

الكرمي يف موضعه من كتاب " اللمعات " فلرياجع .  يضم س تة من ارسار " بسم هللا الرمحن الرحمي ". وس يجده القارئ

 ـ املرتمج .
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 اللكمة الثانية

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 )اذلين يُؤمنون ابلَايب(

ان كنت تريد ان تعر  مدى ما يف الاميان من سعادة ونعمة، ومدى ما فيه من ذلة ورااة، فاس متع اىل هذه 

 احلاكية القصرية:

ذات يوم، من آ ال الاس تجامم والتجارة. مفىض اادهام واكن ااننيًا شقيًا اىل هجة،  خرج راالن يف س يااة

 ومىض ال خر وهو رابين سعيد اىل هجة اثنية.

فالانين املارور اذلي اكن متشامئًا لقي بدلاً يف غاية السوء والشؤم يف نظره، جزاءًا وفاقًا عىل تشاؤمه، ح ى 

مساكني يرصخون ويولولون من رضابت ايدي راال طااة قساة ومن اعامهلم جعزًة  -آ يامن اجته  -انه اكن يرى 

املدّمرة. فرآ ى هذه احلاةل املؤملة احلزينة يف لك ما يزوره من اماكن، ح ى اختذت اململكة لكها  يف نظره شلك 

ال يشعر حباهل، دار مأ مت عام. فمل جيد لنفسه عالاًا حلاهل املؤمل املظمل غري الُسكر، فرىم نفسه يف نشوته لكي

ذ صار لك وااد من اهل هذه اململكة يرتاءى هل عدواً يرتبص به، واجنبياً يتنكر هل، فظل يف عذاب واداين  ا 

 مؤمل ملا يرى فامي حوهل من جنارز مرعبة ويتاىم يبكون باكءًا ايئسًا مريرًا.

ق حس نة حبيث لقي يف رالته مملكة آ ّما ال خر الرال الراّبين العابد هلل، والباحث عن احلق، فقد اكن ذا آ خال

 طّيبة يه يف نظره يف منهتي  الروعة وامجلال.

فهذا الرال الصاحل يرى يف اململكة اليت دخلها احتفالت رائعة وهمرااانت ابرعة قامئة عىل قدم وساق. ويف لك 

 طر  سـرورًا، ويف لك ماويـة حبـورًا، ويف
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 فرد من آ فراد هذه اململكة صديقًا صدوقًا وقريبًا حبيبًا هل. م لك ماكن حماريب ذكر. ح ى لقد صار يرى لك

هتافات الفرح بصيحة مصحوبة بلكامت الشكر والثناء.  -يف حفل الترسحي العام  -يرى ان اململكة لكها تعلن 

هتليالت ويسمع فهيم آ يضًا آ صوات اجلوقة املوس يقية ويه تقدم آ حلاهنا امحلاس ية مقرتنة ابلتكبريات العالية وال 

 احلارة بسعادة واعزتام لذلين يساقون اىل اخلدمة واجلندية.

فبيامن اكن ذكل الرال الاول املتشامئ منشااًل بأ مله وآ لم الناس لكهم.. اكن الثاين السعيد املتفائل مرسوراً مع 

 ده.رسور الناس لكهم فراًا مع فرهحم. فضاًل عن انه غمن لنفسه جتارة حس نة مباركة فشكر ربه  ومح

 ودلى عودته اىل آ ههل، يلق  ذكل الرال فيسأ ل عنه، وعن آ خباره، فيعمل لك شئ عن ااهل فيقول هل:
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 لك آ ن تتومه آ صبحَت  حبيث ظاهرك عىل انعكس الشؤم من ابطنك يف ما فان !جننَت  لقد هذا ــ "اي

 الاشاء هذا لعل ..قلبك وطهّر رشدك، اىل عُد .وسلب هنب وااامة ترسحي لك وآ ن ودموع، رصاخ ابتسامة

 وهو ومالكها اململكة هذه صاحب فا ن .ال بلج وهجها عىل احلقيقة تبرص آ ن وعىس .عينيك عن يزناح النكد

 من ادلراة هذه مبثل مملكة وان ..والرفق املبدع والتنظمي والاقتدار والربوبية واملرمحة العدل دراات منهتي  يف

 .صور" من آ وهامك تريه ما مبثل تكون آ ن ميكن ل ...عينيك بأ م آ اثر من تريك مما والسمو الريق

 وبعد ذكل بدآ  هذا الشقي يراجع نفسه ويرجع اىل صوابه رويدًا رويدًا، ويفكر بعقهل ويقول متندمًا:

 ــ نعم لقد اصابين جنون لكةرة تعاطي امخلر.. لريَض هللا  عنك؛ فلقد انقذتين من حجمي الشقاء.

 فيا نفيس!

ول هو الاكفر آ و الفاسق الاافل فهذه ادلنيا يف نظره مبثابة مأ مت عام، ومجيع الاحيـاء ايتام اعلمي ان الرال الا

 يبكون تأ ملًا من ضــرابت الزوال وصفعات الفراق..

 آ ما الانسان واحليوان مفخلوقات سائبة بال راع ول ماكل، تمتزق مبخالب ال ال وتعترص مبعرصته..
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 ..الرهيبة والنعوش الهامدة اجلنارز حمك يف فهيي ـ والبحار بالاكجل  ـ الضخام املوجودات وآ ما

 .مريراً  معنوايً  عذاابً  صاحهبا تذيق وضاللته الانسان كفر من الناش ئة املؤملة املدهشة ال وهام هذه وامثال

 ،رحامين ذكر دار نظره يف فادلنيا به، ويؤمن املعرفة حق خالقه يعر  اذلي املؤمن فهو الثاين، الرال آ ما

 ..واجلان الانس واختبار ابتالء وميدان واحليوان، البرش وتدريب تعلمي وسااة

 وظائف آ هنوا فاذلين اخلدمات، من واهناء الوظائف، من اعفاء فهيي ـ وانسان حيوان من ـ اكفة الوفيات آ ما

 خال قلق، ذي غري آ خر عامل اىل ينقلون اهنم حيث معنواًي، مرسورون ومه الفانية ادلار هذه يوّدعون حياهتم،

 ملوظفني واسعاً  ارجمال لينفسح احلداثن، وطوارق ادلهر ورصو  واملاكن الزمان واوصاب املادة اوضار من

 ..هماهمم يف للسعي يأ تون ادد

 وواجبات، وظائف وتس مّن  سالح، وتسملُّ  عسكرية، جتنيد َسوقة فهييـ  وانسان حيوان منـ  اكفة املواليد اما

 . ..قانع راض   مس تقمي ومأ مور مرسور، وجندي ظفمو  هو امنا اكرن فلك

ما فهيي ادلنيا ارااء من املرتدة والاصداء املنبعثة الاصوات وآ ما  والرشوع الوظائف لتس من وتسبيح ذكر ا 

 ..وفرحته العمل شوق من صادرة آ ناام آ و مهنا، ابلنهتاء ايذاانً  وهتليل شكر آ و فهيا،

 ومالكه الكرمي لس يده الوة وكتبٌ  آ خاّلء، وموظفون مؤنسون، خدامـ  املؤمن هذا نظر يفـ  لكها فاملوجودات

 والذلة والسمو اللطف غاية يف يه اليت احلقائق هذه آ مثال من اداً  كثري اميانه من يتجىل وهكذا ..الرحمي
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 .واذلوق

 ..اجلنة طوىب من منشقة معنوية بذرة حقاً  يضم اذن فالميان

 قد نفثته مقوم هجمن. اما الكفر فانه خيفي بذرة معنوية

ّل يف الاسالم والاميان.  فالسالمة وال مان اذن ل وجود هلام ا 

 فعلينا ان نردد دامئًا:

 امحلد هلل عىل دين الاسالم وكامل الاميان.
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 اللكمة الثالثة

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 (12)البقرة: )اي آ هيا الناس اعبدوا..( 

عبادة  جتارة عظم  وسعادة كربى، وان الفسق والسفه خسارة جس مية ان كنت تريد ان تفهم كيف ان ال 

 وهالك حمقق، فانظر اىل هـذه احلاكية التـمثيليـة وانصت الهيا:

تسملَّ جنداين اثنان ـ ذات يوم ـ آ مرًا ابذلهاب اىل مدينة بعيدة، فسافرا معًا، اىل آ ن وصال مفرق طريقني، 

 فوادا هناك رااًل  يقول هلام:

ذا الطريق الامين، مع عدم وجود الـرضر فيه، جيد املسافرون اذلين يسلكونه الرااة والاطمئنان والرحب  ـ ان ه

مضمواًن بنس بة تسعة من عرشة. آ ما الطريق الايرس، مفع كونه عدمي النفع يترضر تسعة من عرشة من عابريه. 

ملتجه حنو الطريق الايرس ـ غري املرتبط علامً ان لكهيام يف الطول سواء، مع فرق وااد فقط، هو ان املسافر ا

ـ مييض بال حقيبة متاع ول سالح، فيجد يف نفسه خفَّة ظاهرة ورااة موهومة. غري آ ن املسافر  بنظام  وحكومة 

املتجه حنو الطريق الامين ـ املنتظم حتت رش  اجلندية ـ مضطر محلل حقيبة اكمةل من مس تخلصات غذائية 

 حكوميًا يزن اوقيتني يس تطيع آ ن يالب به لك عدو.تزن آ ربع اوقيات وسالاًا 

وبعد سامع هذين اجلنديني الكم ذكل الرال ادلليل، سكل احملظوظ السعيد الطريق الامين، ومىض يف دربه 

ااماًل عىل ظهره وكتفه رطاًل من الثقال الا ان قلبه ورواه قد ختلّصا من آ ل  الارطال من ثقل املنَّة 

 واخلو .

ل الشقي املنكود اذلي آ ثر ترك اجلندية ومل يرد الانتظام والالزتام، سكل سبيل الشامل، مفع آ ن بيامن الرا
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 جسمه قد ختلص من ثقل رطل فقد ظل قلبه يرمح
#13 

حتت آ ل  الارطال من املنَّ والاذى، وانسحقت رواه حتت خماو  ل حيرصها احلد. مفىض يف سبيهل 

لك شئ، خائفاً من لك اادثة، اىل آ ن بلغ احملل املقصود فالىق هناك مس تجدايً لك خشص، واالً مرتعشاً من 

 جزاء فراره وعصيانه.

آ ما املسافر املتواه حنو الطريق الامين ـ ذكل احملب لنظام اجلندية واحملافظ عىل حقيبته وسالاه ـ فقد سار 

فهيا آ و خيا  من آ اد.. اىل منطلقاً مراتح القلب مطمنئ الوادان من دون آ ن يلتفت اىل منَّة آ اد آ و يطمع 

 آ ن بلغ املدينة املقصودة وهناكل واد ثوابَه الالئق به ك ي جندي رشيف آ جنز هممته ابحلس ىن.

 فيا آ يهتا النفس السادرة الساراة!

لهيي، وال خر مه العصاة املتبعون  اعلمي آ ن ذينك املسافرين؛ آ ادهام آ ولئك املستسلمون املطيعون للقانون ال 

 لالهواء..

 آ ما ذكل الطريق فهو طريق احلياة اذلي يأ يت من عامل الارواح ومير من القرب املؤدي اىل عامل ال خرة..و 

ل آ ن لها يف معناها  وآ ما تكل احلقيبة والسالح فهام العبادة والتقوى، مفهام يكن للعبادة من محل ثقيل ظاهرًا ا 

لّ  هو، رااة وخفة عظميتني ل توصفان، ذكل لن العابد يقول يف صال ل هللا آ ي ل خالق ول رامق ا  هل ا  ته:ل ا 

 النفع والـرض بيده، وانه حكمي ل يعمل عبثًا كام آ نه رحمي واسع الرمحة والاحسان.

لهية، فيطرقه ابدلعاء، ويرى آ ن لك  فاملؤمن يعتقد مبا يقول ذلا جيد يف لك شئ اباًب ينفتح اىل خزارن الرمحة ال 

ر ل مر ربه، فيلت ن آ مام لك مصيبة مستنداً اىل التولك، فمينحه اميانه هذا شئ مسخَّ ج ء اليه ابلترضع. ويتحصَّ

 الامان التام والاطمئنان الاكمل.

نعم! آ ن منبع الشجاعة كلك احلس نات  احلقيقية هو الاميان والعبودية، وآ ن منبع اجلنُب كلك السيئات هو 

 الضالةل والسفاهة.

ر، بل قد ينظر الهيا فلو آ صبحت الكرة الارضية قنبةل مُ  رة وانفجرت، فلرمبا ل ختيف عابداً هلل ذا قلب منوَّ دِمّ

آ هنا خارقة من خوارق القدرة الصمدانية، ويمتالها ابجعاب ومتعة، بيامن الفاسق ذو القلب امليت ولو اكن فيلسوفًا 

 ش هلعًا ويتساءلـ ممن يُعّد ذا عقل راحج ـ اذا رآ ى يف الفضاء جنامً مذنبًا يعتوره اخلو  ويرتع
#14 

بقلق: آ ل ميكن لهذا النجم آ ن يرتطم بأ رضنا؟ فيرتدى يف وادي الاوهام )لقد ارتعد الامرياكن يومًا من جنم 

 مذنب ظهر يف السامء ح ى جهر الكثريون مساكهنم آ ثناء ساعات الليل(.

ض نعم! رمغ آ ن اااات الانسان تتد اىل ما ل هناية هل من الاش ياء، فرآ س ماهل  يف ُحمك املعدوم. ورمغ آ نه معرَّ
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اىل ما لهناية هل من املصائب فاقتداره كذكل يف حمك ل شئ، اذ ان مدى دارريت رآ س ماهل واقتداره بقدر ما 

 تصل اليه يده، بيامن دوارر آ ماهل ورغائبه وآ لمه وبالايه واسعة سعة مد البرص واخليال.

رية اىل حقائق العبادة والتولك، واىل التوحيد والاستسالم! وما مفا آ حوج روح البرش العاجزة الـضعيفة الفق

آ عظم ما ينال مهنا من رحب وسعادة ونعمة! مفن مل يفقد برصه لكياً يرى ذكل ويدركه. اذ من املعلوم آ ن الطريق 

ح عىل الطريق الـضار ح ى لو اكن النفع فيه احامتلً وااداً من عرشة احامتلت. عل امً آ ن مسأ لتنا غري الـضار يُرجَّ

هذه،  طريق العبادة، مفع كونه عدمي الـرضر، واحامتل نفعه تسعة من عرشة، فانه يعطينا كزناً للسعادة الابدية، 

ـ مفع كونه عدمي النفع فانه سبب الشقاء والهالك الابديني،  ـ ابعرتا  الفاسق نفسه  بيامن طريق الفسق والسفاهة 

بة تسعة من عرشة... وهذا الامر اثبت بشهادة ما ل حيىص من )اهل مع يقني للخرسان وانعدام اخلري بنس  

 الاختصاص والثبات( بدراة التواتر والاجامع. وهو يقني اامم يف ضوء آ خبار آ هل اذلوق والكشف.

 حنصل من هذا:

 آ ن سعادة ادلنيا آ يضًا ـ اكل خرة ـ يه يف العبادة ويف اجلندية اخلالصة هلل.

 مئًا:فعلينا اذن آ ن نردد دا

 امحلد هلل عىل الطاعة والتوفيق..

 وآ ن نشكره س بحانه وتعاىل عىل آ ننا مسلمون.
#15 

% 

 اللكمة الرابعة

حميِ  مْحِن  الرَّ  ِبْسِم هللا الرَّ

 2الصالة عامد ادلين

ان كنت تريد ان تعر  آ مهية الصالة وقميهتا، ومك هو يسري نيلها ومهيد كس هبا، وان من ل يقميها ول يؤدي  

ا آ بهل خارس.. نعم! ان كنت تريد ان تعر  ذكل لكه بيقني اتم ـ كحاصل رضب الثنني يف اثنني يساوي حقه

 آ ربعًا ـ فتأ مل يف هذه احلاكية المتثيلية القصرية:

ثنني من َخَدمه اىل مزرعته امجليةل، بعد آ ن مينح الًك مهنام آ ربعاً وعرشين لرية  يُرسل اامكٌ عـظمي ـ ذات يوم ـ ا 

ليمتكنا هبا من الوصول اىل املزرعة اليت يه عىل بُعد شهرين.. ويأ مرهام: آ نفقا من هذا املبلغ ملصاريف ذهبية، 

التذاكر ومتطلبات السفر، واقتنيا ما يلزمكام هناك من لومام السكن والاقامة.. هناك حمطة للمسافرين عىل 

9



 رة وسفينة وقطار.. وللك  مثنه.بُعد يوم وااد، تواد فهيا مجيع انواع وسائط النقل من س يارة وطار

خيرج اخلادمان بعد تسلمهام ال وامر.. اكن آ ادهام سعيداً حمظوظًا، اذ رص  شيئاً يسرياً مما دليه حلني وصوهل 

 احملطة، رصفه يف جتارة راحبة يرىض هبا س يُده، فارتفع رآ س ماهل من الوااد اىل الالف.

اًث وعرشين مما عنده من اللريات اذلهبية يف اللّهو والقامر، اما اخلادم ال خر، فلسوء حظه وسفاهته رص  ثال

ل لرية واادة مهنا حلني بلوغه احملطة..  فأ ضاعها لكها ا 
2

قال يف املقاصد: رواه البهيقي يف الشعب بس ند ضعيف . واقول عزاه يف اجلامع الصاري للبهيقي عن ابن  معر.. واورده 

ن بالل بن حيىي قال: ااء رال اىل النيب )صىل هللا عليه وسمل( يسأ هل عن الصالة الازايل يف الاحياء، ورواه ابو نعمي ع

 فقال: الصالة معود ادلين. وهو مرسل ورااهل ثقات. )ابختصار عن كشف اخلفاء(. املرتمج.
#16 

 خاطبه صاحبه:

رحمٌي، لعهّل يشمكل  ـ اي هذا.. اشرت هبذه اللرية الباقية دليك تذكرة سفر، فال تضّيعها كذكل، فس يُدان كرميٌ 

برمحته ويناكل عفوه عام بدر منك من تقصري، فيسمحوا كل بركوب الطاررة، ونبلغ معاً حمل اقامتنا يف يوم وااد. 

فان مل تفعل ما اقوهل كل فس تضطر اىل مواصةل السري شهرين اكملني يف هذه املفامة مش ياً عىل الاقدام، واجلوع 

 وحيد شارد يف هذه السفرة الطويةل. يفتك بك، والاربة ختمي عليك وانت

تُرى لو عاند هذا الشخص، فرص  ح ى تكل اللرية الباقية يف سبيل شهوة عابرة، وقضاء ذلة مائةل، بدلً من 

اقتناء تذكرة سفر يه مبثابة مفتاح كزن  هل. آ ل يعين ذكل آ نه شقي خارس، وآ بهل بليد حقًا.. آ ل يُدرك هذا آ غىب 

 انسان؟

 ؤدي الصالة! واي نفيس املتضايقة مهنا!فيا من ل ي

ُّنا وخالقنا اّل وعال..  ان ذكل احلامك هو رب

آ ما ذلكام اخلادمان املسافران، فأ ادهام هو املتديّن اذلي يقمي الصالة بشوق ويؤدهيا حق ال داء، وال خر هو 

 الاافل التارك للصالة..

 والعرشون ساعة من لك يوم من آ ايم العمر.. وآ ما تكل اللريات اذلهبية الاربعة والعرشون فهيي الاربع

 وآ ما ذكل البس تان اخلاص فهو اجلنة..

 وآ ما تكل احملطة فهيي القرب..

وآ ما تكل الس يااة والسفر الطويل فهيي راةل البرش الساررة حنو القرب واملاضية اىل احلرش واملنطلقة اىل دار 

اات متفاوتة، لٌك حسب معهل ومدى تقواه، فقسم اخللود. فالسالكون لهذا الطريق الطويل يقطعونه عىل در 

من املتقني يقطعون يف يوم وااد مسافة آ لف س نة ك هنم الربق، وقسم مهنم يقطعون يف يوم وااد مسافة 
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 مخسني آ لف س نة ك هنم اخليال. وقد آ شار القرآ ن العظمي اىل هذه احلقيقة يف آ يتني كرميتني..
#17 

 ل تس تارق مخُس صلوات مع وضوهئا اكةر من ساعة! آ ما تكل التذكرة فهيي الصالة اليت

فيا خسارة َمن يرص  ثالاًث وعرشين من ساعاته عىل هذه احلياة ادلنيا القصرية ول يرص  ساعًة واادة عىل 

 تكل احلياة الابدية املديدة!. واي هل من ظامل لنفسه مبني! واي هل من امحق ابهل!

ـ يعّد آ مراً معقوًل،  لنئ اكن دفع نصف ما ميلكه املرء مثناً  ـ اذلي يشرتك فيه اكةر من الف خشص  لقامر اليانصيب 

مع آ ن احامتل الفوم وااد من آ لف، فكيف ابذلي حيجم عن بذل وااد  من اربعة وعرشين مما ميلكه، يف سبيل 

للعقل،  رحب مضمون، ول ال نيل خزينة آ بدية، بأ حامتل تسع وتسعني من مائة.. آ ل يُعّد هذا العمل خالفاً 

 وجمانبًا للحمكة.. آ ل يدرك ذكل لكُّ من يعّد نفسه عاقاًل؟

ان الصالة بذاهتا رااة كربى للروح والقلب والعقل معًا. فضالً عن آ هنا ليست معالً مرهقاً للجسم. وفوق ذكل 

يس تطيع اذن ان فان سارر اعامل املصيل ادلنيوية املبااة س تكون هل مبثابة عبادة هلل، وذكل ابلنية الصاحلة.. ف 

 حيّول املصيل مجيع رآ س مال معره اىل ال خرة، فيكسب معرًا خادلًا بعمره الفاين.
#18 

% 

 اللكمة اخلامسة

 بسم هللا الرمحن الرحمي

نون( نَّ هللا َمَع اذليَن اتّقوا واذليَن مُهْ ُمْحس ِ  (211)النحل: )ا 

يقية تليق ابلنسان ونتيجة فطرية مالمئة مع اذا آ ردت آ ن ترى ان اقامة الصالة واجتناب الكبارر وظيفة حق 

 خلقته.. فتأ مل يف هذه احلاكية المتثيلية القصرية واس متع الهيا:

اكن يف احلرب العاملية الاوىل، ويف آ اد ال فواج، جنداين اثنان: آ ادهام مدرَّب عىل هممته جمّد يف واجبه. 

 الاهامتم لكه ابوامر التدريب وشؤون اجلهاد. ومل يكن وال خر ااهل بوظيفته متّبٌع هواه. اكن املتقن واجبه هيمت

ليفكر قط بلوامم معاشه وآ رماقه، حيث آ نه ادرك يقينًا ان اعاش ته ورعاية شؤونه وتزويده ابلعتاد بل ح ى 

مداواته اذا ترض بل ح ى وضع اللقمة ــ اذا احتاج ال مر ــ يف مفه، امنا هو من واجب ادلوةل. واما واجبه 

ّل، مع علمه ان هذا ل مينع من ان يقوم بشؤون التجهزي وبعض الاساس  فهو التّدرب عىل امور اجلهاد ليس ا 

منا اقوم ببعض  ئل: ماذا تفعل؟ لقال: ا  اعامل ال عاشة اكلطهيي وغسل املواعني، وح ى يف هذه الثناء لو س ُ

 واجبات ادلوةل تطّوعًا، ول جييب: انين اسع  ل ال كسب لوامم العيش.
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اجلندي ال خر، اجلاهل بواجباته فمل يكن ليبايل ابلتدريب ول هيمت ابحلرب. فاكن يقول: ذكل من واجب  اما

ادلوةل، وما يل آ ان؟! فيشال نفسه ابمور معيش ته ويلهث وراء الاسزتادة مهنا ح ى اكن يََدع الفوج لزياول البيع 

 والرشاء يف الاسواق.

 قال هل صديقه ارجمّد ذات يوم:

ن هممتك ال صلية يه التدّرب والاس تعداد للحرب، وقد جئ بكـ اي ايخ  !! ا 
#19 

اىل هنا من آ ال ذكل؛ فاعمتد عىل السلطان واطمنئ اليه يف آ مر معاشك، فلن يََدعَك اائعًا،  فذكل واجُبه 

نك عاجز وفقري لن تس تطيع آ ن تدير آ مور معيش تك بنفسك، وفوق هذا فنحن يف ممن هجاد  ووظيفته. م ا 

 ااة حرب عاملية كربى، آ خىش آ هنم يعّدونك عاصيًا ل وامرمه فيزنلون بك عقوبة صارمة.ويف س

 نعم؛ ان وظيفتني اثنتني تبدوان آ مامنا:

 ااداهام: وظيفة السلطان، ويه قيامه ابعاشتنا. وحنن قد نُس تخدم جمااًن يف اجنام تكل الوظيفة.

للحرب، والسلطان يقّدم لنا مساعدات وتسهيالت  وُاخراهام: يه وظيفتنا حنن، ويه: التدريب والاس تعداد

 لممة.

فيا ايخ تأ مل لو مل يُِعر اجلندي املهِمل مسعًا لالكم ذكل ارجماهد املدرَّب مك يكون خارسًا ومتعرضًا لل خطار 

 والهتلكة؟!

 فيا نفيس الكسول!!

ا ذكل اجليش املقسم اىل الافواج فهو ان تكل السااة اليت تور موراً ابحلرب يه هذه احلياة ادلنيا املاجئة.. وآ مّ 

ال جيال البرشية.. وآ ّما ذكل الفوج نفسه فهو ارجممتع املسمل املعارص.. وآ ّما اجلنداين الثنان؛ فأ ادهام هو العار  

ابهلل والعامل ابلفرائض وارجمتنب الكبارر، وهو ذكل املسمل التقي اذلي جياهد نفسه والش يطان خش ية الوقوع 

هتام الرماق احلقيقي، يف اخلطااي  واذلنوب.. وآ ما ال خر: فهو الفاسق اخلارس اذلي يلهث وراء مهوم العيش حلد ا 

ول يبايل يف سبيل احلصول عىل لقمة العيش آ ن تفوته الفرائض وتتعرض هل املعايص.. وآ ما تكل التدريبات 

دة الانسان نفسه وهواه، واجتنابه والتعلاميت، فهيي العبادة ويف مقدمهتا الصالة.. وآ ما تكل احلرب فهيي جماه

نقاذاً لقلبه ورواه معاً من الهالك ال بدي واخلرسان  اخلطااي وداناي ال خالق، ومقاومته ش ياطني اجلن وال نس، ا 

 املبني.

وآ ما اتنك الوظيفتان الثنتان؛ فااداهام منح احلياة ورعايهتا. والاخرى عبادة واهب احلياة ومربهيا والسؤال منه 

  عليه وال طمئنان اليه.والتولك
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آ ال! ان اذلي وهب احلياة؛ وآ نشأ ها صنعًة مصدانية معجزة تتلمع، وجعلها حمكًة رابنية خارقة تتأ لق، هو اذلي 

 يربيـها، وهو وحـده الـذي يرعاها ويدميـها ابلرمق.
#20 

 آ َو تريد ادلليل؟!

ن آ ضعف حيوان وآ بدله لرُيَمق بأ فضل رمق وآ جوده )اكلسامك وديد ان الفواكه(. وان آ جعز خملوق وآ رقه ليأ لك ا 

 آ حسن رمق وآ طيبه )اكلطفال والصاار(.

وليك تفهم ان وس يةل الرمق احلالل ليست الاقتدار والاختيار، بل يه العجز والـضعف، يكفيك ان تعقد 

الاجشار املنتصبة مقارنه بني ال سامك البليدة والثعالب، وبني الصاار اذلين ل قوة هلم والوحوش الاكرسة، وبني 

 واحليواانت الالهثة.

فاذلي يرتك صالته ل ال مهوم العيش َمثَـهُلُ مكثل ذكل اجلندي اذلي يرتك تدريبه وخندقه ويتسّول متسكعًا 

يف الاسواق. بيامن اذلي يقمي الصالة دون ان ينىس نصيبه من الرمق، يبحث عنه يف مطبخ رمحة الرماق 

 ل خرين جفميل معهل، بل هو رجوةل وشهامة، وهو رضب من العبادة آ يضًا.الكرمي لئال يكون عاةًل عىل ا

ن فطرة الانسان وما آ ودع هللا فيه من آ هجزة معنوية تدّلن عىل آ نه خملوق للعبادة؛ لن ما ُاودع فيه من  م ا 

منه وافضل ـ بيامن  قدرات وما يؤديه من معل حلياته ادلنيا ل تبلاه مرتبة آ دىن عصفور ـ اذلي يمتتع ابحلياة اكةر

يكون الانسان سلطان الاكئنات وس يد اخمللوقات من حيث حياته املعنوية والاخروية مبا اودع هللا فيه من 

 عمل به وافتقار اليه وقيام بعبادته.

 فيا نفيس!

ن كنت جتعلني احلياة ادلنيا غاية املقصد وافرغت يف  سبيلها هجدك فسو  تكونني يف حمك آ صار عصفور.  ا 

ا ان كنت جتعلني احلياة الاخرى غاية املىن وتتخذين هذه احلياة ادلنيا وس يةل لها ومزرعة، وسعيِت لها ام

سعهيا.. فسو  تكونني يف حمك س يد الاحياء والعبد العزيز دلى خالقه الكرمي وس تصبحني الـضيف املكرم 

 الفاضل يف هذه ادلنيا.

 فدونك طريقان اثنان، فاختاري آ ياّم تشائني.

 أ يل الرب الرحمي الهداية و التوفيق.واس
#21 
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 اللكمة السادسة

حميِ  مْحِن  الرَّ  بِْسِم هللا الرَّ

نَّ هللا اشرتى من املؤمنني آ نُفَسهم وآ موالَهم بأ ّن لَهم اجلنة(  (222)التوبة:  )ا 

حب جتارة وارشفها! اذا آ ردت آ ن تعمل ان بيع النفس واملال اىل هللا تعاىل، والعبودية هل، واجلندية يف سبيهل آ ر

 فانصت اىل هذه احلاكية المتثيلية القصرية:

ـ ذات يوم ـ دلى اثنني من رعاايه وديعًة وامانًة، للك مهنام مزرعة واسعة، فهيا لك ما تتطلبه من  وضع سلطان 

 ماكرن وآ لت وآ سلحة وحيواانت وغريها.. وتوافق ان اكن الوقت آ نذاك وقت حرب طاحنة، ل يقّر قرار لشئ؛

ما ان تبّدهل احلرب وتارّيه آ و جتعهل آ ثرًا بعد عني. فأ رسل السلطان رمحًة منه وفضاًل آ اَد رااهل املقربني  فا 

 مصحواًب بأ مره الكرمي ليقول هلام:

بيعوا يل ما دليمك من آ مانيت ل حفظها لمك،  فال تذهب هباء يف هذا الوقت العصيب، وسأ رّدها لمك ااملا تضع »

سأ ويف مثهنا لمك غاليًا، ك ن تكل الامانة ملكمك.. وستُشال تكل املاكرن وال لت اليت يف احلرب آ ومارها.. و 

حومتمك ال ن يف معاميل وبأ مسي وعهديت.. وسرتتفع امثاهنا من الوااد اىل الالف، فضالً عن آ ن مجيع الارابح 

ون فقراء ل تتحملون مصاريف س تعود اليمك ايضًا.. وسأ تعهد عنمك جبميع تاكليفها ومصاريفها، حيث انمك عاجز 

تكل املاكرن.. وسأ رد لمك مجيع وارداهتا ومنافعها، علامً اين سأ بقهيا عندمك لتس تفيدوا مهنا وتمتتعوا هبا اىل آ ن حيني 

 وقت آ خذها.

 فلمك مخس مراتب من الارابح يف صفقة واادة.
#22 

ل يس تطيع آ ن ميسك مبا عنده.. وس تحرمون  وان مل تبيعوها يل فسزيول حامتً لك ما دليمك، حيث ترون آ ن آ اداً 

من تكل الامثان الاالية.. وس هتمل تكل ال لت ادلقيقة النفيسة واملوامين احلساسة واملعادن المثينة، وتفقد قميهتا 

لكيًا، وذكل لعدم اس تعاملها يف اعامل راقية.. وستتحملون وادمك ادارهتا وتاكليفها وسرتون جزاء خيانتمك 

تكل مخس خسارر يف صفقة واادة. وفوق هذا لكه ان هذا البيع يعين ان البائع يصبح جنداًي حرًا لالمانة.. ف 

 .«آ بيًا خاصًا يب، يترص  ابمسي ول يبق  اسريًا عاداًي وخشصًا سائبًا..

 آ نصت الراالن مليًا اىل هذا الالكم امجليل والامر السلطاين الكرمي. فقال العاقل الرمين مهنام:

 عة ل مر السلطان، رضيت ابلبيع بلك خفر وشكر.مسعًا وطا

آ ما ال خر املارور املتفرعن الاافل فقد ظن آ ن مزرعته ل تبيد آ بدًا، ول تصيهبا تقلبات ادلهر واضطراابت 

 ادلنيا، فقال:
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 ل!.. وَمن السلطان؟ ل ابيع مليك ول آ فسد نشويت!.

ناس مجيعًا، اذ احض  يعيش يف حببواة قرص السلطان، ودارت الاايم.. فاصبح الرال ال ول يف مقام يابطه ال 

يتنعم بأ لطافه ويتقلب عىل ارائك افضاهل. آ ما ال خر فقد ابتيل رّش بالء ح ى رىث حلاهل الناس لكهم، رمغ اهنم 

قالوا: انه يس تحقها! اذ هو اذلي وّرط نفسه يف مرارة العذاب جزاء ما ارتكب من خطأ ، فال دامت هل نشوته 

 هل ملكه.ول دام 

 فيا نفيس املارورة!

انظري من خالل منظار هذه احلاكية اىل واه احلقيقة الناصعة. فالسلطان هو سلطان الامل وال بد وهو ربك 

وخالقك. وتكل املزرعة واملاكرن وال لت واملوامين يه ما تلكينه يف احلياة ادلنيا من جسم وروح وقلب، وما 

مجيع احلواس الظاهرة والباطنة. وآ ما الرسول الكرمي فهو س يدان محمد  فهيا من مسع وبرص وعقل وخيال، اي

صىل هللا عليه وسمل . وآ ما ال مر السلطاين احملمك فهو القرآ ن الكرمي اذلي يعلن هذا البيع والتجارة الراحبة يف 

نَّ هللا اشرتى من املؤمننَي آ نُفَسهم وآ موالَهُم بأ نَّ لَهم اجلنّ  َة( وآ ما امليدان املضطرب واحلرب هذه ال ية الكرمية: )ا 

 املدّمرة فهيي احوال هذه
#23 

 ادلنيا، اذ ل قرار فهيا ول ثبات، لكها تقلبات تلّح عىل فكر الانسان هبذا السؤال:

ان مجيع ما منكل ل يس تقر ول يبق  يف ايدينا، بل يفىن ويايب عنّا، آ ليس هناك من عالج لهذا؟ آ ل ميكن »

 .«الفناء؟! ان حيل البقاء هبذا

ذا به يسمع صدى القرآ ن الساموي يدّوي يف ال فاق ويقول هل بتكل ال ية  وبيامن الانسان غارق يف هذا التفكري، ا 

 الكرمية: نعم! ان هناك عالاًا لهذا ادلاء، بل هو عالج لطيف فيه رحب عظمي يف مخس مراتب.

 سؤال: وما العالج؟

 ، يف هذا البيع مخس دراات من الرحب يف صفقة واادة.اجلواب: بيُع الامانة اىل مالكها احلقيقي

الرحب الاول: املال الفاين جيد البقاء، ل ن العمر الزائل اذلي يوهب للحي القيوم البايق، ويبذل يف سبيهل 

مثلام س بحانه، ينقلب معراً ابداًي ابقيًا. عندئذ  تمثر دقائق العمر مثاراً اينعة واماهري سعادة وضاءة يف عامل البقاء 

 تفىن البذور ظاهرًا وتنشق عهنا الامهار والس نابل.

 الرحب الثاين: المثن هو اجلنة.

 الرحب الثالث: يرتفع مثن لك عضو وااسة ويالو من الواادة اىل ال لف.

ـ هلل ومل تس تعمهل يف سبيهل، بل جعلته يف سبيل الهوى والنفس،  ـ اي ايخ  ن مل تبعه  مفثاًل: العقل عضو وآ ةل، ا 
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يتحول اىل عضو مشؤوم مزجع وعاجز، اذ حيّمكل آ لم املايض احلزينة وآ هوال املس تقبل اخمليفة، فينحدر  فانه

عندئذ  اىل درك آ ةل ضارة مشؤومة، آ ل ترى كيف هيرب الفاسق من واقع حياته وينامس يف اللهو آ و السكر 

عمل يف سبيهل ول اهل، فانه يكون مفتااًا انقاذاً لنفسه من امعااات عقهل؟ ولكن اذا بيع العقل اىل هللا، وُاس تُ 

لهية وكنوم احلمكة الرابنية فايامن ينظر صاحبه وكيفام يفكر يرى  رائعاً حبيث يفتح ما ل يعد من خزارن الرمحة ال 

لهية متجلية عىل الوجود لكه، فريىق  لهية يف لك شئ، ولك موجود، ولك اادثة. ويشاهد الرمحة ال  احلمكة ال 

 ىل مرتبة مرشد  رابين هييئ صاحبه للسعادة اخلادلة.العقل هبذا ا

ومثاًل: العني ااسة، تطل الروح مهنا عىل هذا العامل، فان مل تس تعملها يف سبيل هللا، واس تعملهتا ل ال النفس 

 والهوى، فاهنا مبشاهدهتا بعض املناظر امجليةل املؤقتة
#24 

ن بعهتا اىل خالقها البصري الزائةل تصبح يف درك اخلادمة والسمسارة ادلنيئة ل اث رة شهوات النفس والهوى. ولكن ا 

واس تعملهتا فامي يرضيه، عندئذ  تكون العني مطاِلعة لكتاب الكون الكبري هذا وقارئة هل، ومشاِهدة ملعجزات 

لهية يف بس تان الارض، فتقّطر من َشهْد الع ربة الصنعة الرابنية يف الوجود، وك هنا حنةل بني اماهري الرمحة ال 

 واملعرفة واحملبة نور الشهادة اىل القلب املؤمن.

ومثاًل: ان مل تبع ااسة اذلوق ـ اليت يف اللسان ـ اىل فاطرها احلكمي، واس تعملهتا ل ال املعدة والنفس، حفينئذ  

اىل  هتوي اىل درك بّواب معمل املعدة واصطبلها، فهتبط قميهتا. ولكن ان بعهَتا اىل الرماق الكرمي، فاهنا ترىق

لهية، ومفتش شاكر ملطاخب القدرة الصمدانية.  دراة انظر ماهر خلزارن الرمحة ال 

 فيا اهيا العقل! آ فق، اين ال ةل املشؤومة من مفتاح كنوم الاكئنات؟

لهية؟  واي ايهتا العني! ابرصي جيدًا، اين السمرسة ادلنيئة من الامعان يف املكتبة ال 

لهية؟.واي آ هيا اللسان! ذق حبالوة اين -  بواب املعمل والاصطبل من انظر خزينة الرمحة ال 

فان شئت  ـ  اي ايخ ـ فقس بقية الاعضاء واحلواس عىل هذا، وعندها تفهم ان املؤمن يكسب حقاً خاصية 

لّ ل ن املؤمن  تليق ابجلنة، كام ان الاكفر يكتسب ماهية توافق هجمن. مفا جومي لك مهنام هبذا اجلزاء العادل ا 

ابميانه آ مانة خالقه س بحانه بأ مسه ومضن داررة مرضاته، وان الاكفر خيون ال مانة فيس تعملها لهواه يس تعمل 

 ولنفسه ال مارة ابلسوء.

لّ آ ن تاكليف  الرحب الرابع: ان الانسان ضعيف بيامن مصائبه كثرية، وهو فقري ولكن ااجته يف امدايد، وعاجز ا 

 العيل القدير ومل يستند اليه، وان مل يسمّل ال مر اليه ومل يطمنئ عيشه مرهقة، فا ن مل يتولك هذا الانسان عىل

ما حيوهل اىل جمرم قذر آ و سكري  به، فس يظل يقايس يف وادانه آ لماً دامئة، وختنقه حرساته وكداه العقمي، فا 

 عابث.
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عبادات الرحب اخلامس: انه من املتفق عليه اجامعًا بني آ هل الاختصاص والشهود واذلوق والكشف آ ن ال 

والاذاكر والتسبيحات اليت تقوم هبا الاعضاء عندما تعمل مضن مرضاته س بحانه تتحول اىل مثار طيبة ذليذة 

 من مثار اجلنة، وتقّدم اليك يف وقت انت يف آ مس احلااة الهيا.
#25 

ا مجيعها، وهكذا.. ففي هذه التجارة رحب عظمي فيه مخس مراتب من الارابح، فان مل تقم هبا فس تحرم من ارابهح

 فضاًل عن خرسانك مخس خسارات اخرى يه:

اخلسارة الاوىل: ان ما حتبه من مال وآ ولد، وما تعشقه من هوى النفس وما تعجب به من حياة وش باب، 

 س يضيع لكه ويزول، خملفًا آ اثمه وآ لمه مثقل هبا ظهرك.

ال لت والاعضاء يف آ خس الاعامل قد اخلسارة الثانية: ستنال عقاب من خيون ال مانة. ل نك ابس تعامكل امثن 

 ظلمت نفسك.

لهية، اذ اسقطت مجيع تكل الاهجزة الانسانية الراقية اىل  اخلسارة الثالثة: لقد افرتيت وجنيت عىل احلمكة ال 

 دراكت ال نعام بل آ ضل.

احلياة اليت  اخلسارة الرابعة: س تدعو ابلويل والثبور دامئًا، وس تنئ من صدمة الفراق والزوال ووطأ ة تاكليف

 ارهقت هبا اكهكل الـضعيف مع آ ن فقرك قامئ وجعزك دامئ.

لّ لهتيئك لفتح  اخلسارة اخلامسة: ان هدااي الرمحن امجليةل ـ اكلعقل والقلب والعني وما شاهبها ـ ما ُوهبت كل ا 

 بواب هجمن!.ابواب السعادة الابدية، مفا اعظمها خسارة آ ن تتحول تكل الهدااي اىل صورة مؤملة تفتح كل ا

 وال ن.. سننظر اىل البيع نفسه. آ هو ثقيل متعب حقًا حبيث هيرب منه الكثريون؟.

ـ الك، م الك.. فال تعب فيه ول ثقل ابدًا. ل ن داررة احلالل واسعة فس يحة، تكفي للرااة والسعادة والرسور. 

 فال داعي للولوج يف احلرام.

وضئيل، وان العبودية هلل حبد ذاهتا رش  عظمي اذ يه جندية يف  آ ما ما افرتضهَّ هللا علينا فهو كذكل خفيف

 سبيهل س بحانه وفهيا من الذلة ورااة الوادان ما ل يوصف.

آ ما الواجب فهو ان تكون ذكل اجلندي، فتبدآ  ابمس هللا، وتعمل ابمس هللا، وتأ خذ وتعطي يف سبيهل ول اهل، 

 ن هناك تقصري فدونك ابب الاس تافار، فترضع اليه وقل:وتتحرك وتسكن مضن داررة مرضاته وآ وامره، وان اك

 اللّهم اغفر لنا خطاايان، واقبلنا يف عبادك، واجعلنا امناء عىل ما آ ّمنته عندان اىل يوم لقائك ... آ مـني.
#26 
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 السابعة اللكمة

 آ منت ابهلل وابليوم الاخر

ن مفتااني حياّلن لروح البرش طلسم الكون ان كنت ترغب ان تفهم كيف ان الاميان ابهلل وابليوم ال خر، آ مث

ولازه، ويفتحان اماهما ابب السعادة والهناء.. وكيف ان تولّك الانسان عىل خالقه صابرًا، والرااء من رّماقه 

شاكرًا، آ نفع عالاني انجعني.. وان ال نصات اىل القرآ ن الكرمي، والانقياد حلمكه، وآ داء الصلوات وترك الكبارر، 

لل خرة، واسطع نور للقرب، وآ يرس تذكرة مرور يف راةل اخللود.. آ ال! ان كنت تريد ان تفهم هذه اغىل ماد 

 الامور لكها فأ نصت معي اىل هذه احلاكية المتثيلية القصرية:

وقع جندي ـ يف احلرب العاملية  ـ يف مأ مق عصيب ووضع حمرّي، اذ آ صبح جرحياً جبراني غاررين يف ميينه ويف 

آ سد هصور يوشك ان ينقّض عليه. وامامه مش نقة تبيد مجيع آ حبته وتنتظره ايضًا، مد عىل ذكل  شامهل. وخلفه

اكنت امامه راةل نفي شاقة طويةل رمغ وضعه الفظيع املؤمل!.. وبيامن اكن هذا املسكني املبتىل مس تارقاً يف تفكري 

ل  وهجه نوراً يظهر عن ميينه وخياطبه:ايئس من واقعه املفجع هذا، اذا برال خرّي  ك نه اخلرض عليه السالم ي   تل 

ـ ل تيأ س ول تقنط. سأ علمك طلسمني اثنني، ان آ حسنَت اس تعامهلام ينقلب ذكل ال سد فرساً اميناً مسخرًا 

ن احسنت  خلدمتك، وتتحول تكل املش نقة ارجواة مرحية لطيفة تأ نس هبا.. وسأ انوكل دواءين اثنني، ا 

تنني مهرتني شّذيتني، وسأ مودك بتذكرة سفر تس تطيع هبا ان تقطع مسافة س نة اس تعامهلام يصرّيان جرحيك املن 

ب اجلندي  ن مل تصّدق مبا اقول جفّربه مرة، وتيقّن من حصته وصدقه... جفرَّ اكمةل يف يوم وااد ك نك تطري!! وا 

 شيئًا منه، فرآ ه صدقًا وصوااًب.

 ه قلياًل، فرآ يته صدقًا وحقًا خالصًا.نعم، واان كذكل ـ هذا املسكني سعيد ـ آ صّدقه، لنين جربت
#27 

ـ يأ تيه من هجة اليسار مع مينة فاخرة، وصور اذابة،  ـ ك نه الش يطان  م، عىل اني غرة رآ ى راالً لعوابً دساساً 

 وُمْسكرات مارية، ووقف قبالته يدعوه:

بسامع هذه ال لوان من الاغاين  ـ ايّل ايّل آ هيا الصديق، آ قبل لنهْلُ معاً ونس متتع بصور احلس ناوات هذه، ونطرب

 ونتذلذ هبذه املأ كولت الذليذة.. ولكن اي هذا! ما هذه المتمتة اليت ترددها؟!

 ـ انه طلسم ولاز!

 ـ دع عنك هذا الشئ الاامض، فال تعكّر صفو ذلتنا، وُانَس نشوتنا احلارضة.. اي هذا... وما ذكل بيدك؟

 ـ انه دواء!

رمه بعيدًا، انك سامل حصيح ما بك شئ، وحنن يف ساعة طرب وانس ومتعة. وما هذه البطاقة ذات العالمات  ـ ا 
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 امخلس؟

 ـ اهنا تذكرة سفر، وآ مر اداري للتوظيف!

 ـ مّزقها، فلس نا حبااة اىل سفر يف هذا الربيع الزايه!

 وهكذا ااول بلك مكر وخديعة ان يقنع اجلندي، ح ى بدآ  ذكل املسكني يركن شيئًا قلياًل اىل الكمه.

 نعم، ا ن الانسان ينخدع، ولقد ُخدعت اان كذكل ملثل هذا املاكر!

 وجفأ ة دّوى صوت اكلرعد عن ميينه حيّذره:

 ـ اايك ان تنخدع.. قل ذلكل املاكر اخلبيث:

ان كنت تس تطيع قتل الاسد الرابـض خلفي، وان ترفع اعواد املش نقة من امايم، وان تربآ ين من جريّح 

ن كنت تقدر عىل اجياد سبيل للك الااررين يف مييين وشاميل ، وان حتول بيين وبني راليت الشاقة الطويةل.. نعم ا 

لّ فاسكت اهيا ال بهل، ليتلكم  هذا فهيا آ رنيه، وهات ما دليك، وكل بعد ذكل ان تدعوين اىل اللهو والطرب، وا 

 هذا الرال السايم ــ  الشبيه ابخلرض ــ ليقول ما يروم.

ا حضكْت آ ايم ش باهبا. اعلمي! ان ذكل اجلندي املسكني املتورط هــو آ نــِت، وهو فيا نفيس الباكية عىل م

 الانســان.. وان ذكل الاســد هـو ال جـل.. وان اعواد
#28 

 حبيب ِاثر حبيب لك يفارقنا كيف تََرين آ ل ..نفس لك تذوقه اذلي والفراق والزوال املوت يه تكل املش نقة

 الفقر هو :وال خر .هل ادّ  ل اذلي املزجع البرشي العجز :فأ ادهام العميقان، اناجلرا اما ..هنار ليل ويودعنا

 لهذا الطويةل والابتالء الامتحان راةل فهو املديد والسفر النفي ذكل اما ..هل هناية ل اذلي املؤمل الانساين

 ادلنيا ومن الش يخوخة نم م والصبا الطفوةل ومن ال م رمح من مارةً  الارواح عامل من تنطلق اليت الانسان،

 هبذا املوت ان نعم .ال خر وابليوم ابهلل الاميان فهام الطلسامن واما ..والرصاط احلرش ومن والربمخ القرب من م

 من املؤمن الانسان خُيرج بُراق صورة يتخذ بل الاسد، عن بدلً  مسّخر فرس صورة يلبس القديس الطلسم

 املوت حيّبون الناس من الاكملون اكن هنا ومن .اجلالل ذي الرمحن ةروض اىل اجلنان، روضة اىل ادلنيا جسن

 والوفاة واملوت والفراق الزوال ونفوذ شئ لك عىل ومروره الزمان سري ان م .حقيقته رآ وا حيث ويطلبونه،

ة رؤية اىل الانسان حتِفـز حيث وّضاءة صورةً  الامياين الطلسم هبذا يتخذ فيه  يكون بل شئ، لك بتجدد اجِلدَّ

بداع ملعجزات متباينة وانواع متنوعة خمتلفة الوان يف التأ مل مبعث  قدرته، وخوارق اجلالل ذي اخلالق ا 

 نور ل لوان العاكسة املرااي تبدل يضفي ما مبثل .اكملني وهبجة ابس متتاع ومشاهدهتا س بحانه رمحته وجتليات

 .وتشلكها اجلذابة املناظر نتكو اىل وروعة جامل من السيامن شاشة يف الصور وتارّي  الشمس،
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 آ ما ذانك العالاان.

 فاادهام: التولك عىل هللا والتحيل ابلصرب، اي الاستناد اىل قدرة اخلالق الكرمي والثقة حبمكته س بحانه.

 ـ آ هو كذكل؟

 بل ويضطرب؟ جيزع كيف (فيكون كن) آ مر بيده اذلي الكون سلطان عىل "جعزه"نعم، ان من يعمتد هبوية 

انّ ) :يردد وهو القلب مراتح البال مطمنئ ربه، ابهلل واثقاً  املصائب، آ شد آ مام يثبت انّ  هلل ا   .(راجعون اليه وا 

نعم، ان العار  ابهلل يتذلذ من جعزه وخوفه من  هللا س بحانه. وحقًا ان يف اخلو  ذلة! فلو تكنّا من 

: ما اطيـب االتك وآ لـذها؟ فرمبا الاس تفسار من طفل هل من العمر س نة واادة، مفرتضني فيه العقل والالكم

 يكـون جــوابه: هو عندما آ لوذ

#29 

 جتليات من جتل   ملعةُ  الّ  يه ما وحناهنن الوادلات مجيع رمحة ان علامً  ..وجعزي وراايئ خبويف احلنون آ يم بصدر

لهية الرمحة  .الواسعة ال 

جز وخمافة هللا،ح ى اهنم تربآ وا اىل هللا براءة ومن هنا واد اذلين مَكُل امياهُنم ذلة تفوق اية ذلة اكنت يف الع

مني هذا العجز واخلو  وس يلتني  خالصة من حوهلم وقوهتم ولذوا بعجزمه اليه تعاىل واس تعاذوا به واده، مقِدّ

 وشفيعني هلم عند البارئ اجلليل.

 ة الرماق الرحمي.آ ما العالج ال خر فهو: ادلعاء والسؤال م القناعة ابلعطاء، والشكر عليه والثقة برمح

 ـ آ هو هكذا؟

نعم! ان من اكن ضيفًا دلى اذلي فََرش هل واه الارض مائدًة اافةل ابلنعم، وجعل الربيع ك نه ابقة انيقة من 

الورود ووضعها جبانب تكل املائدة العامرة بل نةرها علهيا، ان َمن اكن ضيفاً عند هذا اجلواد الكرمي ال وعال 

دليه مؤملًا وثقياًل؟. بل يتخذ فقره وفاقته اليه س بحانه صورة ُمشه ّ لتناول النِعم.  كيف يكون الفقر واحلااة

فيسع  اىل الاسزتادة من تكل الفاقة مكن  يسزتيد من شهيته. وهنا يمكن سبب افتخار الاكملني واعزتاممه 

ن ابلفقر اليه س بحانه ابلفقر اىل  هللا تعاىل.. )واايك ان تظن خال  ما نقصد ابلفقر؛ انه استشعار الانسا

والترضع اليه واده والسؤال منه، وليس املقصود اظهار الفقر اىل الناس والتذلل هلم والسؤال مهنم ابلتسول 

 والاس تجداء!(.

آ ما ذكل املستند آ و ال مر الاداري آ و البطاقة فهو آ داء الفرائض ويف مقدمهتا الصلوات امخلس واجتناب 

 الكبارر.

 ــ آ هو هكذا؟
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ان مجيع اهل الاختصاص والشهود ومجيع اهل اذلوق والكشف  من العلامء املدققني والاولياء الصاحلني  نعم! 

لّ امتثال آ وامر  متفقون عىل ان ماد طريق آ بد ال ابد، وذخرية تكل الراةل الطويةل املظلمة ونورها وبُراقها ليس ا 

فة واملهارة واحلمكة شيئًا يف تكل الراةل، بل تقف القرآ ن الكرمي واجتناب نواهيه،واّل فال ياين العمل والفلس

 مجيعها منطفئة الاضواء عند ابب القرب.
#30 

 !الكسول نفيس فيا

ما اخف اداء الصلوات امخلس واجتناب الكبارر الس بع وما آ رحيها وآ يرسها امام ِعَظم فوائدها ومثراهتا 

اىل الفسق واللهو والسفاهة، واىل ذكل الش يطان ورضورهتا! ان كنِت فطنة تفهمني ذكل. آ ل قويل ملن يدعوِك 

 اخلبيث املاكر:

لو اكنت دليك وس يةل لقتل املوت، ول ماةل الزوال عن ادلنيا، ولو اكن عندك دواء لرفع العجز والفقر عن 

لّ فاخرس، فان القرآ ن الك رمي البرشية، ووساطة لالق ابب القرب اىل الابد، فهاهتا اذن وقُلها ل مسع وآ طيع.. وا 

يتلو آ ايت الاكئنات يف مسجد الكون الكبري هذا. فلننصت اليه، ولنتنّور بنوره، ولنعمل هبديه احلكمي، ح ى 

 يكون لساننا رطبًا بذكره وتالوته.

 نعم! ان الالكم الكمه. فهو احلق، وهو اذلي يُظهر احلقيقة وينرش آ ايت نور احلمكة.

ر قلوبَنا بنور ال ميان والقرآ ن. اللهم َاغنِنا ابلفتقار اليك ول تُفِقران ابل س تاناء عنك، تربآ ان اليك ِمن  اللّهم نِوّ

نا اىل آ نفس نا واحفظنا حبفظك  حولنا وقوتنا والتجأ ان اىل حوكل وقوتك فاجعلنا من املتولكني عليك ول تلِكْ

 وارمحنا وارمح املؤمنني واملؤمنات.

يكل وجامل ملكك ومليك صنعك وعني عنايتك وصِلّ وسمل عىل س ّيدان محمد عبدك ونبيك وصفيك وخل 

ومشس هدايتك ولسان حمبتك ومثال رمحتك ونور خلقك ورش  موجوداتك ورساج وادتك يف كةرة 

خملوقاتك واكشف طلسم اكئناتك ودّلل سلطنة ربوبيتك ومبلّغ مرضياتك ومعّر  كنوم آ سامئك ومعمل عبادك 

ك واشهادك وحبيبك ورسوكل اذلي آ رسلته رمحًة للعاملني وترجامن آ ايتك ومرآ ة جامل ربوبيتك ومدار شهود

خوانه من النبيني واملرسلني وعىل مالركتك املقربني وعىل عبادك الصاحلني...  وعىل آ هل وحصبه آ مجعني وعىل ا 

آ مني .
2

 
2
 هذه ال دعية الواردة يف ختام آ غلب )اللكامت( ااءت ابل صل ابللاة العربية. املرتمج. 
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 ثامنةال  اللكمة

 بسم هللا الرمحن الرحمي

ّل هو احلّي القيوم(  هل ا   (122)البقرة:)هللا ل ا 

 (26)آ ل معران: )ِاّن ادليَن عند هللا الاسالم( 

اذا اردت ان تفهم ما ادلنيا وما دور الروح الانسانية فهيا، وما قمية ادلين عند الانسان وكيف آ نه لول ادلين 

يب، وآ ن الشخص امللحد هو آ شق  اخمللوقات، وآ ن اذلي حيل طلسم العامل احلق لتحولت ادلنيا اىل جسن ره 

هل ا ل هللا.. آ ال اذا كنت تريد آ ن تفهم  ل اي هللا... ل ا  ولازه احملري وينقذ الروح البرشية من الظلامت ِان هو ا 

 لك ذكل فانصت اىل هذه احلاكية المتثيلية القصرية وتفكر فهيا مليًا:

 الزمان يذهبان معًا اىل س يااة طويةل، فواصال سريهام سوية اىل آ ن وصال  اىل مفرق اكن شقيقان يف قدمي

 طريقني، فرآ اي هناك رااًل وقورًا فسأ له: آ ّي الطريقني آ فضل؟.

لّ آ ن يف ثنااي ذكل التلكيف مثة آ مان وسعادة. آ ما  فأ ااهبام: يف الطريق الميني الزتام اجباري للقانون والنظام، ا 

 ل ففيه احلرية والتحرر الا آ ن يف ثنااي تكل احلرية هتلكة وشقاء. وال ن لمك اخليار يف سلوك آ هيام.طريق الشام

 وانطلق .وبعد الاس امتع اىل هذا الالكم سكل ال خ ذو الطبع الطيب طريق الميني قائاًل: تولكت عىل هللا

 هوى رجمرد الشامل طريق رّجح فقد الااوي، ال خر ال خ آ ما .والانتظام النظام ابتباع نفس طيب عن راضياً 

 .فيه اذلي التحرر

وال ن فلنتابع  خيالً هذا الرال السارر يف طريق ظاهره السهوةل واخلفة وابطنه من قبهل الثقـل والعــناء. مفـا 

 آ ن عرب الوديـان العمـيقة واملــرتـفعـات العاليـة الوعرة ح ى
#32 

 من انطلق قد غضوابً  خضامً  آ سداً  آ ن ورآ ى خميفًا، صواتً  عفسم موحشة؛ وحصراء خالية مفامة وسط دخل

 نفسه فأ لق  ذراعاً  س تني معق عىل معطةل برئاً  فصاد  وهلعًا، خوفاً  يرتعد وهو فراراً  منه ففر حنوه؛ ال حراش

 رادا عىل نبتا اذران الشجرة لهذه واكن .هبا فتشبث جشرةً  يداه لَقيت السقوط آ ثناء ويف للنجاة، طلباً  فهيا

 ال عىل اىل فنظر .احلادة بأ س ناهنام اجلذرين ذينك يقضامن وهام .وآ سود آ بيض فأ ران، علهيام سلّط وقد البرئ

 يريد رآ سه رفع قد اداً  كبرياً  ثعباانً  فرآ ى ال سفل اىل ونظر البرئ، فوهة عىل اكحلارس واقفاً  ال سد فرآ ى

 لسعة مؤذية حرشات مثة ورآ ى .نفسها البرئ سعة واسع مف وهل ذراعًا، ثالثني مسافة عىل وهو منه الاقرتاب

 فواكه من وكثرية خمتلفة آ نواعاً  خارقة بصورة تمثر آ هنا الا تني، جشرة آ هنا فرآ ى الشجرة آ عىل اىل نظر .به حتيط
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 .الرمان اىل وانهتاء اجلوم من ابتداء ال جشار

يس اعتياداًي، ول ميكن آ ن تأ يت لك هذه مل يكن هذا الرال ليفهم ـ لسوء ادراكه وحامقته ـ بأ ن هذا ال مر ل 

ال ش ياء مصادفًة ومن دون قصد. ومل يكن يفهم آ ن يف هذه الشؤون العجيبة آ رسارًا غريبة، وآ ن هناك وراء 

 لك ذكل من يدبّر هذه ال مور ويسرّيها.

لسوء آ خذت تلهتم فبيامن يبيك قلب هذا الرال وترصخ رواه وحيار عقهل من اوضاعه الالمية اذا بنفسه ال مارة اب

فواكه تكل الشجرة متجاهةل عام حولها وك ن شيئاً مل حيدث؛ ساّدة آ ذنهيا عن رصخات القلب وهواتف الروح، 

 خادعة نفسها بنفسها رمغ آ ن قسامً من تكل الفواكه اكنت مسمومة ومرضة.

( ن عبدي يبوهكذا نرى آ ن هذا الرال الشقي قد عومل مبثل ما ااء يف احلديث القديس )آ ان عند ظ
1
 :آ ي 

 املعامةل هذه مثل يرى آ ن لبد بل ايضًا، مثلها وس يعامل هكذا، عومل فلقد .هو يعرفين مثلام عبدي آ عامل آ ان

 اخلرقاء؛ وبالهته ظنه لسوء وذكل بعينه، احلق وك نه حمكة ول قصد بال عادايً  آ مراً  يشاهده ما لك تلقيه جزاء

 .الكرمي العيش عىل يقدر ول لينجو ميوت آ ن يس تطيع ول العذاب انر يف يتقلب فصار
 . ـ املرتمج ـ231، الرتمذي ادلعوات  2، مسمل التوبة  22البخاري التوحيد  2
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 .آ حوال من ال خر لل خ جرى ما لنعر  عذابه؛ يف يتلوى املشؤوم ذكل وراءان اتركني سرنجع بدوران وحنن

قطع الطريق دون آ ن يعاين الضيق ك خيه، ذكل ل نه ل يفكر فهذا الرال املبارك ذو العقل الرش يد ما يزال ي

الا يف ال ش ياء امجليةل ـ ملا هل من جامل اخلُلق ـ ول يأ خذ بعنان اخليال الا مبا هو مجيل ولطيف، ذلا اكن 

يس تأ نس بنفسه ول ياليق الصعوبة واملشقة ك خيه. ذكل ل نه يعر  النظام، ويعمل مبقتىض الولء والتباع. 

ى ال مور تسهل هل، ومييض حراً منطلقاً مس تظالً ابل مان والاس تقرار. وهكذا مىض ح ى واد بس تاانً فيه فري 

آ مهار مجيةل وفواكه لطيفة مع مثة جثث حيواانت وآ ش ياء منتنة مبعةرة هنا وهناك بسبب اهامل النظافة. اكن 

ه انشال مبشاهدة اجليف امليتة وانعام آ خوه الشقي قد دخل ــ من قبل ــ يف مثل هذا البس تان آ يضًا غري آ ن

النظر فهيا مما آ شعره ابلاثيان وادلوار. فاادره  دون آ ن يأ خذ قسطًا من الرااة ملواصةل السري. آ ما هذا ال خ 

فقد آ مهل اجليف ومل يلتفت الهيا مطلقًا، بل اس تفاد مما يف  "انظر اىل ال حسن من لك يش"فعماًل بقاعدة 

 الفواكه. وبعدما اسرتاح فيه الرااة التامة مىض اىل سبيهل.البس تان من ال ش ياء و 

ـ يف حصراء عظمية ومفامة واسعة. وجفأ ة مسع صوت آ سد هيجم عليه خفا  الّ انه دون  ـ هو آ يضاً ك خيه ـ ودخل ـ

 خو  آ خيه، حيث فكّر حُبسن ظنه وجامل تفكريه قائاًل: لبد آ ن لهذه الصحراء ااكامً، فهذا ال سد اذن حيمتل

آ ن يكون خادماً آ ميناً حتت آ مرته.. فواد يف ذكل اطمئنااًن، غري آ نه فّر كذكل ح ى وصل وهجًا لواه اىل برئ 

معطةل بعمق س تني ذراعاً فأ لق  نفسه فهيا وآ مسك ــ كصاحبه ــ بشجرة يف منتصف الطريق من البرئ.. وبقي 
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اً رويدًا.. فنظر اىل ال عىل فرآ ى ال سد، ونظر معلقاً هبا، فرآ ى حيوانني اثنني يقطعان اذري تكل الشجرة رويد

ـ يف وضع جعيب غريب. فدهش من ال مر  ـ ك خيه تاماً ـ اىل ال سفل فرآ ى ثعباانً خضامً، ونظر اىل نفسه فوادها ـ

ل انه دون دهشة آ خيه بأ لف مرة، ملا منحه هللا من ُحسن اخللق وُحسن التفكري والفكر امجليل  هو كذكل ا 

الا اجلهة امجليةل من ال ش ياء. ولهذا السبب فقد فكّر هكذا: آ ن هذه ال مور العجيبة ذات عالقات  اذلي ل يريه

مرتابطة بعضها ببعض، وآ هنا لتظهر ك ن آ مرًا واادًا حيركها؛ فالبد اذن آ ن يكون يف هذه ال عامل احملرية رّس 

 مالق وطلسم غري مكشو .

أ ان اذن لست وحيدًا، بل ان ذكل احلامك اخلفي ينظر ايّل ويرعاين آ ال! ان لك هذا يرجع اىل آ وامر اامك خفي، ف

 وخيتربين، وحلمكة مقصودة يسوقين اىل
#34 

 يكون َمن :السؤال هذا آ اثر شوٌق  الذليذ واخلو  امجليل التفكري هذا من دليه فنشأ   .اليه ويدعونين ماكن،

 غاية اىل العجيب الطريق هذا يف يسوقين ياذل هذا وَمن نفسه؟ يعّرفين آ ن ويريد جيّربين اذلي هذا ترى اي

 ومن الطلسم، ال رغبة احملبة تكل من ومنت الطلسم، صاحب حمبة التعر  اىل الشوق من نشأ   م هادفة؟

 .ويرضاه حيبه ما حسب الطلسم صاحب دلى مقبوةل وااةل مجيل وضع اختاذ رغبة انبثقت الرغبة تكل

غري آ ن يف هناية آ غصاهنا آ ل  ال نواع من ال مثار والفواكه، وعندها  م نظر آ عىل الشجرة فرآ ى آ هنا جشرة تني،

ذهب خوفه ومال هنائيًا، ل نه عمل علامً قاطعاً بأ ن جشرة التني هذه امنا يه فهرس ومعرض، حيث قدل احلامك اخلفي 

ل فان مناذخ ما يف بس تانه وجناته بشلك معجز علهيا وميهّنا هبا، اشارًة ملا آ عّده من آ طعمة وذلا ئذ لضيوفه.. وا 

جشرة واادة لن تعطي آ مثار آ ل  ال جشار. فمل يَر آ مامه الّ ادلعاء والترضع، فأ حل متوسالً ابنكسار اىل آ ن ُاهلم 

 مفتاح الطلسم فهتف قائاًل:

 وآ حبث آ طلبك وآ ان رضاك آ ريد خادم، كل فاان وآ تـرضع، وآ توسل اليك التجئ !وال فاق ادلاير هذه اامك اي"

 .."عنك

فانشق ادار البرئ جفأ ة بعد هذا ادلعاء، عن ابب يفتح اىل بس تان فاخر طاهر مجيل، ورمبا انقلب مف ذكل 

الثعبان اىل ذكل الباب واختذ لك من ال سد والثعبان صورة اخلادم وهيأ ته.. فأ خذا يدعوانه اىل البس تان ح ى 

 آ ن ذكل ال سد تقمص شلك حصان مسّخر بني يديه.

 ! واي صاحيب يف اخليال..فيا نفيس الكسىل

 تعال لنوامن بني آ وضاع هذين ال خوين يك نعمل كيف آ ن احلس نة جتلب احلس نة وآ ن السيئة تأ يت ابلسيئة.

ان املسافر الشقي اىل هجة الشامل معّرض يف لك آ ن آ ن يلج يف مف الثعبان فهو يرجتف خوفًا وهلعًا. بيامن هذا 

ر بفواكه ش  ى.. وان قلب ذكل الشقي يمتزق يف خو  عظمي ورعب السعيد يُدع  اىل بس تان آ نيق هبيج ممث
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آ لمي بيامن هذا السعيد يرى غرائب ال ش ياء وينظر الهيا بعربة الوة وخو  ذليذ ومعرفة حمبوبة.. وان ذكل الشقي 

 املسكني ليعاين من الوحشة واليأ س واليمت عذااًب وآ ي عذاب! بيامن هذا السعيد يتذلذ يف ال نس ويرتفل يف

 ال مل والشوق.. م ان ذكل املنكود يرى نفسه
#35 

 وكيف .عزيز ضيف متعة يمتتع احملظوظ السعيد هذا بيامن املؤذية، احلرشات هبجامتـ  اكلسجنيـ  عليه حمكوماً 

 النار يف عذابه ليعّجل احلظ السئ ذكل آ ن م .خدمه جعائب مع فيس تأ نس كرمي، مضّيف عند ضيف وهو ل

 ُاذن قد مناذج، الّ  يه ما الفواكه تكل ان اذ ومعىًن، حقيقةً  ومسمومة ظاهراً  الطعم يذةذل مأ كولت بأ لكه

لّ  ال صيل شارهيا ويكون وُآصولها حلقائقها طالباً  ليكون حفسب مهنا للتذوق  مهنا للرشاهة فالسامح وا 

راً  ال مر، يعي اذ مهنا يتذوق فانه احملمود السعيد هذا آ ما .اكحليوان  ذكل ان م ..ابلنتظار وملتذاً  آ لكها مؤِخّ

 ابنعدام حجمي، يف ك نه ح ى ظلامت ذات وآ وهاماً  مظلامً  وضعاً  علهيا ااراً  بنفسه؛ نفسه ظمل قد يكون الشقي

 َمثهَل الشكوى، حق هل ول للشفقة مس تحق هو فال ابهرة، مجيةل وآ وضاع اكلهنار ساطعة حقائق عن بصريته

فراح، طيبة ولمية يف هبيجة مجيةل اديقة ويف الصيف ومسم يف آ حبائه وسط رال مثل هذا يف  فلعدم لل 

 وبدآ   والعويل، ابلرصاخ فرشع مثاًل؛ سكرياً  آ صبح ح ى ـ اخلبائث آ م ـ امخلر كؤوس يرتشف راح هبا قناعته

 اهذ آ ن مفثلام .مفرتسة وحوش وسط وعار اائع آ نه ومتصوراً  القارس، الش تاء قلب يف آ نه نفسه ظاانً  ابلباكء،

 هذا فكذكل ..هلم حمتقراً  وحوشًا، آ صدقاءه متوهامً  بنفسه نفسه ظمل اذ والرآ فة، الشفقة يس تحق ل الرال

 .املشؤوم

ولكامن ذكل السعيد يبرص احلقيقة، واحلقيقة بذاهتا مجيةل، ومع  ادراك جامل احلقيقة فانه حيرتم كامل صاحب 

 احلقيقة ويوقّره فيس تحق رمحته.

نة  فَِمن هللا وما آ َصابَك ِمن َسيئة  فَِمن نَفِسَك( فاعمل اذن رسًا من   (96)النساء:آ رسار: )ما آ َصابَك ِمن َحس َ

فلو وامنت سارر هذه الفروق وآ مثالها لعلمت آ ن النفس ال مارة لل ول قد آ حرضت هل هجمن معنوية، بيامن ال خر 

 عادة والاحسان العممي.قد انل ــ حبسن نيته وحسن ظنه وحسن خصلته وحسن فكره ــ الفيض والس

 فيا نفيس. واي آ هيا الرال املنصت معي اىل هذه احلاكية!

اذا كنت تريد آ ن ل تكون مثل ذكل ال خ املشؤوم وترغب يف آ ن تكون اكل خ السعيد فاس متع اىل القرآ ن 

 الكرمي وآ رخض حلمكه واعتصم به وامعل بأ حاكمه.

ة من حقائق؛ فانك تس تطيع آ ن تطبق علهيا احلقيقة ادلينية واذا كنت قد وعيت ما يف هذه ال قصوصة المتثيلي

 وادلنيوية والانسانية والاميانية لكها. وسأ قول كل ال سس، واس تخرج بنفسك ادلقائق!
#36 

25



 تلكام من الميني آ ما ..الفاسق وقلب الاكفر روح وال خر الصاحل، وقلب املؤمن روح آ ادهام :الثنان فالخوان

 يف البس تان ذكل وآ ما ..والكفران العصيان فطريق الشامل وآ ما الاميان وطريق لقرآ نا طريق فهو الطريقني

 والطيب والرش اخلري فهيا يواد اليت الانسانية واحلضارة البرشي للمجمتع املؤقتة الاجامتعية احلياة فهو الطريق

 سالمة مع فيسري (كدر ما عد ..صفا ما خذ) :قاعدة عىل يعمل َمن هو فالعاقل .معاً  والقذر والطاهر واخلبيث

 .الوادان واطمئنان القلب

وآ ما تكل الصحراء فهيي هذه ادلنيا وهذه الارض.. وآ ما ذكل ال سد فهو ال ال واملوت.. وآ ما تكل البرئ فهيي 

جسد الانسان وممان احلياة. وآ ما ذكل العمق البالغ س تني ذراعًا فهو اشارة اىل العمر الاالب، وهو معدل 

نة.. وآ ما تكل الشجرة فهيي مدة العمر ومادة احلياة.. وآ ما احليواانن الثنان، ال سود والابيض العمر س تون س  

فهام الليل والهنار.. وآ ما ذكل الثعبان فهو مف القرب املفتوح اىل طريق الربمخ ورواق ال خرة، الا آ ن ذكل الفم 

رضة فهيي املصائب ادلنيوية، الا آ هنا هو للمؤمن ابب يفتح من السجن  اىل البس تان.. وآ ما تكل احلرشات امل

لهية احللوة والالتفااتت الرحامنية لئال يافل.. وآ ما مطعومات تكل الشجرة فهيي  للمؤمن يف حمك الايقاظات ال 

النعم ادلنيوية اليت صنعها رّب العزة الكرمي ليك تكون فهرسًا للنعم ال خروية ومذكِّرة هبا،  مبشاهبهتا لها، وقد 

ئ احلكمي عىل هيئة مناذج دلعوة الزابرن اىل فواكه اجلنة، وان اعطاء تكل الشجرة عىل وادهتا خلقها البار 

 صنع"الفواكه اخملتلفة املتباينة اشارة اىل آ ية الصمدانية وخمت الربوبية ال لهية وطاراء سلطنة ال لوهية. ذكل ل ن 

 ماء من احليواانت مجيع وخلق د،واا تراب من وآ مثارها النبااتت مجيع صنع آ ي "وااد  شئ من شئ لك

 معني حلم كبناء "شئ لك من الوااد الشئ صنع" وكذا .بس يط طعام من احليوانية ال هجزة مجيع وابداع وااد،

 واخلمت الصمدية ال ادية لذلات اخلاصة ال ية يه امنا ..ال جناس خمتلفة مطعومات من حياة ذلي بس يط وادل

 .آ بداً  تقليدها ميكن ل اليت اراؤهوط الابدي الاميل للسلطان اخملصوص

نعم ان خلق شئ من لك شئ وخلق لك شئ من شئ، امنا هو خاصية تعود اىل خالق لك شئ.. وعالمة 

 خمصوصة للقادر عىل لك شئ. وآ ما ذكل الطلسم فهو رس حمكة اخللق اذلي يُفتح برس الاميان.
#37 

هل) و "هللا اي" و  (مالقيو  احلي هو الا ا هل ل هللا) فهو املفتاح ذكل واما ل لا   (..هللا ا 

وآ ما انقالب مف ذكل الثعبان اىل ابب البس تان فهو رمز اىل آ ن القرب هو جسن الوحشة والنس يان والاهامل 

والـضيق، فهو كبطن الثعبان ل هل الـضالةل والطايان. ولكنه ل هل الاميان والقرآ ن ابب مفتوح عىل مرصاعيه 

البقاء، ومن ميدان الامتحان اىل روضة اجلنان، ومن ممحة احلياة اىل رمحة الرمحن.. من جسن ادلنيا اىل بس تان 

وآ ما انقالب ذكل ال سد املفرتس اىل حصان مسخر واىل خادم مؤنس فهو اشارة اىل آ ن املوت ل هل الـضالل 

، وضياع يف فراق آ بدي آ لمي من مجيع الاحبة، وخروج من جنة دنيوية اكذبة اىل وحشة جسن انفرادي للقرب
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تيه حسيق، بيامن هو ل هل الهداية وآ هل القرآ ن راةل اىل العامل ال خر، ووس يةل اىل مالقاة ال حبة وال صدقاء 

القداىم، وواسطة اىل دخول الوطن احلقيقي ومنامل السعادة ال بدية، ودعوة كرمية من جسن ادلنيا اىل بساتني 

من الرمحن الرحمي، وترسحي من تاكليف احلياة وااامة من اجلنان، وانتظار ل خذ ال جرة للخدمات تفضاًل 

 وظيفهتا، واعالن الانهتاء من واجبات العبودية وامتحاانت التعلمي والتعلاميت.

 حنصل من هذا لكه:
آ ن لك من جيعل احلياة الفانية مبتااه فس يكون يف هجمن حقيقًة ومعىًن، ح ى لو اكن يتقلب  ظاهراً يف حببواة 

 النعمي.

لك من اكن متوهجاً اىل احلياة الباقية ويسع  لها جبد  واخالص فهو فارز بسعادة ادلارين وآ هل هلام معاً ح ى وان 

لو اكنت دنياه سيئة وضيقة، الا آ نه سرياها الوة طيبة، وسرياها قاعة انتظار جلنته، فيتحملها ويشكر ربه فهيا 

 وهو خيوض غامر الصرب.

 لسالمة والقرآ ن والاميان .. آ مني.اللهم اجعلنا من آ هل السعادة وا

ذن  اللّهم صل وسمل عىل س يدان محمد وعىل آ هل وحصبه بعدد مجيع احلروفات املتشلكة يف مجيع اللكامت املمتثةل اب 

 الرمحن يف مرااي تواات الهواء عند قراءة لك لكمة من القرآ ن من لك قارئ من آ ول الزنول اىل آ خر الزمان.

  املؤمنني واملؤمنات بعددها برمحتك اي آ رمح الرامحني آ مني .. وامحلد هلل رب العاملني.وارمحنا ووادلينا وارمح
#38 
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 اللكمة التاسعة

 بسم هللا الرمحن الرحمي

ّيا واني تُظهِرون(  ْبحاَن هللا انَي تُمسوَن واني تُصِبُحون_ َوهَل احلَمُد يف الَسموات والارِض َوَعش ِ )فَس ُ
 (21ـ  29)الروم: 

ل خ! تسأ لين عن حمكة ختصيص الصالة يف هذه الاوقات امخلسة املعينة، فسنشري اىل حمكة واادة فقط آ هيا ا

 من بني ِحمكها الوفرية.

لهيي عظمي، تعكس  نعم، كام ان وقت لك صالة، بداية انقالب  ممين عظمي وهمم، فهو كذكل مرآ ة لترص  ا 

لهية اللكية يف ذكل الوقت. لهذا فقد ُامر يف تكل الاوقات ابلصالة ، آ ي الزايدة من التسبيح والتعظمي  ال لء ال 

للقدير ذي اجلالل، والاكثار من امحلد والشكر لنعمه اليت ل حتىص واليت جتمعت بني الوقتني. ول ال فهم 

بعض  من هذا املعىن العميق ادلقيق، ينباي الاصااء ــ مع نفيس ــ اىل مخس ناكت
2
. 
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 النكتة الاوىل:

ة هو التسبيح والتعظمي والشكر هلل تعاىل. اي تقديُسه ال وعال جتاه االهل قولً وفعالً بقول: ان معىن الصال

س بحان هللا.. وتعظميه جتاه كامهل لفظاً ومعالً بقول: هللا اكرب.. وشكره جتاه جامهل قلباً ولساانً وجسامً بقول: امحلد 

 هلل.

الة وبذورها، فُوِادت هذه الثالثة يف مجيع حراكت اي آ ن التسبيح والتكبري والتحميد هو مبثابة نوى الص

 الصالة واذاكرها. ولهذا ايضًا تُكّرر هذه اللكامت

--- 
النكتة: يه مسأ ةل لطيفة ُاخرجت بدقة نظر وامعان فكر، ومُسيت املسأ ةل ادلقيقة نكتة لتأ ثري اخلواطر يف اس تنباطها.   2

 ـ التعريفات للجرااين ــ املرتمج
#39 

الث ثالاًث وثالثني مرة عقب الصالة، وذكل للتأ كيد عىل معىن الصالة وترس يخه، اذ هبذه اللكامت الطيبة الث

 املوجزة ارجممةل يؤكد معىن الصالة ومازاها.

 النكتة الثانية:

لهية وامام كامل الربوبية والقدرة  ان معىن العبادة هو جسوُد العبد مبحبة خالصة وبتقدير واجعاب يف احلرضة ال 

لهية مشاهدًا يف نفسه تقصرَيه وجعَزه وفقَره.الصمد  انية والرمحة ال 

نعم، كام ان سلطنة الربوبية تتطلب العبودية والطاعة، فان قدسيهَتا ونزاههتا تتطلب ايضاً آ ن يُعلن العبُد ــ مع 

ةل الباطةل، وانه اس تافاره برؤية تقصريه ــ آ ن ربّه مزّنٌه عن اي نقص، وانه ُمتعال  عىل مجيع آ فاكر آ هل الـضال

 مقّدس من مجيع تقصريات الاكئنات ونقائصها. اي يعلن ذكل لكه بتسبيحه، بقوهل: س بحان هللا.

وكذا قدرة الربوبية الاكمةل تطلب من العبد ايضًا آ ن يلتج ء الهيا، ويتولك علهيا لرؤيته ضعَف نفسه الشديد 

سان جتاه عظمة آ اثر القدرة الصمدانية، ماضياً اىل الركوع وجعَز اخمللوقات قائاًل: هللا اكرب ابجعاب وتقدير واس تح 

 بلك خضوع وخشوع.

وكذا رمحة الربوبية الواسعة تتطلب ايضاً ان يُظهر العبُد ااااته اخلاصة واااات مجيع اخمللوقات وفقرها بلسان 

 د هلل.السؤال وادلعاء، وان يعلن احسان ربه وآ لءه العممية ابلشكر والثناء وامحلد بقوهل: امحل

 آ ي آ ن افعال واقوال الصالة تتضمن هذه املعاين. ول ال هذه املعاين فُرضت الصالة من دلنه س بحانه وتعاىل.
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 النكتة الثالثة:

كام آ ن الانسان هو مثاٌل مصاّر لهذا العامل الكبري، وان سورة الفاحتة مثاٌل منّور للقرآ ن العظمي، فالصالة كذكل 

 عبادات، وخريطة سامية تشري اىل آ مناط عبادات اخمللوقات مجيعًا.فهرس نوراين شامل مجليع ال 

 النكتة الرابعة:

ان عقارب الساعة اليت تعد الثواين وادلقائق والساعات والاايم، لٌك مهنا يناظر ال خر، وميثّل ال خر، ويأ خذ 

 لٌك مهنا حمك ال خر.
#40 

لهية كربى، فان دورا ن الليل والهنار اذلي هو حبمك الثواين للساعة، كذكل يف عامل ادلنيا اذلي هو ساعة ا 

والس نوات اليت تعّد ادلقائق، وطبقات معر الانسان اليت تعد الساعات، وآ دوار معر العامل اليت تعد ال ايم، لك 

 مهنا يناظر ال خر، ويتشابه معه، ومياثهل، ويذكّر لك مهنا ال خر، ويأ خذ حمكه.

 مفثاًل:

يش به ويذكّر ببداية الربيع وآ وهل، وبأ وان سقوط الانسان يف رمح ال م، وابليوم وقت الفجر اىل طلوع الشمس: 

ال ول من ال ايم الس تة يف خلق السموات والارض، فينّبه الانسان اىل ما يف تكل الاوقات من الشؤون 

لهية العظمية.  ال 

رتة خلق الانسان يف اما وقت الظهر: فهو يش به ويشري اىل منتصف الصيف، واىل عنفوان الش باب، واىل ف

 معر ادلنيا، ويذكّر ما يف ذكل لكه من جتليات الرمحة وفيوضات النعمة.

آ ما وقت العرص: فهو يش به مومس اخلريف، وممن الش يخوخة، وعرص السعادة اذلي هو عرص خامت الرسل 

لهية وال لء الرحامنية.  محمد عليه الصالة والسالم، ويذكّر ما يف ذكل لكه من الشؤون ال 

آ ما وقت املارب: فأ نه يذكّر باروب آ غلب اخمللوقات وُافولها هناية اخلريف، ويذكّر آ يضاً بوفاة الانسان، وبدمار 

 ادلنيا عند قيام الساعة، ومع ذكل فهو يعمّل التجليات اجلاللية، ويوقظ الانسان من نوم الافةل وينهبه.

ر عامل الهنار بكفنه الاسود، ويذكّر ايضاً بتاطية الكفن آ ما وقت العشاء: فيذكّر باش يان عامل الظالم  وسرته آ اث

الابيض للش تاء واه الارض امليتة، وبوفاة ح ى آ اثر الانسان املتوىف ودخولها حتت س تار النس يان، 

 وابنسداد آ بواب دار امتحان ادلنيا هنائيًا، ويعلن يف ذكل لكه ترصفات االلية للقهار ذي اجلالل.

ذكّر ابلش تاء، وابلقرب، وبعامل الربمخ، فضاًل عن انه يذكّر روح الانسان مبدى ااجهتا اما وقت الليل: فانه ي

 اىل رمحة الرمحن.

آ ما الهتجد يف الليل: فانه يذكّر بـرضورته ضياء لليل القرب، ولظلامت عامل الربمخ، وينبّه ويذكّر بنعم غري متناهية 
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 ن مدى آ هلية املنعم احلقيقي للحمد والثناء.للمنعم احلقيقي عرب هذه الانقالابت، ويعلن ايضًا ع
#41 

آ ما الصباح الثاين: فانه يذكّر بصباح احلرش. نعم، كام ان جمئ الصبح لهذا الليل، وجمئ الربيع لهذا الش تاء معقول 

 ورضوري وحمتي، فان جمئ صباح احلرش وربيع الربمخ هام ابلقطعية والثبوت نفس هيام.

ت امخلسة ـ بداية انقالب عظمي، ويذكّر ابنقالابت اخرى عظمية، فهو يذكّر فلك وقت اذن ـ من هذه الاوقا

لهية سواء مهنا الس نوية آ و العرصية آ و ادلهرية، ابشارات  ايضًا مبعجزات القدرة الصمدانية وهدااي الرمحة ال 

 ترصفاهتا اليومية العظمية.

ين املفروض، لئقة اداً ومناس بة ادًا آ ي ان الصالة املفروضة اليت يه وظيفة الفطرة واساس العبودية و  ادلَّ

 يف ان تكون يف هذه الاوقات حقًا.

 النكتة اخلامسة:

ان الانسان بفطرته ضعيف ادًا، ومع ذكل مفا اكةر املناصات اليت تورثه احلزن وال مل، وهو يف الوقت نفسه 

ه كثرية وشديدة، وهو كسول وبال عاجز ادًا، مع ان اعداءه ومصائبه كثرية ادًا، وهو فقري اداً مع ان اااات

اقتدار مع ان تاكليف احلياة ثقيةل عليه، وانسانيته جعلته يرتبط ابلكون مجيعًا مع ان فراَق ما حيبه وموال ما 

يس تأ نس به يؤملانه، وعقهل يريه مقاصد سامية ومثارًا ابقية، مع ان يده قصرية، ومعره قصري، وقدرته حمدودة 

 وصربه حمدود.

ـ ابب القدير فروح الان  ـ ابدلعاء والصالة  سان يف هذه احلاةل )يف وقت الفجر( احوج ما تكون اىل آ ن تطرق 

ذي اجلالل، وابب الرحمي ذي امجلال، عارضًة االها آ مامه، سائةل التوفيق والعون منه س بحانه، وما اشد افتقار 

س تحمل عىل اكهلها من وظائف يف تكل الروح اىل نقطة استناد يك تتحمل ما س يأ يت اماهما من اعامل، وما 

 عامل الهنار اذلي يعقبه. الا يُفهم ذكل بداهًة؟

)وعند وقت الظهر( ذكل الوقت اذلي هو ذروة كامل الهنار وميالنه اىل الزوال، وهو آ وان تاكمل الاعامل 

مما تعطيه  اليومية، وفرتة اسرتااة موقتة من عناء املشاغل، وهو وقت اااة الروح اىل التنفس والاسرتواح

لهية.  هذه ادلنيا الفانية والاشاال املرهقة املوقتة من غفةل  وارية  واضطراب فضالً عن انه آ وان تظاهر ال لء ال 
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 ال مور تكل من وخروهجا واحلرية، الافةل تكل من وانساللها املضايقات، تكل من الانسان روح خفالُص 

لّ  يكون ل الزائةل، التافهة  امامه والتوسل ابلترضع ـ احلقيقي املنعم وهو ـ البايق القيوم ابب ىلا ابللتجاء ا 

 وعظمته االهل امام العجز اظهار مع واده، به مس تعيناً  املتجمعة، ِنَعمه حملّصةل اامداً  شاكراً  اليدين مكتو 

 اذلي جامهل آ مامو  يزول، ل اذلي كامهل امام ابلسجودـ  وهيام وتعظمي ابجعابـ  واخلضوع اذلل واعالن ابلركوع،
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ها، وما امجلها، مفا الظهر، صالة اداء هو وهذا ..حيول ل  فال م ومن .!رضورهتا آ عظم وما آ ادرها، وما آ ذلَّ

 .هذا يفهم ل اكن ا ن انساانً  نفسه الانسان حيسنبّ 

لمية ل خر )وعند وقت العرص(: اذلي يذكّر ابملومس احلزين للخريف، وابحلاةل احملزنة للش يخوخة، وابلايم ال  

لهية، آ مثال المتتع  الزمان، وبوقت ظهور نتاجئ الاعامل اليومية. فهو فرتة حصول ارجمموع اللكي الهائل للنعم ال 

ابلصحة والتنعم ابلعافية، والقيام خبدمات طيبة. وهو كذكل وقت الاعالن ابن الانسان ضيف مأ مور، وبأ ن 

 ري اليه احنناء الشمس الـضخمة اىل اُلفول.لك شئ يزول وهو بال ثبات ول قرار، وذكل مبا يش

نعم ان روح الانسان اليت تنشد الابدية واخللود، ويه اليت ُخلقت للبقاء والابد، وتعشق الاحسان، وتتأ مل 

من الفراق، تهُنض هبذا الانسان ليقوم وقت العرص ويس بغ الوضوء لداء صالة العرص، لينايج مترضعاً امام 

ة للقدمي البايق وللقيوم الرسمدي، وليلتجئ اىل فضل رمحته الواسعة، وليقدم الشكر ابب احلرضة الصمداني

ّ وخضوع آ مام عزة ربوبيته س بحانه وهيوي اىل السجود بلك  وامحلد عىل نعمه اليت ل حتىص، فريكع بلك ذل 

عبودية اتمة تواضع وفناء امام رسمدية الوهيته، وجيد السلوان احلقيقي والرااة التامة لرواه بوقوفه ب 

وابس تعداد اكمل امام عظمة كربايئه ال وعال. مفا اسامها من وظيفة  تأ ديُة صالة العرص هبذا املعىن! وما آ ليقها 

من خدمة! بل ما احقّه من وقت  لقضاء َدين الفطرة، وما اعظمه من فوم  للسعادة يف منهتي  الذلة! مفن اكن 

 انسااًن حقًا فس يفهم هذا.

( اذلي يذكّر بوقت غروب اخمللوقات اللطيفة امجليةل لعامل الصيف واخلريف يف خزينة )وعند وقت املارب

الودائع منذ ابتداء الش تاء، ويذكّر بوقت دخول الانسان القرب عند وفاته وفراقه ال لمي مجليع آ حبته، وبوفاة ادلنيا 

 لكها بزلزةل سكراهتا وانتقال
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 قوي ايقاظ   وقت فهو .هذه الامتحان دار مصباح ابنطفاء كذكل رويذكّ   .اخرى عوامل اىل مجيعاً  ساكنهيا

 اذلي فالنسان ذلا .الزوال ُافق وراء تارب اليت احملبوابت العبادة حلد يعشقون اذلين لولئك شديد وانذار  

 مثل يف املارب صالة اداء ل ال البايق، امجلال جتليات اىل  فطرةً   املش تاقة ارجملوة اكملرآ ة صافية روااً  ميكل

 هذه آ مر يدبر هو وَمن يزال، ل ابق   هو ومن يزل، مل قدمي هو َمن عظمة عرش اىل وهجه يويّل  الوقت هذا

 مهنا، يده ُمطلقاً  الفانية، اخمللوقات هذه رؤوس فوق (اكرب هللا) :قائالً  بصوته فيّدوي ويبّدلها، اجلس مية العوامل

آ مام كامهل اذلي  «امحلد هلل» :ليقول وعال ال ابق   دامئٌ  هو َمن ندع  قامئاً  منتصباً  احلق موله خدمة يف مكتوفاً 

ل نقص فيه، وامام جامهل اذلي ل مثيل هل، واقفاً آ مام ُمثنياً رمحته الواسعة ليقول: )اايك نعبد واايك نس تعني(. 

ك لها، وجتاه سلطنته ليعرض عبوديته واس تعانته جتاه ربوبية موله اليت ل معني لها وجتاه الوهيته اليت ل رشي

اليت ل ومير لها. فريكع اظهاراً لعجزه وضعفه وفقره مع الاكئنات مجيعاً آ مام كربايئه س بحانه اليت ل منهتي  لها، 

31



) س بحان ريب العظمي(. م  وامام قدرته اليت ل اّد لها، وامام عزته اليت ل جعز فهيا، مس بحاً ربّه العظمي قائاًل:

م جامل ذاته اذلي ل يزول، وامام صفاته املقدسة اليت ل تتاري، وامام كامل رسمديته هيوي اىل السجود اما

، اتراكً ما سواه س بحانه قائاًل: )س بحان ريب  اذلي ل يتبدل، ُمعلناً بذكل حبَّه وعبوديته يف اجعاب وفناء وذل 

 َّ . فيقدس رب ه الاعىل املزنَّه عن الزوال املربآ  من ال عىل( واادًا مجياًل ابقيًا ورحاميً رسمداًي بدًل من لك فان 

التقصري وجيلس للتشهد، فيقّدم التحيات والصلوات الطيبات مجليع اخمللوقات هديًة ابمسه اىل ذكل امجليل اذلي 

مل يزل واىل ذكل اجلليل اذلي ل يزال، جمدداً بيعَته مع رسوهل الاكرم ابلسالم عليه ُمظهراً هبا طاعته ل وامره، 

نتظام احلكمي لقرص الاكئنات هذا، ويُشهُِده عىل وادانية الصانع ذي اجلالل، فيجّدد اميانه وينّوره، فريى الا

م يشهد عىل دّلل الربوبية ومبلّغ مرضياهتا وترجامن آ ايت كتاب الكون الكبري آ ل وهو محمد العريب صىل هللا 

ـ وما آ عّزها وااالها من عليه وسمل . مفا آ لطَف وما آ نزه آ داء صالة املارب وما آ الّه ا من هممة ـ هبذا املضمون 

وظيفة، وما آ مجلها وآ ذّلها من عبودية، وما آ عظمها من حقيقة اصيةل! وهكذا نرى كيف اهنا حُصبة كرمية والسة 

 مباركة وسعادة خادلة يف مثل هذه الـضيافة الفانية.. آ فيحسب َمن مل يفهم هذا نفسه آ نسااًن؟.
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 الليلُ  وخيميّ  الهنار، آ اثر من الباقية البقية تكل ح ى ال فق يف تايب اذلي الوقت ذكل (اءالعش وقت وعند)

 الصحيفة تكل قلبه يف اجلالل ذو القدير وهو (والهنار الليل مقلب)لـ الرابنية ابلترصفات فيذكّر العامل، عىل فيه

لهية ابلجراءات كذكل ويذكّر ..السوداء الصحيفة هذه اىل البيضاء  احلكمي وهو (والقمر الشمس مسخر)لـ ال 

 كذكل ويذكّر ..للش تاء الباردة البيضاء الصحيفة اىل للصيف املزِيّنة اخلرضاء الصحيفة قلبه يف الكامل ذو

لهية ابلشؤون  ادلنيا هذه من القبور ل هل ــ الزمن مبرور ــ الباقية ال اثر ابنقطاع (واحلياة املوت خالق)لـ ال 

 الارض خلالق امجلالية وابلتجليات اجلاللية، ابلترصفات يذكّر وقت فهو .آ خر عامل ىلا لكياً  وانتقالها

 احلقرية، الفانية الضيقة ادلنيا ومبوت العظمي، اخلادل الفس يح الواسع ال خرة عامل وابنكشا  والسموات،

 احلقيقي املعبود بل الكون لهذا قيقياحل  املاكل آ ن تُثبتـ  ااةل آ وـ  فرتة اهنا .الهائةل بسكراهتا اتماً  دماراً  ودمارها

لّ  يكون ان ميكن ل فيه احلقيقي واحملبوب  وادلنيا والصيف والش تاء والهنار الليل يقلّب ان يس تطيع َمن ا 

لّ  هذا وليس ويبدل، وميحو ويثبت فيكتب الكتاب، صفحات تقليب كسهوةل بسهوةل وال خرة  القدير شأ ن ا 

 .االهل الّ  امجليع عىل حمكه النافذ املطلق

وهكذا فروح البرش اليت يه يف منهتي  العجز ويف غاية الفقر واحلااة، واليت يه يف ارية من ظلامت املس تقبل 

ويف َوَال مما ختفيه الاايم والليايل.. تدفع الانسان عند ادائه لصالة العشاء ـ هبذا املضمون ـ ان ل يرتدد يف 

م )ل آ حبُّ ال فلني(. فيلتجئ ابلصالة اىل ابب َمن هو املعبود آ ن يردد عىل غرار س يدان ابراهمي عليه السال

اذلي مل يزل وَمن هو احملبوب اذلي ل يزال، مناجياً ذكل البايق الرسمدي يف هذه ادلنيا الفانية، ويف هذا العامل 
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ة خاطفة  الفاين، ويف هذه احلياة املظلمة واملس تقبل املظمل، لينرش عىل ارااء دنياه النور من خالل حصب

ومناااة موقتة، ولينّور مس تقبهل ويضمد جراح الزوال والفراق عام حيّبه من آ ش ياء وموجودات ومن اشخاص 

واصدقاء وآ حباب، مبشاهدة توّاه رمحِة الرمحن الرحمي، وطلب نور هدايته، فينىس ـ بدوره ـ تكل ادلنيا اليت 

لوعة صدره، عىل عتبة ابب تكل الرمحة، ليقوم آ نس ته، واليت اختفت وراء العشاء، فيسكب عربات  قلبه، و 

 بوظيفة عبوديته الهنائية قبل ادلخول فامي هو جمهول العاقبة، ول يعر  ما يُفعل به بعده،
#45 

 فيترش  الصالة، بأ داء يقوم لكه ذكل ول ال .اخلاتة حبسن اليومية اعامهل دفرت وليخمت ابملوت، شبيه نوم من

 الكرمي القدير هو َمن امام قامئاً  وينتصب الفانية، احملبوابت من بدلً  البايق احملبوب بوداملع  هو َمن امام ابملثول

 يرتعد من رش من لينجو الرحمي احلفيظ هو َمن حرضة يف ابملثول وليسمو املتسولني، العجزة مجيع من بدلً 

 هو اذلي الرحمي الكرمي العاملني بلر  والثناء ابملدح آ ي ابلفاحتة، الصالة فيس هتلّ  .الـضارة اخمللوقات من مهنم

 وفقرية انقصة ويه ابملدح اديرة وغري وراءها طائل ل خملوقات مدح من بدلً  املطلق، والاين املطلق الاكمل

 املوظف مقام واىل الكون، هذا يف الكرمي الـضيف مقام اىل فريىق وال ذى، املنّة ذلّ  حتت البقاء من وبدلً 

 انتسابه آ ي (نعبد اايك) خطاب مرتبة اىل بسموه وذكل معدوم، هو بل وصاري لضئي انه رمغ فيه املرموق

 واس تعاانت عبادات (نس تعني واايك نعبد اايك ) :بقوهل فيقّدم .والابد الامل ولسلطان ادلين يوم ملاكل

 املنّور ريقهط هو اذلي املس تقمي الرصاط اىل الهداية طالباً  اخمللوقات مجليع الاعظم وارجممتع الكربى امجلاعة

 كربايئه يف ويتفكر (املس تقمي الرصاط اهدان) :بقوهل املس تقبل ظلامت عرب الابدية السعادة اىل املوصل

 وهذه ـ ال ن النامئة واحليواانت اكلنبااتت يه اليت ـ املس ترتة الشموس هذه آ ن يف ويتأ مل وتعاىل س بحانه

ل هو ما مهنا وااد لك وان وعال، ال ل مره مسّخرة مطيعة جنود املنتهبة، النجوم  ضيافته دار يف مصباح ا 

 مجليع الكربى ابلسجدة يتأ مل م .الركوع ليبلُغَ  (اكرب هللا) :قائالً  فيكرّب  عامل، خادم مهنا وااد ولك هذه،

 ح ى بل ــ الليل هذا يف النامئة اكخمللوقات ـ عرص لك ويف س نة، لك يف املوجودات انواع آ ن كيف اخمللوقات

 ادلنيوية وظيفهتا من ترّسح عندما املطيع، اكجلندي بل املنظم، اكجليش يه امنا لكه، العامل وح ى فسهان  الارض

 الاروب جسادة عىل الزوال يف النظام منهتي  يف تسجد الايب عامل اىل تُرسل عندما آ ي (فيكون كن) :بأ مر

 آ مر من صادر وايقاظ   احياء بصيحة لها،مبث  آ و بنفسها الربيع يف كذكل وحُترش تُبعث ويه .(اكرب هللا) مكرّبة

 بتكل اقتداء الـضعيف الانسان فهذا .احلق مولمه ل مر وخشوع خضوع يف امجليع  فيتأ هب (فيكون كن)

 حب   يف (اكرب هللا) :قائالً  امجلال ذي والرحمي الكامل ذي الرمحن ديوان امام السجود اىل هيوي اخمللوقات،

 .ابلعز ملكل   ذلّ  ويف ابلبقاء فعمةم فنائية   ويف ابل جعاب غامر  
#46 

 وما وظيفة   من آ مجلها وما املعراج، يش به فامي وصعودٌ  مسوٌ  العشاء صالة اداء ان فهمت قد آ يخ اي شك فال
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 !اصيةل حقيقة من آ ليقها وما عبودية من وآ ذّلها اعّزها وما خدمة   من اسامها وما واجب   من ااالها

اشارات لنقالب ممين عظمي، وآ مارات لجراءات رابنية جس مية، اي ان لك وقت من هذه الاوقات 

لهية لكية، ذلا فان ختصيص صالة الفرض ـ اليت يه َدين الفطرة ـ يف تكل الاوقات هو  نعامات ا  وعالمات ل 

 منهتي  احلمكة.

َّْمَتنَا ِاِنَّك َانَْت الَعلمُي احلَكمُي( ْبَحانََك ل ِعمْلَ لَنأ  ِالَّ َما عَل  )س ُ

 هم صل وسمل عىل َمن ارسلته معلاّمً لعبادك، ليعلّمهم كيفية معرفتك والعبودية كل،اللّ 

 ومعّرفًا لكنوم اسامئك،

 وترجاماًن لايت كتاب اكئناتك،

 ومرآ ًة بعبوديته مجلال ربوبيتك،

 وعىل آ هل وحصبه امجعني.

 وارمحنا وارمح املؤمنني واملؤمنات.

 آ مني برمحتك اي ارمح الرامحني.
#47 

% 

 العارشة اللكمة

 مبحث احلرش

 تنبيه

ان سبب ايرادي التشبيه والمتثيل بصورة حاكايت يف هذه الرسائل هو  تقريب املعاين 

اىل ال ذهان من انحية، واظهار مدى معقولية احلقائق الاسالمية ومدى تناس هبا 

ليت تدل ورصانهتا من انحية اخرى، مفازى احلاكايت امنا هو احلقائق اليت تنهتيي الهيا، وا

 علهيا كنايًة. فهيي اذن ليست حاكايت خيالية وامنا حقائق صادقة.
#48 

مْحنِ  هللا بِْسمِ  حميِ   الرَّ  الرَّ

ء   لُكِّ  عىََل  َوُهوَ  ْالـَمْوتَ  لَـُمْحىيِ  َذكِلَ  ِانَّ  َمْوهِتَا بَْعدَ  ْاَلْرَض  حُيْىيِ  َكْيَف  هللا َرمْحَِت  آ اَثرِ  ِاىل فَانُْظرْ )  (قَديرٌ  ََشْ
 (50 :الروم)

 !آ يخ اي
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ن
ِ
 هذه اىل معي فاس متع الناس، عامة فهمَ  ياُلمئ واه   عىل ال خرة شؤون وبعَض  احلرش آ مر ايضاح رمَت  ا

 .القصرية احلاكية

 بيوهتم ابواب تركوا قد آ هلها ان يَراين هبام واذا (لدلنيا هنا التشبيه) اكجلنة امجلال رائعة مملكة اىل معاً  اثنان ذهب

 بدآ   .آ اد حيمهيا ان دون الايدي متناول يف والنقود فالموال ..حبراس هتا هيمتون ل مفتواة حمالهتمو  وحوانيهتم

 والاهلون والسفاهة، الظمل انواع  لك مرتكباً  آ خر حيناً  وياصب حيناً  يرسق - نفسه هل سّولت مبا - آ ادهام

 .كثرياً  به يبالون ل

 :صديقه هل فقال

 وهؤلء ادلوةل، آ موال الاموال فهذه .ومصائب بالاي يف وس تلقيين عقابك، ستنال انك تفعل؟ ماذا وحيك  -

 بزّبهتم الوظائف هذه يف ويُس تخدمون موظفهيا، آ و ادلوةل جنود - واطفاهلم بعوائلهم - اصبحوا قد ال هلون

عمل .كثرياً  بك يُبالوا مل وذلكل املدنية،  .ماكن لك يف هوهواتف ورقباؤه السلطان فعيون صارم، هنا النظام آ ن ا 

 .التوسل اىل وابدر ابلعتذار صاحيب اي آ رسع

 :قائالً  عاند ال بهل صاحبه ولكن

 وااد لك يس تطيع .لها ماكل ل مشاعة، آ موال يه بل ادلوةل، آ موال ليست الاموال فهذه صاحيب، اي دعين  -

 املنثورة امجليةل الاش ياء هبذه الانتفاع آ و مهنا، الاس تفادة من مينعين ما آ رى فال .يشاء كام فهيا يترص  ان

 ...عيناي تراه ل مبا اصّدق ل اين واعمل .امايم

.السفسطة قبيل من هو مبا ويتفوه يتفلسف وبدآ  
1
 اذ يش تد احلوار وآ خذ .بيهنام اجلاّدة املناقشة بدآ ت وهنا 

 :املافل سأ ل

--- 
1
قائق. والسفسطائية فرقة ينكرون احلس يات السفسطة: ال س تدلل والقياس الباطل، آ و اذلي يقصد به تويه احل  

 والبدهييات وغريها.

#49 

 :صاحبه عليه فردّ  .اعرفه ل فاان السلطان؟ وما -

برة، ول خمتار، بال قرية ل انه تعمل بالشك انك  -  يسوغ فكيف .اكتب بال حر  ول ماكل، وبال صانع بال ا 

 الطائةل ال موال هذه تكون وكيف املنسقة؟ املنتظمة ئعةالرا اململكة لهذه سلطان ول اامك ل انه :القول كل

 ويفرغ ساعة لك الايب من يأ يت المثينة ابلرماق مشحوانً  قطاراً  ك ن ح ى ماكل، بال المثينة النفيسة والةروات

 يذهب م هنا
1
 لك يف ترفر  اليت واعالَمه وبياانته، السلطان اعالانت اململكة هذه آ رااء يف ترى ل آ وَ  !

 انك يبدو ..ماكل؟ دون اململكة هذه مثل تكون فكيف لكها، الاموال عىل وطّرته وسكّته اخلاص وخمته ن،رك
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 من تسأ ل ان ترغب ول الاسالمية الكتاابت هذه قراءة تس تطيع ل ولكنك الافرجن، لاة من شيئاً  تعلمت

 املعاند ذكل فقاطعه ..السلطان من الصادرة والاوامر البالغات تكل آ مه كل ل قرآ   اذن فتعال ويفهمها، يقرآ ها

 :قائالً 

 ل اين م مهنا؟ لنفيس آ حومه ما خزائنه من وتنقص ترضه ان ميكن ماذا ..ولكن السلطان، بوجود لنسملّ   -

 !يش هبه ما آ و جسن من عقاابً  هنا آ رى

 آ اابه صاحبه:

، وسااة تدريب ومناورة، ويه معرض اي هذا، ان  هذه اململكة اليت نراها ما يه الّ ميدان ِامتحان  واختبار  -

صنائع السلطان البديعة، ومضيف مؤقت ادًا.. آ ل ترى ان قافةل تأ يت يومياً وترال آ خرى وتايب؟ فهذا هو 

شأ ن هذه اململكة العامرة، اهنا تل  وختىل ابس مترار، وسو  تفرغ هنائياً وتبدل بأ خرى ابقية دامئة، وينقل الهيا 

 يُعاقب لٌك حسب معهل.الناس مجيعًا فيثاب آ و 

 ومرة اخرى تّرد صديقه اخلارن احلارر قائاًل:

آ ان ل آ ؤمن ول اصدق! فهل ميكن ان تُباد هذه اململكة العامرة، ويرال عهنا آ هلُها اىل مملكة اخرى؟ وعندها   -

 قال هل صديقه الناحص الامني:

ل تعد ول حتىص مجمةًل يف اثنيت عرشة صورة اي صاحيب ما دمَت تعاند هكذا وترّص، فتعال آ بني كل دلئل   -

تؤكد كل ان هناك حممكة كربى حقًا، وداراً للثواب والاحسان، واخرى للعقاب والسجن، وانه كام تفرغ هذه 

 اململكة من آ هلها يومًا بعد يوم، فس يأ يت يوم تفرغ فيه مهنم هنائيًا وتباد لكّيًا.

--- 
 يش به شاحنة قطار مملوءة ابل غذية و يأ يت من عامل الايب. املؤلف.اشارة اىل فصول الس نة حيث الربيع   1

#50 

 ال وىل الصورة

آ ن ل يكون فهيا ثواٌب للمطيعني ول عقاب للعاصني؟..  - ولس امي كهذه السلطنة العظم  - آ من املمكن  لسلطنة  

 وملا اكن العقاب والثواب يف حمك املعدوم يف هذه ادلار..

 كربى يف دار  اخرى. فالبد اذن من حممكة  

 الصورة الثانية

ع الرمُق رغداً ح ى عىل آ ضعف اكرن فهيا وآ فقره،  تأ مل سري الااداث والاجراءات يف هذه اململكة، كيف يومَّ

وكيف ان الرعاية اتمة واملواساة دامئة مجليع املرىض اذلين ل معيل هلم. وانظر اىل الاطعمة الفاخرة والاواين 
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ملرصعة واملالبس املزركشة.. فاملوائد العامرة مبثوثة يف لك ماكن.. وانظر! امجليع يتقنون امجليةل وال ومسة ا

واجباهتم ووظائفهم ِال آ نت وآ مثاكل من البلهاء، فال يتجاوم آ اد اّده قيد آ منةل، فأ عظم خشص يؤدي ما آ نيط 

مفاكِلُ هذه السلطنة ومليكها  به من واجب بلك تواضع، ويف غاية الطاعة، حتت ظل االل الهيبة والرهبة. اذن

ذو كرم عظمي، وذو رمحة واسعة، وذو عزة شاخمة، وذو غرية اليةل ظاهرة، وذو رش  سام . ومن املعلوم ان 

الكرم يس توجب ِانعامًا، والرمحة ل حتصل دون احسان، والعزة تقتيض الارية، والرش  السايم يس تدعي 

ململكة جزء وااد من آ لف  مما يليق بتكل الرمحة ول بذكل الرش . تأ ديب املس تخفني، بيامن ل يتحقق يف هذه ا

 فريال الظامل يف عزته واربوته ويرال املظلوم يف ذهل وخنوعه.

 فالقـضية اذن مؤاةل اىل حممكة كربى.

 الصورة الثالثة

نظار عداةل  حقة انظر، كيف تُنجز الاعامل هنا حبمكة فائقة وابنتظام بديع، وتأ مل كيف يُنظر اىل املعامالت مب 

ومزيان  صائب. ومن املعلوم ان حمكة احلكومة وفطنهتا يه اللطف ابذلين حيمتون حبامها وتكرميهم. والعداةل 

احملضة تتطلب رعاية حقوق الرعية، لتصان هيبة احلكومة وعظمة ادلوةل.. غري انه ل يبدو هنا ِال جزءٌ ضئيٌل 

داةل. فأ مثاكل من الاافلني س ياادرون هذه اململكة دون آ ن يرى من تنفيذ ما يليق بتكل احلمكة، وبتكل الع

 اغلهبم عقااًب.

 فالقـضية اذن مؤاةل بال ريب اىل حممكة كربى.
#51 

 الرابعة الصورة

انظر اىل ما ل يعد ول حيىص من اجلواهر النادرة املعروضة يف هذه املعارض، والاطعمة الفريدة الذليذة املزيّنة 

ا يرُبم لنا آ ن لسلطان هذه اململكة خساًء غري حمدود، وخزارن مل ى ل تنضب.. ولكن مثل هذا هبا املوائد، مم

السخاء ادلامئ، ومثل هذه اخلزارن اليت ل تنفد، يتطلبان حامتً دار ضيافة خادلة آ بدية، فهيا ما تش هتيه الانفس. 

 الفراق والزوال؛ اذ كام ان موال ال مل ذلة ويقتضيان كذكل خلود املتنعمني املتذلذين فهيا، من غري ان يذوقوا آ مل

فزوال الذلة آ مل كذكل.. وانظر اىل هذه املعارض، ودقق النظر يف تكل الاعالانت، واصغ جيدًا اىل هؤلء 

ويعلنون عهنا، ويظهرون كامهل،  - ذي املعجزات - املنادين ادلعاة اذلين يصفون جعائب مصنوعات السلطان

 وي اذلي ل نظري هل، ويذكرون لطائف حس نه املس ترت.ويفصحون عن جامهل املعن

فلهذا السلطان اذن كامل ابهر، وجامل معنوي ماهر، يبعثان عىل الاجعاب. ولشك ان الكامل املس ترت اذلي 

ل نقص فيه يقتيض اعالنه عىل رؤوس الاشهاد من املعجبني املس تحس نني، ويتطلب اعالنه امام انظار 

 امجلال اخلفي اذلي ل نظري هل، فيس تلزم الرؤية والاظهار، آ ي رؤية جامهل بوهجني.املقّدرين لقميته. آ ما 
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 اادهام: رؤيته بذاته جامهَل يف لك ما يعكس هذا امجلال من املرااي اخملتلفة.

اثنهيام: رؤيته بنظر املشاهدين املش تاقني واملعجبني املس تحس نني هل. وهذا يعين ان امجلال اخلادل يس تدعي 

، وشهود  آ بدي.. وهذا يتطلب حامتً خلودَ املشاهدين املش تاقني املقّدرين ذلكل رؤية وظ  هورًا، مع مشاهدة  دامئة 

امجلال، ل ن امجلال اخلادل ل يرىض ابملش تاق الزائل. ول ن املشاهد احملكوم عليه ابلزوال يبدل تصور الزوال 

ان عدو ملا جيهل وملا يقرص عنه.. وملا اكن امجليع ياادرون حمبته عداًء، واجعابه اس تخفافًا، وتوقريه اهانًة، اذ الانس

دور الضيافة هذه برسعة ويايبون عهنا بال ارتواء من نور ذكل امجلال والكامل، بل قد ل يرون ِال ظاللً خافتة 

 منه عرب حملات رسيعة..

 فالراةل اذن منطلقة اىل مشهد دامئ خادل.
#52 

 اخلامسة الصورة

رآ فة عظمية تتجىل يف خضم هذه ال اداث والامور، اذ  - اذلي ل نظري هل - ذا السلطانتأ مل، كيف ان له

يايث امللهو  املس تايث، ويس تجيب لدلاعي املس تجري، واذا ما رآ ى آ دىن اااة ل بسط فرد من رعاايه فانه 

 ج.يقضهيا بلك رآ فة وشفقة، ح ى انه يرسل دواًء او هيئي بيطارًا ل سعا  قدم نعجة من النعا

هيا بنا اي صاحيب لنذهب معًا اىل تكل اجلزيرة، حيث تضم مجعًا غفريًا من الناس. جفميع ارشا  اململكة 

جممتعون فهيا.. انظر فها هو ذا مبعوث كرمي للسلطان متقدّل اعظم ال ومسة وآ عالها يرجتل خطبة يطلب فهيا من 

 ويطلبون ما يطلبه.مليكه الرؤو  آ مورًا، ومجيع اذلين معه يوافقونه ويصّدقونه 

 آ نصت ملا يقول حبيب املكل العظمي، انه يدعو بأ دب  مج وترضّع ويقول:

اي من اس بغ علينا نعمه ظاهرة وابطنة، اي سلطاننا، آ ران منابع واصوَل ما آ ريَته لنا من مناذج وظالل.. خذ بنا 

ديوان حـضورك.. ارمحنا... اطعمنا  اىل مقر سلطنتك ول هتلكنا ابلـضياع يف هذه الفالة.. آ قبلنا وارفعنا اىل

هناك ذلائذ ما آ ذقتنا اايه هنا، ول تعذبنا بأ مل التنايئ والطرد عنك.. فهامه اولء رعيتك املش تاقون الشاكرون 

 املطيعون كل، ل ترتكهم اتهئني ضائعني، ول تفهِنم مبوت ل رجعة بعده..

لك هذه القدرة الفائقة، ولك هذه الرآ فة الشامةل، ان  آ مسعت اي صاحيب ما يقول؟. تُرى آ من املمكن ملن ميكل

ل يعطي مبعوثه الكرمي ما يرغب به، ول يس تجيب ل مس  الااايت وانبل املقاصد؟ وهو اذلي يقيض بلك 

اهامتم  آ دىن رغبة ل صار فرد من رعاايه؟ مع آ ن ما يطلبه هذا املبعوث الكرمي حتقيق لرغبات امجليع ومقاصدمه، 

ضيات عدالته ورمحته ومرضاته. م انه يسري عليه وهنّي، فليس هو بأ صعب مما عرضه من مناذج وهو من مقت 

يف متزنهات هذه اململكة ومعارضها.. مفا دام قد انفق نفقات ابهظة وآ نشأ  هذه اململكة لعرض مناذاه عرضًا 

ائبه ما يهبر العقول. اذن فهؤلء مؤقتًا، فالبد آ نه س َيعرِض يف مقر سلطنته من خزائنه احلقيقية ومن كاملته وجع

38



اذلين مه يف دار الامتحان هذه ليسوا عبثًا، وليسوا سدى، بل تنتظرمه قصوُر السعادة الرسمدية اخلادلة، او 

 غياهب السجون الابدية الرهيبة.
#53 

 السادسة الصورة

خملامن الهائةل اململوءة، تعال، وانظر اىل هذه القاطرات الضخمة، واىل هذه الطاررات املشحونة، واىل هذه ا

واىل هذه املعارض الانيقة اجلذابة.. وتأ مل يف الاجراءات وسري الامور.. اهنا مجيعًا تبنّي ان هناك سلطنة 

عظمية حقاً 
2 

حتمك من وراء س تار. مفثل هذه السلطنة تقتيض حامتً رعااي يليقون هبا. بيامن تشاهد اهنم قد اجمتعوا 

واملضيف يوّدع يومياً صنوفاً مهنم ويس تقبل صنوفًا. ومه قد حرضوا يف ميدان  - يامضيف ادلن  - يف هذا املضيف

الامتحان والاختبار هذا، غري آ ن امليدان يُبّدل لك ساعة، ومه يلبثون قلياًل يف هذا املعرض العظمي، 

لك دقيقة، فالراال يتفرجون عىل مناذج آ لء املليك المثينة وجعائب صنعته البديعة، غري ان املعرض نفسه حيّول 

ل يرجع والقابل يرال كذكل.. فهذه الامور تبني بشلك قاطع ان وراء هذا املضيف الفاين، ووراء هذه امليادين 

املتبدةل، ووراء هذه املعارض املتحوةل، قصور دامئة خادلة، ومساكن طيبة ابدية وجنارُن مملوءة حبقائق هذه 

 الامنذج، وخزارن مشحونة ابصولها.

امل والافعال هنا اذن ما يه الا ل ال ما ُاعّد هناكل من جزاء. فاملكل القدير يلكف هنا وجيامي هناك، فالع

 فللك فرد  لون من السعادة حسب اس تعداده وما اقدم عليه من خري.

--- 
1
، مبجرد   تسلّمه آ مَر:  فكام ان اجليش الهائل يف ميدان املناورات آ و مبارشة احلرب، يتحول اىل ما يش به غابة آ شواك 

وكام يتحول املعسكر برّمته يف لك عيد وعرض عسكري اىل ما يش به اديقة مجيةل ». خذوا السالح، ركّبوا احِلراب«

ذات آ مهار ملونة مبجرد تسلمه آ مر: امحلوا شاراتمك، تقدّلوا آ ومستمك.. كذكل النبااتت غري ذات الشعور واليت يه نوع من 

ـ كام ان املالركة واجلن والانس واحليوان جنوده ـ فهيي عندما تتسمل آ مر "كن فيكون" جنود غري متناهية هلل س بحانه 

اثناء هجادها حلفظ احلياة وتؤمر ابلمر الالهيي "خذوا اسلحتمك وعتادمك ل ال ادلفاع" هتييء الاجشاُر والشجريات املشوكة 

الح الابيض فلك يوم من اايم الربيع،  ولك رميحاهتا، فيتحول سطح الارض اىل ما  يش به املعسكر الضخم املدجج ابلس

اس بوع فيه مبثابة عيد لطائفة من طوائف النبااتت،  فُتظهِر لُك طائفة مهنا ما وّهبه لها سلطاهنا من هدااي مجيةل، وما آ نعم 

ا تسمع علهيا من آ ومسة مرصعة، فتعرض نفسها ــ مبا يش به العرض العسكري ــ امام نظر السلطان الاميل واشهاده، ك هن

لهية اليت يه الامهار والامثر... وفتّحوا الامهار. عندئذ يعود  آ مراً رابنيًا: تقدّلوا مرصعات الصنعة الرابنية، واومسة الفطرة ال 

 سطح الارض ك نه معسكر عظمي يف يوم عيد هبيج، ويف اس تعراض هائل رائع تزخر ابل ومسة الرباقة والشارات اللامعة.

زي احلكمي وهذا املدى من العتاد املنّظم وهذا القدر من الزتيني البديع يُري ملن مل يفقد برصه انه آ مر فهذا احلشد من التجه

 سلطان قدير ل منهتي  لقدرته، وآ مر اامك حكمي ل هناية حلمكته. ـ املؤلف
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 السابعة الصورة

م من امور. انظر، فها قد نُصبَت تعال، لنتزنه قلياًل بني املدنيني من الناس لنالحظ احواهلم، وما جتري حوهل

يف لك ماوية آ لُت تصوير عديدة تلتقط الصور، ويف لك ماكن كتّاب كثريون يسجلون لك شئ، ح ى آ هون 

 الامور.

هيا انظر اىل ذاك اجلبل الشاهق فقد نصبت عليه آ ةل تصوير خضمة ختص السلطان نفسه
2 

تلتقط صور لك 

لسلطان آ وامره لتسجيل الامور لكها، آ و تدوين املعامالت يف مملكته. ما جيري يف هذه اململكة. فلقد اصدر ا

وهذا يعين ان السلطان املعظم هو اذلي مييل احلوادث مجيعها، ويأ مر بتصويرها.. فهذا الاهامتم البالغ، وهذا 

مور، وراءه حماس بة بال شك، اذ هل ميكن حلامك  حفيظ  ط رعاايهل هيمل آ دىن معامةل ل بس - احلفظ ادلقيق لل 

آ ن ل حيفظ ول يدّون الاعامل العظمية لكبار رعاايه، ول حياس هبم ول جيامهيم عىل ما صنعوا مع اهنم يُقدمون  -

 عىل اعامل تّس املكل العزيز، وتتعرض لكربايئه، وتأ ابه رمحته الواسعة؟.. وحيث اهنم ل ينالون عقااًب هنا..

 فالبد انه مؤال اىل حممكة كربى.

 الثامنةالصورة 

تعال، ل تلو عليك هذه ال وامر الصادرة من السلطان. انظر، انه يكرر وعده ووعيده قائاًل: ل تنّي بمك اىل مقر 

سلطنيت، ول سعدّن املطيعني منمك، ول مجّن العصاة يف السجن، ول دمرّن ذكل املاكن املوقت، ول نشأ ن 

قطعه عىل نفسه من وعد، هني عليه تنفيذه، وهو ابلغ  مملكة اخرى فهيا قصور خادلة وجسون دامئة.. علامً ان ما

 ال مهية لرعاايه. آ ما ِاخال  الوعد فهو منا   لكيًا لعزته وقدرته.

 فانظر اهيا الاافل: ِانك تصدق ااكذيب آ وهامك، وهذاين عقكل، وخداع

--- 
1
ـ اليت ختص لقد وحض قسم من هذه املعاين اليت تشري الهيا هذه الصورة يف )احلقيقة الساب     عة(. فأ ةل التصوير الكربى هنا 

ـ تشري اىل اللوح احملفوظ، واىل حقيقته وقد اثبتت اللكمة )السادسة والعرشون( اللوح احملفوظ، وحتقّق وجوده  السلطان 

 مبا يأ يت:

اساس كام ان الهوايت الشخصية الصارية ترمز اىل وجود جسل كبري للهوايت، والس ندات الصارية تُشعر بوجود جسل 

للس ندات. ورحشات قطرات صارية وغزيرة تدل عىل وجود منبع عظمي، فان القوى احلافظة يف الانسان، وامثار الاجشار، 

وبصورة  ترحشات نقاط صارية ترحشت » لوح حمفوظ صاري«وبذور الامثر كذكل لك مهنا مبثابة هوايت صارية، ومبعىن 

د ان الًك مهنا تشعر بوجود احلافظة الكربى، والسجل الاكرب، واللوح من القمل اذلي كتب اللوح احملفوظ الكبري. فالب

 .احملفوظ الاعظم، بل تُثبته وتربمه اىل العقول النافذة. ــ  املؤلف 
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 تشهد وَمن اصاًل، وعزته باريته اخملالفة تليق ل وَمن قطعًا، الوعد خمالفة اىل حيتاج ل َمن تصّدق ول نفِسك،

 اذلي املسافر مثل هذا يف َمثكلَ  ا ن اذ بالشك، العظمي العقاب تس تحق انك ..صدقه عىل اكفة الامور

 يضئ ل اذلي عقهل ببصيص اخمليف طريقه ينري ان ويريد خبياهل، ويسرتشد الشمس، ضوء عن عينيه يامض

 .(الليل ذابب) الرياعة كضياء الا

، وهو من مقتضيات سلطنته، وهو وحيث انه قد وعد، فس يفي بوعده حامتً، ل ن وفاءه سهل عليه وهني

 رضوري ادًا، لنا وللك شئ.

 اذن هناك حممكة كربى وسعادة عظم .

 الصورة التاسعة

تعال، لننظر اىل رؤساء
2
من هذه ادلوارر، قسم مهنم ميكهنم التصال ابلسلطان العظمي مبارشة، هباتف خاص.  

ول هؤلء؟ اهنم خيربوننا مجيعاً ان السلطان قد بل لقد ارتق  قسم آ خر وسام اىل ديوان قدسه.. تأ مل ماذا يق

آ عّد ماكانً خفامً رائعاً ملاكفأ ة احملس نني وآ خر رهيباً ملعاقبة املس يئني. وانه يَِعد وعداً قوايً ويُوِعد وعيداً شديدًا، وهو 

ىل اد التواتر آ اّل وآ عّز من آ ن يذّل اىل خال  ما وعد وتوعد. علامً بأ ن اخبار اخملربين قد وصلت من الكةرة ا

ومن القوة اىل دراة التفاق والاجامع فهم يبلاوننا مجيعًا: بأ ن مقر هذه السلطنة العظمية اليت نرى آ اثرها 

ومالحمها هنا، امنا هو يف مملكة اخرى بعيدة. وان العامرات يف ميدان الامتحان هذا بناايت وقتية، وستُبّدل 

 اليت تُعر  عظمهُتا من آ اثرها - ل ن هذه السلطنة اجلليةل اخلادلةاىل قصور دامئة، فتبدل هذه الارض باريها. 

ل ميكن ان تقترص همينهُتا عىل مثل هذه الامور الزائةل اليت ل بقاء لها ول دوام ول كامل ول قرار ول قمية  -

 ول ثبات. بل تس تقر عىل ما يليق هبا وبعظمهتا من امور تتّسم ابدلميومة والكامل والعظمة.

 فاذن هناك دار اخرى.. ولبد ان يكون الرحيل اىل ذكل املقر.

--- 
1
ان املعاين اليت تثبهتا هذه الاشارة س تظهر يف "احلقيقة الثامنة" مفثاًل: آ ن رؤوساء ادلوارر يف هذا املثال ترمز اىل     

يح ومظهر الالهام ومبثابة بداية ذكل الانبياء والاولياء. آ ما الهاتف فهو نس بة رابنية مممتدة من القلب اذلي هو مرآ ة الو

 الهاتف وسامعته. ــ املؤلف

#56 

 العارشة الصورة

تعال اي صاحيب، فاليوم يوم عيد مليك عظمي 
2

.. س تحدث تبدلت وتاريات وس تربم آ مور جعيبة.. فلنذهب 

يةل.. انظر! هامه الناس معًا للزنهة، يف هذا اليوم الهبيج من اايم الربيع اىل تكل الفالة املزدانة ابلمهار امجل 
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متوهجون اىل هناك.. انظر! هاهنا امر غريب جعيب، فالعامرات لكها تهنار وتتخذ شالًك آ خر! حقًا انه شئ 

معجز! اذ العامرات اليت اهنارت قد آ عيد بناؤها هنا فورًا، وانقلبت هذه الفالة اخلالية اىل مدينة عامرة! انظر.. 

لحظ ال مر بدقة لرتى  - كشاشة السيامن - اً وتتخذ شالكً غري شلكها السابقاهنا تريك لك ساعة مشهداً اديد

روعة هذا النظام املتقن يف هذه الشاشة اليت ختتلط فهيا املشاهد بكةرة وتتاري برسعة فهيي مشاهد حقيقية 

من الانتظام يأ خذ لك شئ ماكنه احلقيقي يف غاية ادلقة والانسجام، ح ى املشاهد اخليالية ل تبلغ هذا احلد 

والروعة والتقان، بل ل يس تطيع ماليني الساحرين البارعني من القيام مبثل هذه الاعامل البديعة.. اذن 

 فللسلطان العظمي املس تور عنا الشئ الكثري من الامور اخلارقة.

 آ خر؟.فيا آ هيا املافل! انك تقول: كيف ميكن ان تدّمر هذه اململكة العظمية وتعّمر من اديد يف ماكن 

فها هو ذا آ مامك ما ل يقبهل عقكل من تقلبات كثرية وتبدلت مذهةل، فهذه الرسعة يف الاجامتع والافرتاق، 

وهذا التبدل والتاري، وهذا البناء والهدم.. لكها تنىبء عن مقصد، وتنطوي عىل غاية، اذ يرُص  ل ال اجامتع 

ليست مقصودة ذلاهتا، بل يه آ مثةل ومناذج  يف ساعة واادة ما ينفق لعرش س نوات ! فهذه الاوضاع اذن

للعرض هنا. فالسلطان يهُنيي اعامهل عىل واه الاجعام، يك تؤخذ صورها، وحُتفظ نتاجئها وتُسجل كام تُسجل 

وحُتفظ لك ما يف ميدان املناورات العسكرية. فال مور واملعامالت اذن س تجري يف الاجامتع الاكرب وتس متر 

ض تكل الامور عرضًا مس مترًا يف املشهد الاعظم واملعرض الاكرب. آ ي ان هذه وفق ما اكنت هنا. وس تعر 

 الاوضاع الزائةل تنتج مثارًا ابقية وتودّل صورًا خادلة هناك.

--- 
سرتى ما ترمز اليه هذه الصورة يف )احلقيقة التاسعة(. فيوم العيد مثالً اشارة اىل فصل الربيع، آ ما الفالة املزدانة ابلمهار   1

اشارة اىل سطح الارض يف مومس الربيع، آ ما املناظر واملشاهد املتارية يف الشاشة، فاملقصود مهنا انواع ما خيراه الربيع ف

والصيف من الارماق اخلاصة ابحليوان والانسان اليت يقّدرها الصانع القدير ذو اجلالل والفاطر احلكمي ذو امجلال، واذلي 

محة اتمة منه س بحانه، ويرسلها يف فرتات متعاقبة متتالية ابتداء من آ ول الربيع اىل انهتاء ياريها ابنتظام اكمل وجيّددها بر 

 الصيف. ــ املؤلف
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 .عنا مس تورة سامية وغاايت كربى، وحممكة عظم ، سعادة بلوغ هو اذن الاحتفالت هذه من فاملقصود

 الصورة احلادية عرشة

آ ي اىل املايض آ و اىل  - قطارًا، لنذهب اىل الرشق او اىل الارب تعال آ هيا الصديق املعاند، لرنكب طاررة آ و

لنشاهد ما اظهره السلطان من معجزات متنوعة يف سارر الاماكن. مفا رآ يناه هنا يف املعرض، آ و  - املس تقبل

كيب. يف امليدان، آ و يف القرص، من ال مور العجيبة هل مناذج يف لك ماكن، ِالّ انه خيتلف من حيث الشلك والرت 
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فيا صاحيب، آ نعم النظر يف هذا، لرتى مدى ظهور ِانتظام احلمكة، ومبلغ وضوح اشارات العناية، ومقدار بروم 

امارات العداةل، ودراة ظهور مثرات الرمحة الواسعة، يف تكل القصور املتبدةل، ويف تكل امليادين الفانية، ويف 

حمكة آ مكَل من حمكة  - بل ل ميكن تصور - قيناً آ نه لن تكونتكل املعارض الزائةل. فََمن مل يفقد بصريته يفهم ي 

ذكل السلطان ول عناية امجَل من عنايته، ول رمحة آ مشل من رمحته، ول عداةل آ اّل من عدالته.. ولكن ملا 

تكن  قارصةً عن اظهار حقائق هذه احلمكة والعناية والرمحة والعداةل، ولو مل - كام هو معلوم - اكنت هذه اململكة

قصور دامئة، وآ ماكن مرموقة اثبتة، ومساكن طيبة خادلة، ومواطنون مقميون،  - كام تومهت - هناك يف مقر مملكته

ورعااي سعداء حتقق تكل احلمكة والعناية والرمحة والعداةل، يلزم عندئذ  ِاناكر ما نبرصه من حمكة، واناكر ما 

ر هذه الامارات والاشارات للعداةل الظاهرة البينة.. اناكر نشاهده من عناية، واناكر ما نراه من رمحة، واناك

لك ذكل حبامقة فاحضة كحامقة من يرى ضوء الشمس وينكر الشمس نفَسها يف رابعة الهنار! ويلزم آ يضاً القول 

ث بأ ن القامئ مبا نراه من اجراءات تتسم ابحلمكة وافعال  ذات غاايت كرمية وحس نات ملؤها الرمحة امنا يلهو ويعب

وما هذا الا قلب احلقائق اىل آ ضدادها، وهو احملال ابتفاق مجيع ذوي العقول غري  - ااشاه م ااشاه - ويادر

 السوفسطايئ الابهل اذلي يُنِكر وجوَد الاش ياء، ح ى وجوَد نفسه.

هذه الرمحة  فهناك اذن داير غري هذه ادلاير، فهيا حممكة كربى ، ودار عداةل عليا، ومقرَّ كرم عظمي، لتظهر فهيا

 وهذه احلمكة وهذه العناية وهذه العداةل بوضوح واالء.
#58 

 عرشة الثانية الصورة

تعال فلرنجع ال ن اي صاحيب، لنلتقي ضباَط هذه امجلاعات ورؤساءها، انظر اىل معّداهتم.. آ مّودوا هبا لقضاء 

حياة سعيدة مديدة يف ماكن آ خر؟ فرتة قصرية من الزمن يف ميدان التدريب هذا، آ م اهنا ُوهَبت هلم ليقضوا 

وملا كنا ل نس تطيع لقاء لك وااد مهنم، ول نمتكن الاطالع عىل مجيع لوامهمم وجتهزياهتم، ذلا حناول الاطالع 

عىل هوية وجسل آ عامل وااد مهنم كمنوذج ومثال. ففي الهوية جند رتبة الضابط، ومرتّبه، وهممته، وامتياماته، 

تعلق بأ حواهل.. لحظ، ان هذه الرتبة ليست ل ايم معدودة بل ملدة مديدة.. ولقد كتب وجمال اعامهل، ولك ما ي 

يف هويته انه يتسمّل مرتّبه من اخلزينة اخلاصة بتارخي كذا.. غري آ ن هذا التارخي بعيد ادًا، ول يأ يت الا بعد اهناء 

املوقت ول تنسجم معه، بل يه للفوم  همام التدريب يف هذا امليدان.. آ ما هذه الوظيفة فال توافق هذا امليدان

بسعادة دامئة يف ماكن سام  عند املكل القدير.. آ ما الواجبات فهيي كذكل ل ميكن ان تكون لقضاء اايم معدودة 

يف دار الضيافة هذه، وامنا يه حلياة آ خرى سعيدة آ بدية.. يتضح من الهوية جبالء، ان صاحهبا هميأ  ملاكن آ خر، 

 خر.بل يسع  حنو عامل آ  

انظر اىل هذه السجالت اليت اّددت فهيا كيفية اس تعامل املعّدات واملسؤوليات املرتتبة علهيا، فان مل تكن هناك 
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مزنةل رفيعة خادلة غري هذا امليدان، فال معىن لهذه الهوية املتقنة، ول لهذا السجل املنتظم، ولسقط الضابط 

هابط ولقي الشقاء واذلةل واملهانة والنكبة والضعف والفقر.. وقس احملرتم والقائد املكرم والرئيس املوقر اىل درك 

 عىل هذا، فأ يامن انعمت النظر متأ ماًل قادك النظر والتدبر اىل آ ن هناك بقاء بعد هذا الفناء..

ل مبثابة مزرعة، وميدان تعلمي، وُسوق جتاري، فالبد ان تأ يت بعدها  فيا صديقي! ان هذه اململكة املؤقتة ما يه ا 

مكة كربى وسعادة عظم . فاذا انكرَت هذا، فسو  تضطر اىل اناكر لك الهوايت والسجالت اليت ميتلكها حم

الضابط، ولك تكل الُعدد والاعتدة والتعلاميت، بل تضطر اىل اناكر مجيع ال نظمة يف هذه اململكة، بل ِاناكر 

دثة. وعنده ل ميكن ان يُقال كل انك وجود ادلوةل نفسها، وينباي عند ذكل آ ن تكّذب مجيع الاجراءات احلا

 انسان هل شعور. بل تكون اذ ذاك آ شد حامقة من السوفسطائيني.
#59 

ايك صورة اليت آ وردانها، اذ  «اثنيت عرشة» يف منحصـرة اململكة تبـديل واشـارات دلئـل آ ن تظـن آ ن ِاايك وا 

ملكة املتارية الزائةل تتحول اىل اخرى ان هناك ما ليعد ول حيىص من الامارات والادةل عىل آ ن هذه امل

مس تقرة ابقية، وهناك الكثري الكثري من الاشارات والعالمات تدل عىل آ ن هؤلء الناس سينقلون من دار 

 الضيافة املؤقتة الزائةل اىل مقر السلطنة ادلامئة اخلادلة.

ثىن عرش اليت انبأ ت عهنا تكل الصور اي صاحيب! تعال ل قرر كل برهاانً اكةر قوة ووضوااً من تكل الرباهني ال

انه  - من قبل - املتقدمة. تعال، فانظر اىل املبعوث الكرمي، صاحب ال ومسة الرفيعة اذلي شاهدانه يف اجلزيرة

يبلّغ آ مراً اىل احلشود الافرية اليت ترتاءى لنا عىل بُعد. فهّيا نذهب ونصاِي اليه.. انتبه! فها هو يُفرّس للمل  البالغ 

 لطاين الرفيع ويوحضه قائاًل هلم:الس

هتيأ وا! سرتالون اىل مملكة اخرى خادلة، ما اعظمها من مملكة رائعة! ان مملكتنا هذه تعّد اكلسجن ابلنس بة لها. 

فاذا ما اصايمت اىل هذا الامر ابمعان، ونفّذتوه ابتقان س تكونون اهاًل لرمحة سلطاننا واحساِنه يف مس تقره 

 الا فالزنزاانت الرهيبة مثوامك جزاء عصيانمك ال مر وعدم اكرتاثمك به..اذلي تتجهون اليه، و

انه يذكّر احلارضين هبذا البالغ، وانت ترى عىل ذكل البالغ العظمي خمتَ السلطان اذلي ل يُقدّل. وامجليع يدركون 

ل آ مثاكل من العميان  - يقيناً  غ آ مني ل وامر السلطان، مبجرد ان ذكل املبعوث ارجملل ابل ومسة الرفيعة هو مبِلّ  - ا 

 النظر اىل تكل ال ومسة.

فيا ترى هل ميكن الاعرتاض عىل مسأ ةل تبديل هذه اململكة اليت يدعو الهيا ذكل املبعوث الكرمي بلك ما آ ويت 

من قوة، ويتضمنه البالغ املليك السايم؟ الك.. ل ميكن ذكل آ بدًا، ِال اذا انكرَت مجيع ما تراه من آ مور 

 دث.وحوا

 فال ن اهيا الصديق! كل آ ن تقول ما تشاء.
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ماذا عساي آ ن آ قول؟ وهل بقي مزيد من قول لقائل امام هذه احلقائق! وهل يقال للشمس ويه يف كبد 

السامء، اين يه؟. ان لك ما آ ريد آ ن آ قوهل هو: امحلد هلل، وآ لف شكر وشكر، فقد جنوت من قبضة ال وهام 

س والسجن الابدي، فأ منت بأ ن هناك دار سعادة عند السلطان املعظم، والاهواء، وحتررت من آ سار النف

 وحنن هميأ ون لها بعد هذه ادلار الفانية املضطربة.

وهكذا تت احلاكية اليت اكنت كناية عن احلرش والقيامة. وال ن ننتقل بتوفيق العيل القدير اىل احلقائق العليا، 

 .مبقدمة لها منهد ان بعد عرشة، الثنيت الصور مقابل  مرتابطة همتساند ويه (حقيقة عرشة اثنيت)فس نبيهنا يف 
#60 

 املقدمة

نشري اشارات حفسب اىل بعض املسائل اليت آ وحضناها يف اماكن اخرى، آ ي يف اللكامت الثانية والعرشين، 

 والتاسعة عرشة، والسادسة والعرشين.

 الاشارة ال وىل

 مني املذكوَرين يف احلاكية:هناك ثالث حقائق للمافل ولصديقه الناحص ال  

 الاوىل: يه نفيس الامارة وقليب.

 الثانية: متعلمو الفلسفة وتالميذ القرآ ن الكرمي.

 الثالثة: مةل الكفر والامة الاسالمية.

ان عدم معرفة هللا س بحانه وتعاىل هو اذلي آ وقع متعلمي الفلسفة ومةل الكفر والنفس الامارة يف الضالةل 

انه ل ميكن ان يكون حر  بال اكتب، ول قانون بال اامك،  - يف احلاكية - قال الناحص الامنيالرهيبة. مفثلام 

 كذكل نقول:

انه حمال ان يكون كتاب بال اكتب، ول س امي كتاب كهذا اذلي تتضمن لك لكمة من لكامته كتاابً ُخطّ بقمل دقيق، 

من آ حمل احملال آ ن يكون هذا الكون من واذلي حتت لك حر  من حروفه قصيدة ُدجبت بقمل رفيع. وكذكل 

غري مبدع، حيث ان هذا الكون كتاب عىل حنو عظمي تتضمن لك حصيفة فيه كتباً كثرية، ل بل لك لكمة مهنا 

كتااًب، ولك حر  مهنا قصيدًة.. فواه  الارض حصيفة، وما اكةر ما فهيا من كتب! والشجرة لكمة واادة، وما 

مثرة حر ، والبذرة نقطة.. ويف هذه النقطة فهرس الشجرة الباسقة وخطة معلها. اكةر ما فهيا من حصائف! وال 

فكتاب كهذا ما يكون الا من ابداع قمل صاحب قدرة متصف ابمجلال واجلالل واحلمكة املطلقة. آ ي آ ن جمرد 

 النظر اىل العالَم ومشاهدته يس تلزم هذا الاميان، اّل َمْن آ سَكرته الضالةل!.

ان تكون دار بال بنّاء، لس امي هذه ادلار اليت ميّنت بأ بدع مينة، ونقشت بأ روع نقوش وآ جعهبا  ومثلام ل ميكن
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وش ّيدت بصنعة خارقة، ح ى ان لك جحر من آ جحارها يتجسم فيه فن ما يف البناء لكه. فال يقبل عـاقل آ ن 

مساكَن حقيقية  - يف لك ساعة - تكـون دار مثل هذه ادلار بال بنّاء ماهر، وخباصة آ نه يش ّيِد يف هذا ادليوان

 كسهوةل - يف غاية الانتظـام والتنـاسـق، ويارّيها ابنتـظـام وسهـوةل اكملني
#61 

 بل انه ينـشئ فـي لك ركن غـرفـًا صايـرة عدة يف كـل مشهد حقيقي. - املالبـس تبديل

هو اكلقرص البديع؛ الشمُس  فالبد لهذا الكون العظمي من خالق حكمي علمي قدير مطلق، ل ن هذا الكون امنا

عاملًا  - يف لك س نة - والقمر مصابيحه، والنجوم مشوعه وقناديهل، والزمن رشيط يعلق عليه اخلالق ذو اجلالل

آ خر يرُبمه للوجود، جمّدداً فيه صوراً منتظمة يف ثالمثائة وس تني شالكً وطرامًا، مبدلً ِاايه ابنتظام اتم، وحمكة 

رض مائدة ِنَعم ، يزيهّنا يف لك ربيع بثالمثائة آ لف نوع من آ نواع خملوقاته، وميلؤها مبا ل اكمةل، ااعاًل سطح الا

يعد ول حيىص من آ لئه، مع تيزي لك  مهنا تيزيًا اكماًل، عىل الرمغ من تداخلها وتشـابكها.. وقس عىل هذه 

 نيف؟الاش ياء الامور الاخرى.. فكيف ميكن التاافل عن صانع مثل هذا القرص امل 

لؤ آ شعهتا،  م، ما اعظم بالهة من ينكر الشمس يف رابعة الهنار، ويف  حصوة السامء! يف الوقت اذلي يُرى تل 

وانعاكس ضوهئا، عىل َمبَد البحر وَحبابه، وعىل مواد الرب الالمعة وعىل بلورات الثلج الناصعة، ل ن اناكر 

مُشيسات حقيقية اصيةل، بعدد قطرات البحر وبعدد  يس تلزم قبول - يف هذه احلاةل - الشمس الواادة ورفضها

ويه تسع ذرة  - الَزبَد واحلباب وبعدد بلورات الثلج! ومثلام يكون قبول وجود مشس  عظمية يف لك جزيئة

مع رؤية هذه  - بالهًة، فان عدم الاميان ابخلالق ذي اجلالل، ورفض التصديق بأ وصا  كامهل س بحانه - واادة

ضالةل ادىه  - املتبدةل واملتعاقبة حبمكة يف لك آ ن واملتجددة بتناسق وانتظام يف لك وقت الاكئنات املنتظمة

 ولشك، بل هذاين وجنون.. ل نه يلزم اذ ذاك قبول آ لوهية مطلقة يف لك شئ ح ى يف لك ذرة!.

وتمتكن  تس تطيع آ ن تدخل يف لك مهرة، ويف لك مثرة، ويف لك ورقة، - مثالً  - ل ن لك ذرة من ذرات الهواء

ان تؤدي دورها هناك. فلو مل تكن هذه اذلرة مأ مورًة ومسخرًة للزم آ ن تكون عىل عمل  ابشاكل ما تكنت من 

ادلخول فيه، وبصورته وتركيبه، وهيئته، آ ي جيب ان تكون ذات عمل حميط، وذات قدرة شامةل يك تس تطيع 

 القيام بذكل!!

ون سـبباً لنشـوء البـذور ومنو آ نواعها مجيعًا. فلو مل تكـن مأ مورة ميكـن ان تك - مثالً  - ولك ذرة من ذرات الرتاب

 ومسـّخرة للزم آ ن حتـتوي آ لت وآ هجزة معنوية
#62 

 فتصنعها، تراكيهبا، اشاكل مجيع تعمل حبيث وهمارة قدرة منحها جيب آ و والاجشار، الاعشاب انواع بعدد

 واحضة دلئل للوادانية آ ن تفهم ح ى ودات،املوج سارر هذا عىل وقس ..فتنسجها صورها، مجيع وتعر 
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 .شئ لك يف ابهرة

نعم، ان خلق لك شئ من شئ وااد، وخلق شئ وااد من لك شئ، امنا هو معل خيّص خالق لك شئ. فتدبر 

ْمِدِه(. واعمل ان عدم الاعتقاد ابل هل الوااد ال اد ْْ ِالَّ يَُسِبـُّح حِبَ يس تلزم  وتأ مل يف قوهل تعاىل )َوِاْن ِمْن يَشء 

 الاعتقاد بأ لهة عدة بعدد املوجودات!

 الاشارة الثانية:

لقد ااء يف احلاكية ذكر مبعوث كرمي، وُذكر آ ن من مل يكن آ مع  يفهم من رؤية آ ومسته: آ نه خشص عظمي، ل 

 . صىل هللا عليه وسمل يأ تر  اّل بأ مر السلطان، فهو عامهل اخلاص.. فهذا  املبعوث امنا هو رسولنا الاعظم 

نعم، يلزم ان يكون ملثل هذا الكون البديع ولصانعه القدوس، مثل هذا الرسول الكرمي، لكزوم الضوء للشمس. 

لّ ان تظهر نفسها ابرسال الرسل الكرام  لوهية ا  لنه كام ل ميكن للشمس الّ ان تشع ضياًء كذكل ل ميكن لل 

 علهيم السالم.

 ل يف اظهار نفسه بوس يةل ودليل يعّرفه؟فهل ميكن ان ل يرغب جامٌل يف غاية الكام

 ام هل ميكن ان ل يطلب كامٌل يف غاية امجلال الاعالَن عنه بوساطة يلفت الانظار اليه؟

آ م هل ميكن ان ل تطلب سلطنٌة لكية لربوبية عامة شامةل اعالن وادانيهتا ومصدانيهتا عىل خمتلف الطبقات 

ة العبودية اللكية، فهو ممثل طبقات اخمللوقات عند احلرضة بوساطة مبعوث ذي جنااني؟ آ ي ذي صفتني: صف

 الرابنية. وصفة الرساةل والقرب اليه، فهو ُمرسل من دلنه س بحانه اىل العاملني اكفة.

ام هل ميكن لصاحب جامل مطلق ان ل يروم ان يشهد هو ويُشهِد خلقه حماسن جامهل ولطائف حس نه يف 

رسول حبيب؛ فهو حبيب لتودده اىل هللا س بحانه بعبوديته اخلالصة،  مرااي تعكس هذا امجلال؟ آ ي بوساطة

 وهو رسول حبيب ل نه حيبب هللا س بحانه اىل اخللق ابظهار جامل اسامئه احلس ىن.

آ م هل ميكن ان ل يريد َمن ميكل خزارن مشحونة بأ غىل الاش ياء واجعهبا ومبا يدهش العقول، اظهاَر كامهل 

ه عىل انظار اخللق امجعني، وكشَفه عىل مرآ ى مهنم، بوساطة معّر  ااذق ومعلن املس ترت. وان ل يطلب عرض

 وّصا ؟
#63 

 ببدائع ومّجهل رائعًا، قرصاً  وجعهل احلس ىن، اسامئه كامل عن معرّبة مبخلوقات الكون هذا ميّن ِلَمن ميكن هل آ م

 .رائد؟ معمل مرشد اىل ايضااه آ مر يلك ل م ال نظار، عىل وعرضه املذهةل، صنعته

آ م هل ميكن ان ل يبنّي ماكل هذا الكون بوساطة رسول: ما الااية من حتولت هذا الكون وما القصد من هذا 

الطلسم املالق؟ وان ل جييب بوساطته عن آ لاام الاس ئةل الثالثة املس تعصية يف املوجودات، ويه: من آ ين؟ 
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 واىل آ ين؟ ومن تكون؟

عّر  نفسه اىل ذوي الشعور هبذه اخمللوقات امجليةل، وحبهّبا الهيم بنعمه ام هل ميكن للخالق ذي اجلالل اذلي 

 الاالية، آ ن ل يبنّي هلم بوساطة رسول ما يريد مهنم وما يرضيه اماء هذه النعم الساباة؟

ام هل ميكن للخالق اذلي ابتىل النوع الانساين ابختال  املشاعر والاجتاهات، وهيأ  اس تعداده للعبودية 

 للكية، آ ن ل يطلب توجيه انظار هذا النوع من الكةرة اىل التوحيد بوساطة مرشد مرسل؟التامة ا

 :وتوحّض  وهماهما"، النبوة وهكذا فان هناك دلئل اخرى مايدة عىل ما تقدم، لكها براهني قاطعة تبني: "وظائف

 .رساةل بال تكون ل الالوهية ان

وامجع لتكل الاوصا  والوظائف اليت ذكرت، من محمد الهامشي  وال ن، فهل ظهر يف العامل َمن هو اكةر اهلية، 

صىل هللا عليه وسمل ؟ ام هل هناك ااد آ ليق منه  صىل هللا عليه وسمل  ملنصب الرساةل وهممة التبليغ؟ وهل 

اظهر الزمان ااداً اعظم آ هلية منه؟ الك. م الك.. فهو امام مجيع املرسلني، وقرة عني لك الاصفياء، وسلطان 

مجيع املرشدين، ومبدة لك اخملتارين واملقربني، صاحب الو  املعجزات كشق القمر، ونبعان املاء من بني 

اصابعه الرشيفة، مما عدا دلئل نبوته واماراهتا اليت ل حتىص، مما هو حمل اجامع اهل الفضل والعمل، وعدا القرآ ن 

شمس الساطعة دليل قاطع عىل صدق رسالته.. ولقد العظمي اذلي هو حبر احلقائق واملعجزة الكربى، اذ انه اكل 

 اخلامسة "اللكمة يف ولس امي النور" اثبتنا اجعام القرآ ن مبا يقرب من آ ربعني وهجاً من وجوه الاجعام يف "رسائل

 .والعرشين"

 الاشارة الثالثة

ادلنيا العظمية وتفتح  ل خيطرّن عىل ابل آ اد ويقول: ما آ مهية هذا الانسان الصاري وما قميته ح ى تنهتيي هذه

 دنيا اخرى حملاسبته عىل اعامهل!
#64 

 قائد فهو ..شامةل اامعة فطرة من ميكل ملا ادًا، صاري انه رمغ املوجودات س يد  هو الانسان، هذا ل ن

 امهية هل فان ذلا ومظهرها، الشامةل اللكية للعبودية واملمثل هللا، الوهية سلطان اىل ادلاعي املوجودات،و

 .عظم 

 ول خيطرن عىل البال كذكل: كيف يكون هذا الانسان حمكومًا بعذاب آ بدي، مع آ ن هل معرًا قصريًا ادًا؟.

اليت توامي قمية ماكتيب  - ل ن الكفر جرمية كربى، وجناية ل ادود لها، حيث انه هيبط بقمية الاكئنات ودرجهتا

من اجيادها.. انه حتقري بنّي للاكئنات لكها واناكٌر  اىل هاوية العبث، ويومه عدم وجود الااية - مصدانية ودرجهتا

ملا يشاهد من انوار الاسامء احلس ىن لكها، واناكر آ اثرها يف هذه املوجودات، ومن م فانه تكذيب ما ل حيىص 

من الادةل ادلاةل عىل حقيقة وجود ذات احلق س بحانه وتعاىل، ولك هذا جناية ل ادود لها، واجلناية اليت ل 
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 لها توجب عذااًب غري حمدد حبدود. ادود

 الاشارة الرابعة

 لقد رآ ينا يف احلاكية بصورها الثنيت عرشة:

م ل تكون هل مملكة اخرى  - ك هنا دار ضيافة - انه ل ميكن بواه من الوجوه آ ن تكون لسلطان عظمي مملكة مؤقتة

 دامئة مس تقرة، ولئقة ل هبته وعظمته ومقام سلطنته السامية.

 ل ميكن بواه من الوجوه آ ن ل ينشئ اخلالق البايق س بحانه عاملاً ابقياً بعد  آ ن آ واد هذا العامل الفاين. كذكل

 ول ميكن ايضاً ان خيلق الصانع الرسمدي هذه الاكئنات البديعة الزائةل، ول ينشئ اكئنات آ خرى دامئة مس تقرة.

هذا العامل اذلي هو حبمك املعرض العام وميدان الامتحان ول ميكن ايضاً ان خيلق الفاطر احلكمي القدير الرحمي 

 واملزرعة الوقتية م ل خيلق ادلار ال خرة اليت تكشف عن غاايته وتظهر اهدافه!

 نبدآ   ،(حقيقة عرشة اثنيت). وتفتح تكل الابواب بـ «اثىن عرش ابابً »ان هذه احلقيقة يمت ادلخول فهيا من 

 .وآ بسطها بأ قرصها
#65 

 ل وىلا احلقيقة

 ابب الربوبية والسلطنة

ب"  وهو جتيل امس "الرَّ

آ من املمكن لـَمن هل شأ ن الربوبية وسلطنة الالوهية،  فأ واد كواًن بديعًا كهذا الكون؛ لااايت سامية وملقاصد 

ة، ول اليةل، اظهاراً لكامهل،م ل يكون دليه ثواب للمؤمنني اذلين قابلوا تكل الااايت واملقاصد ابلميان والعبودي

 يعاِقب آ هل الضالةل اذلين قابلوا تكل املقاصد ابلرفض والاس تخفا ..؟!

 احلقيقة الثانية

 ابب الكرم والرمحة

حمي"  وهو جتيل امس "الكرمي والرَّ

آ من املمكن لرّب هذا العامل ومالكه اذلي آ ظهر بأ اثره كرماً بال هناية، ورمحة بال هناية، وعزة بال هناية، وغرية بال 

ان ل يقّدر مثوبة تليق بكرمه ورمحته للمحس نني، ول يقرر عقوبة تناسب عزته وغريته للمس يئني؟..  هناية،

فلو آ نعم الانسان النظر يف سري احلوادث ابتداءً من آ ضعف اكرن يّح وآ شده جعزاً 
2
وانهتاءً بأ قوى اكرن، لواد  

هم وآ شّدمه جعزاً آ لطف الارماق وآ حس هنا، ان لك اكرن يأ تيه رمقه رغداً من لك ماكن، بل يَمنح س بحانه آ ضعفَ 
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ويسعف لك مريض مبا يداويه.. وهكذا جيد لك ذي اااة ااجته من حيث ل حيتسب.. فهذه الضيافة الفاخرة 

 الكرمية، والاغداق املس متر، والكرم السايم، تدلّنا بداهة، ان يدًا كرمية خادلة يه اليت تعمل وتدير الامور.

 ك هنا حور - جشــار مجـيعًا حبلل ش بيـهة ابلسـندس اخلـرضمفثاًل: ان اكــساء ال  

--- 
1
ان ادلليل القاطع عىل آ ن الرمق احلالل يُعط  حسب الافتقار، ول يؤخذ بقوة الاكرن وقدرته، هو: سعة معيشة الصاار   

الثعالب والقردة ذوي اذلاكء اذلين ل طاقة هلم ول حول وضيق معيشة احليواانت املفرتسة، وبدانة الاسامك البليدة وهزال 

واحليل. فالرمق اذن يأ يت متناس بًا عكس يًا مع الاختيار والقدرة، آ ي: لكام اعمتد الاكرن عىل ارادته ابتيل بضيق املعيشة 

 وتاكليفها ابتالء اكةر.ـ املؤلف.

#66 

تاهجا آ لطف الامثار املتنوعة وتزييهَنا مبرصعات الامهار امجليةل والامثر اللطيفة، وتسخرَيها خلدمتنا ابن  - اجلنة

 اذلي فيه شفاء للناس - وآ ذلها يف هناايت اغصاهنا اليت يه آ يدهيا اللطيفة.. وتكيننا من جين العسل الذليذ

نا آ مجل ثياب وآ ليهنا مما حتوكه حرشة بال يد.. واّدخار خزينة رمحة عظمية لنا يف بذرة  - من حرشة سامة.. وِالباس َ

 يرينا بداهًة كرمًا يف غاية امجلال، ورمحة يف غاية اللطف.صارية ادًا.. لك ذكل 

ل جنام وظائفها ابنتظام اتم  - عدا الانسان والوحوش الاكرسة - وكذا، ان سعي مجيع اخمللوقات، صاريها وكبريها

 ودقة اكمةل، ابتداءً من الشمس والقمر والارض اىل اصار خملوق، بشلك ل يتجاوم آ اد اّده قيد آ منةل، مضن

الطاعة التامة والانقياد الاكمل احملفوفنَي هبيبة عظمية، يظهر لنا ان هذه اخمللوقات ل تتحرك ول تسكن الا بأ مر 

 العظمي ذي العزة واجلالل.

عناية ملؤها  - سواء يف النبات آ و احليوان آ و البرش - وكذا، ان عناية الاهمات بأ ولدهن الضعا  العاجزين

الرآ فة والرمحة 
2

 هتا ابلاذاء اللطيف السائغ من اللنب، تريك عظمة التجليات، وسعة الرمحة املطلقة.، وتاذي

مفا دام رب هذا العامل ومدبّره هل هذا الكرم الواسع، وهذه الرمحة اليت ل منهتي  لها، وهل اجلالل والعزة املطلقان، 

طلق يتطلب ِاكرامًا غري متناه، وان العزة واجلالل املطلقني يقتضيان تأ ديب املس تخفني، والكرم الواسع امل

والرمحة اليت وسعت لك شئ تس تدعي احسااًن يليق هبا، بيامن ل يتحقق  من لك ذكل يف هذه ادلنيا الفانية 

 والعمر القصري الا جزء ضئيل ادًا هو كقطرة من حبر.

ة.. والا يلزم حجود فالبد ان تكون هناك دار سعادة تليق بذكل الكرم العممي، وتنسجم مع تكل الرمحة الواسع

هذه الرمحة املشهودة، مبا هو اكناكر وجود الشمس اليت ميل  نوُرها الهناَر، ل ن الزوال اذلي  ل رجعة بعده 

 يس تلزم انتفاء حقيقة

--- 
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1
نعم ان ايثار الاسد اجلائع ش بهل الضعيف عىل نفسه مبا يظفر به من قطعة حلم، وجهوم ادلااج اجلبان عىل اللكب    

ـ لبناً خالصاً من الطني.. لك ذكل يدل والاس عداد جشرة التني لصاارها ـ اليت يه مثارها  د حفاظاً عىل فراخها الصارية. وا 

بداهة ـ ل هل البصارر ـ اهنا حصلت بأ مر الرحمي اذلي ل هناية لرمحته، والكرمي اذلي ل هناية لكرمه، والرؤو  اذلي ل 

ـ بأ عامل يف منهتي  الوعي والشعور واحلمكة، هناية لرآ فته وشفقته. وان قيام النبا ـ اليت ل وعي لها ول شعور  اتت واحليواانت 

 .يبني ابلرضورة آ ن علاميً مطلقًا وحكاميً مطلقًا هو اذلي يسوقها اىل تكل الاعامل، ويه بأ مره تأ تر. ـاملؤلف

#67 

 عضواً  احملمود والعقل آ ملًا، والذلة قمةً ن والنعمة حرقًة، واحملبة مصيبًة، الشفقة بتبديهل الوجود، من الرمحة

 .مشؤوماً 

 عزته، يف الظاملُ  يظل ما غالباً  ل نه .معها وتنسجم والعزة اجلالل ذكل تناسب جزاء دار من فالبد وعليه

 .ثواب ول عقاب بال ااهلام عىل يراالن م وخنوعه، ذلته يف واملظلومُ 

 العقوبة تَُعّجل قد بل هُتمل، ولن هُتمل مل فالقضية كربى، حممكة اىل ُاهملَت ِوان قط، ِاهاملً  ليس اذن فالمر

 ممامه، مرتواكً  ليس الانسان ان لنا يبني وتردت عصت بأ قوام الاابرة القرون يف العذاب فانزال .ادلنيا يف

 .واجلالل العزة ذي لصفعات دامئاً  معّرض هو بل هواه، عليه ميىل ما وفق يرسح

 اكمةل، فطرية ابس تعدادات ومود عظمية، همام - اخمللوقات مجيع بني من - به انيط ذليا الانسان هذا ان نعم،

بعد ان عّر  س بحانه نفَسه اليه مبخلوقاته البديعة املنتظمة.. وان مل ينل حمبته  "ابلميان» ربه يعر  مل ِان

ـ   ادلاةل امجليةل املتنوعة الامثر من هل لقخ مبا اليه وعّرفها بنفسه س بحانه اليه حتبب آ ن بعد "العبادة"ابلتقرب اليه ب

 حمبته س بحانه اظهر ان بعد "وامحلد ابلشكر" به الالئقني والااالل ابلتوقري يقم مل وان ..الواسعة رمحته عىل

 جزاء، دون سدى يرُتك فكيف هكذا، ربه الانسان هذا يعر  مل ِان نعم، ...الكثرية بنعمه عليه ورمحته هل

 للعقاب؟ داراً  واجلالل العزة ذو هل يعدّ  ان ودون

وهل من املمكن ان ل مينح ذكل الرب الرحمي دار ثواب  وسعادة ابدية، ل ولئك املؤمنني اذلين قابلوا تعريَف 

 ابلاالل هلم ورمحته ،"العبادة" بـ هل والتحبب ابحلب هلم، وحمبته "الاميان"ذاته س بحانه هلم مبعرفهتم اايه بـ 

 ؟"رالشك" بـ هل والتوقري
#68 

 الثالثة احلقيقة

 ابب احلمكة والعداةل

 وهو جتيل امس "احلكمي والعادل"

آ من املمكن 
2
خلالق ذي االل آ ظهر سلطان ربوبيته بتدبري قانون الوجود ابتداء من اذلرات وانهتاء ابرجمرات،  
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كل الربوبية وانقادوا لتكل بااية احلمكة والنظام ومبنهتي  العداةل واملزيان.. ان ل يعامل ابلحسان من احمتوا بت

 احلمكة والعداةل، وان ل جيامي اولئك اذلين عصوا بكفرمه وطاياهنم تكل احلمكة والعداةل؟.

بيامن الانسان ل يلق  ما يس تحقه من الثواب آ و العقاب يف هذه احلياة الفانية عىل واه يليق بتكل احلمكة وتكل 

آ هل الضالةل دون ان يلقوا عقاهبم، ويذهب اكةر اهل الهداية  العداةل الا اندرًا، بل يؤخر، اذ يرال اغلب

 دون آ ن ينالوا ثواهبم.. فالبد ان تناط القضية مبحمكة عادةل، وبلقاء  آ يل اىل سعادة عظم .

نعم، انه لواحض ان اذلي يترص  يف هذا الكون امنا يترص  فيه حبمكة مطلقة. آ فتطلب برهااًن عىل هذا؟.. 

س بحانه للمصاحل والفوائد يف لك شئ!.. آ ل ترى ان اعضاء الانسان مجيعاً سواء العظام مهنا فانظر اىل رعايته 

آ و العروق وح ى خالايه اجلسمية ولك جزء منه وماكن، قد روعيت فيه فوائد وحمك ش  ى، بل ان يف اعضاء 

ن يد حمكة مطلقة تدير جسمه من الفوائد والارسار بقدر ما تنتجه الشجرة الواادة من الامثر، مما يدل عىل ا

الامور. فضاًل عن التناسق البديع يف صنعة لك شئ والانتظام الاكمل فهيا الذلان يدلن عىل  ان الامور 

 تؤدى حبمكة مطلقة.

نعم، ان تضمني اخلطة ادلقيقة لزهرة مجيةل يف بُذيرهتا الصارية، وكتابة حصيفة اعامل جشـرة خضمة واترخي حياهتا 

 يف نويّتـها بقمل الَقَدروفهرس اهجـزهتا، 

--- 
ان عبارة " آ من املمكن؟ " تتكرر كثريًا، فهيي تفيد غاية هممة ويه: ان الكفر والضالل يتودلان غالباً من الاستبعاد،    2

آ ي يرى الانسان ما ل يعتقده بعيدًا عن مزيان العقل، فيعّده حماًل، ويبدآ  ابلناكر والكفر.. ولكن هذه اللكمة )احلرش( 

آ وحضت ابدةل قاطعة: ان الاستبعاد احلقيقي واحملال احلقيقي والبعد عن موامين العقل والصعوبة احلقة واملشالكت العويصة 

اليت يه بدراة الامتناع، امنا يه يف الكفر ومهنج اهل الضالل. وان الاماكن احلقيقي، واملعقولية التامة والسهوةل اجلارية 

 الاميان، واادة الاسالم.جمرى الوجوب، امنا يه يف طريق 

واخلالصة: ان الفالسفة امنا ملّوا اىل الاناكر نتيجة الاستبعاد. وهذه )اللكمة العارشة( تبني بتكل العبارة: "آ من املمكن؟" 

 .آ ين يمكن الاستبعاد، وتوّاه رضبة عىل آ فواههم. ــ املؤلف

#69 

 امجليةل الصنعة روعة وجود وكذا، ..ال مر يف يترص  اذلي هو مطلقة حمكة   قمل ان بوضوح يرينا ..املعنوي

 ..النقوش وهذه الابداع هذا صاحب هو مطلقاً  حكاميً  صانعاً  ان يُظهر شئ، لك خلقة يف ُحس هنا وغاية

نعم، ان ادراج فهرس الاكئنات مجيعًا، ومفاتيح خزارن الرمحة اكفة ومرااي الاسامء احلس ىن لكها،  يف هذا اجلسم 

ام يدل عىل احلمكة البلياة يف الصنعة البديعة.. فهل من املمكن ملثل هذه احلمكة املهمينة عىل الصاري لالنسان، مل

مثل هذه الاجراءات والشؤون الرابنية ان ل حتسن معامةل آ ولئك اذلين اس تظلوا بظلها وانقادوا لها ابلميان، 
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 وان ل تثيهبم ااثبة آ بدية خادلة؟.

 امل ابلعدل واملزيان؟وهل تريد برهااًن عىل اجنام الاع

لباَسه صورة معينة، ووضَعه يف موضع مالمئ..  ان منح لك شئ وجوداً مبوامين حساسة، ومبقاييس خاصة، وا 

 يبنّي بوضوح ان الامور تسري وفق عداةل ومزيان مطلقني.

وكذا، اعطاء لك ذي حق حقه وفق اس تعداده ومواهبه، آ ي اعطاء لك ما يلزم، وما هو رضوري لوجوده، 

 وتوفري مجيع ما حيتاج اىل بقائه يف افضل وضع، يدّل  عىل آ ن يد عداةل مطلقة يه اليت تُسرّي الامور.

وكذا، الاس تجابة املس مترة وادلامئة ملا يُسأ ل بلسان الاس تعداد او احلااة الفطرية، آ و بلسان الاضطرار، تُظهر 

 ود.ان عداةًل مطلقة، وحمكة مطلقة هام اللتان جُتراين جعةل الوج

فال ن، هل من املمكن آ ن هتمل هذه العداةل وهذه احلمكة تكل احلااة العظم ، اااة  البقاء ل مس  خملوق وهو 

الانسان؟ يف اني اهنام تس تجيبان ل دىن اااة ل ضعف خملوق؟ فهل من املمكن ان ترّدا آ مه ما يرجوه 

 الااابة حلقوق العباد؟. الانسان واعظم ما يمتناه، وآ ّل تصوان حشمة الربوبية وتتخلفا عن

غري ان الانسان اذلي يقيض حياة قصرية يف هذه ادلنيا الفانية ل ينال ولن ينال حقيقة مثل هذه العداةل. وامنا 

تؤّخر اىل حممكة كربى. حيث تقتيض العداةل احلقة آ ن ياليق هذا الانسان الصاري ثوابَه وعقابه ل عىل اساس 

 ته، وعىل اساس آ مهية ماهيته، وعىل اساس عظمة هممته.. وحيث انصاره، بل عىل اساس خضامة جناي 
#70 

اخمللوق  - الانسان هذا خيص مبا واحلمكة العداةل هذه ملثل حمالً  تكون آ ن عن البعد لك بعيدة العابرة ادلنيا هذه

 ذي اجلالل. فالبد من جنة آ بدية، ومن هجمن دامئة للعادل اجلليل ذي امجلال وللحكمي امجليل - حلياة ابدية

 احلقيقة الرابعة

 ابب اجلود وامجلال

 وهو جتيل امس "اجلواد وامجليل"

آ من املمكن جلود وخساء مطلقني، وثروة  ل تنضب، وخزارن ل تنفد، وجامل رسمدي ل مثيل هل، وكامل ابدي  

، خيدل فيه احملتاجون للجود، الشاكرون  هل، واملش تاقون اىل ل نقص فيه، ان ل يطلب دار سعادة  وحمل ضيافة 

 امجلال، املعجبون به؟

ان تزيني واه العامل هبذه املصنوعات امجليةل اللطيفة، وجعل الشمس رسااًا، والقمر نورًا، وسطح الارض 

ها بأ ذل ال طعمة الشهية املتنوعة، وجعل الاجشار آ واين وحصافاً تتجدد مراراً لك مومس.. لك  مائدة للنعم، ومل 

وداً ل اد هلام. فالبد ان يكون ملثل هذا اجلود والسخاء املطلقني، وملثل هذه اخلزارن اليت ذكل يظهر خساءً وج
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ل تنفد، وملثل هذه الرمحة اليت وسعت لك شئ، داَر ضيافة دامئة، وحمل سعادة خادلة حيوي ما تش هتيه 

مني لتكل السعادة ليبتعدوا الانفس وتذل ال عني وتس تدعي قطعاً ان خيدل املتذلذون يف تكل ادلار، ويظلوا مالم 

 عن الزوال والفراق، اذ كام ان موال الذلة آ مل فزوال ال مل ذلة كذكل، مفثل هذا السخاء يأ ىب الايذاء قطعًا.

آ ي ان الامر يقتيض وجود جنة آ بدية، وخلود احملتااني فهيا؛ ل ن اجلود والسخاء املطلقني يتطلبان احسااًن 

نعام غري املتناهيني يتطلبان تنعامً وامتنااًن غري متناهيني، وهذا يقتيض خلود وانعامًا مطلقني، والاحسان والا

ل فالذلة  انعام َمن يس تحق الاحسان اليه، يك يظهر شكره وامتنانه بتنعمه ادلامئ اماء ذكل الانعام ادلامئ.. وا 

 جم ومقتىض هذا اجلود والسخاء.يف هذه الفرتة الوازية ل ميكن آ ن تنس - اليت يناّصها الزوال والفراق - اليسرية
#71 

لهية، الصنعة مشاهد من مشهد يه اليت العامل اقطار معارض اىل انظر م  النبااتت حتمهل ما يف وتدبّر ال 

 رابنية اعالانت من الارض واه عىل واحليواانت
1
 ومه الربوبية حماسن اىل الادلء ادلاعني اىل وانصت 

 ذي الصانع صنعة كامل ملشاهدة الناس مجيعاً  يرشدون اهنم كيف الصاحلون، والاولياء السالم علهيم الانبياء

 .الهيا انظارمه ويلفتون البديعة صنعته بتشهريمه اجلالل

اذن، فلصانع هذا العامل كامل فائق عظمي مثري لالجعاب، خفي مس ترت، فهو يريد اظهاره هبذه املصنوعات 

ينباي الاعالن عنه عىل رؤوس اشهاد  مقّدرين مس تحس نني البديعة، ل ن الكامل اخلفي اذلي ل نقص فيه 

معجبني به. وان الكامل ادلامئ يقتيض ظهورًا دامئًا، وهذا بدوره يس تدع  دوام املس تحس نني املعجبني، اذ 

املعجب اذلي ل يدوم بقاؤه تسقط يف نظره قمية الكامل 
1
. 

كدلةل ضوء الهنار  - نترشة يف هذا الكون تدل بوضوحم ان هذه املوجودات العجيبة البديعة ادلقيقة الرائعة امل 

عىل حماسن امجلال املعنوي اذلي ل مثيل هل، وتريك كذكل لطائف احلسن اخلفي اذلي  - عىل وجود الشمس

ل نظري هل 
3

. وان جتيل ذكل احلُسن الباهر املزّنه، وذكل امجلال الزاهر املقدس يشري اىل كنوم كثرية خفية 

 سامء احلس ىن، بل يف لك امس مهنا.موجودة يف الا

ومثلام يطلب هذا امجلال اخلفي السايم اذلي ل مثيل هل، آ ن يرى حماس نه يف مرآ ة عاكسة ويشهد ِقمَي ُحس نه 

ومقاييس جامهل يف مرآ ة ذات مشاعر وآ شواق اليه، فانه يريد الظهور والتجيل لريى جامهل احملبوب ايضاً بأ نظار 

 ىل جامل ذاته يس تدعي آ ن يكون من هجتني:ال خرين. آ ي آ ن النظر ا

--- 
نعم، ان الزهرة امجليةل ويه يف غاية الزينة والزخرفة، والمثرة املنّضدة  ويه يف منهتي  التقان والابداع، املعلقتني خبيط   1

اسن صنعة دقيق يف هناية اغصان ايبسة يبوسة العظم.. لشك اهنام "لواة اعالن" جتعل ذوي املشاعر يقرآ ون فهيا حم

 الصانع املعجز احلكمي!.. قس عىل النبااتت احليواانت ايضًا. ــ املؤلف.
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2
نعم لقد َذَهب مثاًل: آ ن حس ناء ابرعَة امجلال طردت ااَد املعجبني هبا، فقال هذا املعجب مسليًا نفسه: تّبًا لها ما    

ذات عناقيد ذليذة، فأ راد آ ن يأ لك من ذكل العنب آ قبحها.. منكراً جامل تكل امجليةل.  وذات يوم مّر ُدب حتت جشرة عنب 

 احللو، ولاّم مل تصل يده اليه، وجعز عن التسلق، قال ممتامتً: انه اامض، فسىل نفسه.. ومىض يف طريقه.ــ املؤلف.
3
 وهجها، ان املوجودات الشبهية ابملرااي مع آ هنا تتعاقب ابلزوال والفناء فان وجود جتليات امجلال نفسه واحلسن عينه يف  

 ويف اليت تعقهبا، يدل عىل آ ن ذكل امجلال ليس ملاكً لها، بل هو آ ايت حسن  مزّنه، وامارات جامل  مقّدس. ــ املؤلف.

#72 

 .الالوان املتعددة اخملتلفة املرااي يف ابذلات امجلال مشاهدة :الاوىل

 .والاخرى: مشاهدة امجلال بنظر املشاهدين املش تاقني املعجبني املس تحس نني

آ ي آ ن امجلال واحلسن يقتضيان الشهود وال شهاد )الرؤية والاراءة( وهذا الشهود وال شهاد يس تلزمان وجود 

املشاهدين املش تاقني واملس تحس نني املعجبني.. وملا اكن امجلال واحلسن خادَلين رسمديني فاهنام يقتضيان خلود 

 - الزائل ال فل. ذلا فاملشاهد اذلي يشعر ابلزوال املش تاقني ودميومهتم. ل ن امجلال ادلامئ ل يرىض ابملش تاق

تتحول مبجرد تصوره الزوال حمبته عداًء، واجعابه اس تخفافًا، واارتامه  - وقىض عىل نفسه بعدم العودة اىل احلياة

اً اهانًة، ل ن الشخص الاانين مثلام يعادي ماجيههل يعادي ما ل تصل اليه يده ايضًا، فيضمر عداًء وحقداً واناكر 

ذلكل امجلال اذلي ينباي ان يقابَل مبا يس تحقه من حمبة بال هناية وشوق بال غاية وِاجعاب بال اّد. ومن هذا 

 يُفهم رّس كون الاكفر عدوًا هلل س بحانه وتعاىل.

وملا اكن ذكل اجلود يف العطاء غري احملدود، وذكل احلسن يف امجلال اذلي ل مثيل هل، وذكل الكامل اذلي ل 

ه.. يقتيض خلود الشاكرين، وبقاء املش تاقني املس تحس نني، وحنن نشاهد راةل لك خشص واختفاءه نقص في

برسعة يف دار ضيافة ادلنيا هذه، دون آ ن يس متتع ابحسان ذكل السخاء ِال نزراً يسرياً مبا يفتح شهيته فقط، 

لقة حنو متزنهات خادلة وَمشاهَد ودون آ ن يرى من نور ذكل امجلال والكامل ِاّل حملة خاطفة. اذن الراةل منط

 آ بدية.

اخلالصة: مثلام آ ن هذا العامل يدل مبوجوداته دلةل قاطعة يقيناً عىل صانعه الكرمي ذي اجلالل، فصفاته املقدسة 

 س بحانه واسامؤه احلس ىن تدل كذكل عىل ادلار ال خرة بال ريب وتظهرها، بل تقتضهيا.

 احلقيقة اخلامسة

 وسمل( عليه هللا د)صىلابب الشفقة وعبودية محم

حمي"  وهو جتيل امس  "ارجميب والرَّ

آ من املمكن لرب ذي رمحة واسعة وشفقة غري متناهية يبرص آ خف  اااة ل دىن خملوق، ويسعفه من حيث ل 

 حيتسب برآ فة غري متناهية ورمحة ساباة، ويسمع
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#73 

 الرب هذا يقىض الا املمكن آ من ال،واملق احلال بلسان داع   لك وجييب فيايثه، خملوق ل خف  صوت آ خفت

عباده ل عظم اااة آ مه الرحمي ارجميب
1
 منه؟ يرجوه مبا يسعفه ول اليه، خلقه وآ حب 

حُفسن تربية صاار احليواانت وضعافها، واعاش هتا بسهوةل ولطف ظاهريني ترايننا ان ماكل هذه الاكئنات 

ية املتصفة بكامل الشفقة والرآ فة الّ تس تجيب ل مجل دعاء يسرّيها بربوبية ل اّد لرمحهتا. فهل يعقل لهذه الربوب 

 ل فضل خملوق؟..

 :هنا بياهنا آ عيد وكام بينُت هذه احلقيقة يف "اللكمة التاسعة عرشة"

فيا صديقي اذلي يسمعين مع نفيس! لقد ذكران يف احلاكية: ان هناك اجامتعاً يف جزيرة، وان مبعواًث كرمياً يرجتل 

 ة ما آ شارت اليه احلاكية يه ما يأ يت:خطبة هناك، حفقيق

تعال! لنتجرد من قيود الزمان، ولنذهب بأ فاكران اىل عرص النبوة، وخبيالنا اىل تكل اجلزيرة العربية يك حنظ  

بزايرته صىل هللا عليه وسمل ، وهو يزاول وظيفته باكمل عبوديته. انظر! كيف انه سبب السعادة مبا ات به من 

 ه صىل هللا عليه وسمل  هو ادلاعي لجياد تكل السعادة وخلق اجلنة بدعائه وبعبوديته.رساةل وهداية، فان

لَم يدعو.. انه يدعو اىل السعادة الابدية يف صالة كربى شامةل، ويف عبادة رفيعة  انظر اىل هذا النيب الكرمي ا 

ته، وتبهتل اىل هللا اببهتاهل امجليل، مسـتارقة، ح ى آ ن اجلـزيرة العـربيـة، بل الارض برّمهتا، ك هنا تصيل مع صال

بسـر املوافـقة  - ذكل ل ن عبوديته صىل هللا عليه وسمل  تتضمن عبودية مجيع آ مته اذلين اتبعوه، كام تتضمن

 ويترضع بدعاء - اياّم صالة - رّس العبودية مجليع الانبياء علهيم السـالم. فهو يؤم صالة كبــرى - يف الاصـول

 فــي خـلـق عظـيـم، كـأ ن الـذين - ـرع رقيقواي هل من تضـ -

--- 
1
نعم، ان اذلي حمك ودام سلطان حمكه الفًا وثالمثائة ومخسني س نة. واذلي عدد آ مته آ كةر من ثلامثئة ومخسني مليواًن   

عن رغبة  ـ يف اغلب الاوقات ـ ومه جيددون معه البيعة يوميًا، ويشهدون بعلو ماكنته وينقادون ل وامره انقيادًا اتماً 

وطواعية.. هذا اذلي ترسبل نصف ال رض ومخس البرشية برسابهل املبارك، وانطبع بطابعه املعنوي، واصبحت ذاتُه 

الرشيفة حمبوبَة قلوهبم، ومربيَة آ رواهحم، ومزكّية نفوسهم، ل ريب انه العبد الاعظم لرب العاملني س بحانه.. هذا العبد 

ئنات مبهمته ورسالته حفمل لُك نوع مثرةً من مثرات معجزاته، ل ريب انه احب خملوق الكرمي اذلي رّحب اغلب انواع الاك

دلى اخلالق العظمي.. وان البرشية اليت ترجو اخللود بلك ما لها من اس تعداد وتطلب هذه احلااة امللحة اليت تنقذها من 

عظم ، ل ريب آ ن من يتقدم هبا ويرفعها  الرتدي اىل دراكت اسفل سافلني وترفعها اىل دراات آ عىل عليني.. فهيي اااة

 اىل قايض احلااات لهو اعظم العباد. ــاملؤلف.
#74 

اقتدوا به، وآ ّمنوا  عىل دعائه  - من دلن آ دم عليه السالم اىل ال ن واىل يوم القيامة - الاميان بنور تنوروا
2
. 
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اليت ل يشرتك فهيا معه آ هل الارض انظر! كيف يدعو هللا اااة عامة كحااة البقاء واخللود!. هذه ادلعوة 

آ مني اللهم آ مني اس تجب اي "وادمه، بل آ هل السموات ايضًا، ل بل املوجودات اكفة. فتقول بلسان احلال: 

 ."ربنا دعاءه، فنحن نتوسل بك ونترضع اليك مثهل

وبلك ترضع م انظر! انه يسأ ل تكل السعادة واخللود بلك رقة وحزن، وبلك حب وود، وبلك شوق واحلاح، 

 ورااء، حُيزن الكون مجيعًا ويبكيه فيُسهمه يف ادلعاء.

م انظر وتأ مل! انه يدعو طالبًا السعادة لقصد عظمي، ولااية سامية.. يطلهبا لينقذ الانسان واخمللوقات مجيعًا 

و الرفعة من الرتدي اىل هاوية آ سفل سافلني وهو الفناء املطلق والضياع والعبث، ويرفعه اىل آ عىل عليني وه

 والبقاء وتقدّل الواجبات وتسمّل املسؤوليات، ليكون آ هاًل لها ويرىق اىل مرتبة ماكتيب مصدانية.

حلاح.. ح ى ك نه يُسمع  انظر! كيف انه يطلب الاس تعانة مس تايثاً بباكء، مترضعاً راجياً من الاعامق، متوسالً اب 

وشوقاً اىل دعائه وجيعلهم يرددون: آ مني اللّهم آ مني  املوجودات مجيعًا، بل السموات، بل العرش، فهيّزمه واداً 
1
. 

--- 
1
نعم، ان مجيع الصلوات اليت تقميها الامة لكها، منذ املناااة الامحدية ـ عليه الصالة والسالم ـ ومجيع الصلوات   

 صالة وسالم عليه هو والتسلاميت اليت تبعهثا اىل النبيص ان يه الا تأ مني دامئ دلعائه، ومشاركة عامة معه، ح ى آ ن لك

تأ مني عىل ذكل ادلعاء. وان ما يأ تيه لك فرد من آ فراد ال مة من الصلوات يف الصالة، ومن ادلعاء عقب الاقامة ـ دلى 

ـ امنا هو تأ مني عام عىل ذكل ادلعاء اذلي يدعو به للسعادة الابدية. فالنيب صىل هللا عليه وسمل  يرجو يف دعائه  الشافعية 

ادة الابدية، وهذا هو ما يريده الانسان ويرجوه بلك ما آ ويت من قوة بلسان اال فطرته، ذلا يؤّمن خلفه مجيع البقاء والسع

 اذلين تنّوروا بنور الاميان. فهل ميكن آ ّل يقرن هذا ادلعاء ابلقبول والاس تجابة؟! ـ املؤلف.
2
افعال َمن هو ابملزنةل الرفيعة من َخلقه، يف الوقت اذلي  نعم، انه ل ميكن حبال من الاحوال آ لّ يّطلَع ربُّ هذا العامل عىل 

يترص  يف الكون بلك عمل وبصرية وحمكة، كام هو مشاهد. ول ميكن آ يضاً حبال من الاحوال آ لّ يبايل ذكل الرب العلمي 

ال آ لّ يس تجيب ذكل بدعاء هذا العبد اخملتارمن عباده، وهو املطلع عىل لك افعاهل ودعواته.كذكل ل ميكن حبال من الاحو 

 الرب القدير الرحمي لتكل ادلعوات وهو يرى من صاحهبا لك التجرد والافتقار اليه.

نعم، لقد تبدل وضع العامل بنور النيب صىل هللا عليه وسمل ، وتبينت حقيقة الانسان والكون وماهيهتام بذكل النور، 

مصدانية تس تقرئ الاسامء احلس ىن، ومأ مورات  وانكشفت بذكل الضياء. فظهر: ان موجودات هذا الكون ماكتيب

موظفات، وموجودات نفيسة ذات معىن ومازى تليق ابلبقاء. فلول ذكل النور لظل الكون مس توراً حتت ظالم ال وهام، 

 حمكوماً عليه ابلفناء املطلق والعدم، اتفهاً دون معىن ودون نفع، بل اكن عبثاً وسدى ووليد الصدفة. ولهذا الرس فان لك

يشء  يف الارض والسامء، من الةرى اىل الةراي يس تضئي بنوره صىل هللا عليه وسمل  ويبدى عالقته به مثلام يؤّمن الانسان 

دلعائه ول غرو ان روح العبودية احملمدية وخمها امنا هو ادلعاء  بل ان حراكت الكون ووظائفه مجيعًا ما يه الا نوع من 
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ّل نوع من دعاء لبارهئا لتصبح جشرة ابسقة. ـ املؤلف.ادلعاء، فمنو البذرة وحتولهتا م   ثاًل ما هو ا 
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 ويسمع يرى رحمي بصري علمي ومن كرمي، مسيع قدير من ويرجوهام الابدي، والبقاء السعادة يسأ ل انه !وانظر

 .احلال بلسان دعاءً  اكن ا ن ح ى هل، ويس تجيب برمحته، فيتداركه خملوق ل ضعف اااة آ خف 

س تجيب هل ببصرية ورمحة ويايثه حبمكة، مما ينقي آ ية ش هبٌة بأ ن تكل الرعاية الفائقة ليست الّ من دلن نعم، انه ي 

 مسيع بصري، وان ذكل التدبري ادلقيق ليس ِاّل من عند كرمي رحمي.

امل نعم، ان اذلي يقود مجيع بىن آ دم عىل هذه الارض متوهجاً اىل العرش الاعظم، رافعاً يديه، داعياً بدعاء ش

حلقيقة العبودية ال محدية اليت يه خالصة عبودية البرشية.. تُرى ماذا يريد؟ ماذا يريد رش  الانسانية، وخفر 

الاكئنات، وفريد الاممان والاكوان؟!. لننصت اليه.. انه يسأ ل السعادة الابدية لنفسه ول مته، انه يسأ ل 

لهية املتجلية جباملها يف اخللود يف دار البقاء، انه يسأ ل اجلنة ونعميها.. نعم، ي  سأ لها ويرجوها مع تكل الاسامء ال 

 مرآ ة املوجودات.. انه يستشفع تكل الاسامء احلس ىن كام ترى.

آ رآ يت ان مل يكن شئ من اس باب موجبة ل تعد ول حتىص لل خرة ول شئ من دلئل وجودها، آ ليس دعاء 

فيًا لجياد اجلنة وااد من هذا النيب الكرمي صىل هللا عليه وسمل  سببًا اك
2
اليت يه سهةل عىل قدرة خالقنا  

 الرحمي، كسهوةل اعادة احلياة اىل الارض يف اايم الربيع؟.

نعم، ان اذلي جعل سطح الارض يف الربيع مثاًل للحرش، فاواد فيه مائة منوذج من مناذاه بقدرته املطلقة، 

 هللا عليه وسمل  سبباً لجياد دار الامتحان هذه، كيف يصعب عليه اجياد اجلنة؟.. اذن فكام اكنت رسالته  صىل

وصارت بياانً وايضاااً لرس "لَْوَلك لَْوَلَك لََما َخلَْقُت الافْاَلَك" 
1
فان عبوديته كذكل اصبحت سبباً خللق تكل  

 ادلار السعيدة الابدية.

تقنة وجامل الربوبية الشامةل يف اطار فهل من املمكن اي ترى لنتظام العامل البديع اذلي ارّي العقول والصنعة امل 

 رمحته الواسعة، ان يقبل قبحًا فظيعًا وظلامً شنيعاً 

--- 
1
نعم، ان ابداء مناذج الصنعة ادلقيقة البديعة اليت ل تعد ول حتىص عىل واه الارض اذلي هو مبثابة حصيفة صارية    

لقيامة يف ثالمثائة آ لف  من خملوقات ذات موامنة وانتظام، ابلنس بة اىل عامل ال خرة الفس يح، وكذا اراءة مناذج احلرش وا

وكتابهتا يف تكل الصحيفة الواادة هبذا النظام البديع، لشك اهنا آ عقد من هتيئة اجلنة املوسومة ابلفخامة والرفعة يف عامل 

عث عىل احلرية وادلهشة اكةر البقاء الرحب، ذلا يصح القول: ان خلق ادائق الربيع مبا فهيا من الامهار والراياني آ مر يب

 مما يبعهثا خلُق اجلنة، وبنس بة علو دراة اجلنة ورفعة ماكنهتا عىل الربيع. ـ املؤلف.
1
نه حصيح معىن ولو   ذ يقول: ا  تناوهل العلامء معىن و مبىن، ولعل قول عيل القاري هو الوسط بني املثبتني والنافني هل ا 
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.(. املرتمج. 2/0ضعف مبىن ) رشح الشفا 
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 امهية، الرغبات اكةر ينجز ول يسمع ول يراعي ل آ ن آ ي ادلعاء ذكل اس تجابة بعدم اطناهبا، ضاربة وفوىض

 وادقها الاصوات آ خفت ويسمع وآ صارها، الرغبات ابسط ابلغ ابهامتم يراعي انه اني يف رضورة واشدها

 قبيحاً  يكون ولن التشوه يأ ىب الامجل هذا مثل ان مرة، آ لف الف الك م الك !ااجته اااة ذي للك ويقيض
1
. 

 فالرسول صىل هللا عليه وسمل  اذن يفتح بعبوديته ابب ال خرة مثلام فتح برسالته ابب ادلنيا.

 عليه صلوات الرمحن ملء ادلنيا ودار اجلنان.

ارين، اللّهم صِلّ وسمّلِ عىل عبدك ورسوكل، ذكل احلبيب اذلي هو س يد الكونني، وخفر العاملني، وحياة ادل

ووس يةل السعادتني، وذو اجلنااني، ورسول الثقلني وعىل آ هل وحصبه امجعني، وعىل اخوانه من النبيني 

 واملرسلني. آ مني.

 احلقيقة السادسة

 ابب العظمة والرسمدية

 وهو جتيل امس "اجلليل والبايق"

رات واىل ما هو اصار آ من املمكن لرب اليل يدير املوجودات ويسّخرها من الشموس اىل الاجشار واىل اذل

مهنا، ك هنا جنود جمندة، آ ن يقرص نرش سلطانه عىل مساكني فانني يقضون حياة مؤقتة يف دار ضيافة ادلنيا هذه 

 ول ينشئ مقرًا ساميًا رسمداًي ومدار ربوبية اليةل ابقية هل؟!

ومن الترصفات العظمية  ان ما نشاهده يف هذا الكون من الاجراءات اجلليةل الضخمة امثال تبدل املوامس..

امثال تس يري النجوم.. ومن التسخريات املدهشة امثال جعل الارض هماداً والشمس رسااًا.. ومن التحولت 

 الواسعة امثال ِاحياء

--- 
نعم، ان انقالب احلقائق  حمال ابلتفاق. واشد حمالته هو انقالب الضد اىل ضده. ومضن عدم اماكن انقالب احلقائق    1

اضدادها حقيقة ل تقبل  الضد قطعًا، ويه  انقالب اليشء مع احتفاظه مباهيته اىل عني ضده، كـأ ن  ينقلب امجلال اىل 

ـ اىل القبح احلقيقي! فتحول جامل الربوبية الواحض والظاهر ظهوراً الياً اىل ضده مع بقائه  ـ مع احتفاظه هبذا امجلال  املطلق 

 يف احاكم العقل. ـاملؤلف. عىل ماهيته هو اشد حمال واكةر جعباً 
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 بسلطاهنا وهُتمين حتمك عظمية اليةل ربوبية احلجاب وراء ان جبالء لنا ليبنّي  ..وموهتا جفافها بعد وتزييهنا ال رض
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 افضل هلم َمن ان ترى بيامن .تناس هبا ومظاهر هبا، يليقون رعااي تس تدعي الرابنية السلطنة هذه مفثل .اجلليل

 يوميًا، ويفرغ ميل   نفسه واملضيف ادلنيا، مضيف يف مهنوكني مؤقتاً  اجمتعوا قد والعباد الرعااي من وآ مجعها املزااي

 .ساعة لك يتبدل نفسه وامليدان .هذا الاختبار ميدان يف همامهتم جتربة آ داء مبقدار ِالّ  فيه يلبثون ل والرعااي

 اجلالل، ذي للخالق المثينة ال لء مناذج من العامل سوق معارض يف ما لرؤية معدودة دقائق يقفون فالرعااي

بدائع صنعه س بحانه يف هذا املعرض الهائل، ومن م يايبون، واملعرض نفسه  - ل ال التجارة - ومشاهدين

َْ هل، والقابل راال. فهذا الوضع يبني بوضوح وبشلك قاطع ان  يتبدل ويتاري لك دقيقة!. مَفن يرال فال عودَة

ين، وخلف هذا امليدان املتاري، وبعد هذا املعرض املتبدل، قصوراً دامئة تليق ابلسلطنة وراء هذا املضيف الفا

الرسمدية، ومساكن ابدية ذات جنان، وخزارن مل ى ابل صول اخلالصة الراقية للامنذج اليت نراها يف ادلنيا؛ ذلا 

رة هناك. فللك  حسب فادلآ ب والسعي هنا امنا هو للتطلع اىل ما هناك.. والاس تخدام هنا لقبض الاج

 اس تعداده واجهتاده سعادة وافرة ان مل يفقدها.

 نعم، انه حمال ان تظل مثل هذه السلطنة الرسمدية مقصورة عىل هؤلء الفانني الاذلء..

 فانظر اىل هذه احلقيقة من خالل منظار هذا املثال:

 لضيوفه، وهو ينفق مبالغ طائةل لزتيينه هب انك تسري يف طريق، وتشاهد آ ن علهيا )فندقاً خفامً( بناه مكل عظمي

وجتميهل يك يُدخل الهبجة يف قلوب ضيوفه، ويعتربوا مبا يرون. بيد آ ن اولئك الضيو  ل يتفرجون الا عىل آ قل 

القليل من تكل الزتيينات، ول يذوقون الا آ قل القليل من تكل النعم، حيث ل يلبثون الا قلياًل ومن م 

ان يرتووا ويش بعوا. سوى ما يلتقطون من صور آ ش ياء يف الفندق مبا ميلكون من آ ةل ياادرون الفندق دون 

تصــوير وكـذكل يفـعل عامل صاحب الفندق وخدامه حيث يلتقطون حراكت هؤلء النــزلء وسكنــاهتم بلك 

فيسة، جمددًا ِاايها دقة وآ مــانة ويســجلوهنا. فهــا آ نت ذا ترى ان املكل هيّدم يوميًا اغلب تكل الزتيينات الن 

 بأ خرى اديدة للضيو  اجلدد. آ فبعد هذا يبق  دليك شك يف َمن بىن هذا الفـندق
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 .ينقطع ل دامئ خساء ذو وهو تنفد، ل مثينة ماخرة خزارن وهل عالية، دامئة قصوراً  ميكل الطريق هذه قارعة عىل

 رغباهتم ولتنبيه اش ياء، من عنده ما اىل ضيوفه شهية ل اثرة هو الفندق هذا يف الكرم من يبديه ما وان

 .هدااي؟ من هلم آ عدّ  ملا وحتريكها

فان تأ ملت من خالل هذا املثال يف آ حوال فندق ادلنيا هذه، وانعمت النظر فهيا بوعي اتم فس تفهم الاسس 

 التسعة ال تية:

 الاساس الاول:

مفحال آ ن تتخذ لنفسها بنفسها هذه الصورة  ليست ذلاهتا. - الشبهية بذكل الفندق - انك س تفهم ان هذه ادلنيا
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 والهيئة. وامنا يه دار ضيافة تل  وتفرغ، ومزنل اّل وتراال، آ نشئت حبمكة لقافةل املوجودات واخمللوقات.

 ال ساس الثاين:

 وس تفهم ان ساكين هذا الفندق مه ضيو  مسافرون، وان رهبم الكرمي يدعومه اىل دار السالم.

 الاساس الثالث:

هم ان الزتيينات يف هذه ادلنيا ليست ل ال التذلذ والمتتع حفسب، اذ لو اذاقتك الذلة ساعة، اذاقتك الامل وس تف 

بفراقها ساعات وساعات، فهيي تذيقك مثرية شهيتك دون ان تش بعك، لقرص معرها آ و لقرص معرك، اذ ل 

 يكفي للش بع.

اذن فهذه الزينة الاالية المثن والقصرية العمر يه للعربة 
2

، وللشكر، وللحض عىل الوصول اىل تناول اصولها 

 ادلامئة، ولااايت اخرى سامية.

--- 
1
عىل الرمغ من ان لك يشء دقيق الصنع بديع التصوير مجيل الرتكيب هو غال  ونفيس، فان معره قصري، ووجوده ل    

 يس تارق الا ممنًا يسريًا. فهو اذن مناذج وصور ل ش ياء اخرى ليس الا.

ناك ما يش به توجيه الانظار اىل احلقائق الاصيةل، فال غرابة اذن يف ان يقال: ان مينة احلياة ادلنيا ما يه الا وملا اكن ه 

 مناذج لنعم اجلنة اليت هيأ ها الرب الرحمي بفضهل ولطفه  ملن آ حب من عباده، بل احلقيقة يه هذه فعاًل. ـ املؤلف.
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 :الرابع الاساس

نيا وس تفهم ان هذه الزينة يف ادل
2
لهية يف اجلنة للمؤمنني.   مبثابة صور ومناذج للنعم املّدخرة دلى الرمحة ال 

 الاساس اخلامس:

وس تفهم ان هذه املصنوعات الفانية ليست للفناء، ومل ختلق لتشاَهد حيناً م تذهب هباًء، وامنا اجمتعت هنا، 

 واخذت ماكهنا املطلوب لفرتة قصرية يك تُلتقط

--- 
1
د لك يشء غاايت، وحلياته اهدا  ونتاجئ، فهيي ليست مبنحرصة ـ كام يتومه آ هل الضالةل ـ عىل الااايت نعم، ان لوجو   

واملقاصد اليت تتواه اىل ادلنيا او اليت تنحرص يف املوجود نفسه، ح ى ميكن ان يتسلل الهيا العبث وعدم القصد. بل ان 

 غاايت وجود لك يشء ومقاصد حياته ثالثة اقسام:

و آ سامها وهو املتواه اىل صانعه س بحانه وتعاىل. اي: عرض دقائق صنع لك يشء وبديع تركيبه امام انظار اولها: وه

الشاهد الاميل س بحانه ـ مبا يش به الاس تعراض الرمسي ـ حيث تكفي ذلكل النظر حياة اليشء ولو للحظة واادة. بل 
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ملّا يربم اىل الوجود . ومثاهل : اخمللوقات اللطيفة اليت تزول قد يكفيه اس تعداده لبرام قواه الاكمنة ـ  الشبهية بنيّته ـ و 

برسعة، والبذور اليت مل يتسن لها اعطاء مثارها واماهريها، تفيد هذه الااية وتعرّب عهنا تامًا، فال يطرآ  علهيا عبث ول انتفاء 

ـ حبياته ووجوده ـ معجزات قدرة صانعه، وآ اثر صنعته، امام  النفع البتة. اي ان ُاوىل غاايت لك يشء هو: اعالنه واظهاره 

 انظار عناية مليكه ذي اجلالل.

والقسم الثاين: من غاية الوجود وهد  احلياة هو: التواه اىل ذوي الشعور آ ي ان لك يشء مبثابة رساةل رابنية ماخرة 

انظار املالركة واجلن واحليوان ابحلقائق، وقصيدة تنضح لطفاً ورقًة ولكمة تفصح عن احلمكة، يعرضها الباري عز وال امام 

 والانسان، ويدعومه اىل التأ مل، اي ان لك يشء هو حمل مطالعة وتأ مل وعربة للك من ينظر اليه من ذوي الشعور.

القسم الثالث: من غاية الوجود وهد  احلياة هو: التواه اىل ذات نفسه:  اكلمتتع والتذلذ وقضاء احلياة والبقاء فهيا  هبناء، 

ن املقاصد اجلزئية. مفثالً  : ان نتيجة معل املاّلح يف سفينة السلطان  العظمية تعود فائدهتا اليه ويه اجرته، ويه وغريها م

بنس بة وااد يف املائة، بيامن تسع وتسعني ابملائة من نتاجئ السفينة تعود اىل السلطان اذلي ميلكها.. وهكذا ان اكنت الااية 

 دنياه واادة، فالااية املتوهجة اىل ابرئه س بحانه يه تسع وتسعون.املتوهجة اىل لك يشء بذاته واىل 

ففي تعدد الااايت هذا يمكن رس التوفيق بني "احلمكة واجلود" اي بني " الاقتصاد والسخاء املطلقني" الذلين يبدوان 

 اكلضدين والنقيضني. وتوضيح ذكل:

يتجىل امس  "اجلواد"، فالامثر واحلبوب حسب تكل الااية اذا لوحظت غاية مبفردها فان اجلود والسخاء يسودان آ نذاك، و 

املفردة امللحوظة ل تعد ول حتىص. آ ي اهنا تفيد جوداً مطلقاً وخساء ل حرص هل. اما اذا لوحظت الااايت لكها فان احلمكة 

اادة بعدد مثار تكل يه اليت تظهر وهتمين، ويتجىل امس "احلكمي". فتكون احِلمَك والااايت املتوخاة من مثرة لشجرة و 

الشجرة، فتتومع هذه الااايت عىل ال قسام الثالثة اليت س بق ذكرها. فهذه الااايت العامة تشري اىل حمكة غري هنائية، 

 واقتصاد غري حمدد، فتجمتع احلمكة املطلقة مع اجلود املطلق الذلان يبدوان اكلضدين.

ال من والنظام، فاذا نظرت اىل اجليش هبذا املنظار فسرتى ان  ومثاًل: ان اادى الااايت من اجليش  يه احملافظة عىل

هناك عددًا فوق املطلوب منه. اما اذا نظران اليه مع اخذان الااايت  الاخرى بنظر الاعتبار كحفظ احلدود، وجماهدة 

مكة. اذ جتمتع "حمكة" الاعداء وغريها، عند ذكل نرى ان العدد ياكد يفي ابحلد املطلوب... فهو اذن توامن دقيق مبزيان احل

 .احلكومة مع "عظمهتا". وهكذا  ميكن القول يف هذه احلاةل: آ ن اجليش ليس فوق احلد املطلوب. ـ املؤلف

#80 

 اخرى لااايت مداراً  ولتكون دامئة آ بدية مناظر اخللود ل هل ولُتنسج نتاجئها، وتُدّون معانهيا، وتُفهم صورها،

 .البقاء عامل يف

ال يت، كيف ان هذه الاش ياء مل ختلق للفناء بل للبقاء، بل ان فناءها الظاهري ليس ِالّ اطالقًا  ويفهم من املثال

 لرساهحا بعدما اهنت هماّمها، وكيف آ ن الشئ يفىن من هجة الا انه يبق  من هجات كثرية:

لهية - تأ مل يف هذه الزهرة لفرتة قصرية، م ختتفي اهنا تنظر الينا مبتسمة لنا  - ويه لكمة من لكامت القدرة ال 

وراء س تار الفناء. فهيي اكللكمة اليت نتفوه هبا، اليت تودع آ لفاً من مثيالهتا يف ال ذان وتبق  معانهيا بعدد العقول 
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املنصتة لها، وتيض بعد آ ن آ دت وظيفهتا، ويه افادة املعىن. فالزهرة ايضاً ترال بعد آ ن تودع يف ذاكرة لك من 

ة، وبعد ان تودع يف بذيراهتا ماهيهتا املعنوية، فك ن لك ذاكرة ولك بذرة، مبثابة صور شاهدها صورهتا الظاهر 

 فوتوغرافية حلفظ جاملها وصورهتا ومينهتا، وحمل ِادامة بقاهئا.

فلنئ اكن املصنوع وهو يف آ دىن مراتب احلياة يعامل مثل هذه املعامةل للبقاء، مفا ابكل ابلنسان اذلي هو يف 

ياة، واذلي ميكل رواًا ابقية، آ ل يكون مرتبطًا ابلبقاء واخللود؟ ولنئ اكنت صورة النبات آ مس  طبقات احل 

ابقية وحمفوظة يف بُذيراهتا بلك انتظام، يف خضم التقلبات  - الشبيه جزئياً ابلروح - املزهر املمثر، وقانون تركيبه

ة مع اخللود، علامً اهنا قانون آ مري، وذات الكثرية، آ فال يُفهم مك تكون روح الانسان ابقية، ومك تكون مشدود

 شعور نوراين، تكل ماهية راقية، وذات حياة، وذات خصائص اامعة شامةل، وقد ُالبست وجوداً خارجيًا؟!

 الاساس السادس:

وس تفهم ان الانسان مل يرتك حبهل عىل غاربه، ومل يرتك طليقًا لريتع ايامن يريد، بل تُسّجل مجيع اعامهل وتُلتقط 

 صورها، وتدّون مجيع آ فعاهل ليحاسب علهيا.

 الاساس السابع:

وس تفهم آ ن املوت والانداثر اذلي يصيب يف اخلريف خملوقات الربيع والصيف امجليةل، ليس فناًء هنائيًا، 

 واعدامًا آ بداًي، وامنا هو اعفاء من وظائفها بعد اكاملها
#81 

يفاهئا،  مهنا وترسحي وا 
1

 فهو .اديدة خملوقات من اجلديد الربيع يف س يأ يت ملا ماكن   ةُ وختلي جمال   افساح وهو ،

 .اجلديدة املأ مورة املوجودات من س يحل ملا وهتيأ ة هتيؤ

هتم الافةل هماهمم، ومنعهم الُسكر عن الشكر.  وهو تنبيه رابين ذلوي املشاعر اذلين آ نس َ

 الاساس الثامن:

مل غري هذا، وهو عامل ابق  خادل، ويشّوق عباده اليه، وس تفهم ان الصانع الرسمدي لهذا العامل الفاين هل عا

 ويسوقهم اليه.

 الاساس التاسع:

وس تفهم ان الرمحن الرحمي ال االهل سو  يكرم يف ذكل العامل الفس يح عباده اخمللصني مبا ل عني رآ ت ول 

 اذن مسعت ول خطر عىل قلب برش.. آ منا.

 احلقيقة السابعة

 ابب احلفظ واحلفيظية
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قيب"وهو جت  يل امس "احلفيظ والرَّ

آ من املمكن حلفيظ ورقيب حيفظ ابنتظام ومزيان ما يف السامء والارض، وما يف الرب والبحر، من رطب 

وايبس فال ياادر صاريًة ول كبريًة الا احصاها، ان ل حيافظ ول يراقب اعامل الانسان اذلي ميكل فطرة 

هممة الامانة الكربى؟. فهل ميكن ان ل حيافظ عىل افعاهل اليت سامية، ويشال رتبة اخلالفة يف الارض، وحيمل 

تس الربوبية؟ ول يفرمها ابحملاس بة؟ ول يزهنا مبزيان العداةل؟ ول جيامي فاعلها مبا يليق به من ثواب وعقاب؟. 

 تعاىل هللا عن ذكل علوًا كبريًا.

--- 
1
ـ اليت يه خزينة الارماق للرمحة نعم، ل بد من موال الامثر والامهار والاوراق احملموةل    عىل اغصان ورؤوس الاجشار 

الالهية ـ بعد ان آ دت وظيفهتا وهرمت، كيال يوَصد الباب امام ما يس يل  وراءها وخيلفها، وِالّ صارت سداً منيعاً  آ مام 

وهكذا، فالربيع آ ش به بتكل سعة الرمحة واائاًل امام همام اخواهتا، فضاًل عن اهنا يه نفسها تذوي وتذبل بزوال ش باهبا. 

الشجرة املمثرة، املُظهرة للحرش. وعامل الانسان ـ يف لك عرصـ هو جشرة ممثرة ذات حمكة وعربة، والارض مجيعًا جشرة 

 قُدرة  بديعة  وادلنيا كذكل جشرة رائعة ترسل مثارها اىل سوق ال خرة. ـاملؤلف.

#82 

 هام واملزيان والنظام .ومزيان نظام مضن فيه شئ لك عىل ظحياف اذلي هو الكون هذا امر يدير اذلي ان نعم،

 ِالّ  خُيلق ول خُيلق مل اكن مصنوع آ يّ  آ ن نُشاهد لننا والقدرة، الارادة مع واحلمكة العمل مظاهر من مظهران

 نظام مضن ايضاً  مجموعها آ ن كام دقيق انتظام يف حياته طوال يارّيها اليت الصور وان واملزيان، الانتظام غاية يف

 من ويرال وظيفته انهتاء مع معره خيمت ااملا شئ لك صور حيفظ اجلالل ذا احلفيظ ان ايضاً  ونرى .حممك متقن

 احملفوظة ابللواح تكون ما آ ش به يه اليت الاذهان يف س بحانه حيفظها الشهادة، عامل
1
 مبرااي تش به ما ويف 

 ظاهرة مرااي يف وحيفظها حياته فيدمي مثاره، يف شاً نق  وينقشه بذوره يف حياته اترخي معظم فيكتب مثالية،

 .احلفيظية اااطة عظمة يبني ذكل لك ..الزهر وبذر المثر، ونواة الشجر، ومثر البرش، فذاكرة..وابطنة

آ ل ترى كيف حُيافَظ عىل لك شئ مزهر وممثر يف الربيع الشاسع العظمي، وكيف حُيافظ عىل مجيع حصائف اعامهل 

 مجيع قوانني تركيبه ومناذج صوره، كتابًة يف عدد حمدود من الُبذيرات. ح ى اذا ما آ قبل الربيع اخلاصة به، وعىل

تُنرش تكل الصحائف وفق حساب دقيق يناس هبا فيخرج  اىل الوجود ربيعاً هائالً يف غاية  الانتظام واحلمكة؟ 

لنئ اكن احلفظ اىل هذا احلد من التقان آ ل يبني هذا مدى نفوذ احلفظ والرقابة، ومدى قوة اااطهتام الشامةل؟ ف

والاااطة فامي ل آ مهية هل ويف آ ش ياء مؤقتة عادية، فهل يُعقل عدم الاحتفاظ بأ عامل البرش، اليت لها مثار هممة 

 يف عامل الايب وعامل ال خرة وعامل ال رواح، ودلى الربوبية املطلقة؟! فهل ميكن اهاملها وعدم تدويهنا؟ ااش هلل...

يفهم من جتيل هذه احلفيظية، وعىل هذه الصورة الواحضة، ان ملاكل هذه املوجودات عناية ابلاة لتسجيل نعم، 
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لك شئ وحفظه، وضبطِ لك ما جيري يف ملكه، وهل منهتي  الرعاية يف اامكيته، ومنهتي  العناية يف سلطنة 

ا جيري يف ملكه يف حمافظَ ربوبيته، حبيث انه يكتب ويس تكتب آ دىن اادثة وآ هون معل حمتفظاً بصور لك م

كثرية. فهذه احملافظة الواسعة ادلقيقة تدل عىل انه س ُيفتح بالشك جسٌل حملاس بة الاعامل، ولس امي لهذا اخمللوق 

 املكّرم واملعّزم واملفطور عىل مزااي عظمية،

--- 
1
 انظر ااش ية الصورة السابعة. ــ املؤلف.  

#83 

 وحماس بة حساس مزيان مضن هممة يه اليت وافعاهل عظمية، يه اليت امهلاع تدخل ان فالبدّ  .الانسان وهو آ ل

 .اعامهل حصائف تُنرش ان ولبد دقيقة،

فيا ترى هل يقبل عقل بأ ن يرُتك هذا الانسان اذلي آ صبح مكّرماً ابخلالفة والامانة، واذلي ارتق  اىل مرتبة 

اخمللوقات وتسبيحاته ابعالنه الوادانية يف  القائد والشاهد عىل اخمللوقات، بتدخهل يف شؤون عبادة آ غلب

ميادين اخمللوقات الكثرية وشهوده شؤون الربوبية اللكية.. فهل ميكن ان يرُتك هذا الانسان، يذهب اىل القرب 

لينام هادئاً دون آ ن ينبّه ليُسأ ل عن لك صارية وكبرية من اعامهل، ودون ان يُساق اىل احملرش ليحامك يف احملمكة 

 الّك م الّك!. الكربى؟

وكيف ميكن ان يذهب هذا الانسان اىل العدم، وكيف ميكن ان يتوارى يف الرتاب فيفلت من يد القدير ذي 

اجلالل اذلي تشهد مجيع الوقائع اليت يه معجزات قدرته يف الاممنة الاابرة عىل قدرته العظمية ملا س يحدث من 

املمكنات يف الاممنة
2
دث الش تاء والربيع الشبهيني ابلقيامة واحلرش؟ وملا اكن ال تية. تكل القدرة اليت حت 

 الانسان ل حياَسب يف هذه ادلنيا حساابً يس تحقه، فالبّد انه س يذهب يوماً اىل حممكة كربى وسعادة عظم .

--- 
ولك س نة  ان املايض املمتد منذ الان اىل بدء اخلليقة ميلء ابلوقائع والااداث، فلك يوم ظهر اىل الوجود منه سطر،  1

منه حصيفة، ولك عرص منه كتاب، َرمَسه قمُل القَدر، وخطت فيه يُد القدرة آ ايهتا املعجزة بلك حمكة وانتظام.  وان 

املس تقبل اذلي ميتد من ال ن اىل يوم القيامة، واىل اجلنة، واىل الابد، امنا هو مضن املمكنات، آ ي: كام ان املايض هو وقائع 

ذكل ممكنات ميكن ان تقع فعاًل. واذا قوبلت سلس تا هذين الزمانني فال ريب يف ان اذلي خلق وقعت فعاًل، فاملس تقبل ك

ال مس مبا فيه من املوجودات قادر عىل خلق الاد مبا س يكون فيه من املوجودات، ول ريب كذكل ان موجودات 

الل ويه تشهد شهادة قاطعة وخوارق  الزمن املايض اذلي هو معرض العجائب والارائب  يه معجزات القدير ذي اجل

عىل: انه س بحانه وتعاىل قادر عىل ان خيلق املس تقبل لكه، وما فيه من املمكنات لكها، وان يعرض فيه جعائبه ومعجزاته 

 اكفة.

نعم، فكام ان اذلي يقدر عىل خلق تفااة واادة لبد ان يكون قادرًا عىل خلق تفاح العامل مجيعًا، بل عىل اجياد الربيع 
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. اذ من ل يَقدر عىل خلق الربيع ل ميكن ان خيلق تفااة، ل ن تكل التفااة تنسج يف ذكل املصنع. وَمن يقِدر عىل الكبري

خلق تفااة واادة فهو اذن قادٌر عىل خلق الربيع فالتفااة مثال مصاّر للشجرة، وللحديقة، بل يه مثال الاكئنات مجيعًا. 

زة الصنعة، حيث تتضمن بذورها اترخي حياة جشرهتا. فاذلي خيلقها خلقاً بديعًا والتفااة من حيث الصنعة والتقان يه معج

 كهذا ل يعجزه يشء مطلقًا.

وهكذا، فاذلي خيلق اليوَم هو قادر عىل خلق يوم القيامة، واذلي حيدث الربيع قادر عىل ااداث احلرش، واذلي اظهر 

ام ـ لشك انه يقدر عىل ان يظهر عوامل اخرى ويعلقها خبيط عوامل املايض وعلقها عىل رشيط الزمان ـ بلك حمكة وانتظ

املس تقبل، وس يظهرها حامتً. وقد آ ثبتنا بشلك قاطع يف كثري من )اللكامت( ول س امي يف )اللكمة الثانية والعرشين( بأ ن "من 

لو احيل اجياد ل خيلق لك شئ ل يقدر عىل خلق شئ. ومن خيلق شيئًا واادًا يقدر عىل ان خيلق لك يشء. وكذكل 

الاش ياء اىل ذات واادة لسهُلت الاش ياء لكها اكليشء الوااد، ولو اس ند اىل الاس باب املتعددة واىل الكةرة ل صبح 

 اجياد اليشء الوااد صعبًا مبقدار اجياد الاش ياء لكها اىل دراة الامتناع واحملال" ـ املؤلف.

#84 

 الثامنة احلقيقة

 ابب الوعد والوعيد

   "امجليل واجلليل"وهو جتيل امس

آ من املمكن ملبدع هذه املوجودات وهو العلمي املطلق والقدير املطلق آ لّ يويف مبا آ خرب به مكرراً الانبياء علهيم 

يقون والاولياء اكفة ابلجامع، ُمظهراً جعزاً وهجالً بذكل؟  السالم اكفة ابلتواتر من وعد ووعيد، وشهد به الصِدّ

كبريًا. علامً ان ال مور اليت وعد هبا، وآ وعدها، ليست عسرية عىل قدرته قطعًا، بل يه  تعاىل هللا عن ذكل علواً 

يسرية وهينة، وسهةل كسهوةل اعادة املوجودات اليت ل حتىص للربيع السابق بذواهتا 
2
آ و مبثلها  

1
يف الربيع املقبل.  

وبيته. بعكس اخال  الوعد فهو آ ما الوفاء ابلوعد فكام هو رضوري لنا وللك شئ رضوري كذكل لسلطنة رب

 مضاد لعزة قدرته، ومنا   ل ااطة علمه، حيث ل يتأ ت اخال  الوعد ِال من اجلهل آ و العجز.

فيا آ هيا املنكر! هل تعمل مدى حامقة ما ترتكب من جناية عظم  بكفرك واناكرك! انك تصّدق ومَهك الاكذب 

طر اىل اخال  الوعد، ول اىل خالفه ابدًا، بل ل يليق وعقكل الهاذي ونفَسك اخلّداعة، وتكّذب َمن ل يض

الاخال  بعزته وعظمته قطعًا. وِان مجيع الاش ياء ومجيع املشهودات تشهد عىل صدقه وآ حقيته!!.. انك 

ترتكب اذن جناية عظم  ل هناية لها مع صارك املتنايه، فال جرم انك تس تحق عقااًب عظاميً آ بداًي.. ولقياس 

كبه الاكفر من جناية فقد َوَرد ان رضس بعض اهل النار اكجلبل ِعَظم ما يرت 
3

.. ان َمثكَل هو مكثَل ذكل 

املسافر اذلي يامض عينيه عن نور الشمس ويتبع ما يف عقهل من خيال، م يريد آ ن ينّور طريقه اخمليف بضياء 

 ما يف عقهل من بصيص كنور الرياعة!.
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جودات لكامته الصادقة ابحلق، وهذه احلوادث يف العامل آ ايته الناطقة مفا دام  هللا س بحانه قد وعد، وهذه املو 

 ابلصدق، فانه س يويف بوعده حامتً، وس يفتح حممكة كربى، وس هيب سعادة عظم .

--- 
1
 كجذور وآ صول الاعشاب والاجشار. ـ املؤلف.   

2
 اكلوراق والامثر. ـ املؤلف.   

3
ل هللا صىل هللا عليه وسمل: ان رضس الاكفر آ و انب الاكفر مثل ُااد عن ايب هريرة ريض هللا عنه قال: قال رسو    

 ( ـ املرتمج.1216/4وغلظ ادله مسرية ثالث. رواه مسمل )
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 التاسعة احلقيقة

 ابب ال حياء والاماتة

 "احلي القيوم واحمليي واملميت"وهو جتيل امس 

ا وجفافها، وبعث اكةر من ثالمثائة آ لف نوع من آ من املمكن لذلي اظهر قدرتَه اِبحياء ال رض الضخمة بعد موهت

انوع اخمللوقات، مع ان بعث لك نوع جعيب ك جعوبة بعث البرش.. واذلي اظهر اااطَة علمه مضن ذكل ال حياء 

بمتيزيه لك اكرن من بني ذكل الامزتاج والتشابك.. واذلي وّاه انظار مجيع عباده اىل السعادة ال بدية بوعدمه 

ع آ وامره الساموية.. واذلي اظهر عظمة ربوبيته جبعهل املوجودات متاكتفة مرتافقة، فادارها مضن احلرش يف مجي

آ مره وارادته، مسخرًا آ فرادها، معاواًن بعضها بعضًا.. واذلي آ وىل البرش الامهية القصوى، جبعهل آ مجع مثرة يف 

عاء، مسخراً هل لك شئ، متخذاً ِاايه خماطبًا.. جشرة الاكئنات، وآ لطفها وآ شدها رقًة ودلًل، واكةرها مس تجاابً لدل

آ مفن املمكن ملثل هذا القدير الرحمي وملثل هذا العلمي احلكمي اذلي آ عط  هذه ال مهية لالنسان ان ل يأ يت 

ابلقيامة؟ ول حيدث احلرش ول يبعث البرش، آ و يعجز عنه؟ وان يعجز عن فتح آ بواب احملمكة الكربى وخلق 

 . تعاىل هللا عن ذكل علوًا كبريًا.اجلنة والنار؟!

نعم، ان الرب املترص  يف هذا العامل اّل االهل حُيدث يف هذه ال رض املؤقتة الضيقة يف لك عرص ويف لك 

 س نة ويف لك يوم مناذج وآ مثةل كثرية واشارات عديدة للحرش الاكرب. فعىل سبيل املثال:

من ثالمثائة آ لف نوع من آ نواع النبااتت واحليواانت من  انه حيرش يف بضعة اايم يف حرش الربيع ويبعث اكةر

صاري وكبري، فيحيي اذور الاجشار والاعشاب، ويعيد بعض احليواانت بعيهنا كام يعيد آ مثال بعضها ال خر. 

 ومع آ ن الفروق املادية بني الُبذيرات املتناهية يف الصار جزئية ادًا، ِال آ هنا تُبعث وحُتيا بلك تزّي، وتشّخص

يف منهتي  الرسعة يف س تة اايم، آ و س تة آ سابيع، ويف منهتي  السهوةل والوفرة، وابنتظام اكمل ومزيان دقيق، 

رمغ اختالطها وامزتاهجا. فهل يصعب عىل من يقوم مبثل هذه الاعامل شئ، آ و يعجز عن خلق السموات 

67



 هللا عام يصفون. والارض يف س تة آ ايم، آ ول يس تطيع ان حيرش الانسان بصيحة واادة؟.. س بحان
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 حصيفة يف  وُمسخت، حروفُها ُمسحت كتاب آ لف ثالمثائة يكتب خوارق ذو اكتبٌ  مثة اكن ان ترى فيا

 :كل وقيل .واادة ساعة خالل معاً  مجيعاً  ويكتهبا امجلال، غاية ويف نقص، ول سهو ول اختالط دون واادة

 ميكنك فهل .تأ ليفه من وهو املاء يف وقع اذلي كتابك واادة دقيقة يف حفظه من س يكتب الاكتب هذا ان

 املدن وياري وينسفها اجلبال يرفع معجزات ذا سلطاانً  آ ن آ و ..!آ صدق؟ ل .يس تطيع ل :وتقول عليه ترد آ ن

 بصخرة اذا الاعامل هذه منه ترى فبيامن ..للناس آ ية وجعلها لقدرته اظهاراً  منه، ابشارة برًا، البحر وحيول باكملها

 تكل حامتً  س مييط السلطان هذا ان :كل وقيل ضيوفه، عىل الطريق وسّدت واد   اىل تدحرجت قد عظمية

 جوابك يكون مك ..الطريق يف ضيوفه يدع ان ميكن ل حيث كبرية، اكنت همام وحيطمها الطريق عىل من الصخرة

 افراد اديد من جيمع آ ن ميكنه قائداً  آ ن آ و ..!!يفعل؟ آ ن يس تطيع ل ل، :بقوكل آ جبته ما اذا جنوانً  آ و هذايانً 

 لوائه حتت وسينضوي الفرق تكل افراد س يجمع هذا ان :كل وقيل .وااد يوم يف بنفسه شلكه اذلي ايشه

 عن ينئب هذا جوابك آ ن تفهم عندها .!اصدق ل ل، :فأ جبته بوق، من بنفخة وتفّرقوا، رّسحوا اذلين آ ولئك

 !!جنون آ يّ  جنوين، ترص 

ل مثةل الثالثة فتأ مل يف ذلمك البارئ املصور س بحانه وتعاىل اذلي يكتب امام انظاران ابحسن فاذا  فهمت هذه ا

صورة واتها بقمل القدرة والقدر اكةر من ثالمثائة الف نوع من الانواع عىل حصيفة الارض، مبدلً حصيفة الش تاء 

الط، يكتهبا معًا دون مزامحة ول البيضاء اىل الاوراق املتفتحة للربيع والصيف، يكتهبا متداخةل دون اخت

التباس، رمغ تباين بعضها مع البعض ال خر يف الرتكيب والشلك. فال يكتب خطأ  مطلقًا. آ فميكن ان يُسال 

احلفيظ احلكمي اذلي آ درج خطة روح الشجرة الضخمة ومهناهجا يف بذرة متناهية يف الصار حمافظاً علهيا، كيف 

هل ميكن آ ن يُسأ ل القدير ذو اجلالل اذلي جُيري الارض يف دورهتا س يحافظ عىل ارواح الاموات؟. آ م 

برسعة فائقة، كيف سزييلها من عىل طريق ال خرة، وكيف س يدّمرها؟ آ م هل ميكن آ ن يُسأ ل ذو اجلالل 

يف آ جساد جنود الاحياء ، فأ نشأ  مهنا  "ُكْن فَيَُكونُ "والاكرام اذلي آ واد اذلرات من العدم ونّسقها بأ مر 

ش الهائةل، كيف س يجمع بصيحة واادة تكل اذلرات الاساس ية اليت تعارفت فامي بيهنا، وتكل الاجزاء اجليو 

 الاساس ية اليت انضوت حتت لواء فرقة اجلسد ونظامه؟
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 س بحانه الباري آ بدعها قد الربيع، حبرش شبهية للحرش وامارات وآ مثةل مناذج من مك بعينيك ترى ذا آ نت فها

 اجلو، من وافناءها الثقال السحاب وانشاء والهّنار، اللّيل تبديل ان ح ى عرص، لك ويف ،مومس لك يف وتعاىل

 .عليه وامارات وآ مثةل للحرش مناذج

واذا تصورت نفسك قبل آ لف س نة مثاًل، وقابلت بني جنايح الزمان املايض واملس تقبل، ترى آ مثةل احلرش 
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 والقيامة ومناذهجا بعدد العصور والاايم.

ت اىل استبعاد احلرش اجلسامين وبعث الاجساد متوهامً انه بعيد عن العقل ، بعد ما شاهدت هذا فلو ذهب

 العدد الهائل من ال مثةل والامنذج، فس تعمل انت كذكل مدى حامقة من ينكر احلرش.

 تأ مل ماذا يقول ادلس تور الاعظم حول هذه احلقيقة:

ّ يَشء  قَديٌر( )فَانُْظر ِاىل آ اَثِر َرمْحَِت هللا َكْيَف حيُْ  ىِي اَلْرَض بَْعَد َمْوهِتَا ِانَّ ذكِلَ لَُمحيي الَْمْوَت َوُهَو عىَل لُكِ
 (26)الروم: 

اخلالصة: ل شئ حيول دون ادوث احلرش، بل لك شئ يقتضيه ويس تدعيه. نعم! ان اذلي حييي هذه الارض 

اً مرحياً وسفينة مجيةل لالنسان واحليوان، الهائةل ويه معرض العجائب ومييهتا ك دىن حيوان، واذلي جعلها همد

وجعل الشمس ضياًء وموقدًا لهذا املضيف، وجعل الكواكب الس ّيارة والنجوم الالمعة مساكن طاررات 

للمالركة.. ان ربوبية خادلة اليةل اىل هذا احلّد، واامكية حميطة عظمية اىل هذه ادلراة، ل تس تقران ول 

نية الزائةل الواهية الس ياةل التافهة املتارية. فالبد آ ن هناك داراً اخرى ابقية، دامئة، تنحرصان يف آ مور ادلنيا الفا

اليةل، عظمية، مس تقرة، تليق به س بحانه فهو يسوقنا اىل السعي ادلائب ل ال تكل املامكل وادلاير ويدعوان 

ملنورة، وآ رابب العقول اليه وينقلنا اىل هناك. يشهد عىل هذا احصاب ال رواح النرية، وآ قطاب القلوب ا

النورانية، اذلين نفذوا من الظاهر اىل احلقيقة، واذلين انلوا رش  التقرب اليه س بحانه. فهم يبلاوننا متفقني انه 

 س بحانه قد آ عد ثوااًب وجزاءًا، وآ نه يَِعد وعدًا قاطعًا، ويوعد وعيدًا ااممًا..

 نه ذةّل وتذلل. وآ ما اخال فاخال  الوعد ل ميكن آ ن يدنو اىل االهل املقّدس، ل  
#88 

 مطلقة جناية الكفر آ ن واحلال .العجز آ و العفو من انشئ فهو الوعيد
1
 القدير اما .واملافرة العفو يس تحق ل 

 املسأ ةل هذه اساس عىل اكمالً  اتفاقاً  متفقون فهم والشهود اخملربون وآ ما العجز، عن مزّنه قدوس فهو املطلق

 بلاوا النوعية حيث ومن التواتر، دراة بلاوا الكةرة حيث من فهم .ومشارهبم همومناجه  مسالكهم اختال  رمغ

 حيث ومن .الطوائف عيون وقرة القوم وآ عزة وهداهتا البرشية جنوم فهم املزنةل حيث ومن الاجامع، قوة

 اصالاختص آ هل من اثنني حمك ان املعلوم ومن ."اثبات وآ هل اختصاص آ هل"املسأ ةل هذه يف فهم ال مهية

 آ ل  عىل املثبتني من اثنني قول يرحج والرواية الاخبار ويف غريمه، من آ ل  عىل يرّجح صنعة آ و عمل يف

 بالكم يرضب بيامن مثبتان، شاهدان يرّجح حيث رمضان، هالل رؤية اثبات يف كام املنكرين، النافني من

 .احلائط عرض النافني من آ ل 

 امل، ول قضية آ صوب مهنا، ول حقيقة اظهر مهنا ول اوحض.واخلالصة: ل خرب اصدق من هذا يف الع

 فادلنيا اذن مزرعة بال شك، واحملرش بيدر، واجلنة والنار خمزانن.
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 احلقيقة العارشة

 ابب احلمكة والعناية والرمحة والعداةل

حمي"  وهو جتيل امس"احلكمي والكرمي والعادل والرَّ

ظهر يف دار ضيافة ادلنيا الفانية هذه، ويف ميدان الامتحان الزائل آ من املمكن ملاكل املكل ذي اجلالل اذلي آ  

هذا، ويف معرض الارض املتبدل هذا، هذا القدر من آ اثر احلمكة الباهرة، وهذا املدى من آ اثر العناية 

ملكه الظاهرة، وهذه ادلراة من آ اثر العداةل القاهرة، وهذا احلد من آ اثر الرمحة الواسعة! م ل ينشئ يف عامل 

 وملكوته مساكن دامئة، وسكنة خادلين، ومقامات ابقية، وخملوقات مقميني. فتذهب هباءاً 

--- 
1
نعم ان الكفر اهانة وحتقري للاكئنات مجيعًا، حيث يهتمها ابلعبثية وانتفاء النفع. وهو تزييف جتاه اسامء هللا احلس ىن، ل نه   

تكذيب للمخلوقات مجيعًا حيث يرّد شهادة املوجودات عىل ينكر جتيل تكل الاسامء عىل مرااي املوجودات. وهو 

الوادانية. ذلا فانه يفسد قوى الانسان واس تعداداته اىل دراة يسلب منه القدرة عىل تقبل اخلري والصالح. فالكفر اذن 

قوق، ولعدم تكن ظمل عظمي ادًا، اذ هو جتاوم حلقوق مجيع اخمللوقات، ومجليع الاسامء احلس ىن، ذلا حففاظاً عىل هذه احل

ـ املؤلف.  نفس الاكفر من قبول اخلري، اقتىض حرمانه من العفو. وال ية الكرمية: )ان الرِشَك لُظمٌل عظمٌي( تفيد هذا املعىن. ـ
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 .الرمحة؟ ولهذه العداةل، ولهذه العناية، ولهذه احلمكة، لهذه الظاهرة احلقائق مجيع منثوراً 

ذا الانسان من بني اخمللوقات، وجعهل خماطبًا لكيًا هل، ومرآ ة اامعة وهل يعقل حلكمي ذي االل اختار ه

ل سامئه احلس ىن، ومقّدراً ملا يف خزارن رمحته من ينابيع، ومتذوقًا لها ومتعرفًا الهيا، واذلي عّر  س بحانه ذاته 

ال  "رسل ذكل"احلكمياجلليةل هل جبميع آ سامئه احلس ىن، فأ حبّه وحبّبه اليه.. آ مفن املعقول بعد لك هذا ان ل يُ 

 وعال هذا الانسان املسكني اىل مملكته اخلادلة تكل؟ ول يسعده يف تكل ادلار السعيدة بعد آ ن دعاه الهيا؟؟

بثقل الشجرة، ويركّب عليه ِحَكامً بعدد  - ولو اكن بذرة - آ م هل يعقل آ ن حيّمل لك موجود وظائف مّجة

عل غاية وجود تكل الوظائف واحلمك واملصاحل مجيعها جمّرد ذكل اجلزء آ مهارها، ويقدّله مصاحل بعدد مثارها، م جي

الضئيل املتواه اىل ادلنيا. آ ي جيعل غاية الوجود يه البقاء يف ادلنيا فقط، اذلي ل آ مهية هل ح ى مبثقال حبة 

خرة لتمثر غاايهتا من خردل؟ ول جيعل تكل الوظائف واحِلمَك واملصاحل بذورًا لعامل املعىن، ول مزرعة لعامل ال  

 احلقيقية الالئقة هبا.

وهل يعقل ان تذهب مجيع هذه املهرااانت الرائعة والاحتفالت العظمية هباًء بال غاية، وسدى بال معىن 

 وعبثًا بال حمكة؟!

 !آ م هل يعقل ان ل يوّاه لكها اىل عامل املعىن وعامل ال خرة لتظهر غاايهُتا ال صيةل وآ مثاُرها اجلديرُة هبا؟
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نعم! آ من املمكن ان يظهر لك ذكل خالفاً للحقيقة، خالفاً ل وصافه املقّدسة وآ سامئه احلس ىن:"احلكمي، الكرمي، 

 الك.. م الك. "العادل، الرحمي

ْ  وكرم   ب س بحانه حقائَق مجيع الاكئنات ادلاةل عىل آ وصافه املقّدسة من حمكة  وعدل  آ م هل من املمكن آ ن يكِذّ

 املوجودات مجيعًا، ويبطل دلئل املصنوعات مجيعًا! تعاىل هللا عن ذكل علوًا كبريًا. ورمحة، ويرّد شهادة

وهل يقبل العقل آ ن يعطي لالنسان اجرة دنيوية مهيدة، مهادة شعرة واادة، مع انه اانط به وحبواسه همامًا 

 مازى خالفًا ووظائف يه بعدد شعرات رآ سه؟ فهل ميكن ان يقوم مبثل هذا العمل اذلي ل معىن هل ول

 لعدالته احلقة، ومنافاة حلمكته احلقيقة؟ س بحانه وتعاىل عام يقولون علوًا كبريًا.
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بل لك مصنوع، من احِلمك  - اكللسان مثالً  - فيه عضو لك بل حياة، ذي لك س بحانه يقدّل  آ ن املمكن من آ وَ 

نسان البقاء واخللود، ول هيب هل السعادة واملصاحل بعدد آ مثار لك جشرة ُمظهرًا حمكته املطلقة م ل مينح الا

ال بدية اليت يه آ عظم احِلمَك، وآ مه املصاحل، وآ لزم النتاجئ؟ فيرتك البقاء واللقاء والسعادة الابدية اليت جعلت 

احلمكة حمكة، والنعمة نعمًة، والرمحة رمحًة، بل يه مصدر مجيع احلمك واملصاحل والنعم والرمحة ومنبعها. فهل 

تعاىل هللا عن ذكل  - ن يرتكها وهيملها ويسقط تكل ال مور مجيعها اىل هاوية العبث املطلق؟ ويضع نفسهميكن ا

مبزنةل من يبين قرصاً عظاميً يضع يف لك جحر فيه آ ل  النقوش والزخار ، ويف لك ماوية فيه آ ل   - علواً كبرياً 

اجيات الرضورية.. م ل يبين هل سقفاً ليحفظه؟! الزينة والتجميل، ويف لك غرفة فيه آ ل  ال لت المثينة واحل

فيرتكه ويرتك لك شئ للبىل والفساد! ااَش هلل.. ان اخلري يصدر من اخلرّي املطلق، وان امجلال يصدر من 

 امجليل املطلق، فلن يصدر من احلكمي املطلق العبث البتة.

ى انه قد ماتت بعدد الس نني منامُل ومعارُض نعم! ان لك من ميتطي التارخي ويذهب خيالً اىل هجة املايض سري 

وميادين وعواملُ شبهية مبزنل ادلنيا وميدان الابتالء ومعرض الاش ياء يف وقتنا احلارض. فعىل الرمغ مما يُرى من 

اختال  بعضها عن البعض ال خر صورًة ونوعًا، فاهنا تتشابه يف الانتظام والابداع وابرام قدرة الصانع 

 وحمكته.

ان يف تكل املنامل املتبدةل، ويف تكل امليادين الزائةل، ويف تكل املعارض  - ما مل يفقد بصريته - ذكلوسريى ك

الفانية.. من ال نظمة الباهرة الساطعة للحمكة، والاشارات اجللّية الظاهرة للعناية، والامارات القاهرة املهمينة 

 للعداةل، والامثر الواسعة للرمحة ما س يدرك يقينًا آ نه:

ل ميكن ان تكون حمكٌة امكَل من تكل احلمكة املشهودة، ول ميكن ان تكون عناية آ روع من تكل العناية 

الظاهرة ال اثر، ول ميكن آ ن تكون عداةل آ اّل من تكل العداةل الواحضة آ ماراهتا. ول ميكن ان تكون رمحة امشل 

 من تكل الرمحة الظاهرة الامثر.
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اذلي يدير هذه الامور، ويارّي هؤلء الضيو   - السلطان الرسمديواذا آ فرُتض احملال، وهو آ ن 

 ليست هل منـامل دامئة ول آ ماكن راقية - واملس تضافات ابستـمرار
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 عندئذ   يلزم .اخلادلة مملكته يف سعداء عبادٌ  ول خادلون، رعااي ول ابقية مساكن ول اثبتة مقامات ول سامية

 واملاء والهواء اكلنور، شامةل قوية عنارص يه اليت (والرمحة والعناية والعداةل مكةاحل) :الاربعة احلقائق اناكر

 لظهور تفي ل فهيا وما ادلنيا هذه ان املعلوم من لنه .العنارص تكل ظهور الظاهر وجودها واناكر والرتاب،

 شئ لك يف املوجودة احلمكة هذه اناكر فيجب لها، اهل هو ما آ خر ماكن يف هناك يكن مل فلو احلقائق، تكل

واناكر هذه العناية اليت نشاهدها دامئًا يف آ نفس نا  - جبنون من ينكر الشمس اذلي ميل  نورها الهنار  - آ مامنا

ويف آ غلب الاش ياء. واناكر هذه العداةل اجللية الظاهرة الامارات 
2

. واناكر هذه الرمحة اليت نراها يف لك ماكن. 

نراه من الاجراءات احلكمية والافعال الكرمية، وال لء الرحمية )ااَش هلل م وكذكل يلزم ان يعترب صاحب ما 

ااَش هلل( لهياً لعبًا ظاملاً غّداراً تعالىاهلل عن ذكل علوًا كبريًا، وما هذا الّ انقالب احلقائق ابضدادها، وهو 

 ّور هذا احملال بسهوةل.منهتي  احملال، ح ى السوفسطائيون اذلين انكروا وجود انفسهم مل يدنوا اىل تص

واخلالصة:  آ نه ليست هناك عالقة آ و مناس بة بني ما يُشاَهد يف شؤون العامل من جتمعات واسعة للحياة، 

وافرتاقات رسيعة للموت، وتكتالت خضمة، وتشتتات رسيعة، واحتفالت هائةل، وجتليات رائعة.. وبني ما هو 

ؤقتة، وفرتة قصرية تعود اىل ادلنيا الفانية. ذلا فالربط بيهنام بعالقة، معلوم دلينا من نتاجئ جزئية، وغاايت اتفهة م

آ و اجياد مناس بة، ل ينسجم مع عقل ول يوافق مع حمكة، اذ يش به ذكل ربط ِحمَك هائةل وغاايت عظمية اكجلبل 

 جببل عظمي!!. - حبجم احلصاة - حبصاة صارية ادًا، وربط غاية اتفهة جزئية مؤقتة

 وجود هذه العالقة بني هذه املوجودات وشؤوهنا وبني غاايهتا اليتآ ي ِاّن عدم 

--- 
1
 نعم، ان العداةل شقان اادهام  اجيايب، وال خر سليب.  

اما الاجيايب فهو: اعطاء لك ذي حق حقه. فهذا القسم من العداةل حميط وشامل للك ما يف هذه ادلنيا دلراة البداهة. 

" ابن ما يطلبه لك يشء وما هو رضوري لوجوده وادامة حياته اليت يطلهبا بلسان  اس تعداده فكام اثبتنا يف "احلقيقة الثالثة

وبلاة ااااته الفطرية وبلسان اضطراره من الفاطر ذي اجلالل يأ تيه مبزيان خاص دقيق، ومبعايري ومقاييس معينة، اي 

 ان هذا القسم من العداةل ظاهر ظهور الوجود واحلياة.

فهو: تأ ديب غري احملقني، آ ي احقاق احلق  ابنزال اجلزاء والعذاب علهيم. فهذا القسم وان اكن ل يظهر آ ما القسم السليب 

جبالء يف هذه ادلنيا الا ان هناكل اشارات وامارات تدل عىل هذه احلقيقة. خذ مثاًل سوَط العذاب وصفعات التأ ديب 

ذا، مما يظهر للحدس القطعي همينة العداةل السامية وس يادهتا. اليت نزلت بقوم عاد ومثود بل ابلقوام املمتردة يف عرصان ه

 .ــ املؤلف
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 املعىن، عامل اىل متوهجة املوجودات هذه ان عىل واحضة دلةل ويدل قاطعة، شهادة يشهد ادلنيا، اىل تعود

 ذكل اىل ترنو اغاايهت وان احلس ىن، الاسامء اىل متطلعة انظارها وان هناك، الالئقة اللطيفة مثارها تعطي حيث

 حسب اس تعداده - فالنسان .املثال عامل يف تربم س نابلها ان  الّ  ادلنيا تراب حتت خمبوءة بذورها ان ومع .العامل

 ال خرة.يَزرع ويُزرع هنا وحيصد هناك يف  -

 نعم! لو نظرت اىل وجوه املوجودات املتوهجة اىل الاسامء احلس ىن واىل عامل ال خرة لرآ يت:

لهية - ذرةان للك ب  غاايت كبرية كرب الشجرة. - ويه معجزة القدرة ال 

1ويه لكمة احلمكة - وان للك مهرة
 معاين مّجة مبقدار امهار الشجر. - 

من احِلمَك ما يف الشجرة نفسها. آ ما من هجة كوهنا آ رماقًا  - ويه معجزة الصنعة وقصيدة الرمحة - وان للك مثرة

 احلمك، حيث آ هنا تهنيي هماهما، وتويف مازاها فمتوت وتدفن يف معداتنا. لنا فهيي حمكة واادة من بني الو 

مفا دامت هذه الاش ياء الفانية تؤيت مثارها يف غري هذا املاكن، وتودع هناك صوراً دامئة، وتعرّب عن معان  خادلة، 

م يتأ مل وينظر اىل تكل وتؤيت اذاكرها وتسابيحها اخلادلة الرسمدية هناك. فالنسان اذن يصبح انساانً حقاً مادا

 الوجوه املتوهجة حنو اخللود. وعنده جيد سبياًل من الفاين اىل البايق.

ِاذن هناك قصد آ خر مضن هذه املوجودات احملتشدة واملتفرقة اليت تس يل يف خضم احلياة واملوت، حيث ان 

تنفق نفقات ابهظة لهتيئة اجامتعات احواًل وآ وضاعاً تُرتّب للمتثيل، ف  - ول مؤاخذة يف ال مثال - احوالها تش به

 وافرتاقات قصرية، ل ال التقاط الصور وتركيهبا لعرضها عىل الشاشة عرضًا دامئًا.

يف فرتة قصرية يف هذه ادلنيا يه آ خذ الصور  - الشخصية والاجامتعية - وهكذا فان اادى غاايت قضاء احلياة

 وتركيهبا، وحفظ نتاجئ الاعامل، ليحاسب

--- 
1
 ت: ِلَم تورد اغلب الامثةل من الزهرة والبذرة والمثرة؟فان قل 

لهية واجعهبا وآ لطفها. وملّا جعز اهل الضالةل والطبيعة والفلسفة املادية من قراءة ما  اجلواب: لهنا ابدع معجزات القدرة ال 

 لطبيعة ال سن.ـ املؤلف.َخطه قمل القدر والقدرة فهيا من الكتابة ادلقيقة، اتهوا وغرقوا فهيا، وسقطوا يف مستنقع ا
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 فاحلديث .العظم  للسعادة ومواهبه اس تعداده ولهييأ   الاعظم، العرض امام وليعرض الاكرب، امجلع امام

 .احلقيقة هذه عن يعرّب  (1) (ال خرة مزرعة ادلنيا)  :الرشيف

اةل، فال خرة موجودة حامتً، وحيث آ ن ادلنيا موجودة فعاًل، وفهيا ال اثر الظاهرة للحمكة والعناية والرمحة والعد

 واثبتة بقطعية ثبوت هذه ادلنيا.

73



وملا اكن لك شئ يف ادلنيا يتطلع من هجة اىل ذكل العامل، فالسري اذن والراةل اىل هناك، ذلا فان اناكر ال خرة 

 هو اناكر لدلنيا وما فهيا.

 وترتصدانه. وكام ان ال ال والقرب ينتظران الانسان، فان اجلنة والنار كذكل تنتظرانه

)ادلنيا مزرعة ال خرة( قال يف املقاصد: مل اقف عليه مع ايراد الازايل هل يف ال حياء، وقال القاري قلُت: معناه حصيح  (2)

 ــ املرتمج. 2316مقتبس من قوهل تعاىل )من اكن يريُد حرث الاخرة نزد هل يف حرثه(.. عن كشف  اخلفاء للعجلوين
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 عرشة احلادية احلقيقة

 ب الانسانيةاب

 "احلق"وهو جتيل امس 

آ من املمكن للحق س بحانه وهو املعبود احلق ان خيلق هذا الانسان ليكون اكرَم عبد  لربوبيته املطلقة، واكةر 

امهية لربوبيته العامة للعاملني، واكةر اخملاطبني ادرااكً وفهامً ل وامره الس بحانية، ويف احسن تقومي  ح ى اصبح مرآ ة 

ئه احلس ىن ولتجيل الامس الاعظم ولتجيل املرتبة العظم  للك امس من هذه الاسامء احلس ىن. اامعة ل سام

لهية من  لهية، واغناها اهجزًة ومواميَن ملعرفة وتقدير ما يف خزارن الرمحة ال  وليكون آ مجَل معجزات القدرة ال 

من الفناء، وآ ميدها شوقًا اىل البقاء،  كنوم، واكةراخمللوقات فاقة واااة اىل نعمه اليت ل حتىص، واكةرها تأ ملاً 

وآ شدها  لطافة ورقة وفقراً واااة. مع انه من هجة احلياة ادلنيا اكةرها تعاسة، ومن هجة الاس تعداد الفطري 

آ سامها صورة.. فهل من املمكن ان خيلق املعبود احلق الانساَن هبذه املاهية م ل يبعثه اىل ما هو مؤّهل هل 

دار اخللود؟! فميحق احلقيقة الانسانية ويعمل ما هو منا   لكياً ل حقيته س بحانه؟ تعاىل هللا ومش تاق اليه من 

 عن ذكل علوًا كبريًا..

وهل يعقل للحامك ابحلق والرحمي املطلق اذلي وهب لهذا الانسان اس تعدادًا فطراًي ساميًا  ميكّنه من محل 

ان حيملهنا، آ ي َخلَقه ليعر  صفات خالقه س بحانه الامانة الكربى اليت آ بت السموات والارض  واجلبال 

الشامةل احمليطة وشؤونه اللكية وجتلياته املطلقة، مبوامينه اجلزئية ومبهاراته الضئيةل.. واذلي بَرآ ه بشلك آ لطف 

اخمللوقات واجعزها وآ ضعفها. فسخر هل مجيَعها من نبات وحيوان، ح ى نصبه مرشفاً ومنظامً ومتدخالً يف امناط 

لهية يف الكون، ودّلًل لعالن  - مبقاييس مصاّرة - بيحاهتا وعباداهتا.. واذلي جعهل منوذااً تس  لالجراءات ال 

عىل الاكئنات، ح ى منحه مزنةل اكرم من مزنةل املالركة، رافعًا اايه اىل مرتبة  - فعاًل وقولً  - الربوبية املزنهة

ذه الوظائف م ل هَيََب هل غاايهتا ونتاجئها ومثارها ويه اخلالفة.. فهل ميكن ان هيب س بحانه لالنسان لك ه

السعادة الابدية؟ فريميه اىل درك اذلةّل واملسكنة واملصيبة والاسقام، وجيعهل آ تعس خملوقاته؟ وجيعل هذا 

 العقل اذلي هو هدية مباركة نورانية حلمكته س بحانه ووس يةل ملعرفة السعادة آ ةَل تعذيب  
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 .كبرياً  علواً  ذكل عن هللا تعاىل املطلقة؟ لرمحته ومنافاة املطلقة، مكتهحل  خالفاً  وشؤم،

اخلالصة: كام اننا رآ ينا يف احلاكية آ ن يف هوية الضابط ودفرت خدمته رتبته، ووظيفته ومرتّبه وآ فعاهل وعتاده، 

نعام يف مملكة واتضح دلينا آ ن ذكل الضابط ل يعمل ل ال هذا امليدان املؤقت، بل ملا سريال اليه من تك رمي وا 

 مس تقرة دامئة.

كذكل فان ما يف هوية قلب الانسان من لطائف، وما يف دفرت عقهل من حواس، وما يف فطرته من اهجزة وعتاد 

متوهجة مجيعًا ومعًا اىل السعادة الابدية،بل ما ُمنحت هل اّل ل ال تكل السعادة ال بدية. وهذا ما يتفق عليه 

 آ هل التحقيق والكشف.

 ىل سبيل املثال:فع

لو قيل لقدرة التخيل يف الانسان ويه آ ادى وسائل العقل وآ اد مصّوريه: س ُتمنح كِل سلطنَة ادلنيا ومينهتا 

مع معر يزيد عىل مليون س نة ولكن مصريك اىل الفناء والعدم حامتً. نراها تتأ وه وتتحرس. )ان مل يتدخل الومه 

 وهوى النفس(.

 ل ميكنه ان يُش بع اصار آ ةل يف الانسان ويه اخليال! - ا وما فهياوهو ادلني - آ ي ان آ عظم فان  

يظهر من هذا الياً ان هذا الانسان اذلي هل هذا الاس تعداد الفطري واذلي هل آ ماٌل تتد اىل الابد، وافاكٌر 

اليه  حتيط ابلكون، ورغباٌت تنترش يف ثنااي انواع السعادة الابدية. هذا الانسان امنا خلق لالبد وسريال

 حامتً. فليست هذه ادلنيا اّل مس تضافًا مؤقتًا، وصاةل انتظار ال خرة.
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 عرشة الثانية احلقيقة

 ابب الرساةل والتزنيل

حمي"وهو جتيل  مْحن الرَّ  "بِْسِم هللا الرَّ

يُع العلامء آ من املمكن ملن آ يّد الكَمه مجيُع ال ولياء الصاحلني املعّزمين بكشفياهتم وكراماهتم، وشهد بصدقه مج 

وال صفياء املستندين اىل تدقيقاهتم وحتقيقاهتم.. ذلمك هو الرسول الكرمي  صىل هللا عليه وسمل  اذلي فتح مبا 

دقًا بأ لف  من معجزاته الثابتة، وبأ ل  من آ ايت القرآ ن الكرمي  آ ويت من قوة طريَق ال خرة وابب اجلنة،  مصَّ

مكن ان تسد اوهاٌم يه آ وىه من جناح ذاببة ما فتحه هذا الرسول الثابت اجعاُمه بأ ربعني وهجًا. فهل من امل

 الكرمي  صىل هللا عليه وسمل  من طريق ال خرة وابب اجلنة؟!

*** 
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وهكذا لقد فُهم من احلقائق السابقة ان مسأ ةل احلرش حقيقة راخسة قوية حبيث ل ميكن ان تزحزهحا آ يّة قوة همام 

ة ال رضية وحتطمها، ذكل لن هللا س بحانه وتعاىل يقّر تكل احلقيقة اكنت ح ى لو اس تطاعت آ ن تزحي الكر 

يصّدقها مبعجزاته   مبقتىض اسامئه احلس ىن مجيعها وصفاته اجلليةل لكها. وان رسوهل الكرمي  صىل هللا عليه وسمل

 كوينية وشؤونه احلكمية.وبراهينه لكها. والقرآ ن الكرمي يثبهتا جبميع آ ايته وحقائقه. والكون يشهد لها جبميع آ ايته الت

يف حقيقة  - عدا الكفار - فهل من املكن اي ترى ان يتفق مع واجب الوجود س بحانه وتعاىل مجيُع املوجودات

 احلرش، م تأ يت ش هبة ش يطانية واهية ضعيفة لزتحي هذه احلقيقة الراخسة الشاخمة وتزعزعها؟! الّك... م الك...

يف ما حبثناه من احلقائق الثنيت عرشة، بل كام ان القرآ ن الكرمي واَده ول حتسنّب ان دلئل احلرش منحرصة 

يعلّمنا تكل احلقائق، فانه يشري كذكل بأ ل  من ال واه والامارات القوية اىل آ ن خالقنا سينقلنا من دار الفناء 

 اىل دار البقاء.

 ءول حتسنّب كذكل ان دلئل احلرش منحرصة فامي حبثناه من مقتضيات الاسام
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 الكون تدبري يف املتجلية احلس ىن الاسامء مجيعَ  ان بل "احلفيظ العادل، الرحمي، الكرمي، احلكمي،" احلس ىن

 .وتس تلزهما ال خرة تقتيض

ول حتسب ايضًا ان آ ايت الكون ادّلاةل عىل احلرش يه تكل اليت ذكرانها حفسب، بل هناك آ فاق وآ واه يف 

وشامًل، مفثلام يدل  ويشهد واه عىل الصانع س بحانه وتعاىل يشري واه آ خر  اكةر املوجودات تفتح وتتواه مييناً 

 اىل احلرش ويومئ اليه.

مفثاًل: ان حسن الصنعة املتقنة يف خلق الانسان يف احسن تقومي، مثلام هو اشارة اىل الصانع س بحانه، فان 

حلرش. ح ى اذا ما لوحظ واٌه وااٌد ما فيه من قابليات وقوى اامعة، اليت تزول يف مّدة يسرية، تشري اىل ا

 فقط بنظرتني، فانه يدل عىل الصانع واحلرش معًا.

مفثاًل: اذا لوحظت ماهيُة ما هو ظاهٌر يف اغلب الاش ياء من تنظمي احلمكة وتزيني العناية وتقدير العداةل ولطافة 

اذا لوحظت عظمة هذه  الرمحة، تبني انه صادرة من يد القدرة لصانع حكمي، كرمي،  عادل، رحمي. كذكل

الصفات اجلليةل وقوهتا وطالقهتا، مع قرص حياة هذه املوجودات يف هذه ادلنيا ومهادهتا فان ال خرة تتبني من 

 خاللها.

 اي ان لك شئ يقرآ  ويس تقرئ بلسان احلال قائاًل:

 اَمْنُت اِبهلل َواِبلَْيْوم ْالِخرِ 
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 اخلاتة
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ؤيد بعضها البعض ال خر، وتمكل ااداها الاخرى وتس ندها وتدمعها، ان احلقائق الثنيت عرشة السابقة ي

فتتبني النتيجة من مجموعها واحتادها معًا. فأ ي ومه ميكنه ان ينفذ من هذه الاسوار الثىن عرش احلديد، بل 

 الاملاس املنيعة لزيعزع الاميان ابحلرش احملّصن ابحلصن احلصني؟

تفيد ان خلق مجيع البرش وحرشمه سهل  (11)لقامن: بَْعثمُُكْ ِالَّ َكنَْفس  َواِاَدة  ( فال ية الكرمية  )َما َخلُْقمُكْ َولَ 

لهية، كخلق انسان وااد وحرشه. نعم، وهو هكذا حيث فصلت هذه احلقيقة يف حبث  ويسري عىل القدرة ال 

ذكر الامثةل، ومن اراد . ِال اننا سنشري هنا اىل خالصهتا مع "نقطة من نور معرفة هللا"من رساةل  "احلرش"

 التفصيل فلرياجع تكل الرساةل.

ضوَءها بسهوةل اتمة اىل  - ولو ارادايً  - ان الشمس مثلام تُرسل - ول ادال يف ال مثال -مفثاًل: وهلل املثل الاعىل

 ."يةالنوران "ذرة واادة، فاهنا ترسهل ابلسهوةل نفسها اىل مجيع املواد الشفافة اليت ل حرص لها، وذكل برس 

 ."الشفافية"وان آ خذ بؤبؤ ذّرة شفافة واادة لصورة الشمس مساو  ل خذ سطح البحر الواسع لها، وذكل برس 

وان الطفل مثلام ميكنه ان حيرك ُدميََته الشبهية ابلسفينة، ميكنه آ ن حيّرك كذكل السفينة احلقيقية، وذكل برّس 

 اذلي فهيا. "الانتظام"

ال متثال "، يسوق اجليش ابمكهل ابللكمة نفسها، وذكل برّس "رِس "الوااد ابمر  وآ ن القائد اذلي يسرّي اجلندي

 ."والطاعة

ولو افرتضنا مزياانً حساساً اداً يف الفضاء، حبيث يتحسس ومن جومة صارية يف الوقت اذلي ميكن ان توضع 

الكفتني اىل ال عىل  يف كفتيه مشسان. ووادت يف الكفتني جوماتن آ و مشسان، فان اجلهد املبذول لرفع اادى

 ."املوامنة"والاخرى اىل الاسفل هو اجلهد نفسه، وذكل برس 

 مفا دام اكرب شئ يتساوى مع آ صاره، وما ل يعــّد من الاش ياء يظهر اكلشــئ
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م ملا فهيا من )النورانية والشفافية والانتظا - ويه انقصة فانية - الاعتيادية واملمكنات اخمللوقات هذه يف الوااد

والامتثال واملوامنة( فالبّد آ نه يتساوى آ مام القدير املطلق القليل والكثري، والصاري والكبري، وحرُش فرد وااد 

املطلقة لقدرته اذلاتية املطلقة ويه يف منهتي  الكامل،   "النورانية"ومجيع الناس بصيحة واادة، وذكل ابلتجليات 

الاش ياء وطاعهتا  "امتثال"احلمكة والقدرة، و  "انتظام"اء، و يف ملكوتية الاش ي "النورانية"و  "الشفافية"و 

 الاماكن اذلي هو تساوي املمكنات يف الوجود والعدم. "موامنة"ل وامره التكوينية امتثاًل اكماًل، وبرس 

انجتة من تداخل  - مثالً  - م ان مراتب القوة والضعف لشئ ما عبارة عن تداخل ضده فيه، فدراات احلرارة

ودة، ومراتب امجلال متودلة من تداخل القبح، وطبقات الضوء من دخول الظالم. ِالّ اّن الشئ ان اكن ذاتيًا الرب 

غري عريض، فال ميكن لضده آ ن يدخل فيه، وِال لزم اجامتع الضدين وهو حمال. آ ي آ نه  ل مراتب فامي هو ذايت 
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ملمكنات، ويه يف كامل املطلق، مفن احملال وآ صيل. مفا دامت قدرة القدير املطلق ذاتية، وليست عرضية اك

اذن آ ن يطرآ  علهيا العجُز اذلي هو ضده. آ ي ان خلق الربيع ابلنس بة ذلي اجلالل هنّي كخلق مهرة واادة، 

وبعث الناس مجيعًا سهل ويسري عليه كبعث فرد مهنم، خبال  ما اذا ُاس ند الامُر اىل الاس باب املادية، 

 واادة صعبًا كخلق الربيع.فعندئذ  يكون خلُق مهرة  

*** 

لصور احلرش وحقائقه ما يه ِالّ من فيض القرآ ن الكرمي،  - منذ البداية - ولك ما تقّدم من الامثةل والايضااات

وما يه ِال لهتيئة النفس للتسلمي والقلب للقبول؛ اذ القول الفصل للقرآ ن الكرمي والالكم الكمه، والقول قوهل، 

ة البالاة...فلنس متع اليه.. فلهل   احلجَّ

ّن ذكل حمليي املوت وهو عىل لك يشء قدير( )الروم:  )فانظر اىل آ اثر َرمحِت هللا كيف حُييي ال رَض بعَد موهِتا ا 

26) 

 (91،96)يس:)قال َمن حييي العظام ويه رممي_ قل حييهيا اذلي انشأ ها آ ول مرة وهو بلك خلق  علمي( 
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 لكّ  وتـضعُ  آ رضعت عام مرضعة   لكّ  تَذَهل تَروهَنا يوم _عظميٌ   يشءٌ  الساعَة ملزةل ان ربمكْ  اتقوا الناُس  آ هيا اي)

 (1 - 1 :احلج) (شديدٌ  هللا عذاب ولكنّ  بُِساكرى مه وما ُساكرى الناَس  وترى مَحلها محل   ذات

 (19)النساء:َاديثًا(  )هللا ل ِاهَل اّل هو ليجَمَعنمُّكْ اىل يوم القياَمِة ل ريَب فيِه ومن اصَدُق من هللا

 (24 - 23)الانفطار: )ان ال برار لفي نعمي_ واّن الفّجاَر لفي حجمي ( 

ث آ خباَرها_ بأ ن  )اذا ُملزلت الارض ملزالها_ وآ خرَجِت الارض اثقالها_ وقال الانسان ما لها_ يومئذ  حتِدّ

َّك آ وىح لها_  يومئذ  يصُدُر النّاُس اش تااتً لريوا اعامهلم_ مفْن  يَعمل مثقال ذّرة  خرياً يََره_ ومن يعمل مثقال رب

 )سورة الزلزال(ذّرة  رّشًا يََرُه( 

)القارعة_ ما القارعة_ وما ادراك ما القارعة_ يوَم يكوُن الناس اكلفراش املبثوث_ وتكون اجلبال اكلِعهِن 

ُنه_ فأ مه هاوية_ وما ادراك املنفوش_ فأ ما َمن ثقلت مواميُنه_ فهو يف عيشة  راضية _ وآ ما َمْن خفَّت موامي 

 )سورة القارعة(ماِهَيْه_ انٌر اامية( 

)وهلل غيُب السمواِت والارض وما آ مُر الساعة اّل لكمِح البرص آ و هو آ قرب ان هللا عىل لٌك يشء  قدير( 
 (99)النحل:

* * * 

 ولنس متع اىل امثال هذه ال ايت البينات. ولنقل آ منا وصدقنا:
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وكتبه ورسهل واليوم الاخر وابلقدر خريه ورّشه من هللا تعاىل، والبعث بعد املوت حق، آ منت ابهلل ومالركته 

 وان اجلنة حق، والنار حق، وان الشفاعة حق، وان منكرًا ونكريًا حق، وآ نَّ هللا يبعث من يف القبور.

 اشهد آ ن ل ِاهل ِاّل هللا وآ شهد آ ن محمدًا رسول هللا.
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 لوصولنا ووس يةل للعاملني رمحةً  آ رسلته اذلي رمحتك طوىب مثرات وآ مجل وامكل  وآ رش  آ لطف عىل صلّ  اللّهم

 .اجلنّة آ ي الاخرة دار عىل املتدلية الطوىب تكل مثرات واعىل وآ جىن واحسن آ مين اىل

 اللّهم آ جران وآ جر وادلينا من النار وآ دخلنا وآ دخل وادلينا اجلنّة مع الابرار جباه نبيّك اخملتار... آ مني.

 تتضايق ول تَامَت  ل ..العارشة اللكمة هبذه فهامً  احيط ل ِلمَ  تقل ل !ابنصا  الرساةل لهذه القارئ ال خ آ هيا فيا

قد قالوا: )احلرش ليس عىل مقاييس عقلية( اي  - امثال ابن سينا - دهاة فالسفة فان هبا، الاااطة عدم من

وكذكل اتفق علامء الاسالم بأ ن قضية احلرش  "ابلعقلنؤمن به حفسب، اذ ل ميكن سلوك سبيهل، وسرب غوره "

قضية نقلية، آ ي ان آ دلهتا نقلية، ول ميكن الوصول الهيا عقاًل. ذلا فان سبياًل غاررًا، وطريقًا عاليًا ساميًا يف 

 الوقت نفسه، ل ميكن ان يكون بسهوةل طريق عام ميكن ان يسلكه لك ساكل.

اخلالق الرحمي قد ُمنَّ علينا السري يف هذا الطريق الرفيع العميق، يف هذا ولكن بفيض القرآ ن الكرمي، وبرمحة 

العرص اذلي حتطم فيه التقليد وفسد الاذعان والتسلمي. مفا علينا ِالّ تقدمي آ ل  الشكر اىل البارى عز وال 

ان نرىض مبقدار فهمنا عىل احسانه العممي وفضهل العظمي، اذ ان هذا القدر يكفي لنقاذ امياننا وسالمته. فالبد 

 ونزيده بتكرار املطالعة.

هذا وان آ اد ارسار عدم الوصول اىل مسأ ةل احلرش عقاًل هو ان احلرش الاعظم هو من جتيل )الامس 

الاعظم(، ذلا فان رؤية واراءة الافعال العظمية الصادرة من جتيل الامس الاعظم، ومن جتيل املرتبة العظم  

 يه اليت جتعل اثبات احلرش الاعظم سهاًل هيناً وقاطعاً اكثبات الربيع وثبوته، للك امس من الاسامء احلس ىن

 واذلي يؤدي اىل الاذعان القطعي والاميان احلقيقي.

حِض يف هذه )اللكمة العارشة( بفيض القرآ ن الكرمي. وِالّ لو اعمتد العقل  ِْ وعىل هذه الصورة توحّض احلرش وُو

 مضطرًا اىل التقليد. عىل مقاييسه اللكيةل لظّل عاجزاً 
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 احلرش رساةل ذيل

 القطعة ال وىل

 من لحقة اللكمة العارشة وذيلها املهم

 بسم هللا الرمحن الرحمي
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ّيًا َوانَي تُْظهُِرونَ  مواِت َوْالْرِض َوَعش ِ ْبَحاَن هللا انَي تُْمُسوَن َوانَي تُْصِبُحوَن_ َوهَلُ الَْحْمُد ىِف السَّ _ ) فَس ُ

ىِي الاْرَض بَْعَد َمْوهِتَا َوَكذكِلَ خُتْرجوَن _ َوِمْن آ اَيتِ خُيرُِج احلَ  رُِج الَْميََّت ِمَن الَْحِ ّ َوحُيْ ِت َوخُيْ ِه َاْن  َّ ِمَن الَْمّيِ

وَن_ َوِمْن آ اَيتِه َاْن َخلََق لمَُكْ ِمْن َانُْفِسمُكْ  اَ  ْمَواااً ِلتَْسُكنُوا ِالهَْيَا َوَجَعَل َخلََقمُكْ ِمْن تَُراب  ُمَّ ِاَذآ  َانمُْتْ برََشٌ تَْنترَِشُ

مَواِت َواَلْرِض  ًة ِانَّ يف ذكِلَ لايت  ِلَقْوم  يََتَفكَّروَن _ َوِمْن آ اَيتِِه َخلُْق السَّ ةً  َوَرمْحَ َوْاْخِتالُ  َالِْسنَِتمُكْ  بَيْنمَُكْ َمَودَّ

َاِر َوْابتَاأ ُؤمُكْ ِمْن فـَْضهِلِ ِانَّ ىف ذكِلَ َلاَيت  ِلَقْوم  َوالَْواِنمُكْ ِانَّ ىف ذكِلَ لاَيت  لِلَْعاِلمنَي_ َوِمْن  آ اَيتِِه َمنَاُممُكْ اِبلّْيِل والهنَّ

 َ مأ ِء َمأ ًء فَُيْحىي ِبِه ْاَلْرَض ب ُل ِمَن السَّ َق َخْوفًا َوَطَمَعًا َويزَُنِّ ذكِلَ ْعَد َمْوهِتَا ِانَّ ىف يَْسَمُعوَن_ َوِمْن آ اَيتِه يُريمُكُ ْالرَبْ

ـُْم َدْعـَوًة  ـُمَّ ِاَذا َدعـَاك ْمـرِه ث مأ ُء َوْاَلرُض اِبَ ِمَن اَلْرِض ِاذا َانُْتـْم لاَيت  ِلَقْوم  يَْعِقلُوَن_ َومْن آ اَيتِِه َاْن تَُقوَم السَّ

ى يَْبَدُؤا مواِت َوْالْرِض لُكٌّ هَلُ قَاِنُتوَن_ َوُهَو اذلَّ الَْخلَْق ُمَّ يُعيُدُه َوُهَو َاْهَوُن عَلَْيِه  خَتُرُجوَن_ َوهَلُ َمْن ىِف السَّ

مواِت َوالاْرِض َوُهَو الَْعزيُز احلَِكمُي(   (19 - 29)الرومَوهَلُ الْمثَُل اَلْعىل ىِف السَّ

س ُنبنّي يف هذا )الشعاع التاسع( برهاانً قواًي، وجحًة كربى، ملا تبينه هذه ال ايت الكرمية من حمور الاميان وقطبه، 

 و احلرش، ومن الرباهني السامية املقدسة ادلاةل عليه.وه
#103 

(القدمي سعيد) كتب ان لطيفة رابنية لعناية وانه
1
 كتبه اذلي (حماكامت) مؤلّفه ختام يف س نة ثالثني قبل 

 :يأ يت ما (الاجيام مظان يف الاجعام اشارات) لتفسري مقدمة

 ان اليه.املقصد الثاين: سو  يفرس آ يتني تبيّنان احلرش وتشري 

ولكنه ابتدآ  بـ: خنو
1

حمي. وتوقف، ومل تتح هل الكتابة. مْحِن الرَّ  بِْسِم هللا الرَّ

فأ لف شكر وشكر للخالق الكرمي وبعدد دلئل احلرش واماراته آ ن وفّقين لبيان ذكل التفسري بعد ثالثني س نة. 

 فأ نعَم س بحانه وتعاىل عيّل بتفسري ال ية الاوىل:

ْ   )فَانُْظر ِاىل آ اَثرِ  ّْ يَشْء ِْ ىِي اَلْرَض بَْعَد َمْوهِتَا ِانَّ َذكِلَ لَُمحىِي الَْمْوت َوُهَو عىَل لُكِ َرمْحَـِت هللا َكْيَف حُيْ

 (26)الروم: قَديٌر( 

وذكل بعد حنو عرش س نوات، فأ صبحت )اللكمة العارشة( و )اللكمة التاسعة والعرشين( وهام جحتان 

 اادين..ساطعتان قويتان اخرس تا املنكرين اجل

وبعد حواىل عرش س نوات من بيان ذكل احلصن احلصني للحرش، آ فاض عيّل س بحانه وتعاىل وانعم بتفسري 

 ال ايت املتصدرة لهذا الشعاع، فاكن هذه الرساةل.

 فهذا )الشعاع التاسع( عبارة عن تسعة مقامات سامية مما اشارت الهيا ال ايت الكرمية مع مقدمة هممة.

--- 
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1
( وقبل آ ن يأ خذ 2610دمي" هو اللقب اذلي يطلقه النوريس عىل نفسه قبل قيامه بتأ ليف رسائل النور )"سعيد الق  

 "سعيد اجلديد" عىل عاتقه هممة انقاذ الاميان، ويس تلهم من فيض القرآ ن الكرمي رسائل النور. ــ املرتمج.
2
 مج.خنو: لكمة كردية ابللهجة الكرماجنية الشاملية، تعين: فا ذن. ــ املرت  

#104 

 املقدمة

هذه املقدمة نقطتان:س نذكر اولً وابختصار نتيجة واادة اامعة من بني النتاجئ احلياتية والفوائد الروحية لعقيدة 

 احلرش، مبينني مدى رضورة هذه العقيدة للحياة الانسانية ولس امي الاجامتعية.

مبينني ايضًا مدى بداههتا  - ميان ابحلرشمن بني احلجج العديدة لعقيدة الا - ونورد كذكل جحة لكية واادة

 ووضوهحا حيث ل يداخلها ريب ول ش هبة.

 النقطة ال وىل

سنشري اىل آ ربعة آ دةل عىل سبيل املثال  وكمنوذج قيايس من بني مئات الادةل عىل آ ن عقيدة الاخرة يه آ س 

 سعادته.الاساس حلياة الانسان الاجامتعية والفردية، وآ ساس مجيع كاملته وُمثهل و 

 ادلليل ال ول:

ان الاطفال اذلين ميثلون نصف البرشية، ل ميكهنم ان يتحّملوا تكل احلالت اليت تبدو مؤملًة ومفجعة اماَمهم 

الاميان "من االت املوت والوفاة ِالّ مبا جيدونه يف انفسهم وكياهنم الرقيق اللطيف من القوة املعنوية الناش ئة من 

اذلي يفتح ابب الامل املرشق آ مام طبائعهم الرقيقة اليت ل تمتكن من املقاومة والصمود . ذكل الاميان "ابجلنة

وتبيك ل دىن سبب. فيمتكنون به من العيش هبناء وفرح ورسور. فيحاور الطفل املؤمن ابجلنة نفسه: آ ن ايخ 

من اجلنة حيث الصاري آ و صديقي احلبيب اذلي تويف، اصبح ال ن طريًا من طيور اجلنة، فهو اذن يرسح 

وكذكل  - يشاء، ويعيش افضل واهنأ  منّا. وِالّ فلول هذا الاميان ابجلنة لهدم املوُت اذلي يصيب اطفالً امثاهل

تلــك القــوة املعنــوية لهــؤلء اذلين ل حيــةل هلم ول قــوة، وحلطـّم نفس ياهتم، ودلّمر حياهتم ونَاصها  - الكبار

 ــهم ولطـائفهم منفتبيك عندئذ  مجيع جوارح 
#105 

ما .عيوهنم باكء مع وعقل وقلب روح  الضاةل اكحليواانت يصبحوا آ و مشاعرمه وتالظ اااسيسهم توت آ ن فا 

 .التعسة

 ادلليل الثاين:

. ول "الاميان ابل خرة"ِان الش يوخ اذلين مه نصف البرشية، امنا يتحملون ويصربون ومه عىل شفري القرب بـ 
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وان من قرب انطفاء شعةل حياهتم العزيزة علهيم، ول من اناالق ابب دنيامه احللوة امجليةل جيدون الصرب والسل

يف وجوههم ِاّل يف ذكل الاميان. فهؤلء الش يوخ اذلين عادوا اكلطفال واصبحوا مرهفي احلس يف آ رواهحم 

صربون عليه ابل مل يف احلياة وطبائعهم، امنا يقابلون ذكل اليأ س القاتل ال لمي الناشئ من املوت والزوال، وي

اذلين  مه اادر ابلشفقة والرآ فة واذلين  - ال خرة. والّ فلول هذا الاميان ابل خرة لشعر هؤلء ال ابء والاهمات

رضامًا روحيًا واضطرااًب نفس يًا وقلقًا قلبيًا،  - مه يف آ شد احلااة اىل الاطمئنان والسكينة واحلياة الهادئة

.ولضاقت علهيم ادلن   يا مبا رحبت، ولتحولت جسنًا مظلامً رهيبًا، ولنقلبت احلياة اىل عذاب آ لمي قاس 

 ادلليل الثالث:

ان الش باب واملراهقني اذلين ميثلون حمور احلياة الاجامتعية ل هيّدئ فورة مشاعرمه، ول مينعهم من جتاوم 

ّمن السري الافضل يف عالقاهتم الاجامتعية احلدود اىل الظمل والتخريب، ول مينع طيش انفسهم ونزواهتا، ول يؤ 

الّ اخلو  من انر هجمن. فلول هذا اخلو  من عذاب هجمن لقلب هؤلء املراهقون الطائشون المثلون بأ هواهئم 

وحلّولوا احلياة الانسانية السامية اىل حياة  "احلمُُك للاالب"ادلنيا اىل حجمي تتأ جج عىل الضعفاء والعجارز، حيث 

 سافةل.حيوانية 

 ادلليل الرابع:

ان احلياة العائلية يه مركز جتّمع احلياة ادلنيوية ولولهبا ويه جنة سعادهتا وقلعهتا احلصينة وملجأ ها الامني. وان 

بيت لك فرد هو عاملَه ودنياه اخلاصة. فال سعادة لروح احلياة العائلية ِالّ ابلارتام املتبادل اجلاد والوفاء اخلالص 

والرآ فة الصادقة والرمحة اليت تصل اىل اد التضحية والايثار. ول حيصل هذا الاارتام اخلالص بني امجليع، 

والرمحة املتبادةل الوفية ِالّ ابلميان بوجود عالقات صداقة آ بدية، ورفقة دامئة، ومعّية رسمدية، يف ممن ل هناية 

 هل، وحتت ظل حياة ل ادود لها،
#106 

 ان" :نفسه الزوجُ  حيّدث حيث نزهية، وفيّة وصداقة   نقية، خالصة واخوة   مرموقة، مةحمرت  آ بّوة   عالقات تربطها

 جعومًا، آ و دممية الان اصبحت ِان ضري فال اخلادلة، واحلياة الابد عامل يف وصاحبيت حيايت رفيقة هذه موجيت

 تتطلبه ما بلك وآ حضي والرآ فة،  الوفاء يس توجبه ما اقىص لتقدمي مس تعد فأ ان ذلا س يأ يت، آ بدايً  جاملً  لها ا ن اذ

 .العني للحور يكنّه كام العجوم لزوجته ورمحة حباً  الرال هذا يكنّ  آ ن ميكن وهكذا .."ادلامئة الصداقة تكل

 حصبة لهيي دامئة ومفارقة آ بدي فراق يعقهبا م ومن ساعتني آ و ساعة تس تارق صورية وصداقة حصبة فان والّ 

 وعطفاً  مصطنعًا، واارتاماً  جمامية، رمحة الّ  تعطي ان ميكهنا ول .س ند ول لها اساس ل ظاهرية وصداقة

 والاارتام الرمحة تكل عىل وس يطرهتا النفسانية والشهوات املصاحل تدُخل عن فضالً  املشاعر، حيواين

 .يطاق ل حجمي اىل ادلنيوية اجلنة تكل عندئذ   فتنقلب
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مئات النتاجئ اليت تتعلق ابحلياة الاجامتعية لالنسان، وتعود وهكذا فان نتيجة واادة لالميان ابحلرش من بني 

الهيا، واليت لها مئات ال واه والفوائد، اذا ما قيست عىل تكل ادللئل الاربعة املذكورة آ نفًا، يُدرك آ ن وقوع 

ن حقيقة احلرش وحتققها قطعي كقطعية ثبوت حقيقة الانسان السامية وااااته اللكية. بل يه اظهر دلةل م

اااة املعدة اىل الاطعمة والاغذية، واوحض شهادةً مهنا. وميكن ان يقّدر مدى حتققها حتققاً آ معق واكةر اذا ما 

سلبت الانسانية من هذه احلقيقة، احلرش، حيث تصبح ماهيهتا اليت يه سامية وهممة وحيوية مبثابة جيفة نتنة 

 ومأ وى امليكروابت واجلراثمي.

امتع والس ياسة والاخالق من املعنيني بشؤون الانسان واخالقه واجامتعه، وليأ توا فليلق السمَع علامء الاج

 ويبينوا مباذا س ميل ون هذا الفراغ؟ ومباذا س يداوون ويضمدون هذه اجلروح الااررة العميقة؟!

 النقطة الثانية

ىل حقيقة احلرش وهو انشئ ع - من بني الرباهني اليت ل حرص لها - تبني هذه النقطة ابجيام شديد برهاانً وااداً 

 من خالصة شهادة سارر الاراكن الاميانية. وعىل النحو ال يت.
#107 

 الرباهني ومجيع نبوته دلئل مجيع مع  وسمل عليه هللا صىل  محمد س يدان رساةل عىل ادلاةل املعجزات مجيع ان

 عليه هللا صىل  دعوته ل ن هتا،وتثب علهيا وتدل احلرش، حقيقة عىل معًا، مبجموعها تشهد صدقه، عىل ادلاةل

 صدق عىل ادلاةل وجحجه معجزاته مجيع وآ ن .احلرش عىل التوحيد بعد انصبّت قد املباركة حياته طوال  وسمل

تشهد عىل احلقيقة نفسها، ويه احلرش. وكذا شهادة  - وحتمل ال خرين عىل تصديقهم - السالم علهيم الانبياء

اىل دراة البداهة، تشهدان عىل احلقيقة  "الرسل الكرام"دة الصادرة من اليت رقّت الشها "الكتب املزنةل"

 نفسها. وعىل النحو ال يت:

عىل ادوث  - اليت تثبت آ حقيته - يشهد جبميع معجزاته وجحجه وحقائقه - ذو البيان املعجز - فالقرآ ن الكرمي

آ ايت الية عىل احلرش. آ ي آ ن  احلرش ويثبته، حيث ان ثُلث القرآ ن بأ مكهل، وآ وائل آ غلب السور القصار،

القرآ ن الكرمي ينئب عن احلقيقة نفِسها بأ ل  من آ ايته الكرمية رصااة آ و اشارةً ويثبهتا بوضوح، ويظهرها جبالء. 

 مفثاًل:

 ) اذا الشمُس ُكّورت(

 )اي اهيا الناُس اتقوا ربَّمك ان ملزةل الساعة يشٌء عظمي(

 )اذا ملزلت الارض ملزالها(

 انفطرت( )اذا السامءُ 
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 )اذا السامء انشقت(

 )مّع يتساءلون(

 )هل ااتك اديُث الااش ية(

فيثبت القرآ ن الكرمي هبذه ال ايت وآ مثالها يف مفتتح ما يقارب آ ربعني سورة ان احلرش ل ريب فيه، وآ نه َادٌث 

خمتلفة مقنعة يف غاية ال مهية يف الكون، وان ادوثه رضوري ادًا ولبد منه، ويبني ابل ايت ال خرى دلئل 

 عىل تكل احلقيقة.

تُرى ان اكن كتاب تمثر اشارةٌ واادةٌ ل ية  من آ ايتِه تكل احلقائق العلمية والكونية املعروفـة ابلعـلـوم الاسـالمية، 

 فكيـف اذن بشهادة آ ل  من آ يـاته ودلئـهل اليت
#108 

 الاكئنات اكناكر بل الشمس اكناكر الاميان هبذا اجلحود يكون آ ل ساطعة؟ اكلشمس ابحلرش الاميان تبني

 !حمال؟ مائة يف وحمالً  ابطالً  ذكل يكون آ ل !قاطبة؟

تُرى هل ميكن ان يوََص آ ل  الوعد والوعيد لالكم سلطان عزيز عظمي ابلكذب آ و اهنا بال حقيقة، يف اني 

ب اشارٌة صادرة من سلطان.  قد خيوض اجليش غامر احلرب لئال تُكذَّ

ملعنوي العظمي اذلي دام حمكه وهمينته ثالثة عرش قراًن دون انقطاع، فرىّب ما ل تعد من فكيف ابلسلطان ا

ثبات  الارواح والعقول والقلوب والنفوس، وماّكها وآ دارها عىل احلق واحلقيقة، آ ل تكفي اشارة واادة منه ل 

هذه احلقيقة الواحضة امحَق  حقيقة احلرش؟ علامً آ ن فيه آ ل  الرصااة الواحضة املثبتة! آ ليس اذلي ل يدرك

 ااهاًل؟ آ ل يكون من العداةل احملضة ان تكون النار مثواه؟

م ان الصحف الساموية والكتب املقدسة مجيعها اليت حمَكت لك مهنا لفرتة من العصور والاممنة، قد صّدقت 

وجز، وذكل مبقتىض مماهنا بأ ل  من ادللئل دعوى القرآ ن الكرمي يف حقيقة احلرش مع ان بياهنا لها خمترص وم

وعرصها، تكل احلقيقة القاطعة اليت بيهّنا القرآ ن الكرمي اذلي ساد حمكه عىل العصور مجيعها، وهمين عىل 

 املس تقبل لكه، بيهّنا جبالء وافاض يف ايضاهحا.

صة للحرش،  يُدرج هنا نص ما ااء يف آ خر رساةل )املناااة( انسجامًا مع البحث، تكل احلجة القاطعة امللخَّ

والناش ئة من شهادة سارر الاراكن الاميانية ودلئلها عىل الاميان ابليوم ال خر، ولس امي الاميان ابلرسل 

 والكتب، واليت تبدد الاوهام والشكوك، حيث ااءت ابسلوب موجز، وعىل صورة مناااة.

تدريس القرآ ن احلكمي، ان الكتَب اي ريب الرحمي.. لقد آ دركُت بتعلمي الرسول  صىل هللا عليه وسمل  وفهمُت من »

املقدسة مجيعها، ويف مقدمهتا القرآ ن الكرمي، وال نبياءَ علهيم السالم مجيعهم، ويف مقدمهتم الرسول الاكرم  صىل 
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ذات اجلالل  - هللا عليه وسمل ، يدلّون ويشهدون ويشريون ابلجامع والتفاق اىل ان جتليات الاسامء احلس ىن

 آ اثُرها يف هذه ادلنيا، ويف العوامل اكفة، س تدوم دواماً اسطَع وآ هبَر يف آ بد ال ابد.. وان جتلياهتاالظاهرةَ  - وامجلال

وآ لءها املــشاهدة منـاذجــها يف هذا العـامل الفاين، ستمثر ابهبي  نور واعظم تأ لق، وستبق  دومًا  - ذات الرمحة -

بلهفــة  وشــوق  - يف هــذه احليــاة ادلنيا القصــرية - هنايف دار السعادة.. وان اولئك املش تاقني اذلين يتــملّو 

 سريافـقـونـها
#109 

 ويف النرية الارواح ذوو ومه  الانبياء مجيع وان ..خادلين معها ويظلون الابد، اىل ويصحبوهنا والوّد، ابحملبة

 ومجيع  املنورة، لقلوبا ذوي اقطاب ومه ال ولياء ومجيع ،  وسمل عليه هللا صىل الاكرم الرسول مقدمهتم

 عليه ويشهدون ابحلرش معيقاً  راخساً  امياانً  يؤمنون اولئك لك النرّية، النافذة العقول منابع ومه الصديقني

 بأ ن الهداية آ هل ويبرشون النار، مصريمه بأ ن الضالةل اهل وينذرون الابدية، ابلسعادة البرشية ويبرشون

 وتكراراً  مراراً  ريب اي انت ذكرتَه ما واىل القاطعة، وال ايت الباهرة زاتاملعج مئات اىل مستندين اجلنة، عاقبهتم

 وسلطان االكل عزة عىل ومعمتدين .والوعيد الوعد آ ل  من لكها املقدسة والكتب الساموية الصحف يف

 عىل وبناءً  وامجلال واجلالل واحلمكة والعناية والرمحة اكلقدرة املقدسة وصفاتك اجلليةل، وشؤونك ربوبيتك،

 اجلامم واعتقادمه امياهنم عىل وبناءً  .ورحشاهتا ال خرة آ اثر عن تنئب اليت املعدودة غري وكشفياهتم مشاهداهتم

 .اليقني وعني اليقني عمل بدراة هو اذلي

فيا قدير واي حكمي واي رمحن واي رحمي واي صادق الوعد الكرمي، واي ذا العزة والعظمة واجلالل واي قهار ذو 

انت مقّدس ومزّنٌه، وانت متعال عن ان تُوَِص ابلكذب لك آ وليائك ولك وعودك وصفاتك اجلليةل اجلالل. 

وشؤونك املقدسة.. فتكّذهبم، آ و حتجب ما يقتضيه قطعًا سلطان ربوبيتك بعدم اس تجابتك لتكل ال دعية 

والتصديق والطاعة، فانت الصادرة من عبادك الصاحلني اذلين احببهتم واحّبوك، وحبّبوا انفسهم اليك ابلميان 

مزّنه ومتعال مطلق عن آ ن تصّدق آ هل الضالةل والكفر يف اناكرمه احلرش، اولئك اذلين يتجاومون عىل 

عظمتك وكربايئك بكفرمه وعصياهنم وتكذيهبم كل ولوعودك، واذلين يس تخفّون بعزة االكل وعظمة 

 آ لوهيتك ورآ فة ربوبيتك..

َتك وجامكل املطلقني ورمحتك الواسعة ونزّنهها من هذا الظمل والقبح غري فنحن نقّدس بال اد ول هناية عدال 

 املتنايه..

ونعتقد ونؤمن بلك ما اوتينا من قوة بأ ن ال ل  من الرسل وال نبياء الكرام، ومبا ل يعّد ول حيىص من الاصفياء 

اليقني عىل خزارن رمحتك ال خروية وال ولياء اذلين مه املنادون اليك مه شاهدون حبق اليقني وعني اليقني وعمل 

 وكنوم احساانتك يف عامل البقاء، وجتليات اسامئك احلس ىن اليت تنكشف لكيًا يف دار السعادة..
#110 
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 مجيعاً  فهؤلء ..وواقعة صادقة بشاراهتم وان وواقع، صدق اشاراهتم وان وحقيقة، حق الشهادة هذه ان ونؤمن

اذلي هو مرجع مجيع احلقائق  "احلق"شعاع عظمي من امس  - احلرش آ ي - الكربى احلقيقة هذه بأ ن يؤمنون

 مضن داررة احلق، ويعلموهنم بعني احلقيقة. - ابذن منك - ومشسها، فريشدون عبادك

فيا ريب! حبق دروس هؤلء، وحبرمة ارشاداهتم، آ تنا اميااًن اكماًل وارمقنا حسن اخلاتة، لنا ولطالب النور، 

 ."م... آ منيواجعلنا اهاًل لشفاعهت

وهكذا  فان ادللئل واحلجج اليت تثبت صدق القرآ ن الكرمي بل مجيع الكتب الساموية، وان املعجزات 

والرباهني اليت تثبت نبوة حبيب هللا بل الانبياء مجيعهم، تثبت بدورها آ مه ما يدعون اليه، وهو حتقق ال خرة 

وجوب واجب الوجود ووادته س بحانه، يه بدورها وتدل علهيا. كام ان اغلب الادةل واحلجج الشاهدة عىل 

شاهدة عىل دار السعادة وعامل البقاء اليت يه مدار الربوبية والالوهية وآ عظم مظهر هلام، ويه شاهدة عىل 

ل ن وجوده س بحانه وتعاىل، وصفاته اجلليةل،  - كام س ُيبني يف املقامات ال تية - وجود تكل ادلار وانفتاح آ بواهبا

ئه احلس ىن، وشؤونه احلكمية، وآ وصافه املقدسة آ مثال الربوبية والالوهية والرمحة والعناية واحلمكة وآ غلب اسام

والعداةل تقتيض مجيعها ال خرة وتالمهما، بل تس تلزم وجود عامل البقاء بدراة الوجوب وتطلب احلرش والنشور 

 للثواب والعقاب بدراة الرضورة  آ يضًا.

هو وااد، آ ميل آ بدي، فالبد ان حمور سلطان الوهيته وهو ال خرة، موجود ايضًا.. نعم، ما دام هللا موجودًا، و 

وما دامت الربوبية املطلقة تتجىل يف هذه الاكئنات ول س امي يف الاحياء ويه ذات االل وعظمة وحمكة ورآ فة 

اخللق مهاًل دون ظاهرة واحضة، فالبد آ ن هناك سعادة آ بدية تنفي عن الربوبية املطلقة آ ّي ظن بكوهنا ترتك 

ثواب، وتربئ احلمكة من العبث، وتصون الرآ فة من الادر. آ ي آ ن تكل ادلار موجودة قطعاً ولبد من ادلخول 

 فهيا.

نعام والاحسان واللطف والكرم والعناية والرمحة مشاهدة وظاهرة آ مام العقول  وما دامت هذه ال نواع من ال 

م تـت، وتدلّنا عىل وجوب وجود رب رمحن رحمي وراء احلجاب، فالبد اليت مل تنطفئ، وامام القــلوب الـيت لــ

نعاَم من الاس هتزاء آ ي يأ خذ الانعام مداه، وتصون الاحسان من اخلداع  من حياة ابقية خادلة، لتنقذ ال 

 ليس تويف حقيقته، وتنقذ العناية من العبث لتـس تمكل حتقـقها، وتنجي الرمحــة
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 الاحسان جيعل اذلي ان نعم، .العباد عىل ليفيضا  الاهانة من والكرم اللطف وتربىء وجوهها، فيمت النقمة من

 .هذا يتحقق ان لبد نعم، ..واخللود البقاء عامل يف خادلة   ابقية   حياة   وجود هو حقًا، نعمةً  والنعمة حقًا، احساانً 

ئة الف كتاب، كتابًة متداخةل بال وما دام قمل القدرة اذلي يكتب يف فصل الربيع ويف حصيفة ضيقة صارية، ما

خطأ  ول نصب ول تعب، كام هو واحض ايٌل امام اعيننا. وان صاحب ذكل القمل قد تعهّد ووعد مائة آ لف مرة 
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ل كتنّب كتاابً اسهل من كتاب الربيع املكتوب آ ماممك ول كتبنّه كتابًة خادلة، يف ماكن اوسع وارحَب وآ مجَل من 

ط املتداخل.. فهو كتاب ل يفىن ابدًا، ول جعلنمك تقرآ ونه حبرية واجعاب!. وانه س بحانه هذا املاكن الضيق اخملتل

يذكر ذكل الكتاب يف مجيع آ وامره، اي ان اصول ذكل الكتاب قد ُكتبت بال ريب، وس ُتكتب حواش يه 

 وهوامشه ابحلرش والنشور، وس تدّون فيه حصائف اعامل امجليع..

ت امهية عظم  من حيث احتواؤها عىل كةرة اخمللوقات، ومئات وما دامت هذه الارض قد اصبحت ذا

الالو  من انواع ذوي احلياة وال رواح اخملتلفة املتبدةل، ح ى صارت قلب الكون وخالصته، ومركزه ومبدته 

مَواِت َواَلْرِض( يف مجيع ال وامر  ونتيجته وسبب خلقه. فُذكرت دامئًا صنوًا للساموات كام يف ) َربُّ السَّ

 لساموية...ا

ويترص  يف اغلب  - اليت لها هذه املاهيات واخلواص - وما دام ابن آ دم حيمك يف ش  ى هجات هذه الارض

راً اكةر الاحياء هل، ااعاًل اكةر املصنوعات حتوم حوهل وفق مقاييسه وهواه، وحسب ااااته  خملوقاهتا مسِخّ

يبة مهنا يف لك ماكن حبيث ل يلفت نظر الانس واجلن الفطرية، وينظمها ويعرضها ويزيهّنا، وينّسق ال نواع العج 

وادمه، بل يلفت ايضًا نظر آ هل السموات والكون قاطبة، بل ح ى نظر ماكل الكون، فنال الاجعاب 

آ مهية عظمية، وقمية عالية، فاظهر مبا آ ويت من عمل  - من هذه اجلهة - والتقدير والاس تحسان، وآ صبحت هل

حمكة خلق الاكئنات، وآ نه هو نتيجهتا العظم  ومثرهتا النفيسة، ول غرو فهو خليفة  وهمارة انه هو املقصود من

الارض..وحيث آ نه يعرض صنائع اخلالق البديعة، وينّظمها بشلك مجيل اذاب يف هذه ادلنيا، فقد ُاّال عذابه 

 عىل عصيانه وكفره، وُسـمح  هل ابلعيش يف ادلنيا وُاهمل ليقوم هبذه املهمة بنجاح..
#112 

اذلي هل هذه املاهية واملزااي خلقًة وطبعًا، وهل اااات ل حُتّد مع ضعفه الشديد، وآ لم ل  - آ دم لبن دام وما

رٌب قدير، هل القدرة والرآ فة املطلقة مما جيعل هذه الارض الهائةل العظمية خمزانً عظاميً ل نواع  - تُعّد مع جعزه الاكمل

موال اخملتلفة اليت يرغهبا، املعادن اليت حيتاهجا الانسان، و  مس تودعاً ل نواع الاطعمة الرضورية هل، واانواًت لل 

 وانه س بحانه ينظر اليه بعني العناية والرآ فة ويربيه ويزوده مبا يريد...

، وهل عوامل ابقية،  - كام يف هذه احلقيقة - وما دام الرب س بحانه حيّب الانسان، وحيّبب نفسه اليه، وهو ابق 

مور وفق عدالته، ويعمل لك شئ وفق حمكته، وان عظمة سلطان هذا اخلالق ال ميل ورسمدية وجُيري الا

اامكيته ل حترصهام هذه ادلنيا القصرية، ول يكفهيام معر الانسان القصري ادًا، ول معر هذه الارض املؤقتة 

، وما يقرتفه من اناكر وكفر الفانية. حيث يظل الانسان دون جزاء يف هذه ادلنيا ملا يرتكبه من وقائع الظمل

وعصيان، جتاه موله اذلي انعم عليه ورابه برآ فة اكمةل وشفقة اتمة، مما ينايف نظام الكون املنّسق، وخيالف 

نه، اذ يقيض الظامل القايس حياته برااة، بيامن املظلوم  العداةل واملوامنة الاكمةل اليت فهيا، وخيالف جامهل وحس ُ
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 اليت يشاهد آ اثرها يف الاكئنات - العيش. فال شك ان ماهية تكل العداةل املطلقة البائس يقضهيا بشظف من

ل تقبل آ بدًا، ول ترىض مطلقًا، عدم بعث الظاملني العتاة مع املظلومني البائسني اذلين يتساوون معًا امام  -

 املوت.

ووهب هل ماكنة سامية، وما دام ماكل املكل قد اختار الارض من الكون، واختار الانسان من الارض، 

وآ وله الاهامتم والعناية، واختار الانبياء وال ولياء وال صفياء من بني الناس، ومه اذلين انسجموا مع املقاصد 

الرابنية، وحبّبوا انفسهم اليه ابلميان والتسلمي، وجعلهم آ ولياءه احملبوبني اخملاطبني هل، واكرهمم ابملعجزات 

ماَمهم ورمَز خفرمه والتوفيق يف ال عامل وآ دّ  ب اعداءمه ابلصفعات الساموية، واصطف  من بني هؤلء احملبوبني ا 

واعزتاممه، آ ل وهو محمد صىل هللا عليه وسمل  . فنّور بنوره نصف الكرة ال رضية ذات ال مهية، ومُخس البرشية 

مجـيعًا به، وظهورهـا  ذوي ال مهية، طوال قرون عدة، ح ى ك ن الاكئنات قد ُخلقت ل اهل، لربوم غاايهتا

ابدلين الـذي بُعث به، واجنالهئا ابلقرآ ن الـذي ُانزل عليه. فبيامن يستــحق آ ن ياكفأ  عىل خدماته اجلليةل غري 

احملدودة بعمر  مديد غيـر حمدود وهو آ هـٌل هل، ِالّ آ نه قىض معرًا قصريًا وهو ثالث وس تون س نة يف جماهدة 

عقل مطلقًا، وهل هناك آ ي احامتل آ لّ يُبـَعث هو وآ مــثــاهل وآ حبـاؤه معًا؟! ونَصب وتعب! فهل ميكن، وهٌل ي

 وآ ّل يــكون ال ن حياً 
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 ومجيع الكون ان نعم، .مرة آ لف آ لف وااشاه ..الك م ..الك العدم؟ اىل ويصري هنائياً  يفىن وان !برواه؟

 .هحياتَ  الكون رب من ويطلب ويريده بعثه اىل يدعو العامل حقائق

ويه الشعاع السابع واثبتت بثالثة وثالثني اجامعًا عظاميً، لك منه اكجلبل  "ال ية الكربى"ولقد بّينْت رساةل 

ال مش يف قوة جّحته، بأ ن هذا الكون مل يصدر ِاّل من يد وااد  آ اد، وليس ملاكً ِال لوااد ااد. فاظهرت 

الكامل ال لهيي وقطبه. وبّينت آ نه ابلوادة وال ادية يتحول  انه حمور - بتكل الرباهني واملراتب بداهةً  - التوحيد

مجيُع الكون مبثابة جنود  مستنفرين ذلكل الوااد الااد، وموظفني مسّخرين هل. ومبجئ ال خرة ووجودها 

تتحقق كاملته وتصان من السقوط وتسود عدالته املطلقة، وتنجو من الظمل، وتزُّنه حمكته العامة وتربآ  من 

لسفاهة، وتأ خذ رمحُته الواسعة مداها، وتُنقذ من التعذيب املشني. وتبدو عزته وقدرته املطلقتان العبث وا

 وتُنَقذان من العجز اذلليل. وتتقّدس لك صفة من صفاته س بحانه وتتجىل مزّنهة اليةل.

لعقاب فالبد ول ريب مطلقًا آ ن القيامة س تقوم، وان احلرش والنشور س يحدث، وان آ بواب دار الثواب وا

اليت يه مسأ ةل دقيقة ونكتة  "ما دام"س ُتفتح، مبقتىض ما يف حقائق هذه الفقرات الامثنية املذكورة املبتدئة بـ 

ذات مازى لطيف من بني مئات الناكت ادلقيقة لالميان ابّلّل؛ وذكل: يك تتحقق امهية الارض ومركزيهتا، 

رض والانسان وحمكته ورمحته وسلطانه.. وليك ينجو وآ مهية الانسانية وماكنهتا.. وليك تتقرر عداةل رب الا
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الاولياء والاحبّاء احلقيقيون واملش تاقون اىل الرب البايق من الفناء والاعدام ال بدي.. وليك يرى اعظُمهم 

وآ حهّبم وآ عّزمه ثواَب معهل، ونتاجئ خدماته اجلليةل اليت جعلت الاكئنات يف امتنان ورىض دامئني.. وليك يتقدس 

السلطان الرسمدي من النقص والتقصري، وتتزّنه قدرتُه من العجز، وتربآ  حمكُته من السفاهة، وتتعاىل كامل 

 عدالته عن الظمل.

 واخلالصة: ما دام هللا ال االهل موجودًا فان ال خرة ل ريب فهيا مطلقًا.

وتشهد عليه. كذكل يس تلزم الركنان احلرَش جبميع دلئلها  - املذكورة آ نفاً  - وكام تثبت الاراكن الاميانية الثالثة

آ يضاً احلرَش، ويشهدان شهادة قوية عىل العامل البايق  "ومبلئكته، وابلقدر خريه ورشه من هللا تعاىل"الاميانيان 

 ويدلن عليه عىل النحو ال يت:
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 دلئل دورهاب يه عبوديهتم، ووظائف املالركة وجود عىل ادلاةل واملاكملات واملشاهدات ادللئل مجيع ان

 ابجلن س تعمران اللتني والنار واجلنة السعادة ودار ال خرة وعامل البقاء وعامل الايب وعامل ال رواح عامل وجود عىل

لهيي - ميكهنم املالركة لن والانس، ذن ا  ان يشاهدوا هذه العوامل ويدخلوها، ذلا فاملالركة املقربون خيربون  - اب 

بوجود تكل العوامل املذكورة وجتواهلم فهيا. فكام اننا نعمل بدهية  - ذلي قابل البرشكجربيل عليه السالم ا - ابلتفاق

وهو  - وجود قارة امرياك اليت مل نرها من الكم القادمني مهنا، كذكل يكون الاميان بدهية مبا اخربت به املالركة

 ا نؤمن ونصدق.عن وجود عامل البقاء ودار ال خرة واجلنة والنار... وهكذ - بقوة مائة تواتر

يه  "اللكمة السادسة والعرشين"كام ااءت يف رساةل القدر  - "الاميان ابلقدر"وكذكل ادللئل اليت تثبت 

بدورها دلئل عىل احلرش ونرش الصحف وموامنة الاعامل عند املزيان الاكرب، ذكل ل ن ما نراه آ مام آ عيننا من 

، وكتابة ااداث احلياة ووقائعها للك ذي حياة يف قواه تدوين مقّدرات لك شئ عىل آ لواح النظام واملزيان

احلافظة، ويف حبوبه ونواه، ويف سارر الالواح املثالية. وتثبيت دفاتر الاعامل للك ذي روح ول س امي 

الانسان، واقرارها يف آ لواح حمفوظة.. لك هذا القدر من الَقَدر احمليط، ومن التقدير احلكمي، ومن التدوين 

الكتابة ال مينة، ل ميكن آ ن يكون الّ ل ال حممكة كربى، ولنيل ثواب وعقاب دامئني. والّ فال  ادلقيق، ومن

يبق  مازى ول فائدة آ بدًا، ذلكل التدوين احمليط والكتابة اليت تسجل وحتفظ آ دق الامور. فيقع اذن ما هو 

كون احلقة اليت كتبت بقمل الَقَدر خال  احلمكة واحلقيقة. آ ي ِاْن مل حيدث احلرش فان مجيع معاين كتاب ال

ناكر هذا  سو  تسخ وتفسد! وهذا ل ميكن ان يكون مطلقًا، وليس هل احامتل ابدًا، بل هو حمال يف حمال. اك 

 الكون، بل هو هذاين ليس ِاّل.

 حنصل مما تقدم: ان مجيع دلئل اراكن الاميان امخلسة يه بدورها دلئل عىل احلرش ووجوده، وعىل النشور

وادوثه، وعىل وجود ادلار ال خرة وانفتاح ابواهبا. بل تس تدعيه وتشهد عليه، ذلا فانه من الوفاق الاكمل 
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والانسجام التام ان يبحث ثلث القرآ ن الكرمي املعجز البيان باكمهل عن احلرش ملا هل من الاسس والرباهني 

 ا عىل ذكل احلجر الاساس.اليت ل تزتعزع، وجيعهل اساسًا وركزية مجليع حقائقه اليت يرفعه

 )انهتت املقدمة(
#115 

 الثانية القطعة

 اذليل من

يه املقام الاول من تسعة مقامات لطبقات الرباهني التسع اليت تدور حول احلرش واليت آ شارت الهيا ابجعام 

 ال ية الكرمية ال تية:

ض َوَعش يًا واني تُظهرون_ )فَس بحاَن هللا اني تُمسون واني تُصبحون_ وهل امحلُد يف السموات والار 

 (26 - 29)الروم: خُيرج احليَّ من امليِت وخُيرج امليَت من احلي وحُييي الارَض بعد موهتا وكذكل خترجون( 

ما اظهرته هذه ال ايت الكرمية من الربهان الباهر واحلجة القاطعة للحرش. - ان شاء هللا - س ُيبنيَّ 
2

 

ن من احلياة،  ان احلياة تثبت اراكن الاميان الس تة، وتتواه حنوها وتشري ولقد بّينت يف اخلاصة الثامنة والعرشي

 اىل حتقيقها.

نعم! مفا دامت )احلياة( يه حمكة خلق الاكئنات، وامه نتيجهتا وجوهرها، فال تنحرص تكل احلقيقة السامية يف 

رشين للحياة وعظمة ماهيهتا، وما هذه احلياة ادلنيا الفانية القصرية الناقصة املؤملة، بل آ ن اخلواص التسع والع 

يُفهم من غاية جشرهتا ونتيجهتا، ومثرهتا اجلديرة بعظمة تكل الشجرة، ما يه ِاّل احلياة ال بدية واحلياة ال خرة 

واحلياة احلية حبجرها وتراهبا وجشرها يف دار السعادة اخلادلة. والّ يلزم ان تظل جشرة احلياة ارجمهَّزة هبذه ال هجزة 

دون مثر ول فائدة ول حقيقة، ولظل الانسان تعسًا  - ول س امي الانسان - رة املتنوعة يف ذوي الشعورالازي

وشقياً وذليالً وآ حط من العصفور بعرشين دراة، ابلنس بة لسعادة احلياة، مع آ نه آ مس  خملوق وآ كرم ذوي احلياة 

 وارفع من العصفور بعرشين دراة.

--- 
1
. وحيث ان مسأ ةل )احلياة( وقضيهتا لها عالقة مع احلرش، فقد ُآدرجت هنا. ويف ختام هذه املسأ ةل مل يكتب هذا املقام بعدُ   

 اشارات احلياة اىل الركن الامياين )القََدر(، ويه مسأ ةل دقيقة ادًا ومعيقة.ــ املؤلف

#116 

 وخماو  الاابر نالزما آ حزان يف بتفكره الانسان عىل ومصيبة بالءً  يصبح نعمة آ مثن هو اذلي العقل بل

 .املائة يف مائة ابطل هذا آ ن ولشك .!آ لم بتسعة واادة ذلة صفو معكراً  دامئاً  قلَبه فيعّذب املس تقبل،

فهذه احلياة ادلنيا اذن تثبت ركن )الاميان ابل خرة( اثبااًت قاطعًا مبا تظهر لنا يف لك ربيع اكةر من ثالمثائة الف 
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 منوذج من مناذج احلرش.

ميكن لرّب قدير، هييئ ما يلزم حياتك من احلااات املتعلقة هبا مجيعاً ويوفر كل اهجزهتا لكها سواٌء  فيا ترى هل

يف جسمك آ و يف اديقتك آ و يف بدلك، ويرسهل يف وقته املناسب حبمكة وعناية ورمحة، ح ى آ نه يعمل رغبة 

جلزيئ للرمق مُبداًي قبوهل ذلكل معدتك فامي يكفل كل العيش والبقاء، ويسمع ما هتتف به من ادلعاء اخلاص ا

ادلعاء مبا بّث من الاطعمة الذليذة غري احملدودة لُيطمنئ تكل املعدة ! فهل ميكن لهذا املدبّر القدير ان ل 

يعرفك؟ ول يراك؟ ول هييئ الاس باب الرضورية ل عظم غاية لالنسان ويه احلياة ال بدية؟ ول يس تجيب 

عاء البقاء واخللود؟ ول يقبهل بعدم انشائه احلياة ال خرة واجياد اجلنة؟ ول ل عظم دعاء وآ مهه وآ مّعه، وهو د

يسمع دعاء هذا الانسان وهو آ مس  خملوق يف الكون بل هو سلطان الارض ونتيجهتا.. ذكل ادلعاء العام 

عدة الصارية القوي الصادر من الاعامق، واذلي هيز العرش والفرش! فهل ميكن ان ل هيمت به اهامتَمه بدعاء امل

 ول يُريض هذا الانسان؟ ويعّرض حمكَته الاكمةل ورمحته املطلقة لالناكر؟ الك.. م  الك آ لف آ لف مرة الك.

وهل يعقل ان يسمع اخفت صوت ل دىن جزء من احلياة فيس متع لشكواه ويسعفه، وحيمل عليه ويربيه بعناية 

قاته يف الكون، م ل يسمع صواتً كهزمي السامء ل عظم حياة اكمةل ورعاية اتمة وابهامتم ابلغ مسخراً هل اكرب خملو 

وآ سامها وآ لطفها وآ دوهما؟ وهل يعقل آ ّل هيمت بدعائه املهم وهو دعاء البقاء، وآ ّل ينظر اىل ترضعه وراائه 

ن يرى وتوسهل؟ ويكون مكن جيهز بعناية اكمةل جنداًي وااداً ابلعتاد، ول يرع  اجليش اجلرار املوايل هل !! ومك

 اذلرة ول يرى الشمس! آ و مكن يسمع طنني اذلابب ول يسمع رعود السامء! ااَش هلل مائة آ لف مرة ااَش هلل.

ان القدير احلكمي ذا الرمحة الواسعة وذا احملبة الفائقة وذا الرآ فة الشامةل  - بواه من الاواه - وهل يقبل العقل

 واذلي حيب صنعته كثريًا، وحيّبب نفسه هبا اىل
#117 

 للحب، وآ هلٌ  احملبوب، وهو هل، حباً  اكةر هو َمن حياة يُفين ان يعقل فهل حيبونه، ملن حباً  آ شد وهو خملوقاته

 ويودّل  !!الهنايئ والاعدام ال بدي ابملوت الروح، وهو وجوهرها احلياة لب كذكل ويُفين فطرًة؟ خلالقه وعابدٌ 

 مرة آ لف هلل ااَش  !لالناكر معّرضاً  حمبته ونور رمحته رس لفيجع !الايالم آ شد ويؤملهم حمبيه وبني بينه جفوة

 قاطبة اخمللوقات آ هبجت اليت املطلقة والرمحة ومّجهل، الكون هذا بتجليه ميّن اذلي املطلق فامجلال ...ّلّل  ااش

 ظملوال املطلق القبح هذا وعن القساوة هذه عن اد ول هناية بال ومقدس تان مزّنهتان اهنام لشك وميّنهتا،

 .املطلق

 النتيجة:

ما دامت يف ادلنيا حياة، فالبد ان اذلين يفهمون رس احلياة من البرش، ول يسيئون اس تعامل حياهتم، يكونون 

 اهاًل حلياة ابقية، يف دار ابقية ويف جنة ابقية... آ منا.
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لؤ املواد اللامعة عىل سطح الارض، وتلّمع الفقاعات واحلباب والزبد عىل سط ح البحر، م انطفاء م، ان تل 

لؤ والربيق بزوال الفقاعات وملعان اليت تعقهبا ك هنا مرااي لُشميسات خيالية يظهر لنا بداهة ان تكل  ذكل التل 

اللمعات ما يه ِاّل جتيل انعاكس مشس  واادة عالية. وتذكر مبختلف الالس نة وجود الشمس، وتشري الهيا 

لؤ ذ لهية وبتجىّل بأ صابع من نور.. وكذكل الامر يف تل  وي احلياة عىل سطح الارض ويف البحر، ابلقدرة ال 

بعد آ ن رّددت  - للحي القيوم اّل االهل، واختفاهئا وراء س تار الايب لفسح ارجمال لذلي خيلفها "احمليي"امس 

 ما يه ِاّل شهادات واشارات للحياة الرسمدية ولوجوب وجود احلي القيوم س بحانه وتعاىل. - "اي يح"

لهيي اذلي تُشاَهد آ اثره من تنظمي املوجودات، ومجيع الرباهني وكذا ، فان مجيع ادللئل اليت تشهد عىل العمل ال 

اليت تثبت القدرة املترصفة يف الكون، ومجيع احلجج اليت تثبت الارادة واملشيئة املهمينة عىل ادارة الكون 

لهيي.. مجيع وتنظميه، ومجيع العالمات واملعجزات اليت تثبت الرسالت اليت  يه مدار الالكم الرابين والويح ال 

لهية الس بع اجلليةل، تدل وتشهد آ يضاً ابلتفاق عىل حياة  احلي "هذه ادللئل اليت تشهد وتدّل عىل الصفات ال 

س بحانه؛ ل نه لو وادت الرؤية يف شئ فالبد آ ن هل حياة آ يضًا، ولو اكن هل مسع فذكل عالمة احلياة،  "القيوم

 ولو واد
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 مجيع فان وهكذا ..احلياة مظاهر فتكل والارادة الاختيار هناك اكن ولو احلياة، وجود اىل اشارة فهو الالكم

 والارادة املطلقة، القدرة آ مثال احلقيقي، وجودها بداهة ويُعمل آ اثرها تشاهد اليت اجلليةل الصفات دلئل

 اليت الرسمدية حياته عىل وتشهد وجوده، وجوبو  "القيوم احلي" حياة عىل تدل احمليط، والعمل الشامةل،

 ..معاً  بذراهتا لكها ال خرة ادلار مهنا بتجل   وآ حيَت الكون مجيعَ  مهنا بشعاع   نّورت

*** 

 واحلياة كذكل تنظر وتدل عىل الركن الامياين )الاميان ابملالركة( وتثبته رمزًا.

لنفاس هتم مه اكةر انتشاراً وتاكثرًا، ومه اذلين يتتابعون  اذ ما دامت احلياة يه آ مه نتيجة  للكون، وان ذوي احلياة

ثر قافةل، فتعّمر هبم وتبهتج. وما دامت الكرة ال رضية يه حمط هذا الس يل من  اىل دار ضيافة الارض قافةل ا 

ذوي احلياة، فمتل  وختىل حبمكة التجديد والتاكثر ابس مترار، وخُيلق يف آ خس الاش ياء والعفوانت ذوو حياة 

ارة، ح ى اصبحت الكرة ال رضية معرضًا عامًا لالحياء.. وما دام خُيلق بكةرة هائةل عىل ال رض آ صف  باز 

خالصة لرتحش احلياة وهو الشعور والعقل والروح اللطيفة ذات اجلوهر الثابت، فك ن ال رض حتيا وتتجمل 

ليت يه اكةر لطافة واكةر نورًا ابحلياة والعقل والشعور والارواح.. فال ميكن ان تكون الاجرام الساموية ا

وآ عظم آ مهية من الارض اامدة بال حياة وبال شعور. فاذلين س يعّمرون الساموات اذن يعمروهنا ويهبجون 

الشموس والنجوم، وهيبون لها احليوية، وميثلون نتيجة خلق الساموات ومثرهتا، واذلين س يترشفون ابخلطاابت 
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ساكن السموات وآ هالهيا املتالمئني معها حيث يوادون هناك برّس  الس بحانية، مه ذوو شعور وذوو حياة من

 احلياة، ومه املالركة.

*** 

 ويثبته رمزًا. "الاميان ابلرسل"وكذكل ينظر رس احلياة وماهيهتا ويتواه اىل 

وم نعم! ما دام الكون قد ُخلق ل ال احليـاة، وان احليــاة هــي اعظـم جتل وامكل نقش وآ مجل صنعة للحي القي

جـّل االهل، وما دامت حياته الســرمدية اخلـادلة تظهر وتكشف عن نفسها ابرسال الرســل وانـزال الكتب. 

ملا ُعرفت تكل احلياة الاملية، فكام ان تلكم الفرد يبني حيويته وحياته  "كتب"ول  "رسل"ِاذ لو مل تكن هناك 

 م، يبـيـنون ويدلون عىلكذكل الانبياء والرسل علهيم السالم والكتب املزنةل علهي
#119 

 ان فالبد .الكون س تار وراء احملجوب الايب وراء من وخطاابته بلكامته ويهني  يأ مر اذلي احلي املتلكم ذكل

 آ ن وجوده،كام وجوب وعىل وتعاىل س بحانه "الاميل احلي" عىل قاطعة دلةل تدل الكون يف اليت احلياة

 مثل الاميان اراكن من معها وعالقات ارتباطات مالها اىل وتتواه نظرت  وجتلياهتا كذكل الاملية احلياة شعاعات

 يصح اذ ."القرآ ين الويح" و "احملمدية الرساةل" س امي ول رمزًا، وتثبهتام (الكتب انزال) و (الرسل ارسال)

 .وعقلها احلياة روح مبثابة اهنام حيث احلياة، ثبوت كقطعية قاطعان اثبتان اهنام :القول

ان احلياة يه خالصة مرتحشة من هذا الكون، والشعور واحلس مرتحشان من احلياة، فهام خالصهتا، نعم، كام 

والعقل مرتحش من الشعور واحلس، فهو خالصة الشعور، والروح يه اجلوهر اخلالص الصايف للحياة، فهيي 

حلياة ومن روح الكون، فهيي مرتحشة من ا - املادية واملعنوية - ذاهتا الثابتة املس تقةل. كذكل احلياة احملمدية

خالصة خالصهتا والرساةل احملمدية مرتحشة من حّس الكون وشعورِه وعقهِل، فهيي اصف  خالصته، بل ان 

بشهادة آ اثرها حياة حلياة الكون، والرساةل احملمدية شعور  - املادية  واملعنوية - حياة محمد صىل هللا عليه وسمل  

رآ ين بشهادة حقائقه احليوية روح حلياة الكون وعقل لشعوره.. آ ال ... لشعور الكون ونور هل. والويح الق

 آ ال... آ ال.

فاذا ما فارق نور الرساةل احملمدية الكون وغادره، مات الكون وتوفيت الاكئنات، واذا ما غاب القرآ ن وفارق 

ت ابادى الكون، جّن جنونه وفقدت الكرة ال رضية صواهبا، وملزل عقلها، وظلت بال شعور، وآ صطدم

 س يارات الفـضاء، وقامت القيامة.

واحلـيـاة كـذكل، تنظر اىل الركـن الامياين "الـقـدر" وتدل عليــه وتثبـته رمــزًا؛ اذ ما دامت احلياة ضياًء لعامل 
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الشهادة وقد اس تولت عليه وآ ااطت به، ويه نتيجة الوجود وغايته، واوسع مرآ ة  لتجليات خالق الكون، وآ مت 

فالبد آ ن رس احلياة  - اذا اام التشبيه - ذج للفعالية الرابنية، ح ى ك هنا مبثابة نوع من خطهتا ومهنجهافهرس ومنو 

يف نظام  - وهو مبعىن املايض واملس تقبل، آ ي اخمللوقات املاضية والقابةل - يقتيض ان يكون عامل الايب آ يضاً 

مـتـثـال ال وامر الـتـكوينـية، آ ي كــأ نه يف حـياة معنوية. وانتظام وان يكون معلوماً ومشــهوداً ومتـعيناً ومهتيأ ً ل  

 َمثَلُها مكثل تكل
#120 

 اكلشجرة احلياة من نوع   مبزااي تمتزي اليت منهتاها، يف اليت والامثار والنوى وآ صولها، للشجرة الاصلية البذرة

 .الشجرة حياة قوانني من آ دق حياتية قوانني البذور تكل حتمل قد بل .نفسها

فكام آ ن البذور وال صول اليت خلفها اخلريف املايض، وس يخلفها هذا الربيع حتمل نور احلياة وتسري وفق قوانني 

حياتية، مثل ما حيمهل هذا الربيع من حياة، كذكل جشرة الاكئنات، ولكُّ غصن  منه ولكُّ فرع ، هل ماضيه 

ملاضية، وللّك نوع  وللّك جزء منه وجوٌد ومس تقبهل، وهل سلسةل مؤلفة من الاطوار والاوضاع، القابةل وا

لهيي، مشالًك بذكل سلسةَل وجود  علمي. والوجود العلمي هذا، الشبيه  متعدد بأ طوار خمتلفة يف العمل ال 

ابلوجود اخلاريج هو مظهٌر لتجل  معنوي للحياة العامة، حيث تؤخذ املقدرات احلياتية من تكل الالواح 

 ظمي.القدرية احلية ذات املازى الع

ابلرواح اليت يه عني احلياة، ومادهتا، وجوهرها  - وهو نوع من عامل الايب - نعم، ان امتالء عامل الارواح

متجلّية فهيام احلياة..  - وهام نوعان من عامل الايب وقسم اثن منه - وذواهتا، يس تلزم ان يكون املايض واملس تقبل

لهيي  ل وضاع ذات معان  لطيفة لشئ ما ونتاجَئه وكذا فان الانتظام التام والتناسق الاكمل يف ال وجود العلمي ال 

 واطواَره احليوية ليبنّي ان هل اهلية لنوع من احلياة املعنوية.

نعم، ان مثل هذا التجيل، جتيل احلياة اذلي هو  ضياء مشس احلياة الاملية لن ينحرص يف عامل الشهادة هذا 

هذا الوجود اخلاريج، بل لبد آ ن للك عامل من العوامل مظهرًا من فقط، ول يف هذا الزمان احلارض، ول يف 

مظاهر جتيل ذكل الضياء حسب قابليته. فالكوُن اذن جبميع عوامله، يّح ومشع مضئ بذكل التجيل، ِواّل 

خراًب  جنامة هائةل خميفة حتت هذه ادلنيا املؤقتة الظاهرة، وعاملاً  - كام تراه عني الضالةل - ل صبح لك من العوامل

 مظلامً.

وهكذا يُفهم واٌه من آ واه الاميان ابلقضاء والقدر من رس احلياة ويثبت به ويتضح. آ ي كام تظهر حيوية عامل 

الشهادة واملوجودات احلارضة ابنتظاهما وبنتاجئها، كذكل اخمللوقات املاضية وال تية اليت تعّد من عامل الايب لها 
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وت علمي ذو روح حبيث يظهر ابمس املقدرات اثر تكل احلياة املعنوية وجود معنوي، ذو حياة معىن، ولها ثب

 بوساطة لوح القضاء والقدر.
#121 

 الثالثة القطعة

 من اذليل

 سؤال يرد مبناس بة مبحث احلرش:

اعَِة اِ (16)يس:ان ما ورد يف القرآ ن الكرمي مرارًا )ِاْن اَكنَْت ِاّل َصْيَحًة َواِاَدًة ( لَّ لَكَْمِح ، )َوَمأ  َاْمُر السَّ

يـبني لنا ان احلرش الاعظم س يظهر جفأ ة اىل الوجود، يف آ ن وااد بال ممان. ولكن العقول  (99)النحل:الَْبرَصِ (

 الضيقة تطلب امثةل واقعية مشهودة يك تقبل وتذعن لهذا احلدث اخلارق ادًا واملسأ ةل اليت ل مثيل لها.

حياُء الاجساد، وانشاء الاجساد اجلواب: ان يف احلرش ثالث مسائل يه: عودُة  الارواح اىل الاجساد، وا 

 وبناؤها.

 املسأ ةل ال وىل: ويه جمئ الارواح وعودهتا اىل اجسادها ومثاهل هو:

 اجامتع اجلنود املنترشين يف فرتة الاسرتااة واملتفرقني يف ش  ى اجلهات عىل الصوت املدوي للبوق العسكري.

ل عليه السالم، ليس قارصاً عن البوق العسكري كام آ ن طاعة الارواح نعم، ان الصور اذلي هو بوق ارسافي

عندما مسعت نداء ) َالَْسُت  (291)الاعرا :اليت يه يف هجة ال بد وعامل اذلرات واليت آ اابت بـ) قَالُوا:بىَل( 

راد اجليش املقبل من اعامق الامل ونظاهما يفوق بالشك آ ضعا  اضعا  ما عند آ ف (291)الاعرا : ِبَرِبمُك (

املنظم. وقد اثبتت"اللكمة الثالثون" برباهني داماة ان الارواح ليست وادها ايش س بحاين بل مجيع 

 اذلرات ايضًا جنوده املتأ هبون للنفري العام.

 املسأ ةل الثانية: ويه ا حياء الاجساد. ومثاهُل هو:

مدينة عظمية، من مركز وااد يف حلظة مثلام ميكن ِاانرة مئات ال ل  من املصابيح الكهرابئية ليةل همراان 

واادة، ك هنا بال ممان. كذكل ميكن اانرة مئات املاليني من مصابيح ال حياء وبعهثا عىل سطح الارض من 
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ضاءة يف دار ضيافته،  مركز وااد. مفا دامت الكهرابء ويه خملوقة من خملوقات هللا س بحانه وتعاىل وخادمة ا 

لقيام بأ عاملها حسب ما تتلقاه من تعلاميت وتبلياات ونظام من خالقها، فالبد لها هذه اخلصائص والقدرة عىل ا

لهية اليت ميثلها آ ل  اخلدم املنّوِرين  ان احلرش الاعظم س يحدث لكمح البرص مضن القوانني املنظمة ال 

 اكلكهرابء.
#122 
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 :هو ومثاهل فوراً  الاجساد انشاء ويه :الثالثة املسأ ةل

الاوراق اليت يزيد عددها آ لف مرة عىل مجموع البرشية، دفعة واادة يف غضون بضعة انشاء مجيع الاجشار و

اايم يف الربيع، وبشلك اكمل، وابلهيئة نفسها اليت اكنت علهيا يف الربيع السابق.. وكذكل اجياد مجيع آ مهار 

ُبذيرات والنوى والبذور الاجشار ومثارها واوراقها برسعة خاطفة، كام اكنت يف الربيع املايض.. وكذكل تنبّه ال 

ويه ل حتىص ول تعد واليت يه منشأ  ذكل الربيع يف آ ن وااد معاً وانكشافها واحياؤها.. وكذكل نشور اجلثث 

.. وكذكل احياء افراد انواع  املنتصبة والهيالك العظمية لالجشار، وامتثالها فورًا ل مر "البعث بعد املوت"

 حرص لها مبنهتي  ادلقة والتقان.. وكذكل حرش آ  م احلرشات ول س امي احليواانت ادلقيقة وطوائفها اليت ل

اذلابب )املاثل امام اعيننا واذلي يذكران ابلوضوء والنظافة لقيامه بتنظيف يديه وعيونه وجناحيه ابس مترار 

ومالطفته وجوهنا( اذلي يفوق عدد ما ينرش منه يف س نة واادة عدد بىن آ دم مجيعهم من دلن آ دم عليه 

السالم.. حفرش هذه احلرشة يف لك ربيع مع سارر احلرشات الاخرى واحياؤها يف بضعة اايم، ل يعطي مثاًل 

 واادًا بل آ ل  الامثةل عىل انشاء الاجساد البرشية فورًا يوم القيامة.

نيا صار بشئ فان اجياد الاش ياء يف ادل وادلار ال خرة يه دار "القدرة" نعم، ملا اكنت ادلنيا يه دار "احلمكة"

من التدرجي ومع الزمن. مبقتىض احلمكة الرابنية ومبوجب اغلب الاسامء احلس ىن امثال "احلكمي، املرتّب، املدبر، 

فال اااة اىل املادة واملدة  تتظاهران اكةر من "احلمكة" و "الرمحة" املريب". اما يف الاخرة فان "القدرة"

ّل والزمن ول اىل الانتظار. فالش ياء تنشأ  ه  اعَِة ا  ناك نشأ ة آ نية. وما يشري اليه القرآ ن الكرمي بـ  )َوَمأ  َاْمُر السَّ

، هو ان ما ينشأ  هنا من الاش ياء يف يوم وااد ويف س نة واادة ينشأ  (99)النحل:لَكَْمِح الَبرَصِ َاْو ُهَو َاْقَرُب( 

 يف حملة واادة لكمح البرص يف ال خرة.

 آ مر قطعي كقطعية جمئ الربيع املقبل وحمتيته، فانعم النظر  يف "اللكمة واذا كنت ترغب ان تفهم ان جمئ احلرش

 و "اللكمة التاسعة والعرشين". وان مل تصدق به مكجئ هذا الربيع، فكل ان حتاسبين حسااًب عسريًا. العارشة"

 املسأ ةل الرابعة: ويه موت ادلنيا وقيام الساعة، ومثاهل:

أ مر رابين بكرتنا الارضية اليت يه دار ضيافتنا، دلّمر مأ واان ومسكنناانه لو اصطدم كوكب س يار او مذنّب ب  

 كام يُدّمر يف دقيقة واادة قرص بيُن يف عرش س نوات.  - آ ي الارض -
#123 

 الرابعة القطعة
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 من اذليل

ة  وَ  َل َمرَّ ى َانَْشَاَهأ  َاوَّ يهْيَا اذلَّ ىِي الِْعَظاَم َويِهَ َرممٌي_ قُل حُيْ ّ َخلْق  عَلمٌي()قَاَل َمْن حُيْ  (96ــ 91)يس:ُهَو ِبلُكِ

 لقد ااء يف املثال الثالث يف احلقيقة التاسعة لللكمة العارشة، آ نه:

اذا قال كل اادمه ان خشصاً عظاميً يف الوقت اذلي ينشئ امام انظاران ايشاً خضامً يف يوم وااد ميكنه ان جيمع 

ن بوق، وجيعلهم ينضوون حتت نظام الفرقة، وقلَت: ل، ل فرقة اكمةل من اجلنود املتفرقني لالسرتااة بنفخ م

آ صدق ذكل، آ ل يكون جوابك واناكرك جنواًن وبالهة؟ كذكل، فان اذلي آ واد اجساد احليواانت اكفة، 

وذوي احلياة اكفة من العدم، تكل الاجساد اليت يه اكلفرق العسكرية للاكئنات الشبهية ابجليش الضخم ونّظم 

، وهو اذلي خيلق يف "كن فيكون"ا ووضعها يف موضعها الالئق، بنظام اكمل ومزيان حكمي بأ مر ذراهتا ولطائفه

لك قرن بل يف لك ربيع، مئأ ت ال ل  من انواع ذوي احلياة وطوائفها الشبهية ابجليش.. فهل ميكن ان يُسأ ل 

ساس والاجزاء هذا القدير وهذا العلمي كيف س يجمع بصيحة واادة من بوق ارسافيل مجيع اذلرات الا

الاصلية من اجلنود املتعارفني حتت لواء فرقة اجلسد ونظاهما؟! وهل ميكن ان يُستبعد هذا منه؟ آ َو ليس 

 استبعاده بالهة وجنواًن؟

وكذكل فان القرآ ن الكرمي قد يذكر من افعال هللا ادلنيوية العجيبة والبديعة يك يعّد الاذهان للتصديق وحيرض 

لهية العجيبة اليت س تحدث يف املس تقبل القلوب لالميان ابفعا هل املعجزة يف ال خرة. آ و آ نه يصّور الافعال ال 

 وال خرة بشلك نقنع ونطمنئ اليه مبا نشاهده من نظاررها العديدة. مفثاًل.

. هنا يف قضية احلرش، يثبت )َاَولَْم يََر اِلنْساُن َاانَّ َخلَْقنَاهُ ِمْن نُْطَفة  فَِاَذا ُهَو َخصميٌ ُمبنٌي( اىل آ خر سورة )يس(.

 القرآ ن الكرمي ويسوق الرباهني علهيا، بس بع آ و مثاين صور خمتلفة متنوعة.

انه يقّدم النشأ ة الاوىل اوًل، ويعرضها لالنظار قائاًل: انمك ترون نشأ تمك من النطفة اىل العلقة ومن العلقة اىل 

 املضاة ومن املضاة اىل خلق الانسان، فكيف
#124 

ذنا تنكرون َجرِ  ِمنَ  لمك َجَعلَ  َاذّلى) بـ يشري م ..منه؟ آ هون بل هذا مثل يه اليت الاخرى النشأ ة   الشَّ

 الانسان، عىل س بحانه احلق انعمه اذلي والانعام الاحسان وذكل ال لء تكل اىل (80:يس)( اَنراً  اَلْخـرَضِ 

التدخلو  ولعبثًا، سدى يرتكمك لن النعم، هذه مثل عليمك ينعم فاذلي  : رمزاً  يقول انه م ..قيام دون وتناموا القرب 

 ول للحياة  ابحلطب الشبهية العظام اكتساب تستبعدون فكيف امليتة، الاجشار واخرضار احياء ترون انمك

 مثرة وهو واماتته الانسان ِاحياء عن والارض الساموات خلق َمن يعجز ان ميكن هل م ..علهيا؟ تقيسون

 تظنون فهل !لل خرين؟ ويرتكها مثرهتا هيمل ان ويرعاها الشجرة آ مر يدير ملن ميكن وهل والارض، السموات
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اليت جعنت مجيع اجزاهئا ابحلمكة، وهيمل مثرهتا  ونتيجهتا؟.. وهكذا فان اذلي  "اخللقة جشرة" للعبث يرُتك آ ن

نود املطيعني ل مره س يحييمك يف احلرش هو َمن بيده مقاليد السموات والارض، وختضع هل الاكئنات خضوع اجل 

تسخريًا اكماًل.. وَمن عنده خلق الربيع يسري وهنّي كخلق مهرة واادة، واجياد  فيسخرمه بأ مر"كن فيكون"

مجيع احليواانت سهل عىل قدرته اكجياد ذاببة واادة. فال ولن يُسأ ل للتعجزي صاحب هذه القدرة: )َمْن حُيىْيِ 

(؟ َْ  الِْعَظاَم

ْبَحا ء( م انه بعبارة  )فَس ُ ى ِبَيِدِه َملَُكوُت لُكِ يَشْ يبني انه س بحانه بيده مقاليد لك شئ، وعنده  (13)يس:َن اذلَّ

مفاتيح لك شئ، يقلب الليل والهنار، والش تاء والصيف بلك سهوةل ويرس ك هنا صفحات كتاب، وادلنيا 

يع ادللئل يهوال خرة هام عنده مكزنلني يالق هذا ويفتح ذاك. مفا دام ال مر هكذا فان نتيجة مج   وَالَْيهِ  ) :

 .املقدس ديوانه عند حسابمك ويويف احلرش، اىل ويسوقمك القرب، من حيييمك انه اي (تُْرَجُعونَ 

وهكذا ترى ان هذه ال ايت قد هيأ ت الاذهان، واحرضت القلوب لقبول قضية احلرش، مبا آ ظهرت نظاررها 

 ابفعال يف ادلنيا.

اخروية بشلك حيسس ويشري اىل نظاررها ادلنيوية، لمينع الاناكر والاستبعاد  هذا وقد يذكر القرآ ن ايضاً افعالً 

 مفثاًل:

ِحمي مْحِن الرَّ  ِبْسِم هللا الرَّ

لَت_ َوِاذَ  َرت_ َوِاَذا النُُّجوُم اْنَكـَدَرت_ َوِاَذا الِْجـَبـاُل ُسيـَِّرت_ َوِاَذا الِْعَشاُر ُعّطِ ْمُس ُكِوّ ا الُْوُحوُش )ِاَذا الشَّ

َرت_ َوِاَذاُحرِشَ  ت_ َوِاَذا الِْبَحاُر جُسِ  
#125 

َجت النُُّفوُس  ئِلَت الـَمْوُؤَدةُ  َوِاَذا _ُمِوّ ا _قُِتلَت َذنْب   اِبَىِّ  _س ُ َْ ُحُف  َواِذ مأ ءُ  َوِاَذا _نرُِشَت الصُّ  السَّ

 السورة اخر اىل (ْحـرَضَتاَ  َمأ   نَْفٌس  عَِلَمْت  _ُاْمِلَفت الَْجنَّةُ  َوِاَذا _ُسِعَّرت الَْجحميُ  َوِاَذا _ُكِشَطت

حمي مْحِن الرَّ  ِبْسم هللا الرَّ

َمأ ُء ْانَفَطَرت_ َوِاَذا اْلَكواِكُب ْانََتةَرَت_ َوِاَذا الِبَحاُر فُِجَرت_ َوِاَذا الُْقُبوُر بُْعةِرَت_ عَِلمَ  ْت نَْفٌس َما )ِاَذا السَّ

َرْت( اىل آ خر السورة َمْت َوَاخَّ  قَدَّ

مْحنِ  ِحمي ِبْسِم هللا الرَّ  الرَّ

 َ ت_ َوَالَْقْت َما ِفىهَا َوخَتَلَّت_ َوَاِذن َمأ ُء انَْشقَّت_ َوَاِذنَْت ِلَرهِبَا َوُحقَّت_ َوِاَذا الاْرُض ُمدَّ ْت ِلَرهِبَا )ِاَذا السَّ
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 َوُحقَّْت ( اىل آ خر السورة

عل القلب آ سري دهشة فرتى ان هذه السّور تذكر الانقالابت العظمية والترصفات الرابنية الهائةل ابسلوب جي

هائةل يضيق العقل دوهنا ويبق  يف ارية. ولكن الانسان ما آ ن يرى نظاررها يف اخلريف والربيع ِالّ ويقبلها بلك 

 سهوةل ويرس. وملا اكن تفسري السور الثالث هذه يطول، ذلا س نأ خذ لكمة واادة منوذاًا، مفثاًل:

ْت( تفيد هذه ال ية: ُحُف نرُِشَ س تنرش يف احلرش مجيع اعامل الفرد مكتوبة عىل حصيفة. وحيث ان  )َوِاَذا الصُّ

هذه املسأ ةل جعيبة بذاهتا فال يرى العقل الهيا سبياًل، ِالّ آ ن السورة كام تشري اىل احلرش الربيعي وكام ان للنقاط 

ر، الاخرى نظاررها وآ مثلهتا كذكل نظري نرش الصحف ومثالها واحض ايل. فللك مثر وللك عشب وللك جش

لهية احلس ىن، جفميع  آ عامل وهل آ فعال وهل وظائف وهل عبودية وتسبيحات ابلشلك اذلي تـظهر به الاسامء ال 

هذه الاعامل مندراة مع اترخي حياته يف بذوره ونواه لكها. وس تظهر مجيعها يف ربيع آ خر وماكن آ خر. آ ي انه 

الظاهر، فانه ينرش كذكل حصائف آ عامهل بنرش  كام يذكر بفصااة ابلاة آ عامل آ هماته وآ صوهل ابلصورة والشلك

 الاغصان وتفتح الاوراق والامثار.

ُحُف  نعم، ِان اذلي يفعل هذا آ مام آ عيننا بلك حمكة وحفظ وتدبري وتربية ولطف هو اذلي يقول )َوِاَذا الصُّ

ْت(.  نرُِشَ
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 .فاس تنبط اس تنباط قوة دليك اكنت وان .املنوال هذا عىل الاخرى النقاط قس وهكذا

َرْت( ايضًا. فان لفظ  ْمُس ُكِوّ َرْت "ولال مساعدتك ومعاونتك س نذكر  )ِاَذا الشَّ اذلي يرد يف هذا الالكم  "ُكِوّ

 هو  مبعىن: لُفّْت ومُجعْت، فهو مثال رائع ساطع فوق آ نه يومئ اىل نظريه ومثيهل يف ادلنيا:

ثري والسامء، عن جوهرة الشمس اليت تضئ ادلنيا اوًل: ان هللا س بحانه وتعاىل قد رفع س تارر العدم وال

اكملصباح، فأ خرهجا من خزينة رمحته واظهرها اىل ادلنيا. وس يلّف تكل اجلوهرة بأ غلفهتا عندما تنهتيي هذه ادلنيا 

 وتنسد آ بواهبا.

لليل اثنيًا: ان الشمس موظفة ومأ مورة بنرش غاللت الضوء يف الاحسار ولفّها يف ال مايس، وهكذا يتناوب ا

نقااب ل خذها  - اىل اد  ما - والهنار عل هامة الارض، ويه جتمع متاعها مقلةل من تعاملها، آ و قد يكون القمر

وعطاهئا ذكل. آ ي كام ان هذه املوظفة جتمع متاعها وتطوي دفاتر اعاملها هبذه الاس باب فالبد من آ ن يأ يت يوم 

هناك سبب لالعفاء والعزل. ولعّل توسع ما يشاهده تعف  من هماهما، وتفصل من وظيفهتا، ح ى ان مل يكن 

 الفلكيون عىل وهجها من البقعتني الصاريتني ال ن اللتني تتوسعان وتتضخامن رويداً رويدًا، تسرتجع الشمس

لهيي من الضوء، فتلف به نفسها. فيقول  - هبذا التوسع - وبأ مر رابين ما لّفته ونرشته عىل رآ س الارض ابذن ا 

 هنا انهتت هممتك مع الارض، فهّيا اىل هجمن لتحريق اذلين عبدوك وآ هانوا موظفة مسخرة مثكل رّب العزة: اىل
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 وحقروها مهتمني ِاايها ابخليانة وعدم الوفاء.

َرْت( عىل وهجها املبقع. ْمُس ُكِوّ  هبذا تقرآ  الشمُس الامَر الرابين  )ِاَذا الشَّ
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 اخلامسة القطعة

 من اذليل

بعة وعرشين آ لفًا من املصطفني الاخيار ومه الانبياء واملرسلون ان اخبار مائة وار 
2

 - علهيم الصالة والسالم

اخباراً ابلجامع والتواتر مستندين اىل الشهود عند بعضهم واىل حق اليقني عند آ خرين،  - كام نص عليه احلديث

الق س بحانه وتعاىل س يأ يت ابدلار عن وجود ادلار ال خرة، واعالهنم ابلجامع ان الناس سيساقون الهيا، وان اخل

 ال خرة بال ريب، مثلام وعد بذكل وعدًا قاطعًا.

وان تصديق مائة واربعة وعرشين مليواًن من ال ولياء كشفًا وشهوداً ما آ خرب به هؤلء ال نبياء  علهيم السالم، 

 وشهادهتم عىل وجود ال خرة بعمل اليقني دليل قاطع واّي دليل عىل وجود ال خرة..

وكذا، فان جتلّيات مجيع ال سامء احلس ىن خلالق الكون املتجلّية يف ارااء العامل لكه، تقتيض ابلبداهة وجود عامل 

 آ خر خادل، وتدل دلةل واحضة عىل وجود ال خرة.

لهية وحمكهتا املطلقة، اليت ل ارسا  فهيا ول عبث، واليت حتيي جنارز ال جشار املّيتة وهيالكها  وكذا القدرة ال 

 "كن فيكون"املنتصبة، حتيهيا ويه ل تعد ول حتىص عىل سطح ال رض يف لك ربيع، ويف لك س نة، بأ مر 

فتحرش ثالمئائة آ لف نوع من طوائف النبااتت وآ  م احليواانت وتنرشها،  "البعث بعد املوت"وجتعلها عالمة عىل 

 رة.مظهرًة بذكل مئات الالو  من مناذج احلرش والنشور ودلئل وجود ال خ

وكذا الرمحة الواسعة اليت تدمي حياة مجيع ذوي ال رواح احملتااة اىل الرمق، وتعيّشها بكامل الرآ فة عيشة خارقة 

للااية. والعناية ادلامئة اليت تظهر انواع الزينة واحملاسن مبا ل يُعّد ول حيىص، يف فرتة قصرية اداً يف لك ربيع. 

 هة.ل شك آ هنام تس تلزمان وجود ال خرة بدا

--- 
قال ابو ذر )قلت: اي رسول هللا مك وفاء عدة الانبياء؟ قال "مائة الف واربعة وعرشون الفًا، الرسل من ذكل ثالمثائة   1

 ( ــ املرتمج .2939ومخسة عرش جامً غفريًا( رواه الامام امحد.)مشاكة املصابيح ت 
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 الانسان هذا فطرة يف لها انفصام ل غرماً  ارومةامل الرسمدية وآ مال ال بدية اىل والشوق البقاء، عشق وكذا،

 لكه، الكون موجودات مع صةل آ وثق وهو الكون، خالق اىل خملوق وآ حب الكون، لهذا مثرة آ مكل هو اذلي

 السعادة ودار ال خرة عامل وجود واىل الفاين، العامل هذا بعد ابق   عامل وجود اىل ابلبداهة يشري انه شك ل
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 .ال بدية

وجود ال خرة مبثل بداهة وجود ادلنيا. - اىل اّد يس تلزم القبول - ذه ادللئل تثبت بقطعية اتمةجفميع ه
2

مفا دام 

وهذا ادلرس رصني ومتني اىل هذه ادلراة، ويف ذكل الاميان  "ال ميان ابل خرة"آ مه درس يلقننا القرآ ن ااّيه هو 

يخوخة يف خشص وااد لكفاها ذكل النور، نور ابهر ورااء شديد وسلوان عظمي ما لو اجمتعت مائة الف ش  

 وذكل الرااء، ذكل السلوان النابع من هذا الاميان؛ ذلا علينا حنن الش يوخ ان نفرح بش يخوختنا ونبهتج قائلني:

 ."امحلد هلل عىل كامل الاميان"

--- 
خبار "الامر الثبويت" ومدى الصعوبة والاشاكل يف )نفي واناكر( ذكل  1  ، يظهر يف املثال الايت:ان مدى السهوةل يف ا 

ـ اديقة خارقة اداً مثارها كعلب احلليب، وآ نكر عليه ال خر قوهل هذا قائاًل:  ـ عىل سطح الارض  اذا قال اادمه: ان هناك 

ل، ل تواد مثل هذه احلديقة. فالول يس تطيع ـ بلك سهوةل ـ ان يثبت دعواه. مبجرد اراءة ماكن تكل احلديقة او بعض 

الثاين )اي املنكر( فعليه ان يرى ويُري مجيع احناء الكرة الارضية ل ال ان يثبت نفيه، وهو عدم وجود مثل مثارها. آ ما 

هذه احلديقة. وهكذا الامر يف اذلين خيربون عن اجلنة، فاهنم يُظهرون مئات ال ل  من ترشــحاهتا، ويبيّنون  مثارها 

بات دعوامه، بيامن املنكرون لوجودها، ل يسعهم اثبات دعوامه الّ بعد وااثرها، علـامً ان شاهدين صادقني مهنم اكفيان لث 

مشاهدة الكون غري احملدود، والزمن غري احملدود، مع سرب غورها ابلبحث والتفتيش، وعند عدم رؤيهتم لها، ميكهنم اثبات 

 دعوامه!

 ل خرة وما اشد رصانته!. ــ املؤلف.فيا من بلغ به الكرب عتيًا واي اهيا الاخوة! اعلموا ما آ عظم قوة الاميان اب

#129 
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 عرشة احلادية اللكمة

 بسم هللا الرمحن الرحمي

)والشمِس وحُضاها_ والقمِر اذا تالها_ والهناِر اذا ااّلها_ والّيل اذا يَْاَشاها_ والساِمء وَما بناها_ 

اها..(  (9ـ2)الشمس:والارِض وما َطحاها_ ونفس  وما سوَّ  

ت آ ن تفهم شيئًا من ارسار حمكة العامل وطلسمه، ولاز خلق الانسان، ورموم حقيقة اهيا ال خ ! ان شئ

 الصالة، فتأ مل معي يف هذه احلاكية المتثيلية القصرية.

اكن يف ممان ما سلطان هل ثروات طائةل وخزارن هائةل حتوي مجيع آ نواع اجلواهر وال ملاس والزمرد، مع كنوم 

ب عمل  واسع ادًا، واااطة اتمة، واطالع شامل عىل العلوم البديعة اليت خفية اخرى جعيبة ادًا. واكن صاح
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 لحتد، مع همارات فائقة وبدائع الصنعة.

وحيث ان لك ذي جامل وكامل  حيب آ ن يشهَد ويُشاِهد جامهَل وكامهَل، كذكل هذا السلطان العظمي، آ راد آ ن 

ر رعيته اىل آ هبة سلطنته، وعظمة ثروته ويُظهِر هلم يفتح معرضاً هائالً لعرض مصنوعاته ادلقيقة يك يُلفت آ نظا

 من خوارق صنعته ادلقيقة وجعائب معرفته وغرارهبا، ليشاِهد جامهَل وكامهَل املعنويني عىل وهجني:

 الاول: آ ن يرى ابذلات معروضاته بنظره البصري الثاقب ادلقيق.

 والثاين: ان يراها بنظر غريه.

طان بتشييد قرص خفم شامخ ادًا، وقّسمه بشلك ابرع اىل منامل ودوارر ول ال هذه احلمكة بدآ  هذا السل

مزيّنًا لكَّ قسم  مبرصعات خزائنه املتنوعة، ومّجهل مبا معلت يداه من آ لطف آ اثر ابداعه وآ مجلها، ونّظمه ونسقه 

نه ابل اثر املعجزة خلوارق علمه.  بأ دق دقائق فنون علمه وحمكته، جفهزه وحس ّ
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 المثينة، ِنَعمه وآ فضل الذليذة، آ طعمته آ نواع مجيع تضم هبيجة فاخرة موائد القرص يف آ قام ومكهل، هآ ت آ ن وبعد

 وكرماً  وابداعاً  خساءاً  مبيناً  عامة، فاخرة ضيافة بذكل فأ عدّ  املوائد، من ويوافقها هبا يليق ما طائفة للك خمصصاً 

 وآ اثرها، ادلقيقة الصنعة لطائف من مبئات امتل ت قد املوائد تكل من مائدة لك ك ن ح ى مثيل، هل يشهد مل

 .حتىص ل غالية ِنعم   من علهيا َمدّ  مبا

م دعا آ هايل آ قطار مملكته ورعاايه، للمشاهدة والتزنه والضيافة، وعمّل كبري ُرُسل القرص املكّرمني ما يف هذا 

، خمصصاً اايه معلامً رائداً واس تاذاً ابرعًا القرص العظمي من حمك  رائعة،  وما يف جوانبه ومش متالته من معان دقيقة

عىل رعيته، ليعمّل الناس عظمة ابين القرص وصانع ما فيه من نقوش بديعة مومونة ، ومعّرفاً للك ادلاخلني رموَمه 

وما تعنيه هذه املرصعات املنتظمة والاشارات ادلقيقة اليت فيه، ومدى دللهتا عىل عظمة صاحب القرص 

وهمارته ادلقيقة. مبينًا هلم آ يضًا تعلاميت مراس مي الترشيفات مبا يف ذكل آ داب ادلخول والتجول، وكامهل الفائق 

ّل من وراء جحاب.  وآ صول السري وفق ما يريض السلطان اذلي ل يُرى ا 

واكن هذا املعمل اخلبري يتوسط تالمذته يف آ وسع داررة من دوارر القرص الضخم واكن مساعدوه منترشين يف 

 ن ادلوارر الاخرى للقرص.لك  م

 بدآ  املعمل هذا ابلقاء توجهياته اىل املشاهدين اكفة قائاًل:

اهيا الناس ان س يدان مليك هذا القرص الواسع البديع، يريد ببنائه هذا وابظهار ما ترونه آ مام اعينمك من "

 مظاهر، آ ن يعّر  نفسه اليمك، فاعرفوه واسعوا حلسن معرفته.

يينات امجلالية، آ ن حيبب نفسه اليمك، حفببوا آ نفسمك اليه، ابس تحسانمك آ عامهل وتقديرمك وانه يريد هبذه الزت 
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 لصنعته.

وآ نه يتودد اليمك ويريمك حمبته مبا يس باه عليمك من آ لئه ونعمه وآ فضاهل فأ حبوه حبسن اصاارمك ل وامره وبطاعتمك 

 اايه.

 لنعم فعّظموه آ نمت ابلشكر.وانه يظهر لمك شفقته ورمحته هبذا الاكرام والاغداق من ا

وانه يريد آ ن يظهر لمك جامهل املعنوي بأ اثر كامهل يف هذه املصنوعات امجليةل الاكمةل فأ ظهروا آ نمت شوقمك ولهفتمك 

 للقائه ورؤيته، ونيل رضاه.
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 وخاته اخلاص، شعاره من ترون مبا والاس تقالل، ابحلامكية املتفرد السلطان آ نه تعرفوا آ ن منمك يريد وانه

 آ ن فعليمك .قدرته يد من صدر به، وخاص هل، شئ فلك ..املصنوعات مجيع عىل لتقدل اليت وطرته اخملصص،

لّ  اامك ول سلطان ل ان جيدًا، تدركوا  ."..مثيل ول هل نظري ل اذلي ال اد الوااد السلطان فهو.هو ا 

مثال هذا الالكم اذلي يناسب مقام السلطان اكن هذا املعمل الكبري خياطب ادلاخلني للقرص واملتفراني، اب

 وعظمته واحسانه.

 م انقسم ادلاخلون اىل فريقني:

 الفريق الاول:

ومه ذوو العقول النرية، والقلوب الصافية املطمئنة، املدركون قدر آ نفسهم، حفيامث يتجولون ـــ يف آ فاق هذا 

آ ن يف هذا شأ اًن عظاميً !! ولبد آ ن وراءه غاية ويرسحون بنظرمه  اىل جعائبه يقولون: لبد  - القرص العظمي

 سامية!.. فعِلموا آ ن ليس هناك عبث، وليس هو بلعب، ول بلهو صبياين.. ومن اريهتم بدآ وا يقولون:

 اي تُرى آ ين يمكن ال لاز القرص، وما احلمكة يف ما شاهدانه ونشاهده؟!

صوت خطبة الاس تاذ العار  وبياانته الرائعة، فعرفوا وبيامن مه يتأ ملون ويتحاورون يف الامر، اذا هبم يسمعون 

 ان دليه مفاتيح مجيع الارسار وال مجيع الالاام، فأ قبلوا اليه مرسعني:

السالم عليمك آ هيا الاس تاذ.. ان مثل هذا القرص الباذخ ينباي آ ن يكون هل عّريفاً صادقاً مدققاً اميناً مثكل،   -

 ان العظمي.فالرااء آ ن تعلّمنا مما علّمك س يدُ 

فذكَّرمه الاس تاذ خبطبته املذكورة آ نفًا، فاس متعوا اليه خاشعني، وتقبّلوا الكمه بلك رىض واطمئنان، فامنوا آ ميّا 

غنمية، اذ معلوا مضن مرضاة سلطاهنم، فريض عهنم السلطان مبا آ بدوا من رىض ورسور ل وامره. فدعامه اىل 

ة دامئة، مبا يليق ابملاكل اجلواد الكرمي، وتالمئ هؤلء الضيو  قرص آ عظم وآ رىق لياكد يوصف، وآ كرهمم بسعاد

 الكرام املتأ دبني، وحرّي هبؤلء املطيعني املنقادين لالوامر.

104



 آ ما الفريق ال خر:

ومه اذلين قد فسدت عقوهلم، وانطفأ ت اذوة قلوهبم، مفا آ ن دخلوا القرص، ح ى غلبْت علهيم شهواهُتم، فمل 

ل مل  ا تش هتيه آ نفُسهم من الاطعمةيعودوا يلتفتون ا 
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 ذكل من الصادرة الارشادات تكل مجيع عن آ ذاهنم ساّدين احملاسن، تكل مجيع عن آ بصارمه صارفني الذليذة،

 الافةل علهيم فأ طبقت اكحليواانت، وهنم، برشاهة املأ كولت عىل فأ قبلوا ..تالميذه وتوجهيات العظمي، املعمل

 الضيو  فامجعوا به هلم يؤذن مل ما رشب يف آ فرطوا ما لكةرة آ نفسهم فقدوا ح ى الُسكُر، وغش هيم والنوم

 وساقومه جنوده آ خذمه ذلا وانظمته، املعظم السلطان قوانني مع الادب فأ ساءوا .وعربدهتم جبنوهنم ال خرين

 .اخلُلق سوء من معلوا ما عىل وفاقاً  جزاءً  احلق، عقاهبم لينالوا رهيب جسن اىل

عي اىل هذه احلاكية؛ لبد انك قد فهمت ان ذكل السلطان قد بىن هذا القرص الشامخ ل ال فيا من ينصت م

 تكل املقاصد املذكورة، حفصول تكل املقاصد يتوقف عىل آ مرين:

 اادهام:

وجود ذكل املعمل الاس تاذ اذلي شاهدانه ومسعنا خطابه، اذ لوله ذلهبت تكل املقاصد هباءاً منثورًا، اكلكتاب 

 ذلي ل يُفهم معناه، ول يبينه اس تاذ، فيظل جمرد آ وراق ل معىن لها!..املهبم ا

 اثنهيام:

صااء الناس اىل الكم ذكل املعمل، وتقبّلهم هل.  ا 

مبعىن ان وجود الاس تاذ مدعاة لوجود القرص. واس امتع الناس اليه سبب لبقاء القرص، ذلا يصح القول: مل يكن 

 هذا الاس تاذ. وكذا يصح القول: حيامن يصبح الناس ل يصاون اليه ول السلطان العظمي ليبين هذا القرص لول

 يلقون ابًل اىل الكمه، فس ياري السلطان هذا القرص ويبدهل.

 اىل هنا انهتت القصة اي صديقي. فان كنت قد فهمت رس احلاكية، فانظر من خاللها اىل واه احلقيقة:

لئة ابلنجوم املتبسمة، واملفروش هبذه الارض املزيّنة ان ذكل القرص هو هذا العامل، املسقف هبذه الس امء املتل 

 من الرشق اىل الارب  ابلمهار املتجددة لك يوم.

وذكل السلطان العظمي، هو هللا تعاىل سلطان ال مل والابد املكل القدوس ذو اجلالل والاكرام اذلي )تس بّح 

 هل السمواُت الس بُع والارُض وَمن فهين..( حيث
#133 

 م اايم س تة يف وال رض السمواِت  خلَق  اذلي) القدير وهو (41 :النور) (وتسبيَحه صالتَه عمل قد لكٌ ) آ ن
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 :الاعرا ) (بأ مره مسّخرات والنجوم والقمر والشمس حثيثاً  يَطلبه الهنارَ  الليلَ  يُايش العرش عىل اس توى

54). 

زينت لك مهنا وانتظمت مبا يالمئها من خملوقات.. آ ما منامل ذكل القرص فهيي مثانية عرش الفاً من العوامل اليت ت

لهية الظاهرة يف عاملنا للك ذي برص وبصرية.. وما  اما الصنائع الاريبة يف ذكل القرص فهيي معجزات القدرة ال 

تراه من الاطعمة الذليذة اليت فيه، يه عالمات الرمحة الالهية من الامثار والفواكه البديعة اليت تشاهد بلك 

مجيع موامس الس نة وخاصة يف الصيف وابل خص يف بساتني )ابرل( وضوح يف
2
. 

 ومطبخ هذا القرص هو سطح الارض وقلهبا اذلي يّتقد انرًا.

 وما رآ يته يف احلاكية من اجلواهر يف تكل الكنوم اخلفية، يه يف الواقع امثةل لتجليات الاسامء احلس ىن املقدسة.

اخمللوقات املزينِّة للعامل ويه نقوش مومونة لقمل القدرة الالهية ادلاةل  وما رآ يناه من النقوش ورمومها، يه هذه

 عىل اسامء القدير ذي اجلالل.

اما ذكل املعمل الاس تاذ فهو س يدان، وس يد الكونني محمد صىل هللا عليه وسمل  ، ومساعدوه مه الانبياء علهيم 

 .السالم. وتالميذه مه الاولياء الصاحلون، والعلامء الاصفياء

 آ ما خدام السلطان العظمي فهم اشارة اىل املالركة علهيم السالم يف هذا العامل.

 وآ ما مجيع من ُدُعوا اىل دار ضيافة ادلنيا فهم اشارة اىل الانس واجلن وما خيدم الانسان من حيواانت وآ نعام.

 آ ما الفريقان:

 اذلي يفرّس آ ايت كتاب الكون. فال ول: مه اهل الاميان اذلين يتتلمذون عىل مائدة  القرآ ن الكرمي

ّل  وال خر: مه اهل الكفر والطايان الصّم البمك الضالون اذلين اتبعوا اهواءمه والش يطان، مفا عرفوا من احلياة ا 

 ظاهرها، فهم اكل نعام بل مه اضل سبياًل.

--- 
1
، وظل فهيا حتت ال قامة 2619قرية انئية يف ولية اس بارطة جنوب غريب تركيا، نفي الهيا الاس تاذ النوريس س نة   

 ــ املرتمج. 2634اجلربية، وآ لّف معظم رسائل النور اىل آ ن س يق اىل حممكة اسيك شهر س نة 

#134 

 اذ احلقيقتني؛ ذي اجلليل والاس تاذ العظمي املعمل اىل انصتوا فقد السعداء؛ الابرار مه اذلين ال ول الفريق آ ما

َّه عّرِ ي العبودية حيث مفن رسول؛ وهو عبد، هو  حمك يف اذاً  فهو اجلالل، اوصا  من به يليق مبا ويوصفه رب

 .العظمي ابلقرآ ن اكفة والانس اجلن اىل ربّه احاكم يبلّغ الرساةل حيث ومن ..الالهية احلرضة دلى آ مته عن ممثل  

امر القرآ ن فهذه امجلاعة السعيدة بعدما اصاوا اىل ذكل الرسول الكرمي صىل هللا عليه وسمل  وانصاعوا ل و 
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وا همامت لطيفة ترتىق مضن مقامات سامية كثرية، تكل يه الصالة، فهرس  احلكمي، اذا هبم يرون آ نفسهم قد قدُّلِ

 انواع العبادات.

نعم! لقد شاهدوا بوضوح تفاصيل فريضة الصالة وارتقوا يف مقاماهتا الرفيعة اليت تشري الهيا اذاكُرها وحراكهُتا 

 يت:املتنوعة، عىل النحو ال  

اوًل: مبشاهدهتم ال اثر الرابنية املبثوثة يف الكون، وادوا انفسهم يف مقام املشاهدين حماسن عظمة الربوبية، 

 مبعامةل غيابية، فأ ّدوا وظيفة التكبري والتسبيح، قائلني: هللا اكرب.

اليت يه الوات اسامئه  اثنيًا: وبظهورمه يف مقام ادلعاة وال دّلء اىل بدائع صنائعه س بحانه وآ اثره الساطعة،

 احلس ىن، آ ّدوا وظيفة التقديس والتحميد بقوهلم: س بحان هللا وامحلد هلل.

اثلثًا: ويف مقام ادراك النعم املدخرة يف خزارن الرمحة الالهية وتذوقها حبواَس ظاهرة وابطنة رشعوا بوظيفة 

 الشكر وامحلد.

تقديرها حق قدرها مبوامين الاهجزة املعنوية املودعة فهيم، رابعًا: ويف مقام معرفة جواهر كنوم الاسامء احلس ىن و 

 بدآ وا بوظيفة التزنيه والثناء.

خامسًا: ويف مقام مطالعة الرسائل الرابنية املسطّرة بقمل قدرته تعاىل عىل حصيفة الَقَدر، ابرشوا بوظيفة التفكر 

 والاجعاب والاس تحسان.

متاع النظر اىل  دقة اللطف يف خلق الاش ياء، ورقة امجلال يف اتقاهنا، دخلوا وظيفة سادسًا: ويف مقام التزنيه اب 

 احملبة والشوق اىل جامل الفاطر اجلليل والصانع امجليل.

 وهكذا.. بعد آ داء هذه الوظائف يف املقامات السابقة، والقيام ابلعبادة الالممة
#135 

 ومعامةل وشهودها احلكمي الصانع معامةل اىل النظر دراة اىل ارتقوا اخمللوقات، مشاهدة دلى  غيابية، مبعامةل

 :آ هنم وذكل حضورية، معامةلً  افعاهل

قابلوا آ وًل تعريَف اخلالق اجلليل نفَسه ذلوي الشعور مبعجزات صنعته، قابلوه مبعرفة  ملؤها الَعجب واحلرية 

 قائلني: س بحانك ما عرفناك حق معرفتك اي معرو  مبعجزات مجيع خملوقاتك.

ايك نعبد واايك نس تعني. م اس تجابوا  لتحّبب ذكل الرمحن بمثرات رمحته س بحانه، مبحبة  وهيام مرددين : ا 

م لَّبوا ترمّح ذكل املنعم احلقيقي بنَِعمه الطيبة واظهار رآ فته علهيم، ابلشكر وامحلد، وبقوهلم: س بحانك ما 

ك املبثوثة يف الكون، وتعلن شكرانك حق شكرك اي مشكوُر بأ لس نة احوال  فصيحة تنطق هبا مجيع احساانت

امحلَد والثناء اعالانُت ِنَعِمك املعّدة يف سوق العامل واملنثورة عىل الارض اكفة. جفميع المثرات املنّضدة لرمحتك 
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الواسعة، ومجيع ال غذية املومونة لنعمك العممية، تويف شكرها بشهادهتا عىل ُجودك وكرمك دلى انظار 

 اخمللوقات.

كربايء جامهل واالهل وكامهل س بحانه يف مرااي املوجودات املتبدةل عىل واه الكون، بقوهلم: هللا  م قابلوا اظهار

اكرب، وركعوا يف جعز ملكّل ابلتعظمي، وَهَووا اىل السجود يف حمبة مفعمة ابذلل والفناء هلل، ويف مغرة ا جعاب 

االل.  وتعظمي وا 

اليت ل تنفد ورمحته اليت وسعت لك شئ، ابدلعاء امللح م ااابوا اظهار ذكل الاين املطلق س بحانه ثروتَه 

 والسؤال اجلاد، ابظهار فقرمه وااجهتم قائلني: اايك نس تعني.

م اس تقبلوا عرَض ذكل اخلالق اجلليل للطائف صنائعه وروائع بدائعه ونرشه لها يف معارَض آ مام انظار ال انم، 

، تبارك هللا، ما امجل خلَق هذا.. شاهدين مس تحس نني لها، ابلجعاب والتقدير الالممني، قائلني: ما شاء هللا

 هاتفني: هلموا ملشاهدة هذه البدائع، يّح عىل الفالح.. اشهدوها وكونوا شهداء علهيا.

لربوبية سلطنته يف الكون لكه، واظهاره  - سلطان الامل والابد - م ااابوا اعالن ذكل السلطان العظمي

 م: مسعنا واطعنا.. فَسمعوا، وانقادوا واطاعوا.وادانيته للوجود اكفة، بقوهل
#136 

 وفقرمه جعزمه، يف الاكمن ضعفهم عن تمنّ  عبودية خبالصة اجلليةل، ُالوهيته العاملني رب ل ظهار اس تجابوا م

 .الصالة يه تكل ..ااااهتم يف املندمج

اهتم يف هذا املسجد الاكرب املسم  وهكذا مبثل هذه الوظائف املتنوعة للعبودية، اّدوا فريضة معرمه وهممة حي

بدار ادلنيا، ح ى اختذوا صورة آ حسن تقومي، واعتلوا مرتبًة تفوق مجيع اخمللوقات قاطبة، اذ آ صبحوا خلفاء 

 آ مناء يف الارض، مبا ُاودع فهيم من الاميان وال مانة..

 السعادة الابدية والنعمي املقمي وبعد انهتاء مدة الامتحان واخلروج من قبضة الاختبار يدعومه رهبم الكرمي اىل

بنعم  ل عني رآ ت ول ُاذن  - وقد اكرهمم - ثواابً ل مياهنم، ويرمقهم ادلخول اىل دار السالم جزاء اسالهمم، ويكرهمم

مسعت ول خطرت عىل قلب برش، اذ املشاهد املش تاق مجلال رسمدي والعاشق اذلي يعكسه اكملرآ ة، لبد 

  الابد.ان يظل ابقيًا ومييض اىل

 هذه يه عقىب تالميذ القرآ ن.. اللّهّم اجعلنا مهنم!.

آ ما الفريق ال خر ومه الفجار والارشار مفا ان دخلوا بسن البلوغ قرص هذا العامل اّل وقابلوا ابلكفر دلئل 

عبثية ورفضوا الوادانية لكها، وابلكفران ال لء اليت تُس بغ علهيم، واهتموا املوجودات لكها ابلتفاهة وحقّروها ابل 

لهية عىل املوجودات لكها، فارتكبوا جرمية كربى يف مدة قصرية، مما اس تحقوا عذااًب خادلاً.  جتليات الاسامء ال 
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ّل ليؤههل ذكل عىل تأ دية  نعم، ان الانسان مل يُوَهب هل رآ س مال العمر، ومل يوَدع فيه آ هجزة انسانية راقية ا 

 الوظائف اجلليةل املذكورة.

 احلاررة واي صديقي املارم ابلهوى!فيا نفيس 

حمصورة يف تلبية متطلبات النفس الامارة ابلسوء ورعايهتا بوسائل احلضارة  "هممة حياتمك"آ حتس بون آ ن 

اش باعًا لشهوة البطن والفرج؟ آ م تظنون آ ن الااية من درج ما ُاودع فيمك من لطائف معنوية رقيقة، وآ لت 

ة، ومشاعر وحواس متجسسة، امنا يه رجمرد اس تعاملها ل ش باع وآ عضاء حساسة، وجوارح وآ هجزة بديع

 اااات سفلية لرغبات النفس ادلنيئة يف هذه احلياة الفانية؟ ااَش والك!!

ن خلق تكل اللطائف واحلواس واملشاعر يف وجودمك وادراهَجا يف فطرتمك امنا يستند اىل آ ساسني اثنني:  بل ا 
#137 

 عليمك آ ي .س بحانه املنعم عليمك آ س باها اليت النعم آ نواع من نوع لك جتاه كرابلش تستشعرون جتعلمك آ ن :الاول

 .وعبادته تعاىل بشكره والقيام هبا الشعور

الثاين: آ ن جتعلمك تعرفون آ قسام جتليات الاسامء احلس ىن اليت تعم الوجود لكه، معرفهتا وتذوقها فرداً فردًا.آ ي 

 فة ذوقية خالصة.عليمك الاميان بتكل الاسامء ومعرفهتا معر 

 وعىل هذين الاساسني تمنو الكاملت الانسانية، وهبام يادو الانسان انسااًن حقًا.

لتعر  ان الانسان خبال  احليوان مل يزّود ابلهجزة لكسب هذه احلياة  - من خالل هذا املثال - فانظر ال ن

 ادلنيا فقط:

ن مقاش معني. فراح اخلادم واشرتاها من آ جود آ نواع آ عط  س يٌد خادَمه عرشين لرية ليشرتي هبا بدةل لنفسه، م

 الامقشة ولبسها. م آ عط  الس يد نفسه خادماً آ خر آ لف لرية ولكن وضع يف جيبه ورقة تعلاميت وآ رسهل للتجارة.

فلك َمن ميكل مسكة من العقل يدرك يقيناً آ ن هذا املبلغ ليس لرشاء بدةل، اذ قد اشرتاها اخلادم الاول بعرشين 

 !لرية

تقليدًا  - فلو مل يقرآ  هذا الثاين ماُكتب هل يف الورقة، وآ عط  لك ما دليه اىل صاحب اانوت  واشرتى منه بدةل

ومن آ ردآ  آ نواع البدلت، آ ل يكون قد ارتكب حامقة متناهية، ينباي تأ ديبه بعنف وعقابه عقااًب  - لصديقه ال خر

 رادعًا؟

 وء!فيا صديقي امحلمي، واي نفيس الامارة ابلس

اس تجمعوا عقولمك، ول هتدروا رآ س مال معرمك، ول تبددوا طاقات حياتمك واس تعداداهتا لهذه ادلنيا الفانية 

الزائةل، ويف سبيل ذلة مادية ومتاع حيواين.. فالعاقبة وخمية، اذ تُرّدون اىل َدَركة  آ دىن من آ خس حيوان، علامً 
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 آ ن رآ س مالمك آ مثن من آ رىق حيوان!

 افةل!فيا نفيس الا

ان كنت تريدين آ ن تفهمي شيئًا من: غاية حياتك، ماهية حياتك، صورة حياتك، رس حقيقة حياتك، كامل 

 فاهنا تسعة آ مور: "غاايت حياتك"سعادة حياتك.. فانظري اىل مجمل 
#138 

لهية الرمحة خزارن يف املدخرة النِعم وومن اللكي، ابلشكر القيام :آ ولها  .جسمك يف مةاملارو احلواس مبوامين ال 

اثنهيا: فتح الكنوم اخملفية لالسامء الالهية احلس ىن مبفاتيح الاهجزة املودعة يف فطرتك، ومعرفة هللا ال وعال 

 بتكل الاسامء احلس ىن.

اثلهثا: اعالن ما ركّبت فيك الاسامء احلس ىن من لطائف جتلياهتا وبدائع صنعهتا، واظهار تكل اللطائف البديعة 

 قات بعمل  وشعور، وجبوانب حياتك اكفة يف معرض ادلنيا هذه.آ مام آ نظار اخمللو 

 رابعها: اظهار عبوديتك آ مام عظمة ربوبية خالقك، بلسان احلال واملقال.

خامسها: التجمل مبزااي اللطائف الانسانية اليت وهبهْتا كل جتليات الاسامء، وابرامها آ مام نظر الشاهد الاميل 

ندي اذلي يتقدل الشارات املتنوعة اليت منحها السلطان يف مناس بات رمسية، ال وعال.. مثكل يف هذا مكثل اجل 

 ويعرضها آ مام نظره لُيظهر آ اثر تكّرمه عليه وعنايته به.

سادسها: شهود مظاهر احلياة ذلوي احلياة، شهود عمل  وبصرية، اذ يه حتياهُتا ودللهتا حبياهتا عىل ابرهئا 

ا، رؤيًة بتفكر  وعربة، اذ يه رموم حياهتا.. وعرض عبادهتا اىل واهب احلياة س بحانه.. ورؤية تسبيحاهتا خلالقه

 س بحانه والشهادة علهيا، اذ يه غايُة حياهتا ونتيجهتا.

سابعها: معرفة الصفات املطلقة للخالق اجلليل، وشؤونه احلكمية، وومهنا مبا وهب حلياتك من عمل جزيئ وقدرة 

 اذج مصارة ووادة قياس ية ملعرفة تكل الصفات املطلقة اجلليةل.جزئية وارادة جزئية، آ ي جبعلها من

مفثاًل: كام انك قد ش يدت هذه ادلار بنظام اكمل، بقدرتك اجلزئية وارادتك اجلزئية، وعلمك اجلزيئ، كذكل 

 آ ن بنّاءه قدير، علمي، حكمي، مدبِّر. - بنس بة عظمة بناء قرص العامل ونظامه املتقن - عليك آ ن تعمل

فامي  - لك حسب لسانه اخلاص - فهم الاقوال الصادرة من لك موجود يف العامل وادراك لكامته املعنوية اثمهنا:

 خيص وادانية خالقه وربوبية مبدعه.

لهية والةروة الرابنية املطلقتني، مبوامين العجز والضعف والفقر واحلااة  اتسعها:  ادراك دراات القدرة ال 

 درك آ نـواع الاطعـمةاملنـطـوية يف نفـسك، اذ كام تُ 
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لهية القدرة دراات فهم عليك كذكل الهيا، الاحتياج ومبقدار اجلوع بدراات وذلاهتا، ودرااهتا  وثروهتا ال 
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 .املتناهيني غري وفقرك بعجزك املطلقتني

 ."غاايت حياتك"فهذه الامور التسعة وآ مثالها يه مجمل 

 مفجملها هو: "ماهية حياتك اذلاتية"آ ما 

لهية احلس ىن..اهنا   فهرس الارائب اليت ختص الاسامء ال 

 ومقياس مصار ملعرفة الشؤون الالهية وصفاهتا اجلليةل..

 ومزيان للعوامل اليت يف الكون..

 ولحئة ملندراات هذا العامل الكبري..

 وخريطة لهذا الكون الواسع ..

 وفذلكة لكتاب الكون الكبري..

 لهية اخلفية..ومجموعة مفاتيح تفتح كنوم القدرة ال  

 وآ حسن تقومي  للكاملت املبثوثة يف املوجودات، واملنشورة عىل الاوقات والاممان..

 ."ماهية حياتك "فهذه وامثالها يه 

ليك ال ن  لهية .. ويه  "صورة حياتك"وا  ن حياتك لكمة حكمية مكتوبة بقمل القدرة ال  وطرم وظيفهتا، ويه: ا 

  املشهودة واملسموعة .. فهذه وامثالها يه صورة حياتك.مقاةل بلياة تدل عىل الاسامء احلس ىن

 ورّسها فهيي: "حقيقة حياتك"آ ما 

اهنا مرآ ة لتجيل الاادية، والوة الصمدية، آ ي آ ن حياتك اكملرآ ة تنعكس علهيا جتيل اذلات ال اد الصمد جتليًا 

لهية امل   تجلية عىل العامل آ مجع.اامعًا، وك ن حياتك نقطٌة مركزيٌة مجلع  آ نواع جتليات الاسامء ال 

 فهو: "كامل سعادة حياتك"آ ما 

لهية يف مرآ ة حياتك وحهبا، واظهار الشوق الهيا، وآ نت ماكٌل للشعور،  الشعور مبا يتجىل من آ نوار التجليات ال 

 م الفناء يف حمبهتا، وترس يخ تكل الانوار املنعكسة وتكيهنا يف بؤبؤ عني قلبك.
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 :عليني اعىل اىل رفعك اذلي القديس النبوي للحديث املعىن هذا يةابلفارس   قيل هذا ول ال

 من نكنجم درمسوات وممني

 2آ م جعب كنجم بقلب مؤمنني

 فيا نفيس!
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ان حياتك اليت تتواه اىل مثل هذه الااايت املثىل، ويه اجلامعة ملثل هذه اخلزارن القيّمة.. هل يليق عقاًل 

ية لرغبات النفس الامارة، واس متتاعاً بذلائذ دنيوية فانية، فهتدر وتضّيع وانصافاً ان ترُص  يف حظوظ اتفهة، تلب 

 بعد ذكل.

م  "الشمس"فان كنت راغبة يف عدم ضياعها سدًى، ففكّري وتدبّري يف الَقَسم وجواب الَقَسم يف سورة 

 امعيل مع تذكر احلاكية المتثيلية املذكورة يف املقدمة، اليت ترمز اىل تكل السورة.

  الرمحن الرحميبسم هللا

)والشمس وحُضاها_ والقمر اذا تالها_ والهنار اذا االها_ واليل اذا ياشاها_ والسمأ ء وما بناها_ 

والارض وما طحاها_ ونفس  وما سّواها_ فأ هلمها جفورها وتقواها_ قد افلح من ماكها_ وقد خاب من 

 دساها(.

 ة، وعىل آ هل واحصابه جنوم الهداية.اللهم صّل وسمل عىل مشس سامء الرساةل ومقر برج النبو 

 وارمحنا وارمح املؤمنني واملؤمنات.

 آ مني آ مني آ مني.

--- 
هذا معىن احلديث "ما وسعين ساميئ ول اريض ولكن وسعين قلب عبدي املؤمن". ذكره يف الاحياء بلفظ مقارب.   1

ختصار(. وقال الس يوطي يف ادلرر املنتةرة: قلت اب 1/262قال العرايق يف خترجيه: مل ار هل آ صالً )كشف اخلفاء للعجلوين 

اخرج الامام امحد يف الزهد عن وهب بن منبه: ان ا فتح السموات حلزقيل ح ى نظر اىل العرش فقال حزقيل: س بحانك 

ما اعظمك ايرب! فقال ا: ان السموات والارض ضعفن ان يسعنين ووسعين قلب املؤمن الوادع اللني" اهـ . قال ابن 

يمتي يف الفتاوى احلديثية: وذكُر جامعة  هل من الصوفية ل يريدون حقيقة ظاهره من الاحتاد واحللول ل ن الًك مهنام جحر اله 

كفر، وصاحلو الصوفية اعر  الناس ابّلّل وما جيب هل وما يس تحيل عليه، وامنا يريدون بذكل ان قلب املؤمن يسع الاميان 

 مج.ابّلّل وحمبته ومعرفته. ا هـ . ـ املرت
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 عرشة الثانية اللكمة

حميِ  مْحِن الرَّ  ِبْسِم هللا الرَّ

 (106)البقرة: )وَمن يؤَت احلمكة فقد اويت خريًا كثريًا( 

هذه اللكمة تشري اىل موامنة اجاملية بني حمكة القرآ ن الكرمي املقدسة وحمكة الفلسفة، 

بية الانسان يف حياتيه وتشري آ يضًا اىل خالصة خمترصة ملا تلقنه حمكة القرآ ن من تر 
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الشخصية والاجامتعية فضاًل عن اهنا تضم اشارة اىل هجة ترحج القرآ ن الكرمي وآ فضليته 

لهيي ومسوه عىل الاقوال قاطبة. مبعىن آ ن هناك آ ربعة آ سس يف هذه  عىل سارر الالكم ال 

 اللكمة:

 الاساس الاول:

 ني حمكة القرآ ن الكرمي وحمكة العلوم:من خالل منظار هذه احلاكية المتثيلية آ نظر اىل الفروق ب

اراد اامك عظمي ذو تقوى وصالح وذو همارة وابداع آ ن يكتب القرآ ن احلكمي كتابة تليق بقدس ية معانيه اجلليةل 

وتناسب اجعامه البديع يف لكامته، فأ راد آ ن يُلِبس القرآ ن الكرمي ما يناسب اجعامه السايم من ثوب قشيب خارق 

 مثهل.

القرآ ن، وهو مصور مبدع، كتابة جعيبة ادًا مس تعماًل مجيع آ نواع اجلواهر النفيسة والاجحار  فطفق بكتابة

الكرمية ليشري هبا اىل تنوع حقائقه العظمية فكتب بعض  حروفه ارجمسمة ابلملاس والزمرد وقسامً مهنا ابللؤلؤ 

 واملراان وطائفة مهنا ابجلوهر
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 يراها من لك هبا يعجب لالنظار االباً  وحس ناً  رائعاً  جاملً  آ ضف  ح ى ،والفضة ابذلهب مهنا ونوعاً  والعقيق

 ول والاجعاب، التبجيل يامرمه مهبوتني البديعة الكتابة هذه آ مام يقفون فامجليع .هجلها آ م القراءة آ عمل سواء

 يشف هذا الباهر لامجلا آ ن يعلمون ملا آ شد، وتقدير اجعاب نظرة الهيا ينظرون بدآ وا اذلين احلقيقة آ هل س امي

 .واذلوق الذلة وغاية واللمعان السطوع منهتي  يف وهو املعاين جامل من حتته عام

م عرض ذكل احلامك العظمي، هذا القرآ ن البديع الكتابة، الرائع امجلال، عىل فيلسو  آ جنيب وعىل عامل مسمل. 

 وآ مرهام:

 ختبارهام لياكفهئام.ليكتب لك منكام كتااًب حول حمكة هذا القرآ ن! ملمحًا اىل ا

كتب الفيلسو  كتااًب. وكتب العامل املسمل كتااًب. اكن كتاب الفيلسو  يبحث عن نقوش احلرو  وجاملها، 

وعالقة بعضها ببعض، وآ وضاع لك مهنا، وخواص جواهرها ومزياهتا وصفاهتا حفسب. ومل يتعرض يف كتابه اىل 

نه ااهل ابللاة ذ ا  العربية هجاًل مطبقًا، بل مل يدرك آ ن ذكل القرآ ن البديع هو  معاين ذكل القرآ ن العظمي قط، ا 

كتاب عظمي تمن حروفه عن معان اليةل، وامنا حرص نظره يف روعة حروفه وجاملها اخلارق. ومع هذا فهو 

همندس ابرع، ومصور فنان، وكمييايئ ااذق، وصائغ ماهر، ذلا فقد كتب كتابه هذا وفق ما يتقنه من همارات 

 فنون.وجييده من 

آ ما العامل املسمل، مفا آ ن نظر اىل تكل الكتابة البديعة ح ى عمل آ نه: كتاب مبني وقرآ ن حكمي. فمل يرص  اهامتمه 
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اىل مينته الظاهرة، ول آ شال نفسه بزخار  حروفه البديعة، وامنا تواه لكيا ًـ وهو التواق للحق ـ اىل ما هو 

ال به الفيلسو  الاجنيب مباليني الاضعا ، فبحث عام آ مس  وآ مثن وآ لطف وآ رش  وآ نفع وآ مشل مما انش

حتت تكل النقوش امجليةل من حقائق سامية اليةل وآ رسار نرية بديعة فكتب كتابه تفسريًا قاميً لهذا القرآ ن 

 احلكمي، فأ ااد وآ تقن.

مليًا. فرآ ى آ ن ذكل قّدم لٌك مهنام ما كتبه اىل احلامك العظمي. تناول احلامك آ وًل مؤلَّف الفيلسو  ونظر اليه 

ذ مل يفهم معاين  املعجب بنفسه واملقدس للطبيعة، مل يكتب حمكًة حقيقية قط، مع آ نه بذل لك ما يف طوقه، ا 

 ذكل الكتاب، بل رمبا
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 وظن السامية، مبعانيه يكرتث مل آ نه حيث القرآ ن، ذلكل وااالل توقري عدم وآ ظهر الامر، عليه واختلط ماغ

 مؤلَّف احلكمي احلامك رد ذلا .املعىن حيث من وامدراه القرآ ن حق فبخس بديعة، وحرو  ةلمجي نقوش جمرد آ نه

 .ديوانه من وطرده وهجه عىل ورضبه الفيلسو  ذكل

م آ خذ مؤلَّف العامل املسمل احملقق املدقق، فرآ ى آ نه تفسري قمي ادًا، ابلغ النفع. فبارك معهل، وقدر هجده، وهنّأ ه 

احلمكة حقًا، وامنا يطلق امس العامل واحلكمي حقاً عىل صاحب هذا املؤلَّف، وليس ال خر عليه وقال: هذه  يه 

ًْ آ ن تنح عرش لريات  لّْ فنان صنَّاع قد آ فرط وجتاوم اّده. وعىل اثره اكفأ  ذكل العامل املسمل وآ جزل ثوابه، آ مرَا ا 

 ذهبية للك حر  من حرو  كتابه.

 ية المتثيلية، فانظر اىل واه احلقيقة:آ بعاد هذه احلاك - اي آ يخ - فاذا فهمت

فذكل القرآ ن امجليل الزايه، هو هذا الكون البديع.. وذكل احلامك املهيب هو سلطان الامل والابد س بحانه. 

 هو عمل الفلسفة وحكامؤها. والاخر: هو القرآ ن الكرمي وتالميذه. - آ ي ذكل الاجنيب - والراالن: الاول

هو آ عظم تفسري وآ سامه، وآ بلغ ترجامن وآ عاله لهذا الكون البديع، اذلي هو  "قروءامل"نعم، ان القرآ ن الكرمي 

 ."منظور"قرآ ن آ خر عظمي 

لهية  رها قمُل القدرة ال  نعم! ان ذكل الفرقان احلكمي هو اذلي يرشد اجلن والانس اىل ال ايت الكونية اليت سطَّ

اليت لك  - ور. وهو اذلي ينظر اىل املوجوداتعىل حصائف الكون الواسع ودجبها عىل آ وراق الاممنة والعص

ابملعىن احلريف، آ ي ينظر الهيا من حيث دللهتا عىل الصانع اجلليل. فيقول: ما آ حسَن  - مهنا حر  ذو مازى

خلقه! ما آ مجَل خلقه! ما آ عظم دللته عىل جامل املبدع اجلليل. وهكذا يكشف آ مام الانظار امجلاَل احلقيقي 

 للاكئنات.

ا يسمونه بعمل احلمكة ويه الفلسفة، فقد غرقت يف تزيينات حرو  املوجودات، وظلّت مهبوتة آ مام آ ما م

 عالقات بعضها ببعض، ح ى ضلت عن احلقيقة. فبيامن اكن علهيا آ ن تنظر اىل كتاب الكون نظرهتا اىل احلرو 
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مئة بذاهتا، وبدآ ت تتحدث عهنا علـ  فقد نظرت الهيا ابملعىن الامسي، آ ي آ ن املوجودات قا - ادلاةل عىل اكتهبا -

 هـذه الصــورة فتـقول: ما آ مجل هذا! بـدًل من:ما آ مجـل خـلـق هذا،
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 جعلت ح ى املوجودات مجيع نفسه الشئ اىل امجلال ابس نادها فأ هانت .للشئ احلقيقي امجلال القول هبذا سالبة

 ..القيامة يوم علهيا شاكية الاكئنات

 لحدة امنا يه سفسطة ل حقيقة لها وحتقري للكون واهانة هل.نعم! ان الفلسفة امل

 الاساس الثاين:

للوصول اىل مدى الفرق بني الرتبية الاخالقية اليت يريب هبا القرآ ن الكرمي تالميذه، وادلرس اذلي تلقنه حمكة 

 الفلسفة، نرى آ ن نضع تلميذهيام يف املوامنة:

فرعون ذليل، اذ يعبد آ خس شئ ل ال منفعته، ويتخذ لك ما ينفعه ولكنه  "فرعون"فالتلميذ اخمللص للفلسفة 

 راًب هل.

ولكنه ممترد مسكني يرىض لنفسه منهتي  اذلل يف سبيل احلصول عىل  "ممترد وعنود"م آ ن ذكل التلميذ اجلااد 

 ذلة، وهو  عنود دئن اذ يتذلل وخينع لشخاص مه اكلش ياطني، بل يقبّل آ قداهمم!

ولكنه جبار عاجز لشعوره مبنهتي  العجز يف ذاته، حيث ل جيد يف  "مارور، جبار"امللحد م آ ن ذكل التلميذ 

 قلبه من يستند اليه.

ّل ذاته. فااية مهته تلبية رغبات النفس والبطن والفرج، وهو  "نفعي ومصلحي"م آ ن ذكل التلميذ  ل يرى ا 

 يتحرى عن  مصاحله الشخصية مضن مصاحل الامة. "دّساس ماّكر"

ولكنه عبد عزيز ل يس تذل لشئ ح ى ل عظم خملوق، ول يرىض ح ى  "عبد"امن تلميذ القرآ ن اخمللص هو بي

 ابجلنة، تكل النعمة العظم  غاية لعبوديته هلل.

ذنه. "متواضع، لنّي هنّي "م آ نه تلميذ   ولكنه ل يتذلل ابرادته لاري فاطره اجلليل ولاري آ مره وا 

ره وضعفه، ولكنه مس تان  عن لك شئ مبا ادخره هل مالُكه الكرمي من خزارن موقن بفق "فقري وضعيف"م آ نه 

 لستناده  اىل قوة س يده  املطـلقة. "قوي"ل تنفد يف ال خرة. وهو 

ّل مضن رضاه بلوغًا اىل الفضائل ونرشها. ّل لواه هللا، بل ل يسع  ا   م آ نه ل يعمل ا 
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 .تلميذهيام بني املقارنة دلى تان،احلمك  هبا تريب اليت الرتبية تفهم وهكذا

 الاساس الثالث:
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 آ ما ما تعطيه حمكة الفلسفة وحمكة القرآ ن من تربية للمجمتع الانساين فهيي:

 نقطة الاستناد يف احلياة الاجامتعية. "القوة"آ ن حمكة الفلسفة ترى 

ىل   يف لك شئ. "املنفعة"وهتد  ا 

 دس تورًا للحياة. "الرصاع"وتتخذ  

 رابطة للجامعات. "عنرصية والقومية السلبيةابل "وتلزتم 

 آ ما مثراهتا فهيي اش باع رغبات الاهواء وامليول النفس ية اليت من شأ هنا تأ جيج مجوح النفس وااثرة الهوى.

اذ ل تفي لتاطية اااات امجليع  "الزتامح"هو  "املنفعة".. وشأ ن "ال عتداء"هو  "القوة"ومن املعلوم آ ن شأ ن 

اذ تكرب اببتالع  "ال عتداء"هو  "العنرصية ".. وشأ ن "الزناع واجلدال"هو   "الرصاع"وشأ ن وتلبية رغباهتم.. 

 غريها وتتوسع عىل حساب العنارص الاخرى.

 ومن هنا تلمس ِلَم ُسلبت سعادُة البرشية، من جراء اللهاث وراء هذه احلمكة.

رىض ".. وجتعل "القوة"الاجامتعية، بدلً من نقطة استناد يف احلياة  "احلق"آ ما حمكة القرآ ن الكرمي، فهيي تقبل 

آ ساسًا يف احلياة، بدًل  "التعاون".. وتتخذ دس تور "املنفعة"ونيل الفضائل هو الااية، بدًل من  "هللا س بحانه

والصنف "ادلين".. وتلزتم برابطة  "الرصاع"من دس تور 
2

والوطن لربط فئات امجلاعات بدًل من العنرصية 

.. وجتعل غاايهتا احلد من جتاوم النفس الامارة ودفع الروح اىل معايل الامور، واش باع والقومية السلبية

 مشاعرها السامية لسوق الانسان حنو الكامل واملثل الانسانية.

اغاثة لك "هو  "التعاون".. وشأ ن دس تور "التساند"هو  "الفضيةل".. وشأ ن "التفاق"هو  "احلق"ان شأ ن 

 .. وشأ ن"الاخوة والتاكتف" هو "ادلين".. وشأ ن "لالخر

--- 
1
املقصود: الارتباط املوجود مضن الصنف الوااد من الناس املنسجمني يف امليول وال فاكر والاذواق والطبائع ك رابب   

 احلر  واملهن. ـ املرتمج.

#146 

جلام"  ."ادلارين سعادة" هو الكامل حنو وحهثا الروح وآ طالق جامهحا وكبح "النفس ا 

 بع:الاساس الرا

لهية وتعر  مدى تفّوقه عىل مجيع الالكم. فانظر  اذا آ ردت آ ن تفهم كيف يسمو القرآ ن عىل سارر اللكامت ال 

 وتأ مل يف هذين املثالني:

 املثال الاول: آ ن للسطان نوعني من املاكملة، وطرامين من اخلطاب والالكم:
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 يف آ مر جزيئ يعود اىل اااة خاصة به.الاول: ماكملة خاصة بوساطة هاتف خاص مع آ اد رعاايه من العوام، 

وال خر: ماكملة ابمس السلطنة العظم ، وبعنوان  اخلالفة الكربى وبعزة احلامكية العامة، بقصد نرش آ وامره 

السلطانية يف ال فاق، فهيي ماكملة جيرهيا مع آ اد مبعوثيه آ و مع آ اد كبار موظيفه.. فهيي ماكملة بأ مر عظمي هيم 

 امجليع.

نوراً وضياء حيمل الالوان الس بعة  - حسب سعهتا - ين: رال ميسك مرآ ة جتاه الشمس، فاملرآ ة تلتقطاملثال الثا

يف الشمس. فيكون الرال ذا عالقة مع الشمس بنس بة تكل املرآ ة، وميكنه آ ن يس تفيد مهنا فامي اذا وهجها اىل 

الضوء تنحرص مبقدار قابلية املرآ ة  غرفته املظلمة، آ و اىل مش تهل اخلاص الصاري املسقف، بيد آ ن اس تفادته من

 عىل ما تعكسه من نور الشمس وليست مبقدار ِعظَم الشمس.

بيامن رال آ خر يرتك املرآ ة، وجيابه الشمس مبارشة، ويشاهد هيبهتا ويدرك عظمهتا، م يصعد عىل جبل عال 

جع ويفتح من بيته الصاري اداً  وينظر اىل شعشعة سلطاهنا الواسع املهيب ويقابلها ابذلات دون جحاب م ير 

ومن مش تهل املسقف اخلاص نوافذ واسعة حنو الشمس، واادًا س باًل اىل الشمس اليت يه يف آ عايل السامء 

م جيري حواراً مع الضياء ادلامئ للشمس احلقيقية. فينايج الشمس بلسان ااهل وحياورها هبذه احملاورة امللكةل 

يه اي مشس! اي من تربعت عىل عرش جامل العامل! اي لطيفة السامء ومهراءها! اي  ابلشكر والامتنان فيقول: )ا 

من آ ضفيت عىل الارض هبجة ونورًا، ومنحت الامهار ابتسامة ورسورًا،فلقد منحت ادل ء والنور معًا 

 لبييت ومش تيل الصاري كام وهبت للعامل آ مجع ادل ء والنور(.

 مس وحياورها هبذابيامن صاحب املرآ ة السابق ل يس تطيع آ ن ينايج الش
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 املرآ ة تكل قابلية حبسب حمصورة ويه وقيودها، املرآ ة حبدود حمددة الشمس ضوء آ اثر ا ن اذ الاسلوب،

 .للضوء واستيعاهبا

 وبعد.. فانظر من خالل منظار هذين املثالني اىل القرآ ن الكرمي لتشاهد اجعامه، وتدرك قدسيته ومسوه.

 آ ال ان القرآ ن الكرمي يقول:

و آ ّن ما يف الارِض ِمن جشرة  آ قالٌم والبُحر ميّده من بعدِه س بعُة آ حبر  ما نفدْت لكامت هللا، ان هللا عزيز )ول

 (19)لقامن:حكمي( 

وهكذا فان منح القرآ ن الكرمي اعىل مقام من بني اللكامت مجيعًا، تكل اللكامت اليت ل حتدها ادود، مرّده آ ن 

ن آ عظم مرتبة من مراتب لك امس من الاسامء احلس ىن، فهو الكم هللا، القرآ ن قد نزل من الامس الاعظم وم

هل املوجودات، وهو خطابُه بوصفه خالق السموات والارض، وهو  بوصفه رب العاملني، وهو آ مره بوصفه ا 

لهية العظم . وهو جسُل الالتفات  ماكملٌة سامية بصفة الربوبية املطلقة، وهو خطابُه الاميل ابمس السلطنة ال 
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والتكرمي الرحامين انبع من رمحته الواسعة احمليطة بلك شئ. وهو مجموعة رسائل رابنية تبني عظمة الالوهية، 

 اذ يف بداايت بعضها رموم وشفرات. وهو الكتاب املقدس اذلي ينةر احلمكة.

 ول ال هذه الارسار ُاطلق عىل القرآ ن الكرمي ما هو آ ههل ولئق به امس )الكم هللا(.

لهية: فان قسامً مهنا الكم انبع ابعتبار خاص، وبعنوان جزيئ، وبتجل جزيئ لمس آ ما سارر  اللكامت ال 

خصويص، وبربوبية خاصة، وسلطان خاص، ورمحة خصوصية. فدراات هذه اللكامت خمتلفة متفاوتة من 

ّل آ ن درااهتا متفاوتة ادًا. لهامات من هذا القسم ا   حيث اخلاص واللكي، فأ كةر ال 

لهام مفثاًل: ا لهام عوام املالركة، م ا  لهام عوام الناس، م ا  لهام احليواانت، م ا  ن ابسطها واكةرها جزئية يه ا 

لهام كبار املالركة.  الاولياء، م ا 

آ ي: هباتف قلبه. ومن دون وسـاطة َمكَل، فهو ل  "اّدثىن قليب عن ريب"ومن هذا الرس نرى ان ولياً يقول: 

آ و نراه يقـول: ان قلـبـي عـرٌش ومرآ ة عاكسة لتجليات ربـي. ول يقـول: عـرش رب  يقول: اّدثين رب العـاملـني.

 العـاملني؛ ل نه ميـكن ان
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 الف س بعني يقارب ما رفع وبنس بة قابلياته دراة وحسب اس تعداداته وفق الرابين اخلطاب من حظاً  ينال

 .جحاب

طنة ومسوه عىل ماكملته اجلزئية مع آ اد رعاايه من نعم! انه مبقدار علو الكم السلطان الصادر من حيث السل 

العوام، ومبقدار ما يفوق الاس تفادة من فيض جتيل الضوء من الشمس اليت يه يف السامء عىل اس تفادة فيضها 

لهيي والكتب الساموية.  من املرآ ة، ميكن فهم مسو القرآ ن الكرمي عىل مجيع الالكم ال 

 ابدلراة الثانية بعد القرآ ن الكرمي يف دراة العلو والسمو. لك هل فالكتب املقدسة والصحف الساموية تأ يت

اذلي  - درجته وتفوقه، لك هل حظه من ذكل الرس للتفوق، فلو اجمتع مجيع الالكم الطيب امجليل لالنس واجلن

آ ن يكون فانه ل ميكن آ ن يكون نظريًا قط للقرآ ن الكرمي ول ميكن آ ن يدنو اىل  - مل يرتحش عن القرآ ن الكرمي

 مثهل.

واذا كنت تريد آ ن تفهم شيئًا من آ ن القرآ ن الكرمي قد نزل من الامس الاعظم ومن املرتبة العظم  للك امس 

من الاسامء احلس ىن فتدبّر يف )آ ية الكريس( وكذا ال ايت الكرمية التالية وتأ مل يف معانهيا الشامةل العامة 

 السامية:

 (26)الانعام :)وعنَده مفاتُِح الَايب( 

 (10)آ ل معران :)قل اللّهم ماكَل املكل( 
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 (24)الاعرا :) يُايش الليَل الهنار يطلُُبه حثيثًا والشمَس والقمَر والنجوَم مسخرات  بأ مره( 

 (44)هود:)اي آ رض ابلعي ماءك واي سامُء آ قلعي( 

 (44)الارساء:)تس بح هل السمواُت الس بُع والارُض وَمن فهين( 

ّل َكنفس  واادة( )ما َخلُْقمُك ول بَع   (11)لقامن:ثمُُك ا 

اّن عرضنا ال مانَة عىل السمواِت والارض واجلبال(   (91)الاحزاب:)ا 

 (264)الانبياء:)يوَم نطوي السامَء كطّي الّسجِل للكتب( 

 (09)الزمر:)وما قدروا هللا حّق قدِره والارُض مجيعًا قـبـضُته يوَم القيامة( 
#149 

 (21:احلرش) (..لرآ يته جبل   ىلع القرآ ن هذا آ نزلنا لو)

ـ )امحلد هلل( و)تس بح..(. لرتى شعاع هذا الرس  وآ مثالها من ال ايت اجلليةل، م دقق النظر يف السور املبتدئة ب

 العظمي م آ نظر اىل السور املس هتةل بـ) امل( و)آ لر(، و)مح( لتفهم آ مهية القرآ ن دلى رب العاملني.

ساس الرابع، تس تطيع آ ن تفهم: الرس يف آ ن آ كةر الويح النامل اىل الانبياء واذا فهمت الرس اللطيف لهذا الا

 امنا هو بوساطة مكل، آ ما الالهام فبال وساطة.

وتفهم الرس يف آ ن آ عظم ويل من الاولياء ل يبلغ آ ي نيب اكن من الانبياء. وتفهم الرس الاكمن يف عظمة القرآ ن 

وم املعراج وحمكة رضورته، آ ي تفهم الرس يف رالته صىل هللا عليه وعزته القدس ية وعلو اجعامه.. وتفهم رس لز 

وسمل اىل السموات العال واىل سدرة املنهتي  ح ى اكن قاب قوسني آ و آ دىن ومن م مناااته معه س بحانه، مع 

 آ نه ال االهل )آ قرب اليه من حبل الوريد( م عودته بطر  العني اىل ماكنه.

زة لثبات الرساةل، آ ظهرت نبوته اىل اجلن والانس. كذكل املعراج هو معجزة آ ال! ان شق القمر كام آ نه معج

 عبوديته صىل هللا عليه وسمل  آ ظهرت حمبوبيته اىل الارواح واملالركة.

 اللّهم صل وسمل عليه وعىل آ هل، كام يليق برمحتك وحبرمته

 آ مــــني
#150 

% 

 عرشة الثالثة اللكمة

مْحِن  الرَّح  ميِ ِبْسِم هللا الرَّ

 (11)الارساء: )ونُنـّزل من القرآ ِن ما هو ِشفاٌء ورمحٌة للمؤمنني( 
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 (06)يس:)وما علّمناه الِشْعَر َوَما يَنَْباي هُل( 

اذا اردَت آ ن تعقد موامنة ومقارنة بني حمكة القرآ ن احلكمي والعلوم الفلسفية، واردت آ ن تعر  ما ميكن ان 

عظة، ورمَت آ ن تلمس ما ينطواين عليه من علوم.. فامعن النظر يُس تخلص من لك مهنام من دروس العربة وال

 وتأ مل فامي يأ يت:

ان القرآ ن الكرمي، ببياانته القوية النافذة، امنا ميّزق غطاء اُللفة وس تار العادة امللق  عىل موجودات الكون 

هتا العظمية. فيكشف القرآ ن بمتزيقه قاطبة، واليت ل تُذكر الّ اهنا عادية مأ لوفة مع اهنا خوارق قدرة  بديعة ومعجزا

ذكل الاطاء حقائق جعيبة ذلوي الشعور، ويُلفت انظارمه اىل ما فهيا من دروس بلياة لالعتبار والعظة، فاحتًا 

 كزنًا ل يفىن للعلوم امام العقول.

لهية وتسرتها حتت غطاء اُللفة والعادة، فتجاومها دون  اما حمكة الفلسفة، فهيي ختفي مجيع معجزات القدرة ال 

اكرتاث. بل تتجاهلها دون مبالة هبا، فال تعرض امام انظار ذوي الشعور الا افراداً اندرة شّذت عن تناسق 

 اخللقة، وترّدت عن كامل الفطرة السلمية مّدعية اهنا مناذج حمكة  ذات عربة.

لهية، تنظر اليه حمكُة الفلسفة مفثاًل: ان الانسان السوي اذلي هو يف احسن تقومي اامع  ملعجزات القدرة ال  

نظرها اىل شئ عادي مأ لو ، بيامن تلفت الانظار اىل ذكل الانسان املشّوه اذلي شّذ عن كامل اخللقة، ك ن 

 يكون هل ثالثة ارال آ و رآ سني مثاًل، فتثري حوهل نظر  العربة والاس تاراب.

الانتظام اليت تثل آ لطف معجزة من  ومثاًل: ان اعاشة مجيع الصاار من خزارن الايب اعاشًة يف منهتي 

 معجزات رمحته تعاىل وامّعها يف الوجود، تنظر الهيا حمكة
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 النظام عن شذت حرشة اعاشة اىل الانظار تلفت بيامن الكفران، بس تار فتسرتها عاداًي، مأ لوفاً  آ مراً  الفلسفة

 هناك اخرض نبات ورق عىل تقتات آ تفبد البحر، اعامق يف فريدة الاربة يف وحيدة وظلت طائفهتا عن ونأ ت

.واحلزن الباكء اىل تدفعهم بل وكرم لطف من مهنا يتجىل ما اىل الصيادين اجشان لتثري اهنا ح ى
1

 

فشاهد يف ضوء هذه الامثةل ثروة القرآ ن الطائةل وغناه الواسع يف معرفة هللا يف ميدان العمل واحلمكة.. وافالس 

 العربة والعمل مبعرفة الصانع اجلليل.الفلسفة وفقرها املدقع يف دروس 

ول ال هذا الرس فالقرآ ن الكرمي اذلي هو اامع حلقائق ابهرة ساطعة ل هناية لها، مس تان  عن خيالت 

الشعر.. ومثة سبب آ خر لتزنه القرآ ن عن الشعر هو ان القرآ ن مع انه يف امت نظام خارق وامكل انتظام معجز 

لهية يف الكون نراه غري منظوم، فلك آ ية من جنوم آ ايته ل تتقيد  - ابساليبه املنتظمة - ويفرّس  تناسق الصنعة ال 

بنظام الومن، ذلا تصبح ك هنا مركز ل كةر ال ايت وشقيقهتا.  اذ تثل خيوط العالقة بني ال ايت املرتابطة يف 

رصة اىل اكةر ال ايت، ووجوهًا تكل عيوانً اب - غري مقيدة بنظام الومن - املعىن داررة واسعة. فك ن لك آ ية  حرة  
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 متوهجة الهيا.

 ومن هذا جند يف القرآ ن الكرمي آ لفاً من القرائني ح ى آ نه هيب للك ذي مرشب قرآ انً منه. فسورة الاخالص

، تتكون من تراكيب مجلها  - مثالً  - تش متل عىل خزينة عظمية لعمل التوحيد، تضم س تاً وثالثني سورة اخالص 

 ت املرتابطة بعضها ببعض، كام وحّض  ذكل يف اللكمة اخلامسة والعرشين.الست ذات العالقا

نعم! ان عدم الانتظام الظاهر يف جنوم السامء، جيعل لك جنم مهنا غري مقيـد وك هنا مركز لكةر النجوم مضن داررة 

بني املوجودات  حميطها. فمتد خيوط العالقات وخطوط الاوارص اىل لك مهنا اشارة اىل العالقات اخلفية فامي 

 تكل عيوانً ابرصة اىل النجوم اكفة ووجوهاً متوهجة الهيا مجيعاً . - كنجوم ال ايت الكرمية - قاطبة.  وك ن لك جنمة

فشاهد كامل الانتظام يف عدم الانتظام. واعترب! واعمل من هذا رساً من آ رسار ال ية الكرمية )وما علّمناه الشعر 

 (06)يس:وما ينباي هل(

--- 
1
 لقد وقعت هذه احلادثة فعاًل يف امرياك.ـ املؤلف  
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 :يأ يت مما (هل ينباي وما )لـ  اخرى حمكةً  ايضاً  واعمل

ان شأ ن الشعر هو جتميل احلقائق الصارية اخلامدة، وتزييهنا  ابخليال الرباق، وجعلها مقبوةل جتلب الاجعاب.. 

ث تبق  اعظم اخليالت واسطعها قارصة دوهنا، وخافته بيامن حقائق القرآ ن من العظمة والسمو واجلاذبية حبي

 اماهما.

)يُايش الليَل الهنار يطلُبه حثيثًا(  (264)الانبياءمفثاًل:قوهل تعاىل )يوَم نطوي السامَء كطي الّسجل للكتب( 

قائق اليت . وامثالها من احل(23)يس:)ان اكنت الّ صيحًة واادًة فاذا  مه مجيٌع دلينا ُمحـرَضون( (24)الاعرا :

 ل اّد لها يف القرآ ن الكرمي شاهدات عىل ذكل.

اذا شئت ان تشاهد وتتذوق كيف تنرش لُك آ ية من القرآ ن الكرمي نوَر اجعامها وهدايهتا  وتبّدد ظلامت الكفر 

ر نفَسك يف ذكل العرص اجلاهيل ويف حصراء تكل البداوة واجلهل. فبينا جتد لك شئ قد  اكلنجم الثاقب؛ تصوَّ

ل عليه س تار الافةل وغش يه ظالم اجلهل ولّف باال  امجلود والطبيعة، اذا بك تشاهد وقد ّدبت احلياة اسد

يف تكل املوجودات الهامدة آ و امليتة يف اذهان السامعني فتهنض مس ّبحًة ذاكرةً هللا بصدى قوهل تعاىل )يس ّبح 

 وما شاهبها من ال ايت اجلليةل. (2)امجلعة: هلل ما يف السموات وما يف الارض املكِل القدوِس العزيِز احلكمي(

م ان واه السامء املظلمة اليت تس تعر فهيا جنوٌم اامدة، تتحول يف نظر السامعني،بصدى قوهل تعاىل )تس ّبح 

اىل مف  ذاكر  هلل، لك جنم يرسل شعاع احلقيقة ويبث حمكة حكمية  (44)الارساء:هل السمواُت الس بُع والارُض( 

 بلياة.
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ه الارض اليت تضم اخمللوقات الضعيفة العاجزة تتحول بذكل الصدى الساموي اىل رآ س عظمي، والرب وكذا وا

والبحر لسانني يلهجان ابلتسبيح والتقديس ومجيع النبااتت واحليواانت لكامت ذاكرة مس ّبحة؛ ح ى لك ن 

 ال رض لكها تنبض ابحلياة.

الاجعام يف تكل ال ية الكرمية. وخبال  ذكل حُتَرم من وهكذا ابنتقاكل الشعوري اىل ذكل العرص تتذوق دقائق 

 تذوق تكل ادلقائق اللطيفة يف ال ية الكرمية.

نعم! انك اذا نظرت اىل ال ايت الكرمية من خالل وضعك احلارض اذلي استنار بنور القرآ ن منذ ذكل العرص 

 ح ى غدا معروفًا، واضاءته سارر العلوم الاسالمية، ح ى
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 حقيقية رؤية ترى ل شك بال فانك اُللفة، س تار خالل من ال ايت اىل نظرت اذا آ ي .القرآ ن بشمس وحضت

 تتذوق ل ذكل بعد ومن .الوهاج بنورها ادلامسة الظلامت تبدد اهنا وكيف آ ية، لك يف املعجز امجلال مدى

 .الكثرية وجوهه بني من القرآ ن اجعام واه

رآ ن الكثرية، فاس متع اىل هذا املثال وتأ مل فيه: لنفرض جشرة جعيبة واذا اردت مشاهدة اعظم دراة ل جعام الق

يف منهتي  العلو والارابة ويف غاية الانتشار والسعة؛ قد ُاسدل علهيا غطاء الايب، فاس ترتت طي طبقات 

 الايب.

كام هو  - هريهامفن املعلوم آ ن هناك تواماًن وتناس باً وعالقاِت ارتباط بني اغصان الشجرة ومثراهتا واوراقها واما

فلك جزء من اجزاهئا يأ خذ شالكً معيناً وصورة معينة حسب ماهية تكل  - موجود بني اعضاء جسم الانسان

 الشجرة.

ورمس عىل شاشة  صورًة للك عضو من  - من ِقبل تكل الشجرة اليت مل تُشاَهد قط ول تُشاهد - فاذا قام اادٌ 

تثل العالقات بني اغصاهنا ومثراهتا واوراقها، ومل  ما بني  اعضاء تكل الشجرة، واّد هل، بأ ن وضع خطوطاً 

بصور  وخطوط تثل اشاكل اعضاهئا تاماً وتربم صورها اكمةل..   - البعيدين عن بعضهام مبا لحيد - مبدهئا ومنهتاها

علامً،  فال يبق  ادىن شك يف آ ن ذكل الرسام يشاهد تكل الشجرة الايبية بنظره املطلع عىل الايب وحييط به

 ومن بعد ذكل يصّورها.

ايضاً فان بياانته املعجزة اليت ختص حقيقة املوجودات )تكل احلقيقة اليت تعود اىل  - كهذا املثال - فالقرآ ن املبني

جشرة اخللق املمتدة من بدء ادلنيا اىل هناية ال خرة واملنترشة من الفرش اىل العرش ومن اذلرات اىل الشموس( 

عىل املوامنة والتناسب واعطت للك عضو من الاعضاء وللك مثرة من  - لبياانت الفرقانيةتكل ا - قد اافظت

اىل الانهبار وال نشداه  - دلى اجراء حتقيقاهتم واحباهثم - المثرات صورة تليق هبا حبيث َخلُص العلامء احملققون

لق امنا هو آ نت وادك اهيا قائلني: ما شاء هللا.. ابرك هللا. ان اذلي حيل طلسم الكون ويكشف معّم  اخل
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 القرآ ن احلكمي!

الاســمـاء الالهــيـة وصفاهتا اجلليـةل والشــؤون الرابنية وافعالها احلكمية ك هنا  - وهلل املثل الاعىل - فلنـمـثل

جشرة طوىب من نور تتد داررة عظمهتا من الامل اىل الابد، وتسع ادود كربايهئا الفضاء املطلق غري احملدود 

 يط به. وميتد مدىوحت 
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 اذلي وهو) (24:الانفال)(وقلبه املرء بني وحيُول) (95:الانعام) (والنوى احلب فالق) ادود من اجراءاهتا

 واىل (7:هود) (آ ايم س تة يف والارض السموات خلق) اىل (6:معران آ ل) (يشاء كيف الاراام يف يصورمك

 احلقيقة تكل يبني الكرمي القرآ ن ان فرنى (والقمر سالشم وخسر) (67:الزمر) (بميينه مطوايت والسموات)

 حقيقةٌ  تعيق ل حبيث والانسجام التوافق منهتي  يف بياانً  ومثراهتا غاايهتا وجبميع واغصاهنا فروعها جبميع النورانية

 الصورة هذه وعىل .غريها من حقيقة تس توحش ول ُلخرى، ُحْكامً  حقيقة   حمكُ  يفسد ول اخرى حقيقةً 

لهية الاسامء حقائق الكرمي القرآ ن بنّيَ  املتناسقة انسةاملتج  والافعال الرابنية والشؤون اجلليةل والصفات ال 

 عامل يف جيولون اذلين واحلمكة املعرفة اويل ومجيع واحلقيقة الكشف آ هل مجيع جعل حبيث معجزاً  بياانً  احلكمية

 اكةر وما !هذا اصوَب  ما !هللا س بحان" :يامرمه اُب والاجع املعجز بيانه جامل امام قائلني يّصدقونه امللكوت،

 ."وآ ليقه امجهل وما احلقيقة مع وتطابقه وتوافقه انسجامه

لهيي واليت  فلو اخذان مثالً اراكَن الاميان الس تة اليت تتواه اىل مجيع داررة املوجودات اخملتلفة وداررة الوجوب ال 

القرآ ن الكرمي جبميع فروعها واغصاهنا ومثراهتا واماهريها تعد غصنًا من تلكام الشجرتني العظميني، يصورها 

مراعياً يف تصويره انسجاماً بديعاً بني مثراهتا واماهريها مّعرفاً طرم التناسب يف منهتي  التوامن والاتساق حبيث 

 جيعل عقل الانسان عاجزًا عن ادراك ابعاده ومهبواًت آ مام حسن جامهل.

غصن الاميان، آ بدع القرآ ن الكرمي وات ابلرائع املعجب يف تصوير ادق فروع م ان الاسالم اذلي هو فرع من 

اراكنه امخلسة واافظ عىل جامل التناسب وكامل التوامن فامي بيهنا، بل اافظ عىل ابسط اداهبا ومنهتي  غاايهتا 

النابعة من نصوص  وامعق ِحمَكها واصار فوائدها ومثراهتا واهبر دليل عىل ذكل هوكامل انتظام الرشيعة العظم 

 ذكل القرآ ن اجلامع ومن اشاراته ورمومه..

فكامل انتظام هذه الرشيعة الاراء وجامل توامهنا ادلقيق وحسن تناسب احاكهما ورصانهتا لك مهنا شاِهُد عدل  

ل ميكن  ل جيرح وبرهان قاطع ابهر ل يدنو منه الريب ابداً عىل آ حقية القرآ ن الكرمي مبعىن ان البياانت القرآ نية

 ان تستند اىل
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نسان س امي ول لبرش، جزيئ عمل  جبميع والبصري شئ بلك حميط واسع عمل اىل تستند ان لبد بل ايّم، ا 
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 ..معاً  الاش ياء

فهو الكم ذات هللا اجلليل البصري ابلمل والابد معاً والشاهد جبميع احلقائق يف آ ن وااد. ومما يشري اىل هذه 

 ة:احلقيقة ال ية الكرمي

 (2)الكهف:)امحلد هلل اذلي انزل عىل عبده الكتاب ومل جيعل هل عواًا( 

 اللهم اي منـّزِل القرآ ن! حبق القرآ ن وحبّق من ُانزل عليه القرآ ن

 نّور قلوبنا وقبوران بنور الاميان والقرآ ن

 آ مني اي مس تعان!ا
#156 

 الثاين املقام

 من اللكمة الثالثة عرشة

مْحِن  حميِ ِبْسِم هللا الرَّ  الرَّ

]حوار مع عدد من الش باب اذلين تتجاذهبم الاغراءات وال هواء ولكهنم مل 

 يفقدوا بعُد صواهبم[

 وتّد هلم يد النجدة سائلني: "رسائل النور"طلب عدد من الش باب ان تعيهنم 

 داع اللهو؟كيف ميكننا آ ن ننقذ آ خرتنا اماء ما حييط بنا يف مماننا هذا من فتنة الاغراء وااذبية الهوى وخ

 املعنوية قائاًل: "رسائل النور"فأ جبهتم ابمس خشصية 

 القرب ماثل آ مام امجليع! ل ميكن آ ن ينكره آ اد. لكُّنا س ندخهل ل مناص! وادلخول فيه بثالثة طرق ل غريها:

من  الطريق الاول: يؤدي اىل آ ن القرب ابب ينفتح للمؤمنني اىل رايض مجيةل وعامل  رحب فس يح آ فضَل وآ مجلَ 

 هذه ادلنيا.

فهم  - مع امياهنم ابل خرة - الطريق الثاين: يوصل اىل آ ن القرب ابب لسجن دامئ للمامتدين يف الضالةل والاي

يعاَملون جبنس ما اكنوا يعتقدونه ويرون الوجود واحلياة من خالهل؛ فُيعَزلون عن مجيع آ حبهتم يف هذا السجن 

 ونه.الانفرادي، لعدم معلهم مبا اكنوا يعتقد

الطريق الثالث: ينساق اليه َمن ل يؤمن ابل خرة من آ رابب الضالةل، فاذا القرب ابٌب اىل العدم احملض واعداٌم 

 هنايئ هل. والقرب يف نظره مش نقة تُفنيه وتُفين معه مجيَع آ حبته. فهذا هو جزاء حجوده ابل خرة.

 ام رآ ي العني.هذان الشقان بدهييان، ل حيتااان اىل دليل، اذ ميكن مشاهدهت
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 مفا دام الااُل مس تورًا عنا بس تار الايب، واملوُت ميكنه آ ن يدركنا يف لك اني،
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 القضية هذه يرى اذلي الضعيف الانسان آ ن شك فال والش يخ، الشاب بني تيزي دون الانسان عنق يرضب

 القرب ابَب  هل حيّول عام ويبحث الاعدام، ذكل من ينجيه عام يتحرى سو  وقت، لك يف عينيه، آ مام املذهةل

 آ ن ريب ول ..اخلادلة والسعادة النور عامل يف مونقة ورايض خادل عامل اىل ينفتح ساطع نور اىل قاتة ظلمة من

 .لكها ادلنيا من آ الّ  و آ عظم يه بل الانسان، دلى الكربى القضية يه املسأ ةل هذه

ثة املتقدمة، ينئب هبا مائة وآ ربعة وعرشون آ لفاً من ان ظهور هذه احلقيقة، حقيقة املوت والقرب، ابلطرق الثال

اخملربين الصادقني، ومه الانبياء الكرام علهيم السالم احلاملون لواء تصديقهم اذلي هو معجزاهتم الباهرة.. وينىبء 

شهدون هبا مائة وآ ربعة وعرشون مليوانً من الاولياء الصاحلني، يصّدقون ما آ خرب به آ ولئك الانبياء الكرام، وي 

هلم عىل احلقيقة نفسها ابلكشف  واذلوق والشهود.. وينئب هبا ما ل يعد ول حيىص من العلامء احملققني، يثبتون 

ما آ خرب به آ ولئك الانبياء والاولياء بأ دلهتم العقلية القاطعة البالاة دراة عمل اليقني،
2

ومبا يصل اىل تسع وتسعني 

 رون:ابملئة من الثبوت واجلزم.. فامجليع يقر 

آ ن النجاة من الاعدام الابدي، واخلالص من السجن الانفرادي، وحتويل املوت اىل سعادة آ بدية، امنا تكون 

 ابلميان ابهلل وطاعته ليس اّل.

نعم! لو سار آ اُدمه يف طريق  غرَي مكرتث بقول خمرب عن وجود خطر همكل، ولو ابحامتل وااد من املائة، آ ليس 

خبار  ما حييط به من قلق وخو  عام يتصوره ويتوقعه من خماطر اكفياً لقطع شهيته عن الطعام؟ فكيف اذن اب 

خبارًا يبلغ صدقُهم مائة يف املائة، واتفاقهم مجيعًا عىل آ ن الضالةل  مئات ال ل  من الصادقني املصّدقني، ا 

وان الاميان  - مككام هو ماثل امام - واجلحود يدفعان الانسان اىل مش نقة القرب وجسنه الانفرادي الابدي

والعبادة بيقني مائة يف املائة، كفيالن برفع آ عواد املش نقة واغالق ابب السجن الانفرادي، وحتويل القرب اىل 

ابب يُفتح اىل قصور مزيّنة عامرة ابلسعادة ادلامئة، وكنوم مليئة ل تنضب.. علامً آ هنم مع آ خبارمه هذا يدلون 

 عىل اماراهتا ويظهرون آ اثرها.

 ن آ واه اليمك هذا السؤال:وال  

 تُرى ما موقف الانسان البائس، ول س امي املسمل، اماء هذه املسأ ةل اجلس مية  -

--- 
1
 ااد اولئك رسائل النور كام يراها امجليع. ـ املؤلف  
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 باضطرا من الانسان يعانيه ما وذلائذ، متع من فهيا ما مع لكها ادلنيا سلطنةُ  تزيل آ ن ميكن هل الرهيبة؟
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 .والعبادة؟ لالميان فاقداً  اكن ا ن القرب، اىل لدلخول حلظة لك يف دوره انتظار يف وقلق

م آ ن الش يخوخة واملرض والبالء، وما حيدث من وفيات هنا وهناك، تقّطر ذكل ال مل املرير اىل نفس لك 

ارجمون سيتأ جج يف  قلوهبم انسان، وتُنذره دوماً مبصريه احملتوم. فال جرم آ ن آ ولئك الضالني وآ رابب السفاهة و 

حجمٌي معنوي، يعذهبم بلظاه ح ى لو تتعوا مبباجه ادلنيا وذلائذها، بيد آ ن الافةل وادها يه اليت حتول دون 

 استشعارمه ذكل العذاب الالمي.

وا من القدر مفا دام آ هل الاميان والطاعة يرون القرب املاثل آ ماَمهم ابابً اىل رايض سعادة دامئة ونعمي مقمي، مبا ُمنح

الالهيي من وثيقة تُكس هبم كنومًا ل تفىن بشهادة الاميان، فان الًك مهنم سيشعر ذلة معيقة حقيقية راخسة، 

ونشوة روحية دلى انتظاره لك حلظة َمن يناديه قائاًل: تعال خذ بطاقتك! حبيث آ ن تكل النشوة الروحية لو 

 مبثل ما تتحول البذرة وتتجسم جشرًة وارفة. جتسمت لصبحت مبثابة جنة معنوية خاصة بذكل املؤمن،

 وملا اكن الامر هكذا، فاذلي يَدع تكل املتعة الروحية اخلالصة ل ال ذلة مؤقتة غري مرشوعة مناصة ابل لم

بدافع من طيش الش باب وسفاهته، سينحط اىل مس توى آ دىن بكثري من مس توى  - اكلعسل املسموم -

 مبثل املالادة الااانب آ يضًا؛ لن َمن ينكر مهنم رسولَنا الكرمي صىل هللا احليوان.. بل ل يبلغ آ ن يكون ح ى

ن مل يؤمن ابهلل،  ن مل يؤمن ابلرسل لكهم، فقد يؤمن بوجوده تعاىل. وا  عليه وسمل  فقد يؤمن برسل آ خرين، وا 

 آ من بربه ول عر  فقد تكون هل من اخلصال امحليدة ما يريه الكاملت. بيامن املسمل مل يعر  الرسل الكرام ول

ذلا َمن يرتك مهنم التأ دب برتبيته املباركة  الكاملت الانسانية الا بوساطة هذا النيب الكرمي صىل هللا عليه وسمل

وحيل ربقته عن آ وامره فال يعرت  بنيب آ خر، بل جيحد ح ى ابهلل س بحانه وتعاىل. ول يس تطيع آ ن حيافظ عىل 

ذكل لن آ صول ادلين وآ سس الرتبية اليت ااء هبا الرسول الكرمي صىل  آ سس الكاملت الانسانية يف رواه؛

هللا عليه وسمل يه من الرسوخ والكامل ما ل ميكن آ ن حيرم نوراً ول كاملً قط َمن يََدعها ويرتكها، بل حُيمَك عليه 

مام البرشية ابلرتدي والسقوط املطلق، اذ هو صىل هللا عليه وسمل خامت النبيني وس يد الانبياء واملر  سلني، وا 

 بأ مكلها، يف
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 .قرانً  عرش آ ربعة مدى عىل رائعاً  اثبااتً  ذكل آ ثبت كام واعزتامها، خفرها مدار هو بل لكها، احلقائق

فيا َمن فُتنمت بزهرة احلياة ادلنيا ومتاعها، واي َمن يبذلون قصارى هجدمه لضامن احلياة واملس تقبل ابلقلق علهيام! 

 آ هيا البائسون!

ان كنمت ترومون المتتع بذلة ادلنيا والتنعم بسعادهتا وراحهتا، فالذلائذ املرشوعة تُانيمك عن لك شئ، فهيي اكفية 

آ ن لك ذلة ومتعة خارج نطاق الرشع فهيا آ لف  - مما بيناه آ نفاً  - ووافية لتلبية رغباتمك وتطمني آ هوارمك. ولقد آ دركمت

داث مقبةل بعد مخسني س نة مثاًل، عىل شاشة ال ن مثلام تُعرض آ مل  وآ مل، اذ لو آ مكن عرض ما س يقع من آ ا
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 الااداث املاضية علهيا لبىك آ رابُب الافةل والسفاهة باكًء مرًا آ لاميً عىل ما يضحكون هل ال ن.

مفن اكن يريد الرسور اخلالص ادلامئ والفرح املقمي يف ادلنيا وال خرة، عليه آ ن يقتدي مبا يف نطاق الاميان من 

 ةتربي

 محمد صىل هللا عليه وسمل .
#160 

 الش باب من فريق مع حوار

فريق من الش باب، يتدفقون نضارة وذاكًء، طالبني تنبهيات قوية وارشادات قومية تقهيم من  - ذات يوم - ااءين

 رشور  تتطاير من متطلبات احلياة ومن فتوة الش باب ومن الاهواء احمليطة هبم.

 اذلين طلبوا العون من رسائل النور: فقلت هلم مبثل ما قلته ل ولئك

اعلموا ان ما تمتتعون به من ربيع العمر ونضارة احلياة ذاهب ل حماةل، فان مل تلزموا انفسمك ابلبقاء مضن احلدود 

الرشعية، فس يضيع ذكل الش باب ويذهب هباًء منثورًا، وجيّر عليمك يف ادلنيا ويف القرب ويف ال خرة بالاي 

وق كثرياً مذلات ادلنيا اليت آ ذاقمك اايها.. ولكن لو رصفمت ربيع معرمك يف عفة النفس ويف صون ومصائب وآ لماً تف

الرش  ويف طاعة ربمك برتبيته عىل الاسالم، اداءًا لشكر هللا تعاىل عىل ما آ نعم عليمك من نعمة الفتوة 

 مئ خادل يف اجلنة اخلادلة.والش باب، فسيبق  ويدوم ذكل العهد معىًن، وس يكون لمك وس يةل للفوم بش باب دا

فاحلياة، ان اكنت خالية من الاميان، او فََقد الامياُن تأ ثريه فهيا لكةرة املعايص، فاهنا مع متاعها وذلهتا الظاهرية 

مبا ُمنح  - القصرية اداً تذيق ال لم والاحزان واهلموم اضعاَ  اضعاِ  تكل املتع واملذلات، ذكل ل ن الانسان

و عالقة فطرية وثيقة ابملايض واملس تقبل فضالً عام هو عليه من ممان اارض ح ى انه يمتكن ذ - من عقل وفكر

من ان يذوق ذلائذ تكل الاممنة ويشعر بأ لهما، خالفًا للحيوان اذلي ل تعكر صفو ذلته احلارضة الاحزاُن 

 الواردة من املايض ول اخملاو  املتوقعة يف املس تقبل، حيث مل مينح الفكر.

هنا فالنسان اذلي ترّدى يف الضالةل واطبقت عليه الافةل تفسد متعُته احلارضة مبا يرُده من احزان من ومن 

املايض، وما يرده من اضطراب  من القلق عىل املس تقبل. فتتكدر حياتُه احلارضة ابل لم والاوهام، س امي 

 املذلات غري املرشوعة، فهيي يف حمك العسل املسموم تامًا.

نسان هو آ دىن مبائة مرة من احليوان من حيث المتتع مبذلات احلياة. بل ان حياة ارابب الضالةل اي ان الا

 والافةل، بل وجودمه وعالَمهم، ما هو اّل يوهمم احلارض،
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 حواكل هناك من فرِتدمه ضاللهتم، بسبب ميتة، معدومة، الاكئنات من فهيا وما لكها املاضية الاممنة ان حيث

 !..الظلامت
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آ ما الاممنة املقبةل فهيي ايضاً معدومة ابلنس بة الهيم، وذكل لعدم امياهنم ابلايب. فمتل  الفراقات الابدية اليت ل 

 تنقطع حياهتم بظلامت قاتة، ما داموا ميلكون العقل ااادين ابلبعث والنشور.

املاضية واس تضاءت الاممنة  ولكن اذا ما اصبح الامياُن حياًة للحياة، وشّع فهيا من نوره، استنارت الاممنة

املقبةل، وجتدان البقاء وتدان روح املؤمن وقلبه من ماوية الاميان، ابذواق معنوية سامية وانوار وجودية ابقية، 

 مبثل ما ميّدهام الزمن احلارض.

 فلرياجع. "الش يوخ"من رساةل  "الرااء السابع"هذه احلقيقة موحضة توضيحًا وافيًا يف 

ان كنمت تريدون ان تس متتعوا ابحلياة وتلتذوا هبا فاحيوا حياتمك ابلميان وميّنوها ابداء الفرائض، هكذا احلياة.. ف

 واافظوا علهيا ابجتناب املعايص.

آ ما حقيقة املوت اليت تُطلعنا عىل اهوالها، الوفياُت اليت نشاهدها لك يوم، يف لك ماكن، فسأ بيهنا لمك يف مثال، 

 من امثالمكمثلام بينهتا لش بان آ خرين 

اعوادًا نُصبت اماممك للمش نقة، وجبانهبا داررة تومع جوارز خسية كربى للمحظوظني..  - مثالً  - تصوروا ههنا

وحنن الاشخاص العرشة هنا س ُندع  اىل هناك طوعاً آ و كرهًا. ولكن ل ن ممان الاس تدعاء خمفي عنّا، فنحُن 

مّل قرار اعدامك، واصعد املش نقة!. آ و يقول: تعال خذ بطاقة يف لك دقيقة ابنتظار َمن يقول للك  منا: تعال.. تس

 ترحبك ماليني اللريات اذلهبية.!

وبينا حنن واقفون منتظرون، اذا بشخصني حرضا دلى الباب. اادهام ِامرآ ة مجيةل لعوب ش به عارية حتمل يف 

 ا.يدها قطعة من احللوى، تقّدهما الينا تبدو آ هنا شهية، ولكهنا مسمومة يف حقيقهت

دخل عىل اثر تكل املرآ ة وقال: لقد آ تيتمك بطلسم جعيب،  - ليس خباً ول غّراً  - آ ما ال خر فهو رال وقور كيّس

هبذا  - وجئتمك بدرس بليغ، اذا قرآ مت ادلرس ومل تأ لكوا من تكل احللوى، تنجون من املشـنـقة، وتـتـسلـمون

 بطاقة تكل - الطلسـم
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 يصعد ح ى البطن آ لم من يتلوى احللوى، تكل يأ لك َمن ان اعينمك بأ م ترون اولء انمت فها ..المثينة اجلارزة

 .املش نقة

آ ما الفارزون ببطاقة اجلارزة، مفع اهنم حمجوبون عنّا، ويبدون اهنم يصعدون منّصة املش نقة اّل ان اكةر من 

امً لالجتيام بسهوةل ويرس اىل داررة ماليني الشهود خيربون بأ هنم مل يُش نَقوا، وامنا اختذوا اعواد املش نقة سل

 اجلوارز.

فهيا انظروا من النوافذ، لرتوا كيف ان كبار املسؤولني املرشفني عىل توميع تكل اجلوارز ينادون بأ عىل صوهتم 
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 قائلني:

ان احصاب ذكل الطلسم العجيب قد فاموا ببطاقة اجلوارز.. اعلموا هذا يقينًا كام رآ يمت بعني اليقني اولئك 

 اهبني اىل املش نقة، فال يساورنمك الشك يف هذا، فهو واحض وضوح الشمس يف رابعة الهنار.اذل

 وهكذا عىل غرار هذا املثال:

فان متع الش باب ومذلاته احملظورة رشعاً اكلعسل املسموم.. وغدا املوت دلى اذلي فقد بطاقة ال ميان اليت ترحبه 

ليقطع  - خلفاء وقته عنا - ال اذلي ميكن ان حيرض لك حلظةالسعادة ال بدية ك نه مش نقة، فينتظر االد ال  

 الاعناق دون تيزي بني شاب وش يخ.. فريديه اىل حفرة القرب اذلي هو ابب لظلامت آ بدية كام هو يف ظاهره..

ولكن اذا ما آ عرض الشاب عن تكل املذلات احملظورة، الشبهية ابلعسل املسموم ورضب عهنا صفحًا، وابدر 

عىل ذكل الطلسم القرآ ين وهو ال ميان واداء الفرائض، فان مائة واربعة وعرشين الفًا من الانبياء  اىل احلصول

علهيم السالم، وما ل يعد ول حيىص من ال ولياء الصاحلني والعلامء العاملني خيربون ويبرّشون ابلتفاق مظهرين 

 دة ال بدية.آ اثر ما خيربون عنه بأ ن املؤمن س يفوم ببطاقة تكس به كنوم السعا

ااصل الالكم: ان الش باب س يذهب حامتً وسزيول ل حماةل. فان اكن قد قيض يف سبيل املذلات ونشوة 

 الطيش والارور، فس يورث آ ل  البالاي وال لم واملصائب املوجعة سواًء يف ادلنيا آ و ال خرة.
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 املستشفيات، اىل ال مر غالب يف االُهم س يؤول الش باب هؤلء آ مثال بأ ن تفهموا آ ن ترومون كنمت وان

 والتحقري، الاهانة واماكن السجون اىل آ و ..نفس ية ل مراض وتعرضهم وارسافاهتم الطائشة ترصفاهتم بسبب

 املعنوية والاضطراابت ال لم من صدورمه ضيق بسبب وامخلارات املاليه اىل آ و ..وغرورمه نزواهتم بسبب

 ..واملقابر والسجون املستشفيات فأ سأ لوا النتاجئ هذه من تتيقنوا آ ن شئمت ِان ..نعم ..تنتاهبم اليت والنفس ية

 جنمت امراض من املنبعثة واحلرسات وال هات ال انت املستشفيات اال لسان من بالشك  فستسمعون

 الندم واصوات ال ىس صيحات السجون من ايضاً  وستسمعون ..امرمه يف وارسافهم الش باب نزوات من

 صفعة فتلقوا وغرورمه طيشهم، وراء انساقوا اذلين الاشقياء الش بان اولئك قهايطل  احلرسات ومفرات

ذكل العامل الربميخ  - قربه يف املرء يعّذب ما اكةر ان ايضاً  وس تعلمون الرشعية، الاوامر عىل خلروهجم التأ ديب

سبت يداه من ترصفات سيئة ما هو الّ مبا ك  - اذلي ل هتدآ  ابوابُه عن الانفتاح والاناالق لكةرة ادلاخلني فيه

يف س ين ش بابه، كام هو اثبت مبشاهدات اهل كشف القبور، وشهادة مجيع اهل احلقيقة والعمل وتصديقهم. 

"واسأ لوا ِان شئمت الش يوخ واملرىض اذلين ميثلون غالبية البرشية، فستسمعون ان آ كةريهتم املطلقة يقولون:"وا 

ايمك ان تعيدوا سريتنا،  آ سف  عىل ما فات! لقد ضيعنا ربيع ش بابنا يف امور اتفهة، بل يف امور ضارة! فا ايمك ا 

."ذكل ل ن اذلي يقايس س نوات  من الام واهلم يف ادلنيا، والعذاب يف الربمخ، "واذار اذار ان تفعلوا مثلنا!
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ير وانر َسَقر يف ال خرة، ل ال تتع ل يدوم مخس آ و عرش س نوات من معر الش باب مبذلات حمظورة.. غرياد

ابلشفاق، مع آ نه يف آ شد احلالت اس تدراراً للشفقة والراثء، ل ن اذلي يرىض ابلرضر وينساق اليه طوعًا، ل 

 ."هل يُنظر ل ابلرضر الرايض"يس تحق ال شفاق عليه ول النظر اىل ااهل بعني الرمحة، وفق القاعدة احلكمية: 

 آ مـني ..رشورها من وجناان املارية الزمان هذا فتنة من وِاايمك هللا حفظنا

" 
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 [عرشة الثالثة اللكمة من الثاين املقام ااش ية]

 ابمسه س بحانه

ان املسجونني مه يف امّس احلااة اىل ما يف رسائل النور من سلوان حقيقي وعزاء خالص. ول س امي آ ولئك 

رة معرمه يف السجن، الش بان اذلين تلقوا صفعات التأ ديب ولطامت التأ نيب بزنواهتم واهواهئم. فقضوا نضا

 حفااة هؤلء اىل النور كحاجهتم اىل اخلزب.

ان عروق الش باب تنبض لهوى املشاعر، وتس تجيب لها اكةر مما تس تجيب للعقل وترخض هل. وَسورات 

ل تبرص العقىب، فتفضل درهامً من ذلة اارضة عااةل عىل طن  من ذلة آ اةل، فُيقدم  - كام هو معلوم - الهوى

الهوى عىل قتل انسان برئ للتذلذ بدقيقة واادة من ذلة الانتقام، م يقايس من جراهئا مثانية آ ل   الشاب بدافع

 يف قضية ختص الرش  - ساعة من آ لم السجن.. والشاب ينساق اىل المتتع لساعة واادة يف اللهو والعبث

بص به.. وهكذا تضيع منه م يتجرع من وراهئا آ لم آ لو  ال ايم من جسن وخو  وتوجس من العدو املرت  -

 سعادة العمر بني قلق واضطراب وخو  وآ لم.

وعىل غرار هذا يقع الش باب املساكني يف ورطات ومشالك عويصة كثرية ح ى حتّول آ لطف آ ايم حياهتم 

وااالها اىل آ مّر الاايم وآ قساها، ويف ااةل يرىث لها. ول س امي بعد ان هبت عواصف هوااء من الشامل حتمل 

مدمرة لهذا العرص؛ اذ تس تبيح لهوى الش باب اذلي ل يرى العقىب آ عراَض النساء والعذارى الفاتنات  فتناً 

ابحهتا آ موال ال غنياء لفقراء سفهاء.  وتدفعهم اىل الاختالط املاجن البذئ، فضاًل عن ا 

 ان فرائص البرشية لكها لرتتعد آ مام هذه اجلرامئ املنكرة اليت تُرتكب حبقها.

ب املسمل يف هذا العرص العصيب ان يشّمروا عن ساعد اجلد لينقذوا املوقف، ويسلّوا الس يو  فعىل الش با

ويدافعوا  - وامثاهلام "مرشد الش باب"و "المثرة"اليت يف رساةل  - وبراهيهنا ادلاماة "رسائل النور"الاملاس ية حلجج 

 تـني.. والّ فس يضيع مستــقبل الشـبابعن آ نفسهم، ويصّدوا هذا الهـجـوم الاكسـح الـذي ُشّن علهيـم من جـه 
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 نزيل س يكون اذ وعذاب؛ آ لم   اىل لكها فتنقلب ال خرة، يف تنّعمه ويفقد السعيدة، حياته وتذهب العامل، يف
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 ش يخوخته آ ايم وسيبيك ..وغّيه بطيشه السجون، ونزيل ..وسفاهة ارسا  من يداه َكسبت مبا املستشفيات،

 .وال لم احلرسات ملؤها مفرات ويزفر مراً  باكءً 

فس يكون شاابً رائداً حقًا، وانساانً اكماًل،  "رسائل النور"ولكن اذا ما صان نفسه برتبية القرآ ن، ووقاها حبقائق 

 ومسلامً صادقًا سعيدًا، وسلطااًن عىل سارر اخمللوقات.

اقامة الفرائض، واتب  نعم، ان الشاب اذا دفع ساعة واادة من اربع وعرشين ساعة من يومه يف السجن اىل

عن سيئاته ومعاصيه اليت دفََعْته اىل السجن، وجتنب اخلطااي واذلنوب مثلام جينّبه السجن ِاايها.. فانه س يعود 

بفوائد مجة اىل حياته واىل مس تقبهل واىل بالده واىل آ مته واىل احبّائه واقاربه، فضاًل عن انه يكسب ش بااًب 

 من هذا اذلي ل يدوم مخس عرشة س نة. خادلًا يف النعمي املقمي بدلً 

 هذه احلقيقة يبرّش هبا وخيرب عهنا عن يقني اامم مجيع الكتب الساموية ويف مقدمهتا القرآ ن الكرمي.

ابلس تقامة عىل الرصاط السوي،  - ذكل العهد امجليل الطيب - نعم! اذا ما شكر الشاب عىل نعمة الش باب

هداة تزداد ول تنقص، وتبق  من دون موال، وتصبح آ كةر متعة وهبجة.. واداء العبادات، فان تكل النعمة امل 

وِاّل فاهنا تكون بالء ومصيبة مؤملة ومامورة ابلام واحلزن واملضايقات املزجعة ح ى تذهب هباء فيكون عهد 

 الش باب وابًل عىل نفسه وآ قاربه وعىل بالده وآ مته.

ليه ظلامً تكون كعبادة يوم  اكمل هل، ان اكن مؤداًي هذا وان لك ساعة من ساعات املسجون اذلي حمك ع 

للفرائض، ويكون السجن حبقه موضع انزواء واعزتال من الناس كام اكن الزهاد والعباد يزنوون يف الكهو  

 واملاارات ويتفرغون للعبادة. آ ي ميكن ان يكون هو مثل اولئك الزهاد.

وش يخًا متعلقًا قلبه حبقائق الاميان وقد آ انب اىل هللا  وس تكون لك ساعة من ساعاته ان اكن فقريًا ومريضاً 

واّدى الفـرائض، يف حـمك عبـادة عشـرين ساعة هل، ويتحول السجن حبقه مدرسـة تربوية ارشادية، وموضع 

 حتابب ومـاكن تـعاطف،
#166 

 يف بقاءه يفضل لعهل بل ابلرمحة، اليه الانظار وتواه راحته عن فضالً  رااة يف ممالئه مع آ ايمه يقيض حيث

 دروس من يتلق  مبا ويأ نس اانب، لك من واخلطااي اذلنوب عليه تنثال اليت اخلارج يف حريته عىل السجن

 اىل اتئباً  صاحلاً  راالً  خيرج وامنا الثأ ر، آ خذ عىل حريصاً  ول قاتالً  ياادره ل ياادره وحيامن .فيه والزتكية الرتبية

 يف معنا اكنوا جبامعة الامر ادا ح ى والعباد، للبالد انفعاً  عضواً  فيصبح .غزيرة حياتية جتارب غمن قد هللا،

 :النور رسائل من وازية لفرتة ولو الاخالق مسو يف اميانية دروساً  آ خذوا بعدما القول، اىل "دنزييل" جسن

م يف السجن لو تلق  هؤلء دروس الاميان من رسائل النور يف مخسة اسابيع، فانه اادى لصالهحم من القاهئ"

 ."مخس عرشة س نة
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مفا دام املوت ل يفىن من الوجود، وال ال مس تور عنا بس تار الايب، وميكنه ان حيّل بنا يف لك وقت.. وان 

القرب ل يُالق اببه.. وان البرشية تايب وراءه قافةل ِاثر قافةل.. وان املوت نفسه حبق املؤمنني ما هو الّ تذكرة 

وانه حبق الضالني السفهاء اعدام آ بدي كام  - كام وحّض ذكل ابحلقيقة القرآ نية - ال بدي ترسحي واعفاء من الاعدام

يشاهدونه آ ماهمم؛ اذ هو فراق آ بدي عن مجيع آ حبهتم وآ قارهبم بل املوجودات قاطبة.. فالبد ول شك ابن 

اعياً خلدمة القرآ ن آ سعد انسان هو َمن يشكر ربه صابراً حمتس باً يف جسنه مس تااًل وقته آ فضل اس تاالل، س

 وال ميان مسرتشدًا برسائل النور.

 اهيا الانسان املبتىل ابملذلات واملتع!

لقد علمُت يقينًا طوال مخس وس بعني س نة من العمر، وابلو  التجارب اليت كسبهتا يف حيايت، ومثلها من 

اذلي ل يكّدره حزن، والسعادة  احلوادث اليت مرت عيّل آ ن اذلوق احلقيقي، والذلة اليت ل يشوهبا آ مل، والفرح

التامة يف احلياة امنا يه يف الاميان، ويف نطاق حقائقه ليس اّل.  ومن دونه فان ذلًة دنيوية واادة حتمل آ لمًا 

كثرية كثرية. واذ تقدم اليك ادلنيا ذلة بقدر ما يف حبة عنب تصفعك بعرش صفعات مؤملات، سالبًة ذلة احلياة 

 ومتاعها.

 كني املبتلون مبصيبة السجن!آ هيا املسا

ما دامت دنيامك حزينة ابكية، وان حياتمك قــد تعــكرت ابل لم واملصـائب، فابذلوا ما يف وسعمك كيال تبيك 

 آ خرتمك، ولتفرح وحتلو وتسعد حياتمك ال بدية.
#167 

 تتحول ان ميكن قةشا ظرو  مضن العدو آ مام واادة ساعة مرابطة ان كام اذ الفرصة، هذه اخويت اي فاغتمنوا

 اذا هناك كثرية ساعات اىل تتحول السجن يف تقاسوهنا اليت ساعاتمك من ساعة لك فان العبادة، من س نة اىل

 .وغفران رحامت اىل واملصاعب املشقات تتحول وعندها الفرائض، آ ديمت ما

 ابمسه س بحانه

 السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته ابدًا دامئًا.

 اء ال وفياء!آ هيا الاخوة الاعز 

لقد رآ يت انوار سلوان ثالثة، آ بيهنا يف نقاط ثالث لذلين ابتلوا ابلسجن ومن يقوم بنظارهتم ورعايهتم ومن 

 يعيهنم يف آ عامهلم وارماقهم.

 النقطة ال وىل:

ان لك يوم من آ ايم العمر اليت تيض يف السجن، ميكن ان يُكِسب املرء ثواب عبادة عرشة آ ايم، وميكن ان 
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اىل ساعات ابقية خادلة.. بل ميكن ان يكون قضاء بضع س نني يف  - من حيث النتيجة - ساعاته الفانية حيّول

 السجن وس يةل جناة من جسن آ بدي ملاليني الس نني.

فهذا الرحب العظمي مرشوط ل هل ال ميان ابداء الفرائض والتوبة اىل هللا من اذلنوب واملعايص اليت دفعته اىل 

 يه تعاىل ابلشكر صابرًا حمتس بًا. علامً ان السجن نفسه حيول بينه وبني كثري من اذلنوب.السجن، والتواه ال 

 النقطة الثانية:

 ان موال ال مل ذلٌة، كام ان موال الذلة آ ملٌ.

نعم! ان لك من يفكر يف ال ايم اليت قضاها ابلهناء والفرح يشعر يف رواه حرسة وآ سفًا علهيا، ح ى ينطلق 

رسات: اواه.. آ ه.. بيامن اذا تفكر يف ال ايم اليت مرت ابملصائب والبالاي فانه يشعر يف رواه لسانه بلكامت احل 

وقلبه فرااً وهبجة من موالها ح ى ينطلق لسانه بـ: امحلد هلل والشكر هل، فقد ولّت البالاي اتركة ثواهبا. فينرشح 

 صدره ويراتح.
#168 

 معنوايً  آ ملاً  ترتك الزمان من لساعة موقتة ذلة بيامن الروح، يف معنوية ذلة يرتك الزمان من لساعة موقتاً  آ ملاً  آ ن آ ي

 .ذلكل خالفاً  الروح، يف

مفا دامت احلقيقة هذه، وساعات املصائب اليت ولّت مع آ لهما آ صبحت يف عداد املعدوم، وان آ ايم البالاي مل 

يرد من العدم آ ملٌ.. مفن البالهة اذن اظهار  تأ ت بعُد، فهيي ايضاً يف حمك املعدوم.. وانه ل آ مل من غري شئ.. ول

اجلزع ونفاد الصرب ال ن، من ساعات آ لم  ولّت، ومن آ لم  مل تأ ِت بعُد، علامً اهنا مجيعاً يف عداد املعدوم. ومن 

امحلاقة آ يضًا اظهار الشكوى من هللا وترك النفس ال مارة املقرّصة من احملاس بة، ومن بعد ذكل قضاء الوقت 

ات والزفرات. آ َوليس من يفعل هذا آ شد بالهة ممن يداوم عىل ال لك والرشب طوال اليوم خش ية آ ن ابحلرس 

 جيوع آ و يعطش بعد آ ايم؟

وسّددها اىل اليوم اذلي هو فيه،  - اىل املايض واملس تقبل - نعم! ان الانسان ِان مل يشتت قوة صربه مييناً وشاملً 

 فاهنا اكفية لتحل هل حبال املضايقات.

ان ما مّر عيّل يف هذه املدرسة اليوسفية الثالثة  -  ى انين آ ذكر ـ ول آ شكوح
2

يف غضون آ ايم قالئل من 

املضايقات املادية واملعنوية مل آ رها طوال حيايت، ول س امي حرماين من القيام خبدمة النور مع ما يّف من آ مراض. 

لهية تدين ابحلقيقة السابقة، فانرشح  وبيامن اكن قليب ورويح يعترصان معًا من الضيق واليأ س اذا ابلعناية ال 

صدري اياّم انرشاح وولت تكل املضايقات فرضيت ابلسجن وآ لمه واملرض وآ وااعه. اذ َمن اكن مثيل عىل 

شفري القرب يعّد رحباً عظاميً هل آ ن تتحول ساعة من ساعاته اليت ميكن ان تر بافةل اىل عرش ساعات من العبادة... 

ه كثريًا.فشكرت ا ّْ  لّل
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 النقطة الثالثة:

ان القيام مبعاونة املسجونني بشفقة ورآ فة واعطاءمه ارماقهم اليت حيتاجون الهيا وضامد جراااهتم املعنوية ببلسم 

التسيل والعزاء، مع انه معـل بسيـط الّ آ نه حيمل يف طياته ثوااًب جزياًل وآ جراً عظاميً. حيث آ ن تسلمي ارماقهم 

 هيم من اخلارج يكون حبمك َصدقة، وتكتب يف جسل حس نات لك َمن قام هبذا العمل،اليت تُرسل ال

--- 
 مجـ املرت2641املقصود جسن "آ فيون" حيث دخهل الاس تاذ النوريس وطالب النور س نة    1
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 كبرياً  ش يخاً  املسجون اكن ان س امي ول  عاونومه، اذلين املراقبون آ و احلراس آ و اخلارج من هبا آ توا اذلين سواءاً 

 .كثرياً  يزداد املعنوية الصدقة تكل ثواب فان معدمًا، فقرياً  آ و بدله عن غريباً  آ و مريضاً  آ و

وهذا الرحب العظمي مرشوط ابداء الفرائض من الصلوات لتصبح تكل اخلدمة لواه هللا.. مع رشط آ خر هو ان 

 شيئًا من املنة.تكون اخلدمة مقرونة ابلشفقة والرمحة واحملبة من دون ان حيّمل 

 ابمسه س بحانه

ْمِدِه( ْْ ِالَّ يَُسِبـُّح حِبَ  )َوِاْن ِمْن يَشء 

 السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته آ بدًا دامئًا.

 اي اخويت يف ادلين واي مماليئ يف السجن!.

 ها مبثال:لقد ُاخطر لقليب ان آ بني لمك حقيقة هممة، تنقذمك ابذن هللا من عذاب ادلنيا وال خرة ويه كام آ وحض 

ان آ اداً قد قتل شقيق خشص آ خر آ و آ اد آ قرابئه. فهذا القتل النامج من ذلة غرور الانتقام اليت ل تس تارق 

دقيقة واادة تورثه مقاساة ماليني ادلقائق من ضيق القلب وآ لم السجن. ويف الوقت نفسه يظل اقرابء 

فكروا ابلقاتل ورآ وا ذويه. فتضيع مهنم ذلة العمر ومتعة  املقتول آ يضاً يف قلق دامئ وحتني الفرص ل خذ الثأ ر، لكام

 احلياة مبا ياكبدون من عذاب اخلو  والقلق واحلقد والاضب.

ول عالج لهذا ال مر ول دواء هل اّل الصلح واملصاحلة بيهنام، وذكل اذلي يأ مر به القرآ ن الكرمي، ويدعو اليه 

 الانسانية، وحيث عليه الاسالم. احلق واحلقيقة، وفيه مصلحة الطرفني، وتقتضيه

نعم، ان املصلحة واحلقيقة يف الصلح، والصلح خري؛ ل ن ال ال وااد ل يتاري، فذكل املقتول عىل لك اال 

لهيي، فا ن  ما اكن ليظل عىل قيد احلياة ما دام آ اهل قد ااء. اما ذكل القاتل فقد آ صبح وس يةل ذلكل القضاء ال 

 مل حيل بيهنام الصلحُ 
#170 
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 ثالثة فوق آ خاه املسمل جهر بعدم الاسالم يأ مر ذلا مديدة؛ مدة الانتقام وعذاب اخلو  يعانيان يظالنفس  

 انر اشعال يف سبباً  املنافقني آ اد واكن دفني، حقد ومن آ صيل عداء من جنم قد القتل ذكل يكن مل فان .آ ايم

 الطرفان تصاحل ما اذا بيامن ودامت، زئيةاجل املصيبة تكل لعظمت الصلح لول ل نه فورًا، الصلح فيلزم الفتنة،

 والتأ لف احلب يدب حيث الكثري، يكس بان الطرفني فان للمقتول، ادلعاء عىل واس متر ذنبه، عن القاتل واتب

 راال، وااد شقيق  من بدلً  آ براراً  اتقياء اخوة آ مامه وااداً  عنه ويعفو عدوه عن هذا فيصفح بيهنام،

 يفسد ما لك لهجر مدعوون فهم النور، دروس اىل اس متعوا اذلين س امي ول وقدره، هللا لقضاء معاً  ويستسلامن

 اليت الصدر وسالمة البال ورااة العامة، واملصلحة النور، نطاق مضن تربطهم اليت ال خوة اذ اثنني، بني

 مسجونني نيب فعالً  هذا حصل ولقد .والوئام الوفاق وااالل اخلالفات نبذ لكها تقتيض ..ال ميان يس توجهبا

 رسائل من دروساً  تلقوا ان بعد متحابني آ خوة هللا بفضل فاصبحوا "دنزييل" جسن يف بعضاً  بعضهم يعادي

 التحابب هذا آ مام بداً  الناس من والسفهاء امللحدون جيد مل ح ى براءتنا، آ س باب من سبباً  غدوا بل النور،

 وتنفسوا مجيعاً  السجناء صدور انرشحت كذاوه !!هللا ابرك ..هللا شاء ما :مضطرين فقالوا الاخروي،

 مهنم مائة عىل اخلناق يشدد حيث املسجونني، عىل الواقع الظمل مدى هنا آ رى ا ين اذ.هللا بفضل الصعداء

 ل الايور املؤمن ان آ ل ..الرااة آ وقات يف السجن فناء اىل معه خيرجون ل اهنم ح ى وااد، خشص جبريرة

 اىل يسارع ان فالبد اخلاصة، اجلزئية ملنفعته ال ذى هل يسبب فكيف قط، ناملؤم يؤذي ان شهامته تسعه

 .املؤمن آ ذى يف وتسبّبه خبطئه يشعر ااملا هللا اىل وال انبة التوبة

 ابمسه س بحانه

ْمِدِه( ْْ ِالَّ يَُسِبـُّح حِبَ  )َوِاْن ِمْن يَشء 

 السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته آ بدًا دامئاً 

 الاعزاء اجلدد والقداىم! اخويت املسجونني

لهية يه اليت آ لقت بنا اىل ههنا وذكل ل المك آ نمت، آ ي ان جميئنا اىل  لقد بت عىل قناعة اتمة من ان العناية ال 

 هنا امنا هو لبث السلوان والعزاء اذلي حتمهل رسائل النور
#171 

 وانتشال ..ول واهئا ادلنيا بالاي من كثري من وصونمك ..ال ميان حبقائق عنمك السجن مضايقات وختفيف ..اليمك

 .ابكية حزينة كدنيامك تكون ان من آ خرتمك وانقاذ ..اجلدوى وعدم العبثية من واهلموم ابل حزان املليئة حياتمك

مفا دامت احلقيقة يه هذه، فعليمك ان تكونوا اخوة متحابني كطالب النور وك ولئك اذلين اكنوا معنا يف جسن 

 ."دنزييل"

اولء ترون احلراس اذلين حيرصون عىل القيام خبدماتمك يعانون الكثري من املشقات يف التفتيش، بل فها آ نمت 
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ح ى اهنم يفتشون طعاممك لئال تكون فيه آ ةل ااراة، ليحولوا دون جتاوم بعضمك عىل بعض، وك نمك وحوش 

اليت تتاح لمك للتفسح والرااة مفرتسة ينقضُّ الوااد عىل ال خر ليقتهل، فضاًل عن انمك ل تس متتعون ابلفرص 

 خوفًا من نشوب العراك فامي بينمك.

 آ ل فقولوا مع هؤلء ال خوة ادييث العهد ابلسجن اذلين حيملون مثلمك بطوةل فطرية وشهامة وغرية.

 قولوا آ مام الهيئة ببطوةل معنوية عظمية يف هذا الوقت:

ا آ سلحة انرية فال نتعدى عىل آ صدقائنا وآ حبابنا ليست ال لت اجلاراة البس يطة، بل لو سلممت اىل آ يدين"

هؤلء اذلين نكبوا معنا، ح ى لو اكن بيننا عداء آ صيل سابق. فقد عفوان عهنم مجيعًا، وسنبذل ما يف وسعنا 

اّل جنرح شعورمه ونكرس خاطرمه، هذا هو قراران اذلي اختذانه ابرشاد القرآ ن الكرمي وبأ مر اخوة ال سالم 

 ."نا مجيعاً ومبقتىض مصلحت 

 وهكذا حتّولون هذا السجن اىل مدرسة طيبة مباركة.
#172 

 [عرشة الثالثة اللكمة من الثاين املقام ذيل]

 مسأ ةل هممة ختطرت يف ليةل القدر

هذه حقيقة واسعة اداً وطويةل يف الوقت نفسه، خطرت عىل القلب ليةل القدر سأ ااول ان آ شري الهيا اشارة 

 خمترصة ادًا، اكل يت:

 وًل:آ  

لقد قاست البرشية من ويالت هذه احلرب العاملية ال خرية اّي مقاساة، اذ رآ ت آ شد آ نواع الظمل وآ قىس آ نواع 

الاستبداد والتحمك، مع ادلمار الظامل املريع يف الارض اكفة، فقد نكبت مئات الابرايء جبريرة خشص وااد، 

لاالبون يف عذاب واداين آ لمي لعجزمه عن اصالح ووقع املالوبون عىل آ مرمه يف بؤس وشقاء مريرين، وابت ا

دمارمه الفظيع وخشيهتم من ان يعجزوا عن احلفاظ عىل س يادهتم. وظهر للناس جبالء اتم؛ ان احلياة ادلنيا فانية 

ل ريب فهيا، وان مخار  املدنية خادعة وخمّدرة ل جتدي شيئًا، وتلطخت البرشية بدماء الطعنات القوية اليت 

ات الانسانية وابلس تعدادات الرفيعة يف فطرهتا.. وظهر للعيان حتطم الافةل والضالةل والطبيعة نزلت ابذل

اجلامدة الصامء حتت رضابت س يف القرآ ن الاملايس.. وافتضحت الصورة احلقيقة للس ياسة ادلولية الشوهاء 

 عًا لروهحم.الادارة واليت يه آ وسع س تار واكثفه ل غفال الناس واضالهلم واشده خنقًا وخدا

وهو احلياة الباقية اخلادلة  "احلقيقي"ستبحث عن معشوقها  - بعد وضوح هذه ال مور - فالشك ان فطرة البرشية

وس تعمل جيداً ان احلياة ادلنيا اليت  - وقد بدت اماراهتا يف شامل العامل وغربه ويف آ مرياك - وتسع  الهيا بلك قواها
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 ء، فانية مائةل.دممية شوها "جمامايً "تتعشقها عشقًا 

ول ريب اهنا ستبحث عن القرآ ن الكرمي اذلي هل يف لك عرص ثالمثائة مليون  من العاملني هل املتتلمذين عليه 

منذ آ لف وثالمثائة وس تني س نة.. واذلي يصدق لك حمك من احاكمه ودعاويه ماليني من آ رابب احلقيقة.. 

احلــفاظ فــي كــل دقيقـة.. والـذي يرشـــد البرشية واذلي حيـتفظ مباكنـته املقـدسة يف قلوب ماليـني 

 بأ لسـنـتــهم، ويبرشها ابسلوبه املعجز ابحلياة الباقية والسعادة ادلامئـة، مضمدًا هبا جراحــاهتا
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 ال لو  بعرشات اشارة آ و رصااة عهنا خيرب قد بل املكررة، الشديدة القوية آ ايته بأ لو  هبا يبرش بل الااررة،

 .الثابتة واحلجج الساطعة والرباهني القاطعة ال دةل من ليعد ما علهيا انصباً  ملرات،ا من

فستبحث حامتً عن القرآ ن الكرمي املعجز  - مادية آ و معنوية - فان مل تفقد البرشية صواهبا لكياً ومل تقم علهيا قيامة

لسويد والرنوجي وفنلندا، ومثلام يسع  البيان كام ادث يف قارات العامل لكه ودولها العظم ، وادث فعاًل يف ا

لقبوهل خطباء مشهورون من انلكرتا وتقوم ابلبحث عنه مجعية تتحرى ادلين احلق ويه ذات شأ ن يف آ مرياك.. 

ولبد اهنم بعد ان يدركوا حقائقه س يعتصمون به ويلتفون حوهل بلك همجهم وارواهحم. ذكل ل نه ليس من نظري 

 قة، ولن يكون، ول ميكن ان يسد مسّد هذه املعجزة الكربى شئ قطعًا.للقرآ ن يف معاجلة هذه احلقي

 اثنيًا:

ان رسائل النور قد آ ظهرت خدماهتا كس يف آ ملايس قاطع بيد هذه املعجزة الكربى، ح ى آ لزمت احلجة آ عداءها 

ث كوهنا معجزًة العنيدين وآ جلأ هتم اىل الاستسالم، واهنا تقوم بوظيفهتا بني يدي هذه اخلزينة القرآ نية من حي

ملعانيه املعجزة عىل حنو تس تطيع ان تنور القلب والروح واملشاعر، مناوةلً الكً مهنا عالااهتا الناجعة، ول غرو 

 فهيي ادلاعية اىل هذا القرآ ن العظمي واملس تفيضة منه واده ول ترجع اّل اليه.

اايت املارضة الظاملة اليت يش يعها آ عداؤها، واهنا اذ تقوم مبهمهتا خري قيام، انترصت يف الوقت نفسه عىل ادلع

، "الطبيعة"برساةل  "الطبيعة"وقضت عىل آ شد الزاندقة تعنتًا، ودكّت آ قوى قالع الضالةل اليت حتمتي هبا ويه 

كام بددت الافةل وآ ظهرت نور التوحيد يف آ وسع ميادين العلوم احلديثة وآ شد الظلامت اخلانقة للافةل ابملسأ ةل 

 ."عصا موىس"وابحلجج ال وىل والثانية والثالثة.. والثامنة من رساةل  "مثرةلل "السادسة 

مة - ومن هنا فانه من الرضوري لنا  - يف ادود القدرات املتااة - ان يفتح طالب النور - وآ كةر رضورة لل 

س بفتح مدارس خاصة لتدري - يف الوقت احلارض - يف لك ماكن مدارس نورية صارية بعدما مسحت ادلوةل

ادلين 
2

 

--- 
1
 ــ املرتمج. 2626لقد الايت املدارس ادلينية يف تركيا منذ اواخر العرشينات ح ى س نة    
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 مسأ ةل لك يس توعب ان يس تطيع ل انه الّ  لنفسه شيئاً  مهنا يس تفيد ان يس تطيع للرسائل قارئ لك ان حصيح

لهية، ومعرفة ة،علمي دروس فهيي .ال ميان حلقائق ايضاح لهنا ذكل مسائلها؛ من  هلل وعبادة للقلب وسكينة ا 

.نفسه الوقت يف
1

 

ان النتاجئ اليت اكن ميكن احلصول علهيا يف املدارس ادلينية طوال مخس آ و عرش س نوات ميكن احلصول علهيا 

ذن هللا، بل مضنت تكل النتاجئ يف العرشين س نة اليت خلت  يف مدارس النور يف مخسة آ و عرشة آ سابيع اب 

 .وامحلدهلل

م ابت من املسمّل به فائدة هذه الرسائل ادلاعية اىل القرآ ن واليت يه ملعات من آ نواره الباهرة، حلياة ال مة 

ول من البالد، وح ى حلياهتا الس ياس ية فضاًل عن حياهتا ال خروية، مفن الرضوري اذن لدلوةل الّ تتعرض لها 

ا.. ليكون معلها هذا كفّارة عام اقرتفت من سيئأ ت بسوء بل تسع  اادة اىل نرشها وتشجع الناس عىل قراءهت

 فاحشة سابقة وسدًا منيعًا يف واه ما س يقبل من ويالت ومصائب وفوىض وارهاب.

--- 
1
لهية او اىل اطمئنان القلب    ح ى ا ن مل يكن اادمه حبااة  اىل التعمل فهو بالشك يف شوق اىل العبادة آ و اىل املعرفة ال 

 سائل النور درس رضوري للك فرد. ـ املؤلف.وسكينته. ولهذا فان ر 
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 السادسة املسأ ةل

 من رساةل المثرة

هذه املسأ ةل اشارة خمترصة اىل برهان وااد فقـط من بني آ لو  الرباهني اللكية حول )الاميان ابهلل( واذلي مت 

 ايضااه مع جحجه القاطعة يف عدة مواضع من رسائل النور.

ية يف قسطموينااءين فريق من طالب الثانو 
2 

 قائلني:

 ."عّرفنا خبالقنا، فان مدرسينا ل يذكرون هللا لنا!"

 فقلت هلم:

ان لك عمل من العلوم اليت تقرآ وهنا يبحث عن هللا دومًا، ويعّر  ابخلالق الكرمي بلاته اخلاصة. فاصاوا اىل "

 ."تكل العلوم دون املدرسني

ة من قنانهيا آ دوية ومس تحرضات حيوية، وِضعت فهيا مبوامين مفثاًل: لو اكنت هناك صيدلية خضمة، يف لك قنين

حساسة، ومبقادير دقيقة؛ فكام آ هنا ترينا ان وراءها صيدليا حكاميً، وكمييائيًا ماهرًا، كذكل صيدلية الكرة 
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ة ماااة ال رضية اليت تضم اكةر من آ ربعامئة آ لف نوع من ال حياء نبااتً وحيوااًن، ولك وااد مهنا يف احلقيقة مبثاب

مس تحرضات كميياوية دقيقة، وقنينة خماليط حيوية جعيبة. فهذه الصيدلية الكربى تُري ح ى للعميان صيدلهّيا 

احلكمي ذا اجلالل، وتعّر  خالقها الكرمي س بحانه بدراة كاملها وانتظاهما وعظمهتا، قياسًا عىل تكل الصيدلية 

 .اليت يف السوق، وفق مقاييس عمل الطب اذلي تقرآ ونه

ومثاًل: كام آ ن مصنعًا خارقًا جعيـبًا ينسـج آ لوفًا من آ نـواع املنســواات املتنوعة، وال مقشة اخملتلفة، من مادة 

 بس يطة ادًا، يرينا بال شك ان وراءه همندساً 

--- 
1
قامة اجلربية اىل آ ن س  2630مدينة تقع شاميل تركيا، نفي الهيا الاس تاذ النوريس س نة    يق مهنا س نة م وظل فهيا حتت ال 

 موقوفًا حملامكته يف حممكة اجلزاء الكربى يف "دنزييل". ـ املرتمج. 2643
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لهيي املصنع وهذا الارضية، ابلكرة املسامة الس يارة الرابنية املاكنة هذه كذكل لنا؛ ويعّرفه ماهرًا، مياكنيكياً   ال 

 شك بال لنا يعّر  املتقنة، املصانع من ال ل  مئات مهنا لك ويف رئيس ية، مصانع من ال ل  مئات فيه اذلي

 قياساً  وعظمته ال لهيي، املصنع هذا كامل بدراة يعّرفه تقرآ ونه، اذلي املاكرن عمل مقاييس وفق ومالَكه، صانَعه،

 .الانساين املصنع ذكل عىل

n غذية واملواد، احرض عاشة والارماق، وحمالً عظاميً لل   من لك اانب - فيهومثاًل: كام ان اانواتً آ و خمزانً لل 

آ لف نوع من املواد الاذائية، ومزّي لك نوع عن ال خر، وصفف يف حمهل اخلاص به، يرينا ان هل مالاكً ومدبرًا؛  -

كذكل هذا اخملزن الرحامين لالعاشة اذلي يس يح يف لك س نة مسافة اربعة وعرشين آ لف س نة، يف نظام دقيق 

اصنا  اخمللوقات اليت حيتاج لك مهنا اىل نوع خاص من الاذاء. متقن، واذلي يضم يف ثناايه مئات ال ل  من 

واذلي مير عىل الفصول الاربعة فيأ يت ابلربيع كشاحنة محموةل بأ ل  الانواع من خمتلف ال طعمة، فيأ يت هبا اىل 

  اخللق املساكني اذلين نفد قوهُتم يف الش تاء. تكل يه الكرة ال رضية، والسفينة الس بحانية اليت تضم آ ل

وفق مقاييس عمل الاعاشة  - الانواع من البضائع والاهجزة ومعلبات الاذاء. فهذا اخملزن واحلانوت الرابين، يُري

صاحَبه ومالَكه ومترصفَه بدراة عظمة هذا اخملزن، قياساً عىل ذكل اخملزن املصنوع من  - والتجارة اذلي تقرآ ونه

 قبل الانسان، ويعّرفه لنا، وحيببه الينا.

n ًلو آ ن ايشاً عظاميً يضم حتت لوائه آ ربعامئة آ لف نوع من الشعوب وال  م، للك انس طعامه املس تقل ومثال :

عن ال خر، وما يس تعمهل من سالح يااير سالح ال خر، وما يرتديه من مالبس ختتلف عن آ لبسة ال خر، 

ل خر.. فقائد هذا اجليش اذلي ومنط تدريباته وتعلاميته يباين ال خر، ومدة معهل وفرتة رخصه يه غري املدة ل

يزّودمه واده ابل رماق اخملتلفة، والاسلحة املتـباينة، وال لبــسة املتاــايرة، دون نس يان آ ي مهنا ول التباس ول 
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ارية، لهو قائد ذو خوارق بال ريب، فكام ان هذا املعسكر العجيب يرينا بداهة ذكل القائد اخلارق، بل حيببه 

جعاب؛ كذكل معسكر ال رض؛ ففي لك ربيع جينّد جمددًا ايشًا س بحانيًا عظاميً مكواًن من الينا بلك تقدير وا

اربعامئة آ لف نوع من شعوب النبـااتت وآ  م احليواانت، ومينح للك نوع آ لبس ته وآ رماقه واسلحته وتدريبه 

 ورخصه اخلاصة به، من دلن قائد عظمي وااد آ اد ال وعال
#177 

 الواسع الشاسع املعسكر فهذا ..ال نتظام وغاية الكامل منهتي  ويف حتري ول تالطاخ  ول ل اد نس يان بال ،

اامك ال رض حسب العلوم العسكرية ورهّبا  - ل ويل الالباب والبصارر - يُري ال رض سطح عىل املمتد للربيع

مته، قياساً اىل ومدبرها، وقائدها ال قدس الااّل، ويعّرفه هلم، بدراة كامل هذا املعسكر املهيب، ومدى عظ 

 ذكل املعسكر املذكور، بل حيبب مليكه س بحانه ابلتحميد والتقديس والتسبيح.

 - ومثاًل: هب ان ماليني املصابيح الكهرابئية تتجول يف مدينة جعيبة دون نفاد للوقود ول انطفاء؛ آ ل تُري

ابء، ولتكل املصابيح؟.. مفصابيح النجوم ابجعاب وتقديرــ آ ن هناك همندساً ااذقًا، وكهرابئياً ابرعاً ملصنع الكهر

املتدلية من سقف قرص ال رض ويه اكرب من الكرة ال رضية نفسها بأ لو  املرات حسب عمل الفكل وتسري 

آ رسع من انطالق القذيفة، من دون ان ختل بنظاهما، او تتصادم مع بعضها مطلقاً ومن دون انطفاء، ول نفاد 

فكل.. هذه املصابيح تشري ابصابع من نور اىل قدرة خالقها غري احملدودة . فشمس نا وقود وفق ما تقرآ ونه يف عمل ال

مثالً ويه اكرب مبليون مرة من كرتنا ال رضية، وآ قدم مهنا مبليون س نة، ما يه الا مصباح دامئ، وموقد مس متر 

در حبار ال رض، وحفامً دلار ضيافة الرمحن. فل ال ادامة اتقادها واش تعالها وتسجريها لك يوم يلزم وقودًا بق

ويشعل مجيع النجوم الاخرى  - بقدر جبالها، وحطباً بقدر اضعا  اضعا  جحم ال رض، ولكن اذلي يشعلها

بال وقود ول حفم ول ميت ودون انطفاء ويسرّيها برسعة عظمية معاً دون اصطدام، امنا يه قدرة ل هناية  - آ مثالها

 الكون العظمي وما فيه من مصابيح مضيئة، وقناديل متدلية يبني بوضوح لها وسلطنة عظمية ل ادود لها.. فهذا

سلطان هذا املعرض العظمي واملهراان الكبري، ويعّر   - وفق مقاييس عمل الكهرابء اذلي قرآ توه آ و س تقرآ ونه -

لئة، وحيببه اىل امجليع ابلتح  ميد والتسبيح منّوره ومدبّره البديع وصانعه اجلليل، بشهادة هذه النجوم املتل 

 والتقديس بل يسوقهم اىل عبادته س بحانه.

ومثاًل: لو اكن هناك كتاب، كتب يف لك سطر منه كتاب خبط دقيق وُكتب يف لك لكمة من لكامته سورة 

قرآ نية، واكنت مجيع مسائهل ذات مازى ومعىن معيق، ولكها يؤيد بعضـها البعض، فهـذا الكتاب العجــيـب يبني 

اكتبه الفائقة، وقدرة مؤلفه الاكمةل. آ ي آ ن مثل هذا الكتاب يعّر  اكتبه ومصنّفه تعــريفًا بالشـــك همارة 

 يضــاهــي وضوح النـهــار، ويبني مكـاهَل وقـدرتَه، ويثـيـر مـن الاجعـاب
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 لكامت من !هللا شاء هللا،ما هللا،س بحان تبارك :ترديد الا معه ميلكون ل ما اليه الناظرين دلى والتقدير
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 سطح ويه منه، واادة حصيفة يف يُكتب اذلي للكون الكبري الكتاب هذا كذكل والاجعاب؛ الاس تحسان

 طوائف ويه اخملتلفة، الكتب من نوع آ لف ثلامثئة الربيع، ويه منه، واادة ملزمة يف ويُكتب الارض،

 اختالط بال ببعض بعضها اخالً ومتد معاً  ذكل لك يُكتب ..كتاب مبثابة مهنا لك النبااتت، وآ جناس احليواانت

 رائعة، اكمةل قصيدة اكلشجرة، منه لكمة لك يف يُكتب بل والكامل الانتظام منهتي  ويف نس يان، ول خطأ   ول

 وراءه ان ابلتأ كيد ويُرينا آ مامنا، وماثل مشاهد هذا ان فكام .اكمل كتاب فهرس اكلبذرة، منه نقطة لك ويف

 معان منه لكمة لك يف اذلي العظمي الكبري الكون كتاب دلةل مدى تقدروا ان اذن فلمك يسطر، س يالً  قلامً 

 وعال، ال اكتبه وعىل س بحانه ابرئه عىل العامل، وهو ارجمسم الاكرب القرآ ن هذا دلةل ومدى ش  ى، وحمك مجة

 القراءة فن او الاش ياء حمكة عمل من تقرآ ونه ما مبقتىض وذكل .املثال يف املذكور الكتاب ذكل اىل قياساً 

 العظمي اخلالَق  يعّر  كيف تفهمون بل .الكبري الكون هذا اىل الواسعة وابلنظرة اكرب، مبقياس وتناوهل والكتابة،

 ."امحلدهلل" بثناء الينا س بحانه هللا حيّبب وكيف "هللا س بحان" بـ التقديس يعملّ  وكيف "اكرب هللا" بـ

ويعّرفه  - قياساً عىل ما س بق - ىل خالق الكون ذي اجلاللوهكذا فان لك عمل من العلوم العديدة ادًا، يدل ع

لنا س بحانه ابسامئه احلس ىن، ويعلّمه اايان بصفاته اجلليةل وكاملته. وذكل مبا ميكل من مقاييس واسعة، ومرااي 

 خاصة، وعيون اادة ابرصة، ونظرات ذات عربة.

: )َخلَق السموات وال رض( و)رّب السموات فقلت ل ولئك الطلبة الش باب: ان حمكة تكرار القرآ ن الكرمي من

وال رض( امنا يه ل ال الارشاد اىل هذه احلقيقة املذكورة، وتلقني هذا الربهان الباهر للتوحيد، ول ال تعريفنا 

 خبالقنا العظمي س بحانه.

 عنا خري اجلزاء فقالوا: شكراً لربنا اخلالق باري اد، عىل هذا ادلرس اذلي هو احلقيقة السامية عيهنا، جفزاك هللا

 وريض عنك.

قلت: ان الانسان ماكنة حيوية، يتأ مل بأ ل  الانواع من ال لم، ويتذلذ بأ ل  ال نواع من الذلائذ، ومع آ نه يف 

 منهتي  العجز، فان هل من ال عداء ما ل حيد سواء

#179 

 يتّجرع مسكني خملوق فهو حترص، ل وظاهرة ابطنة رغبات هل فان الفقر غاية يف آ نه ومع املعنويني، آ و املاديني

 ابلميان اجلالل ذي السلطان اىل ابنتسابه جيد فانه هذا، لك فرمغ ..ابس مترار والفراق الزوال صفعات آ لم

 اس متداد مدار كذكل فيه وجيد اكفة، آ عدائه دفع يف اليه حيمتي عظاميً  ومرتكزاً  قواًي، مستنداً  والعبودية،

 اليه، انتسابه برش  ويفخر س يده اىل لكٌ  ينتسب فكام اكفة، وآ ماهل رغباته ةوتلبي ااااته لقضاء به يس تايث

 السلطان واىل لقدرته، هناية ل اذلي القدير اىل ابلميان الانسان انتساب فان كذكل دليه، مزنلته مباكنة ويعزت

 الاعدام من تواملو  ال ال يبّدل والشكران، ابلطاعة عبوديته، يف ودخوهل الواسعة، الرمحة ذي الرحمي
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 حبالوة متذلذاً  الانسان هذا يكون مك تقّدروا ان فلمك .!البايق العامل اىل ورخصة مرور تذكرة اىل ال بدي

 القدير بس ّيده ومفتخراً  الاسالم، بأ نوار وسعيداً  قلبه، يف جيده اذلي ابلميان وممتناً  س يده، يدي بني العبودية

 .والاسالم الاميان نعمة هل شاكراً  الرحمي

 ومثلام قلت ذكل لخواين الطلبة، اقول كذكل للمسجونني:

ان من عر  هللا واطاعه سعيٌد ولو اكن يف غياهب السجن، ومن غفل عنه ونس يه شقي ولو اكن يف قصور 

 مش يدة. فلقد رصخ مظلوم ذات يوم بواه الظاملني وهو يعتيل منصة الاعدام فراًا اذًل وقائاًل:

ول ُاعدم، بل ُارسح من جسن ادلنيا طليقًا اىل السعادة الابدية، ولكين ارامك انمت  انين ل انهتي  اىل الفناء

حمكومني عليمك ابلعدام الابدي ملا ترون املوت فناء وعدمًا. فاان اذن قد اخذت ثأ رى منمك. فسمّل رواه وهو 

 قرير العني يردد: ل اهل اّل هللا.

ْبَحانََك ل ِعمْلَ لَنأ  ِالَّ َما عَ  َّْمَتنَا انَّك َانَْت الَعلمُي احلَكمُي()س ُ  ل
#180 

 "هو" لفظ يف توحيدية نكتة

 ابمسه س بحانه

ْمِدِه( ْْ ِالَّ يَُسِبـُّح حِبَ  )َوِاْن ِمْن يَشء 

 السالم عليمك ورمحة هللا وبراكته ابدًا دامئاً 

 اخويت الاعزاء ال وفياء:

دلى مطالعة حصيفة الهواء من حيث هجته املادية  لقد شاهدت ـ مشاهدة آ نية ـ خالل س يااة فكرية خيالية،

هل ِالّ هو( ويف  )قل هو هللا آ اد( ورآ يت  فقط، نكتًة توحيدية ظريفة تودلت من لفظ "هو" املوجود يف )ل ا 

فهيا ان سبيل الاميان سهل ويسري اىل اد الوجوب بيامن سبيل الرشك والضالةل فيه من احملالت واملعضالت 

 ع.اىل اد الامتنا

 سأ بني ابشارة يف منهتي  الاختصار تكل النكتة الظريفة الواسعة الطويةل.

نعم! ان حفنة من تراب، ميكن ان تكون موضع اس تنبات مئات من النبااتت املزهرة ِاْن وضعْت فهيا متعاقبًة. 

ات من املصانع فِان ُاحيل هذا الامر اىل الطبيعة وال س باب يلزم؛ ِاما ان تكون يف تكل احلفنة من الرتاب مئ

املصارة املعنوية، بل بعدد ال مهار.. آ و ان لك ذرة من ذرات تكل احلفنة من الرتاب تعمل بناء تكل ال مهار 

 املتنوعة وتركيهبا خبصائصها املتنوعة واهجزهتا احليوية، اي لها عمل حميط وقدرة مطلقة مبا يش به عمل ال هل وقدرته!!.

لهية، فللك جزء منه، من نس مي ورحي، بل ح ى وكذكل الهواء اذلي هو عرش من عرو ش ال مر والارادة ال 
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 للهواء املوجود يف جزء من نََفس الانسان الَضئيل عندما ينطق لكمة "هو" وظائف ل تعد ول حتىص.

ما آ نه آ ي الهواء حيمل مبقياس مصار مـراكز  فلو ُاس ندت هذه الوظائف اىل الطبيعة واملصادفة والاس باب؛  فا 

واس تقــبـال مجليع ما فـي العامل من اصـوات وماكملات يف التلارا  والتلفون والراديو مع ما ل حيد من انواع بــث 

الاصوات للالكم واحملاداثت، وان يكون هل القدرة عىل القيام بتكل الـوظـائف مجيـعها يف وقت وااد.. آ و آ ن 

 اجزائهذكل اجلزء من الهواء املوجود يف لكمة "هو"، ولك جزء من 
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 من يبث َمن ومجيع ابلتلفوانت يتلكم َمن لك بعدد وقابليات معنوية، خشصيات لها ذراته، من ذرة ولك

 نفسه الوقت يف وتعلّمه مجيعًا، ولهجاهتم لااهتم تعمل وان الراديوات، من الكماً  يذيع َمن ومجيع املتنوعة الربقيات

 لكها الهواء اجزاء وان آ مامنا، مشهود الوضع ذكل من قسامً  ان حيث .وتبثه وتنرشه الاخرى، اذلرات اىل

 واحضة حمالت بل الطبيعيني املاديني من الكفر طريق يف وااد حمال هناك فليس اذاً  ..القابلية تكل حتمل

 .الهواء ذرات بعدد واشاكلت ومعضالت الية

جنداًي مس تعدًا لتلقي ال وامر. فعنئذ  ولكن ان ُاس ند ال مر اىل الصانع اجلليل، فان الهواء يصبح جبميع ذراته 

تقوم ذراتُه ابداء وظائفها اللكية املتنوعة واليت ل حتد ابذن خالقها وبقوته وابنتساهبا واستنادها اليه س بحانه، 

ـ وبسهوةل قيام ذرة واادة بوظيفة من وظائفها وبيرُس تلفظ لكمة  ـ برسعة الربق ـ وبتجيل قدرة صانعها جتلياً آ نياً ـ

" وتوج الهواء فهيا. اي يكون الهواء حصيفة واسعة للكتاابت املنسقة البديعة اليت ل حترص لقمل القدرة "هو

لهية، وتكون ذراته بداايت ذكل القمل، وتصبح وظائف اذلرات كذكل نقاط قمل الَقَدر، ذلا يكون ال مر سهاًل  ال 

 كسهوةل حركة ذرة واادة.

ل اكمل وبعني اليقني عندما كنت اشاهد عامل الهواء واطالع حصـيفـته فـي رآ يت هذه احلقيقة بوضوح اتم وبتفصي

هل الّ هو( و )قل هو هللا آ اد( وعلمت بعمل اليقني ان يف الهواء املوجود يف  سيـاحيت الفـكرية وتأ مـيل يف )ل ا 

ية النورانية وجحة توحيدية لفظ "هو" برهاانً ساطعاً للوادانية مثلام ان يف معناه ويف اشارته جتليا لل ادية يف غا

يف غاية القوة، حيث فهيا قرينة الاشارة املطلقة املهبمة لضمري "هو" اي: اىل َمن يعود؟ فعرفت عندئذ  ملاذا 

 يكرر القرآ ن الكرمي واهل اذلكر هذه اللكمة عند مقام التوحيد.

عني، فان الامر سهل، ولكن لو نعم! لو آ راد خشص ان يضع نقطة معينة ـ مثاًل ـ عىل ورقة بيضاء يف ماكن م

ُطلب منه وضع نقاط عدة يف مواضع عدة يف آ ن وااد فال مر يستشلك عليه وخيتلط. كذكل يرمح اكرن صاري 

حتت ثقل قيامه بعدة وظائف يف وقت وااد. ذلا فاملفروض آ ن خيتلط النظام ويتبعةر عند خروج لكامت كثرية 

 .يف وقت وااد من الفم ودخولها الاذن معًا.
#182 
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 تعد خمتلفة نقاطاً  ان بوصةل، ومبثابة مفتاااً  اصبح اذلي هذا "هو" لفظ وبدلةل اليقني، بعني شاهدت ولكين

 بل فكراً  فيه اس يح اذلي الهواء اجزاء من جزء لك عىل ـ توضع ان ميكن آ و ـ توضع ولكامت   وحروفاً  ابللو 

 ان علامً  النظام، ينفسخ آ و تشابك او اختالط ثحيد ان دون من واادة ذرة عاتق عىل لكها توضع ان ميكن

 اداً  هائةل اثقالً  وحتمل شئ، علهيا يلتبس فال نفسه، الوقت يف اداً  كثرية اخرى بوظائف تقوم اذلرة تكل

 ترد اذ ابلنظام؛ واحتفاظها املتنوعة وظائفها اداء عن قارصة نراها فال تاكساًل، او ضعفاً  تبدي ان دون من

 غاية يف ايضاً  مهنا وخترج خمتلفة، واصوات خمتلفة امناط يف اخملتلفة اللكامت من الالو  الو  اذلرات تكل اىل

 آ ذاانً  تكل اذلرات تكل فك ن .الاخرى ااداها يفسد ان ودون امزتاج آ و اختالط دون دخلت، مثلام النظام

 الصارية آ لسنهتا من وخترج نال ذا تكل اللكامت تكل فتدخل تناس هبا دقيقة وآ لس نة قّدها، عىل صارية صاغية

 خالقها ذاكرةً  اتمـة حبـريـة تتـجــول ـ الهواء من جـزء ولك ـ ذرة لك فان العجيبة الامور هذه لك مفع ..تكل

 املذكورة احلقيقة بلسان (ااد هللا هو قل) و (هو ِالّ  ا هل ل)  :قائةل والواد اجلذب نشوة ويف احلال بلسان

 .وشهادهتا  آ نفاً 

حتدث العواصف القوية وتّدوي اهامجي الرعد، ويتلمع الفضاء بس نا الربق، يتحول الهواء اىل امواج خضمة وحيامن 

متالطمة.. بيد ان اذلرات ل تفقد نظاهما ول تتعةر يف اداء وظائفها فال مينعها شال عن شال.. هكذا شاهدت 

 هذه احلقيقة بعني اليقني.

ـ ولك جزء م ما ان تكون لك ذرة  ـ صاحبة عمل مطلق وحمكة مطلقة وارادة مطلقة وقوة مطلقة اذن، فا  ن الهواء 

وقدرة مطلقة وهمينة اكمةل عىل مجيع اذلرات.. يك تمتكن من القيام ابداء هذه الوظائف املتنوعة عىل وهجها.. وما 

 هذا اّل حمالت وحمالت بعدد اذلرات وابطل بطالاًن مطلقًا. بل ح ى ل يذكره اي ش يطان اكن..

ذلا فان البداهة تقتيض، بل هو حبق اليقني وعني اليقني وعمل اليقني: آ ن حصيفة الهواء هذه امنا يه حصيفة متبدةل 

يكتب اخلالُق فهيا بعلمه املطلق ما يشاء بقمل قُدرته وقََدره اذلي حيركه حبمكته املطلقة، ويه مبثابة لواة حمو  

 ّطرة  يف اللوح احملفوظ.واثبات يف عامل التارّي والتّبدل للشؤون املس
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 من واادة وظيفة اداء دلى وذكل آ نفًا، املذكورة العجيبة الامور هبذه الوادانية جتيل عىل يدل الهواء ان فكام

 فهو كذكل حترص، ل اليت الضالةل حمالت واحضاً  بياانً  نفسه الوقت يف ويبني الاصوات، نقل ويه وظائفها

 اللطيفة املواد كنقل التباس آ و تشابك آ و اختالط دون ومن النظام غاية ويف الامهية غاية يف بوظائف يقوم

 ابلتنفس واحليواانت النبااتت مداخل اىل يدخل نفسه الوقت ويف ..والضوء وادلافعة واجلاذبية الكهرابء مثل

 ـ النبااتت قيحتل  وظيفة اي ـ اللقاح حبوب بنقل يقوم عينه الوقت ويف ابتقان، احلياتية همامته هناك مؤدايً 

لهيي ابل مر يأ تر عظمي عرش الهواء ان يقيناً  يثبت مما احلياة؛ ل دامة الاساس ية الوظائف هذه امثال وهكذا  ال 
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 السائبة والاس باب العشواء املصادفة لتدخل قطعاً  احامتل ل ان اليقني بعني ايضاً  ويثبت .اجلليةل وارادته

 .ادلقيقة وظائفها اداء ويف الهوائية الصحيفة لهذه البديعة الكتابة يف اجلاهةل اجلامدة العاجزة واملواد التاهئة

 قـل)  : االها بلســان تقول الـهواء من جزء ولك ذرة كـل ان وعرفُت  اليقني بعني اتمة قناعة هبذا فاقتنْعُت 

هل ل ) و (آ حـد هللا هـو  .(هـو الّ  ا 

من الهواء هبذا املفتاح، اعين مفتاح "هو" فعنرص الهواء  ومثلام شاهدت هذه الامور العجيبة يف اجلهة املادية

برمته اصبح ايضاً لكفظ "هو" مفتاااً لعامل املثال وعامل املعىن؛ اذ قد علمُت ان عامل املثال ك ةل تصوير عظمية ادًا 

تباس ح ى تلتقط صوراً ل تعد ول حتىص للحوادث اجلارية يف ادلنيا، تلتقطها يف آ ن وااد بال اختالط ول ال 

غدا هذا العامل يضم مشاهد عظمية وواسعة ُاخروية تسع الو  الو  ادُلىن تعرض اوضاع االت فانية 

ملوجودات فانية وتظهر مثار حياهتا العابرة يف مشاهد ولواات خادلة تعرض امام احصاب اجلنة والسعادة ال بدية 

 مجليةل املاضية فهيا.يف معارض رسمدية مذكّرًة اايمه حبوادث ادلنيا وذكرايهتم ا

فاحلجة القاطعة عىل وجود اللوح احملفوظ وعامل املثال ومنوذهجا املصار هو ما يف رآ س الانسان من قوة اافظة 

وما ميكل من قوة خيال، مفع اهنام ل تشاالن جحم حبة من خردل اّل اهنام تقومان بوظائفهام عىل امت واه بال 

ل واتقان اتم، ح ى ك هنام حيتفظان مبكتبة خضمة ادًا من املعلومات اختالط ول التباس ويف انتظام اكم

 والواثئق. مما يثبت لنا آ ن تينك القوتني منوذاان للوح احملفوظ وعامل املثال.
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 ادللةل يف الرتاَب  يفوقان والذلان  النطف، سائل س امي ول  واملاء الهواء ان القاطع اليقني بعمل عمُل لقد وهكذا

 حكمية كتابة واحلمكة القدر قملُ  فهيام يكتب واسعتان حصيفتان ـ البحث مس هتل يف اوردانه اذلي ــ هللا عىل

 الصامء والطبيعة العمياء والقوة العشواء املصادفة مداخةل وان .والقدرة القدر وقمل الارادة فهيام وجيراين بلياة،

 .قطعاً  ممكن وغري حمال مائة يف حمال احلكمية الكتابة تكل يف اجلامدة التاهئة والاس باب

 )مل تُكتَّب بقية البحث يف الوقت احلارض(

 الف الف حتية وسالم اىل امجليع
#185 

% 

 عرشة الرابعة اللكمة

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 (2)هود: الر كتاٌب ُاحمكت آ ايتُه م  فُّصلت من دُلن حكمي  خبري((

يعة للقرآ ن احلكمي، وملفرّسه احلقيقي احلديث الرشيف، وذكل سنشري اىل نظارر قسم من احلقائق السامية الرف 
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لتكون مبثابة دراات سمّل للصعود اىل تكل احلقائق، ليك تُسعف القلوب اليت ينقصها التسلمي والانقياد.  ويف 

لهية.  خاتة اللكمة س ُيبنّي درٌس للعربة ورٌس من ارسار العناية ال 

سب من تكل احلقائق اجلليةل، حيث ان النظارر اليت ختص احلرش ونكتفي هنا بذكر مناذج مخلس مسائل حف 

 والقيامة قد ذكرت يف "اللكمة العارشة" ول س امي يف "احلقيقة التاسعة" مهنا ول داعي للتكرار.

 اولها:

 (24)الاعرا : مثال: قوهل تعاىل: )َخلَق السموات والارَض يف س تة اايم( 

ا الانسان وعامل احليوان يعيشان س تة اايم من الاايم القرآ نية اليت يه ممن هذه ال ية الكرمية تشري اىل آ ن دني

مديد ولرمبا هو ك لف س نة آ و كخمسني الف س نة. فل ال الاطمئنان القليب والاقتناع التام هبذه احلقيقة 

 يوم، يف لك السامية نبني لالنظار ما خيلقه الفاطر اجلليل من عوامل س ياةل واكئنات س يارة ودىًن عابرة، يف لك

 س نة، يف لك عرص، اذلي هو حبمك يوم وااد.

 حقًا ك ن ادلىن ضيو  عابرة ايضًا اكلناس. فميتلئ العامل بأ مر الفاطر اجلليل لك مومس وخُيىل.
#186 

 :اثنيهتا

ّل يف كتاب  مبني(   (26)الانعام: مثال: قوهل تعاىل ) ول رطب  ول ايبس  ا 

مام مب  (21)يس: ني( )ولكَّ يشء آ حصيناه يف ا 

لّ يف كتاب مبني(  ( )س بأ : ل يَعُزُب عنه مثقاُل ذرة  يف السموات ول يف الارض ول آ صاُر من ذكل ول آ كرُب ا 

3) 

 وامثالها من ال ايت الكرمية اليت تفيد:

 ان الاش ياء مجيعها وابحوالها لكها، مكتوبة، قبل وجودها وبعد وجودها، وبعد ذهاهبا من الوجود.

 م الانظار ما يأ يت ليصل القلب اىل الاطمئنان:نبني آ ما

ان البارئ املصور اجلليل س بحانه يدرج فهارس وجود ما ل حيد من اخمللوقات املنسقة وتوارخي حياهتا ودساتري 

اعاملها، يدرهجا درااً معنواًي حمافظاً علهيا يف بذور ونوى واصول تكل اخمللوقات، عىل الرمغ من تبديلها يف لك 

عىل حصيفة الارض اكفة، ول س امي يف الربيع. كام انه س بحانه يدرهجا بقمل القدر نفسه درااً معنوايً بعد مومس، 

موال تكل اخمللوقات يف مثراهتا ويف بذيراهتا ادلقيقة، ح ى انه س بحانه يكتب لك ما هو رطب وايبس من 

تقان وحيافظ علهيا يف منهتي  الانتظام. ح ى خملوقات الربيع السابق يف بذورها احملدودة الصلبة كتابة يف غاية ال

لك ن الربيع مبثابة مهرة واادة ويه يف منهتي  التناسق والابداع، تضعها يد امجليل اجلليل عىل هامة الارض 
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 م يقطفها مهنا.

وملا اكنت احلقيقة يه هذه، آ ليس من العجب آ ن يضل الانسان اجعب ضالةل، ويه اطالقه امس الطبيعة عىل 

لكتابة الفطرية، وهذه الصورة البديعة، وهذه احلمكة املنفعةل املسطرة عىل واه الارض اكفة واليت يه هذه ا

لهيي! آ ليس من العجب آ ن  انعاكس لتجل  من جتليات ما ُسّطر يف اللوح احملفوظ اذلي هو حصيفة قمل القدر ال 

 يعتقد الانسان ابلطبيعة واهنا مؤثرة ومصدر فاعل؟

 ة مما يظنه اهل الافةل؟. اين الةرى من الةراي؟اين احلقيقة اجللي
#187 

 :اثلثهتا

ـ مثالً ـ املالركة املولكني حبمل العرش، وكذا مَحةل الارض  ان اخملرب الصادق )صىل هللا عليه وسمل( قد صّور 

والسموات، آ و مالركة آ خرين، بأ ن للمكل اربعني آ لف رآ س، يف لك رآ س اربعون الف لسان، لك لسان 

 ربعني آ لف نوع من انواع التسبيحات.يس بح اب

هذه احلقيقة الرفيعة يف امثال هذه الاااديث الرشيفة تعرّب عن انتظام العبادة ولكيهتا ومشولها دلى املالركة، 

 فل ال الصعود اىل هذه احلقيقة السامية نبني امام الشهود ال ايت الكرمية التالية وندعو اىل التدبّر فهيا، ويه:

 (44)الارساء: السمواُت الس بع والارُض وَمن فهين( تس ّبح هل  (

اّن خّسران اجلباَل معه يس بّحَن ابلعيّش وال رشاق( (  (21)ص: ا 

اّن َعَرضنا الامانَة عىل السموات والارض واجلبال..(  (  (91)الاحزاب: ا 

 وامثالها من ال ايت اجلليةل  اليت ترّصح:

بيحاً خاصاً منسجامً مع عظمته ولكيته، وال مر واحض ومشاهد؛ ان ل خضم املوجودات واكةرها سعة ومشولً تس 

اذ السموات الشاسعة مس ّبحة هلل.. ولكامهتا التسبيحية يه الشموس والامقار والنجوم، كام آ ن الارض الطاررة 

 يف جو السامء مس بحٌة اامدٌة هلل، والفاظها التحميدية يه احليواانت والنبااتت والاجشار.

رة وللك جنم، تسبيحاته اجلزئية اخلاصة به، مثلام آ ن لالرض برمهتا تسبيحاهتا اخلاصة هبا. فهيي مبعىن آ ن للك جش

تسبيحات لكية تضم تسبيحات لك جزء وقطعة مهنا بل لك واد  وجبل  ولك حبر وبر فهيا. فكام ان لالرض 

 تسبيحاهتا ابجزاهئا ولكيهتا كذكل للسموات والابراج والافالك تسبيحاهتا اللكية.

فهذه الارض اليت لها الو  الرؤوس، ومئات الالو  من ال لس نة للك رآ س، لشك ان لها ملاكً موالًك هبا 

يناس هبا، يرتمج اماهري تسبيحات لك لسان ومثرات حتميداته اليت تربو عىل مائة الف منط من امناط التسبيح 

  عامل الارواح.والتحميد، يرتمجها ويبيهنا يف عامل املثال، وميثلها ويعلن عهنا يف
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اذ لو دخلت اش ياء متعددة يف صورة جامعة آ ومجموعة، لتشلكت لها  خشصية معنوية،  واذا امزتجت تكل 

ارجمموعة واحتدت، تكون لها خشصية معنوية تثلها، ونوع من روهحا املعنوية، ومكل مولك يؤدي وظيفهتا 

 التسبيحية.
#188 

 لكمة تثل فهيي الثالثة، الاغصان ذات ادُللب جشرة ويه غرفتنا، ماما املنتصبة الشجرة هذه اىل مثالً  فانظر

 من رآ س للك الاغصان آ لس نة مئات من مك ترى آ ل "ابرل" مف يف املوجود اجلبل هذا لسان هبا ينطق عظمية

 حرو  مئات من ومك لسان؟ لك يف املنتظمة املومونة اللكامت مثرات مئات من ومك الثالثة، الشجرة رؤوس

 امر هل اذلي املكل ملاكل وال لس نة الرؤوس تكل من لكٌ  يس ّبح آ ل المثرات؟ من مثرة لك يف ارجمنحة راتالبذي

 !وتسمعها؟ تسبيحاهتا تشاهد انك ح ى واحض، بليغ وبثناء فصيح، بالكم يس ّبح الّ   فيكون؟ كن

 .فاملكل املولك علهيا ايضًا ميثل تكل التسبيحات يف عامل املعىن بأ لس نة  متعددة

 بل احلمكة تقتيض ان يكون ال مر هكذا!

 رابعهتا:

 قوهل تعاىل مثالً 

 (11)يس: امنا آ مُره اذا آ راد شيئًا ان يقوَل هل ُكن فيكون( (

 (99)النحل: )وما آ مُر الساعة ِاّل لكمِح البرص( 

 (20)ق: وحنن اقرُب اليه من حبل الوريد(  (

 (4)املعارج: داره مخسني آ لَف س نة( )تعُرج املالركُة والروُح اليه يف يوم  اكن مق

 وآ مثال هذه ال ايت الكرمية اليت تعرّب عن احلقيقة السامية ال تية ويه:

ان هللا س بحانه وتعاىل، القدير عىل لك شئ، خيلق الاش ياء بسهوةل مطلقة يف رسعة مطلقة دون اية معاجلة 

 آ و مبارشة، ح ى تبدو الاش ياء ك هنا تواد مبجرد ال مر.

 ذكل الصانع اجلليل قريب ادًا اىل املصنوعات، بيامن املصنوعات بعيدة عنه غاية البعد.م ان 

 م انه س بحانه مع كربايئه املطلق، ليدع احقر الاش ياء واكةرها جزئية وخّسة خارج اتقانه!

ثيل ال يت بنّي هذه احلقيقة القرآ نية يشهد لها جراين الانتظام الامكل يف املوجودات وبسهوةل مطلقة. كام ان المت 

 رّس حمكهتا:

 مفثاًل  )َوهلل ْاملَثَُل اَلْعىل( ان الوظائف اليت قدّلها ال مر الرابين والتسخري
#189 
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لهيي  :وذكل الفهم اىل احلقيقة هذه تقّرب ـ احلس ىن الاسامء من النور ل مس كثيفة مرآ ة تثل اليت ـ للشمس ال 

ملواد الشفافة والالمعة، بل اهنا اقرب اىل ذوات تكل الاش ياء انه مع علو الشمس ورفعهتا، قريبة اداً من ا

من انفسها. وعىل الرمغ من ان الشمس جتعل الاش ياء تتأ ثر هبا جبلواهتا وبضوهئا وجبهات اخرى شبهية 

ابلترص  فهيا، الّ ان تكل املواد الشفافة بعيدة عهنا ابلو  الس نني، فال تس تطيع ان تؤثر فهيا قطعًا، بل ل 

 هنا ادعاء القرب مهنا.ميك

وكذا يفهم من رؤية انعاكس ضوء الشمس وما يش به صورهتا من لك ذرة شفافة حسب قابليهتا ولوهنا، ان 

 الشمس ك هنا اارضة يف لك ذرة مهنا وانظرة ايامن بلات اشعهتا.

اليت تضم لك شئ وكذا فان  نفوذ اشعة الشمس ومشولها واااطهتا تزداد بعظم نورانيهتا. فعظمة النورانية يه 

داخل اااطهتا الشامةل ح ى ل يس تطيع شٌئ همام صار آ ن خيتئب عهنا او هيرب مهنا. آ ي ان عظمة كربايهئا ل 

تريم اىل اخلارج ح ى الاش ياء الصارية اجلزئية، بل العكس هو الصحيح اهنا تضم مجيعها ـ برس النورانية ـ 

 مضن داررة اااطهتا.

اًل ـ اهنا فاعةل خمتارة فامي انلت من وظائف والوات، فاننا نس تطيع ان نتصور فلو فرضنا الشمس ـ فرضًا حم

ـ يف منهتي  السهوةل ومنهتي  الرسعة ومنهتي  السعة والشمول، ابتداءً من اذلرات  لهيي  ذن ا  ـ اب  ان افعالها ترسي 

ن جتاه امرها. اذ  اىل القطرات واىل واه البحر واىل الكواكب الس يارة. فتكون اذلرة والكوكب الس يار س ّيا

 الفيض اذلي تبثه اىل سطح البحر تعطيه ابنتظام اكمل ايضًا لذلرة الواادة حسب قابليهتا.

فهذه الشمس اليت يه فقاعة صارية اداً مضيئة ملاعة عىل سطح حبر السامء، ويه مرآ ة صارية كثيفة تعكس 

الثالثة لهذه احلقيقة القرآ نية. اذ لشك جتيل امس النور للقدير عىل لك شئ.. هذه الشمس تبني مناذج الاسس 

ر النور. ر النور ومقِدّ  آ ن ضوء الشمس وحرارهتا كثيفة كثافة الرتاب ابلنس بة لعمل وقدرة َمن هو نور النور ومنِوّ

فذكل امجليل اجلليل اذن قريب اىل لك شئ قراًب مطلقًا بعلمه وقدرته، وهو اارض عنده وانظر اليه، بيامن 

 عنه بعدًا مطلقًا.الاش ياء بعيدة 
#190 

 والاش ياءـ  ال مر جمردـ  يأ مر انه يفهم حبيث مطلقة سهوةل ويف معاجلة ول تلكف بال الاش ياء يف يترص  وانه

 .مطلقتني ورسعة بيرس تواد

وانه ليس هناك شئ، همام اكن جزئياً آ و لكيًا، صارياً آ و كبرياً خارج داررة قدرته، وبعيداً عن اااطة كربايئه ال 

 االهل.

 هكذا نفهم، وهكذا نؤمن اميااًن يقينًا وبدراة الشهود، بل ينباي آ ن نؤمن هكذا.
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 خامس هتا:

ان امثال ال ايت الكرمية التالية تبني عظمته س بحانه وتعاىل وكربايءه املطلقني: فأ بتداًء من قوهل تعاىل: )وما 

الـ  قوهل  (09)الزمر: لسمواُت مطواّيٌت بميينه( قدروا هللا حّق قَدرِه والارُض مجيعًا قبـضُته يوَم القيامة وا

ومن قوهل تعاىل هللا )خالُق لّك شــيء  وهـو عـىل  (14)الانفال: تعـاىل  )واعلَموا آ ن هللا حُيوُل بني املرء وقلبه( 

تعاىل )َخلََق  ومن  قوهل (99)البقرة: اىل قـوهل تعاىل  )يعمُل ما يرُّسون وما يُعلنون(  (01)الزمر: لك شـيء وكيـل( 

. ومن قوهل تعاىل )ما (60)الصافات:  اىل قوهل تعاىل )َخلََقمُك وما تَعملون (( 24)الاعرا :السموات والارض( 

هذه  (36)الانسان: اىل قـوهل تعـاىل ) وما تشاؤون ِالّ آ ن يشاء هللا( ( 36)الكهف:شـاَء هللا ل قوة ِالّ ابللـّه( 

ادود عظمة ربوبيته س بحانه وكربايء الوهيته بلك شئ.. هذا السلطان اجلليل،  ال ايت اجلليةل تبـني اااطة

سلطان الامل والابد هيدد بشدة ويعنّف ويزجر ويتوعد هذا الانسان اذلي هو يف منهتي  العجز ومنهتي  

عىل الاجياد الضعف ومنهتي  الفقر، واذلي ل ميكل الّ جزءاً ضئيالً من ارادة اختيارية وكس باً فقط، فال قدرة هل 

قطعًا. والسؤال الوارد هو: ما اساس احلمكة اليت تبىن علهيا تكل  الزواجر والهتديدات املرعبة والشاكوى 

 القرآ نية الصادرة من عظمته اجلليةل جتاه هذا الانسان الضعيف، وكيف يمت الانسجام والتوفيق بيهنام؟.

ه احلقيقة العميقة اداً والرفيعة اداً يف الوقت نفسه من اقول: ل ال البلوغ اىل الاطمئنان القليب، انظر اىل هذ

 ماوية املثالني ال تيني:

 املثال الاول:

بس تان عظمي اداً حيوى مال يعد ول حيىص من الامثار اليانعة والاماهري امجليةل، عنُّي عدد كبري من العاملني 

ف بفتح املنفذ اذلي جيري منه املاء للرشب وسقي واملوظفني للقيام خبدمات تكل احلديقة الزاهرة. ِالّ ان امللكّ 

 البس تان، تاكسل عن
#191 

 !جفافه يف سبّب آ و البس تان يف ما بلك آ خل انه مبعىن .املاء جير فمل املنفذ، يفتح ومل هممته اداء

وعندها فان مجليع العاملني يف البس تان حق الشكوى من ذكل العامل املتقاعس عن العمل، فضالً عن شاكوى 

ما ابدعه الرب اجلليل واخلالق الكرمي وما هو حتت نظر شهوده العظمي، بل ح ى للرتاب والهواء والضياء حق 

 الشكوى من ذكل العامل الكسالن، ملا سبّب من بوار همامهتم وعقم خدماهتم او اخالل هبا يف ال قل!

 املثال الثاين:

ن ترك فهيا عامٌل بس يط وظيفته ا جلزئية، فس يؤدي تركه هذا اىل اخالل نتاجئ اعامل سفينة عظمية للسلطان. ا 

مجيع العاملني يف السفينة واهدارها. ل ال ذكل فان صاحب السفينة، وهو السلطان العظمي، س هيدد ذكل 

املقرّص هتديداً شديداً ابمس مجيع  العاملني يف السفينة. يف اني ل يقدر ذكل املقرّص عىل القول: َمن اان ح ى 
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 الهتديد املرّوع، وما معيل اّل اهامل اتفه جزىئ!اس تحق لك هذا 

ذكل لن عدماً وااداً يؤدي اىل ما ل يتناىه من انواع العدم، بيامن الوجود يمثر مثرات حسب نوعه. ل ن وجود 

الشئ يتوقف عىل وجود مجيع الاس باب والرشوط، بيامن انعدام ذكل الشئ وانتفاؤه من حيث النتيجة امنا هو 

 ط وااد فقط وابنعدام جزء منه.ابنتفاء رش 

ومن هنا غدا "التخريب آ سهل من التعمري" دس تورًا متعارفًا دلى الناس. وملا اكنت اسس الكفر والضالل 

والطايان واملعصية، اناكراً ورفضاً وتراكً للعمل وعدم قبول، فصورهتا الظاهرية همام بدت اجيابية وذات وجود، 

 دم، ذلا فهيي جناية سارية.اّل اهنا يف حقيقهتا انتفاء وع

فهذه الامور مثلام ختل بنتاجئ اعامل املوجودات اكفة، فاهنا تسدل س تاراً آ مام التجليات امجلالية لالسامء احلس ىن 

 وحتجهبا عن الانظار.

وهكذا فاملوجودات لها حق الشكوى بال ادود، وان سلطاهنا اجلليل هيّدد ابمسها هذا الانسان العايص 

لزجر. وهذا هو عني احلمكة، ل ن ذكل العايص يس تحق بال ريب ذكل الهتديد الرهيب كام ويزجره اشد ا

 يس تحق آ نواعًا من الوعيد املرعب.
#192 

 خاتة

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 (212)آ ل معران: )وما احلياُة ادلنيا اّل متاُع الُارور( 

 )درس للعربة وصفعة قوية عىل رآ س الافةل(

 السادرة يف الافةل!اي نفيس!.. ايهتا 

اي من ترين هذه احلياة الوة ذليذة فتطلبني ادلنيا وتنسني ال خرة.. هل تدرين مَب تش هبني؟ انك لتش هبني 

النعامة.. تكل اليت ترى الصياد فال تس تطيع الطريان، بل تقحم رآ سها يف الرمال اتركة جسمها الضخم يف اخلارج 

ل آ ن ال  صياد يرى، ولكهنا يه وادها اليت اطبقت جفنهيا حتت الرمال فمل تعد ظنًا مهنا ان الصياد ل يراها.ا 

 ترى!

 فيا نفيس!

 انظري اىل هذا املثال وتأ ميل فيه، كيف ان حرص النظر لكه يف ادلنيا حيّول الذلة احللوة اىل آ مل مرير!.

حبته اىل اس تانبول هب آ نه يف هذه القرية )ابرل( راالن اثنان: آ ادهام قد رال تسعة وتسعون ابملائة من آ  

ومه يعيشون هناك عيشة طيبة مجيةل، ومل يبق مهنم هنا سوى خشص وااد فقط وهو آ يضًا يف طريقه اىل 
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الالتحاق هبم، ذلا فان هذا الرال مش تاق اىل اس تانبول آ شد الاشتياق بل يفكر هبا، ويرغب يف ان يلتقي 

 اذهب اىل هناك" فانه س يذهب فراًا ابسامً.. ال حباب دامئًا. فلو قيل هل يف آ ي وقت من الاوقات: "هيا

آ ما الرال الثاين فقد رال من احبته تسعة وتسعون ابملائة، ويظن ان  بعضهم فين، ومهنم َمن انزوى يف آ ماكن 

ل ترى. فهلكوا وتفرقوا حسب ظنه. فهذا الرال املسكني ذو داء عضال يبحث عن آ نيس وعن سلوان ح ى 

 اولئك مجيعًا، ويريد ان ياطي به عىل آ مل الفراق الشديد.عند ساحئ وااد، بدًل من 
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 !نفيس فيا

ان آ حبتك لكهم، وعىل رآ سهم ويف مقدمهتم )حبيب هللا(  صىل هللا عليه وسمل ، مه ال ن يف الطر  ال خر 

 من القرب. فمل يبق هنا اّل وااد آ و اثنان ومه ايضًا متأ هبون للرحيل.

ملوت، خائفة من القرب، بل اّديق يف القرب وانظري اىل حفرته بشهامة واس متعي فال تديرّن رآ سك جفةل من ا

اىل ما يطلب. وابتسمي بواه املوت برجوةل، وانظري ماذا يريد؟ واايك ان تافيل فتكوين آ ش به ابلرال 

 الثاين!.

 اي نفيس!

وا يف ادلنيا وافتتنوا حبياهتا، فهم ل تقويل ابداً بأ ن الزمان قد تارّي، وان العرص قد تبّدل، وان الناس قد انامس

ساكرى هبموم العيش.. ذكل ل ن املوت ل يتاري، وان الفراق ل ينقلب اىل بقاء فال يتاري ايضًا، وان العجز 

الانساين والفقر البرشي هام ايضاً ل يتاريان بل يزدادان، وان راةل البرشية ل تنقطع، بل حتث السري وتيض. 

"آ ان مثل لك الناس". ذكل ل ن ما من آ اد  من الناس يصاحبك الّ اىل عتبة ابب القرب .. م ل تقويل كذكل: 

 ل غري.

ولو ذهبت تنشدين السلوان فامي يقال عن مشاركة ال خرين معك يف املصيبة ومعيهتم كل، فان هذا ايضًا ل 

 حقيقة هل ول آ ساس مطلقًا يف الطر  ال خر من القرب!.

مفلوتة الزمام، ذكل ل نك اذا ما نظرت اىل دار ضيافة ادلنيا هذه نظر احلمكة والروية..  ول تظين نفسك ساراة

فلن جتدي شيئًا بال نظام ول غاية، فكيف تبقني اذن وادك بال نظام ول غاية؟! حف ى احلوادث الكونية 

 والوقائع الشبهية ابلزلمل ليست آ لعوبة بيد الصدفة.

ن فيه بأ ن ال رض قد آ لبست الاًل مزركشة بعضها فوق بعض مكتنفة بعضها مفثاًل: يف الوقت اذلي تشاهدي

البعض ال خر من انواع النبااتت واحليواانت يف منهتي  النظام ويف غاية النقش وامجلال، وتريهنا جمهّزة لكها من 

وشوق مقة الرآ س اىل آ مخص القدم ابحلمك، ومزينة ابلااايت. ويف الوقت اذلي تدور مبا يش به اذبة حب 
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 بكامل ادلقة والنظام مضن غاايت سامية.. ففي الوقت اذلي 1مولوية

--- 
1
تشبيه لطيف ابملريد املولوي اذلي يدور حول نفسه وحول القة اذلكر حبالوة اخلشوع ونشوة اذلكر. واملولوية طريقة    

 صوفية منترشة يف تركيا. ــ املرتمج.

#194 

مظهرة هبا  1 الارض كرة عطف هبزّ  الشبهية الزلزةل تكون آ ن اذن يسوغ فكيف ذكل وتعلمني هذا، تشهدين

عدم رضاها عن ثقل الضيق املعنوي الناشئ من اعامل البرش، ول س امي آ هل الاميان مهنم، كيف ميكن آ ن تكون 

 تكل احلادثة املليئة ابملوت، بال قصد ول غاية كام نرشه ملحد ظنًا منه آ هنا جمرد مصادفة، مرتكبًا بذكل خطأ  

فاحشاً ومقرتفًا ظلامً قبيحًا؟ اذ صرّي مجيع ما فقده املصابون من آ موال وارواح هباء منثوراً قاذفاً هبم يف يأ س 

آ لمي. واحلال آ ن مثل هذه احلوادث تّدخر دامئاً آ موال آ هل الاميان، حموةل ِاايها بأ مر احلكمي  الرحمي، اىل َصَدقة 

 نعم.هلم. ويه كفّارة ذلنوب انش ئة من كفران ال 

فلسو  يأ يت ذكل اليوم اذلي جتد الارض املسخرة وهجها دممية قبيحة مبا لطخ مينهتا رشُك اعامل البرش ولّوهثا 

كفرانه، فمتسح عندئذ  وهجها بزلزةل عظمية بأ مر اخلالق، وتطهّره مفرغًة آ هل الرشك بأ مر هللا يف هجمن، وداعيًة 

 آ هل الشكر: "هيا تفضلوا اىل اجلنة".

--- 
1
 ب البحث مبناس بة الزلزال اذلي ادث يف آ ممري. ــ املؤلف.كت  
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 ذيل

 اللكمة الرابعة عرشة

حميِ  مْحِن الرَّ  ِبْسِم هللا الرَّ

)اذا ُملْزلت ال رُض ملزالَها_ وآ خرَجت ال رُض آ ثقالها_ وقال الانساُن ما لَها_ يومئذ  تُـحّدُث آ خبارَها_ بأ ن 

َّك آ وىح لها  اىل اخر السورة…( رب

ذه السورة اجلليةل تبني بيااًن قاطعًا؛ ان ال رض يف حراكهتا وملزالها وح ى يف اهزتاماهتا آ حيااًن، امنا يه حتت ه

 آ مر هللا ووحيه.

لقد وردت اىل القلب آ جوبة ـ مبعاونة تنبيه معنوي ـ عن بضعة آ س ئةل تدور حول الزلزال اذلي ادث االيًا، (

 .)كتابة مفصةل عدة مرات، فمل يؤذن يل ، ذلا س تكتب خمترصة ومجمةل ورمغ اين عزمت عىل كتابة تكل ال جوبة
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 السؤال ال ول:

لقد آ ذاقت هذه الزلزةل العظمية الناس مصيبًة معنوية آ دىه من مصيبهتا املادية الفجيعة، تكل يه اخلو  والهلع 

غلب الناس لياًل. واليأ س والقنوط اليت اس تولت عىل النفوس، حيث اهنا اس مترت ودامت ح ى سلبت رااة ا

 ومّع القلق والاضطراب آ غلب مناطق البالد.. تُرى ما منشأ  هذا العذاب ال لمي وما سببه؟

 مبعاونة تنبيه معنوي كذكل اكن اجلواب هو ال يت:

ان مما يُقرت  يف آ رااء هذه البالد ـ اليت اكنت مركزاً طيباً لالسالم ـ من جمون وعربدة هجاراً هنارًا، ويف شهر 

ك اليل كشهر رمضان، واثناء اقامة صلوات الرتاوحي، واسامع الناس اغان  مثرية ابصوات نساء، واحيااًن مبار 

ذاقة عذاب اخلو  والهلع هذا.  من الراديو وغريها.. قد ودّل ا 

 السؤال الثاين:

لهيي ببالد الكفر والاحلاد ويزنل هبؤلء املساك ني املسلمني ملاذا ل يزنل هذا العذاب الرابين والتأ ديب ال 

 الضعفاء؟.
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 اجلناايت حتسم بيامن ابلتأ خري، عقوبهتا الهيا وتُعهد كربى، جزاء حمامك اىل الكبرية اجلرامئ حتال مثلام  :اجلواب

 كفرمه وجرامئ الكفر آ هل عقوابت من ال عظم القسم فان كذكل والنوايح، ال قضية مراكز يف واجلَنح الصارية

حلادمه  هذه يف خطيئاهتم من قسم عىل الاميان آ هل يعاقب بيامن ال عظم، احلرش يف الكربى ةاحملمك اىل يؤال وا 

 1. هممة رابنية حمكة مبقتىض وذكل ادلنيا،

 السؤال الثالث:

 ملاذا تعم هذه املصيبة البالد لكها، علامً اهنا مصيبة انمجة من اخطاء يرتكهبا بعض الناس؟

ما مشاركة فعلية، آ و التحاقًا بصفوفهم  اجلواب:  ان آ غلب الناس يكونون مشرتكني مع اولئك القةل الظلمة، ا 

 آ و الزتاماً ابوامرمه، آ ي يكونون معهم معىًن، مما يُكسب املصيبة صفة العمومية، اذ تعم املصيبة مبعايص ال كةرية.

 السؤال الرابع:

نوب، فلامذا تصيب ال برايء ما دامت هذه الزلزةل قد نشأ ت من اقرتا  اخلطااي واملفاسد، ووقعت كفّارة لذل

 اذن، وحيرتقون بلظاها ومه مل يقربوا  اخلطااي واذلنوب، وكيف تسمح العداةل الرابنية هبذا؟

 وكذكل مبعاونة تنبيه معنوي اكن اجلواب هو ال يت:

لهيي، ذلا حنيلها اىل "رساةل القدر" ونكتفي ابل يت:  ان هذه املسأ ةل متعلقة برس القدر ال 

 ورّس هذه ال ية ما يأ يت: (12)الانفال:اتقوا فتنًة ل تُصينبَّ اذلين َظلَموا منمك خاّصة( قال تعاىل )و 
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ان هذه ادلنيا دار امتحان واختبار، ودار جماهدة وتلكيف، والاختبار والتلكيف يقتضيان ان تظل احلقائق 

آ عىل عليني مع آ يب بكر مس تورة وخمفية، يك حتصل املنافسة واملسابقة، وليسمو الصديقون ابرجماهدة اىل 

 الصديق، وليرتدى الكذابون اىل آ سفل سافلني مع مس يلمة الكذاب.

--- 
وكذا فان ترك الروس وآ مثاهلم  دينًا حمرفًا ومنسوخًا واس هتانهتم به ل ميس غرية اّلّل، مثلام تسها الاس هتانة بدين حق   1

 .هؤلء.ـ املؤلفخادل وغري قابل للنسخ. ذلا تهل  الارض اولئك وتاضب عىل 
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 واملؤمنون الكفار لستسمل آ ي بدهييًا، الاميان ل صبح آ ذى، ول سوء ميّسهم ومل املصيبة من الابرايء سمل فلو

 .الاميان مراتب يف والسمو الريق اىل اااة تبق ومل اببه، وانسدّ  التلكيف ول نتف  سواء، اد عىل معاً 

n لهية، مفا نصيب اولئك املظلومني مفا دامت املصيبة تصيب الكً من الظامل ني واملظـلومني معًا، وفق احلمكة ال 

لهية ورمحهتا الواسعة؟.  من العداةل ال 

اجلواب:  ان هناك جتلياً للرمحة يف ثنااي ذكل الاضب والبالء، ل ن اموال اولئك الابرايء الفانية س تخدل هلم يف 

حول اىل حياة ابقية مبا تكسب نوعاً من الشهادة، آ ي ان تكل ال خرة، وتّدخر صدقة هلم، آ ما حياهتم الفانية فتت

لهية مضن عذاب آ لمي موقت، حيث تنح هلم مبشقة  املصيبة والبالء ابلنس بة ل ولئك ال برايء نوٌع من رمحة ا 

 وعذاب مؤقتني، وقليلني نسبيًا، غنمية دامئة وعظمية.

 السؤال اخلامس:

حمي، والقدير احلكمي، ل جيامي اذلنوب اخلاصة بعقوابت خاصة، وامنا ان هللا س بحانه وتعاىل، وهو العادل الر 

 يسلط عنرصًا جس اميً اكل رض، للتأ ديب والعقاب. فهل هذا يوافق مشول قدرته وجامل رمحته س بحانه؟.

اجلواب:  لقد اعط  القدير اجلليل لكَّ عنرص  من العنارص وظائف كثرية، ويُنشئ عىل لك  من تكل الوظائف 

كثرية. فلو ظهرت نتيجة واادة قبيحة  ـ آ ي رش ومصيبة وبالء ـ من عنرص من العنارص يف وظيفة من  نتاجئ

وظائفه الكثرية، فان سارر النتاجئ املرتتبة عىل ذكل العنرص، جتعل هذه النتيجة الوخمية يف حمك احلسن 

تكل الوظيفة للحيلوةل دون  وامجليل، ل هنا مجيةل وحس نة اذ لو ُمنع ذكل العنرص الااضب عىل الانسان من

جمئ تكل النتيجة الوحيدة البشعة للوجود لرُتكت اذن خريات كثرية بعدد النتاجئ اخلرية املرتتبة عىل سارر وظائف 

ذكل العنرص. آ ي حتصل رشور كثرية  بعدد تكل النتاجئ اخلرية، حيث ان عدم القيام خبري رضوري، امنا هو 

 دون جمئ رش وااد! وما هذا الّ منافاةٌ للحمكة. وهو قبح واحض، وجمافاة رش كام هو معلوم. لك ذكل للحيوةل

 للحقيقة، وقصور مشني. بيامن احلمكة والقدرة واحلقيقة مزّنهة عن لك نقص وقصور.

وملا اكن قسم من املفاسد هو عصياانً شامالً وتعّدايً فاحضاً عىل حقوق كثري من اخمللوقات واهانة لها واس تخفا  
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  يس تدعي غـضب العنارص ول سيــامهبا ح ى
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 لبشاعة اظهاراً  العصاة، اولئك يؤدب بأ ن عظمي عنرص اىل الايعام آ ن فالشك غيظها، فيثري الارض،

 .نفسه الوقت يف للمظلومني الرمحة وعني والعداةل، احلمكة عني هو امنا جنايهتم، وجسامة عصياهنم

 السؤال السادس:

، ان الزلزةل ما يه اّل نتيجة انقالابت املعادن واضطراابهتا يف جو  ال رض، يش يع الاافلون يف ال وساط

فينظرون الهيا نظر اادثة جنمت من غري قصد، ونتيجة مصادفة وآ مور طبيعية، ول يرون الاس باب املعنوية 

 ون اليه؟لهذه احلادثة ول نتاجئها، يك يفيقوا من غفلهتم وينتهبوا من رقدهتم. فهل من حقيقة ملا يستند

اجلواب:  ل حقيقة هل غري الضالل، لننا نشاهد ان لك نوع من ال   آ نواع ال حياء اليت تزيد عىل مخسني 

مليواًن عىل الكرة ال رضية، يلبس آ مقصته املزركشة املنسقة ويبّدلها لك س نة، بل ل يبق  جناح وااد وهو 

ل يبق  هذا العضو مهالً ول سدًى بل ينال نور عضو وااد من مئات اعضاء اذلابب اذلي ل يعد ول حيىص، 

القصد والارادة واحلمكة. مما يدل عىل ان الافعال وال حوال اجلليةل للكرة ال رضية الضخمة ـ اليت يه همد ما 

لهيي، بل  ل حيد من ذوي املشاعر وحضارهتم ومرجعهم ومأ وامه ـ ل تبق  خارج الارادة وال ختيار والقصد ال 

 شئ خارهجا، جزئيًا اكن ام لكيًا.ل يبق  اي 

ولكن القدير املطلق قد جعل الاس باب الظاهرة س تارر آ مام ترصفاته مبقتىض حمكته املطلقة، اذ ااملا تتواه 

 ارادته اىل ااداث الزلزةل، يأ مر ـ آ حيااًن ـ معداًن من املعادن ابلضطراب واحلركة، فيوقده ويشعهل.

لهيي ووفق  هب ان الزلزال نشأ  فرضًا من ادوث انقالابت املعادن واضطراابهتا، فال حيدث آ يضًا اّل بأ مر ا 

 حمكته ل غري.

اذ كيف آ نه من البالهة واجلنون، وضياع جس مي حلق املقتول، الّ يؤخذ القاتل بنظر الاعتبار وحُيرص النظر 

الطبيعة ونس يان ال مر يف البارود املش تعل يف طلقة بندقيته،كذكل فان امحلاقة الاش نع مهنا الانس ياق اىل 

لهيي ابشعال القنبةل املدخرة يف جو  الارض حبمكته وارادته، تكل املأ مورة املسخرة والسفينة والطاررة  ال 

يقاظًا للاافلني وتنبهيًا  للطااة.  للقدير اجلليل، فيأ مرها س بحانه ابلنفالق ا 
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 تمتة السؤال السادس وااشيته[]

ن تردًا غريبًا، وحامقة جعيبة اىل دراة جتعل الانسان اندمًا عىل انسانيته، ان اهل الضالل والاحلاد، يبدو 

 وذكل يف سبيل احلفاظ عىل مسلكهم املعوق لصحوة الاميان. مفثاًل:

ان العصيان الظامل املظمل، اذلي اقرتفه البرش يف ال ونة الاخرية، واذلي مع العامل ومشهل، ح ى اغضب العنارص 
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بية خالق الارض والسموات بصفة رب العاملني واامك الاكوان ـ ل بصفة ربوبية جزئية اللكية. بل جتلت ربو 

خاصة ـ يف العامل امجع، ويف داررة لكية واسعة، فصفع رب العاملني البرشية ببالاي وآ فات عامة مرعبة اكحلرب 

ملدمرة. لك ذكل ايقاظًا لهذا العاملية والزلمل والس يول العارمة والرايح الهوج والصواعق احملرقة والطوفاانت ا

الانسان السادر يف غفلته، وسوقاً هل ليتخىل عن غروره وطايانه الرهيب. ولتعريفه بربه اجلليل اذلي يعرض 

رادته واامكيته اظهاراً اليًا. ولكن عىل الرمغ من هذا  عنه. فاظهر س بحانه حمكته وقدرته وعدالته وقيوميته وا 

لهية فان  ش ياطني محق  ممن مه يف ص ور اانيس، يمتردون يف واه تكل الاشارات الرابنية اللكية والرتبية ال 

العامة للبرشية، تردًا ببالهة مشينة، اذ يقولون: اهنا عوامل طبيعية، اهنا انفجار مواد واخالط معادن، اهنا 

اك ملدة مخس مصادفات ليس الا، فقد تصادمت حرارة الشمس والكهرابء فاادثت توقفاً يف املاكرن يف امري

 ساعات وامحّر اجلو يف )قسطموين( ح ى ك نه يلهتب.! اىل آ خر هذه الهذايانت اليت ل معىن لها.

فاجلهل املريع الناشئ من الضالل، والمترد املقيت املتودل من الزندقة، حيولن دون ادراكهم ماهية الاس باب، 

لهية( ليس اّل.  اليت يه ُحجب وس تارر )امام القدرة ال 

ـ قد انشأ هتا هذه اذ  ـ مثالً  ـ يربم اس باابً ظاهرية، ويقول: هذه الشجرة الضخمة للصنوبر  ـ من هجهل  ترى اادمه 

البذرة. منكرًا معجزة صانعها اجلليل. علامً انه لو احيلت اىل الاس باب ملا كفت مائة من املصانع لتكوين تكل 

 الشجرة.

من شأ ن عظمة فعل الربوبية اجلليةل املفعمة ابحلمكة  فابرام اس باب ظاهرية ـ مثل هذه ـ امنا هو هتوين

 والاختيار.
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 قد احلقيقة تكل فك ن .ومعقها مداها ادراك عن العقل يقرص هممة حقيقة عىل علمياً  اسامً  يطلق آ خر وترى

 !معىن ول فهيا حمكة ل معتادة، مأ لوفة وغدت .علهيا امس وضع مبجرد وعُلمت عرفت

هة وامحلاقة اليت ل منهتي  هلام! اذ احلقيقة اليت ل تسع مائة حصيفة لبيان حمكهتا وتعريفها، فتأ مل يف هذه البال

ك ن وضع هذا العنوان علهيا جعلها معروفة مأ لوفة! وقوهلم: هذا الشئ من هذا. وهذه احلادثة من مادة الشمس 

 اليت اصطدمت ابلكهرابء.. جعل ذكل الشئ معروفًا وتكل احلادثة مفهومة!!

ل يظهر اادمه هجالً اشد من هجل ايب هجل، اذ يس ند اادثة ربوبية مقصودة خاصة، يرجعها اىل ااد قوانني ب

لهية اللكية واختياره  الفطرة، وك ن القانون هو الفاعل! فيقطع هبذا الاس ناد نس بة تكل احلادثة اىل الارادة ال 

ود.. م تراه حييل تكل احلادثة اىل املصادفة والطبيعة! املطلق واامكيته النافذة واليت تثلها سننه اجلارية يف الوج

فيكون اكلبهل العنيد اذلي حييل الانتصار اذلي حيرمه جندي او فرقة، يف احلرب، عىل نظام اجلندية وقانون 

 العسكرية، ويقطعه عن قائد اجليش، وسلطان ادلوةل، والافعال اجلارية املقصودة.
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 ا املثال:ولننظر اىل حامقهتم الفاحضة هبذ

اذا ما صنع صناع ماهر مائة اوقية من خمتلف الاطعمة، ومائة ذراع من خمتلف الامقشة، من قطعة صارية 

من خشب ل يتجاوم جحمها قالمة اظفر. وقال اادمه ان هذه الاعامل اخلارقة قامت هبا تكل القطعة اخلشبية 

صدلة وينكر خوارق صنع الصانع احلكمي يف خلق التافهة! آ ل يرتكب حامقة جعيبة؟ فهذا شبيه مبن يربم بذرة 

 الشجرة، بل حيط من قمية تكل الامور املعجزة اباالهتا اىل مصادفة عشواء او عوامل طبيعية!

 والامر كذكل يف هذا...

 السؤال السابع:

ا تقع كيف يفهم ابن هذه احلادثة ال رضية متوهجة ابذلات اىل مسلمي هذه البالد، آ ي اهنا تس هتدفهم؟ وملاذ

 بكةرة يف هجات "آ ممري" و"ارمجنان".

 اجلواب:  ان هناك امارات كثرية عىل ان هذه احلادثة اس هتدفت آ هل ال ميان، اذ
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 رمضان، شهر حترتم ل اليت البالد هذه يف وخاصة الربد، شدة ويف الليل، ظلمة ويف الش تاء قارس يف وقوعها

 تدل ال مارات من وامثالها ..خبفة رقدهتم من الاافلني ول يقاظ ا،مهن الناس اتعاظ عدم من الناشئ واس مترارها

 الصالة اقامة اىل لتدفعهم ابذلات وتزلزهلم الهيم تتواه واهنا الاميان، اهل اس هتدفت احلادثة هذه ان عىل

 .س بحانه اليه والترضع وادلعاء

 اما شدة هّزهتا يف آ رمجنان املنكوبة، فلها وهجان:

 هبم تكفريًا عن خطاايمه الطفيفة.ال ول: اهنا جّعلت 

الثاين: حيمتل اهنا رضبت صفعهتا آ ولً يف تكل ال ماكن،حيث آ سس آ هل الزندقة مركزاً قوايً لنشاطاهتم منهتزين 

 الفرصة من قةل عدد حامة الاسالم ال قوايء وحفظة الاميان الاصالء، آ و لكوهنم مالوبني عىل آ مرمه.

 ل يعمل الايب اّل هللا

بْ  ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمي()س ُ َّْمَتنا ِان  َحانََك َل ِعمْلَ لَنَا ِاّل ما عَل
#202 

% 

 عرشة اخلامسة اللكمة

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 (2)املكل: )ولقد ميّنا السامَء ادلنيا مبصابيَح وجعلناها ُرجومًا للش ياطني( 
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عمل الفكل، فضاق ذهنه، واحندر عقهل اىل عينه ح ى  اي من تعمّل يف املدارس احلديثة مسائل فاقدة للروح يف

اس تعىص عليه استيعاب الرس العظمي لهذه ال ية اجلليةل. اعمل ان للصعود اىل سامء هذه ال ية الكرمية ُسلاّم ذا 

 س بع دراات ومراتب، هيا نصعد الهيا معًا.

 املرتبة الاوىل:

ـ ويسم  يف الرشيعة ان احلقيقة واحلمكة تقتضيان ان يكون للسامء آ هلون ي  ـ كام هو احلال يف الارض  ناس بوهنا 

 اولئك الاجناس اخملتلفة املالركة والرواانيات.

نعم! احلقيقة تقتيض هكذا، اذ ان ملء الارض، مع صارها وحقارهتا ابلنس بة اىل السامء، بذوي حياة وادراك، 

ني يشري، بل يرّصح، ابمتالء السموات واعامرها حينًا بعد اني بذوي ادارك آ خرين بعد اخالهئا من السابق

ذات الربوج املش يدة، تكل القصور املزينة، بذوي ادراك وشعور. فهؤلء اكجلن والانس، مشاهدو قرص هذا 

العامل، مطالعو كتاب الكون، ادّلء اىل عظمة الربوبية ومنادون الهيا؛ ل ن تزيني العامل وجتميهل مبا ل يعد ول 

حملاسن والنقوش البديعة، يقتيض بداهة، الب انظار متفكرين مس تحس نني ومقّدرين حيىص من الزتيينات وا

معجبني، اذ ل يَُظهر احلسن الّ لعاشق، كام ليعط  الطعام الا جلائع، مع ان الانس واجلن ل يس تطيعان القيام 

دية الواسعة. مبعىن ان الّ بوااد من مليون من هذه الوظائف غري احملدودة فضالً عن الارشا  املهيب والعبو 

هذه الوظائف املتنوعة غري املتناهية وهذه العبادة اليت ل هناية لها حتتاج اىل ما ل يعد من انواع املالركة 

 واجناس الرواانيات. وكذا، بناء عىل اشارة بعض الرواايت وال اثر، ومبقتىض حمكة انتظام العامل يصح القول:
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 من لقسم مراكب ادلقيقة، ابلقطرات وانهتاء الس يارة الكواكب من ابتداءً  رةالس يا الاجسام من قسامً  ان

ذن ـ  الاجسام تكل يركبون فهم املالركة، لهيي اب   .عليه ويتفرجون الشهادة عامل يف ويتجولون ـ ا 

ـ كام  ـ "طري خرض"  ورد ويصح القول ايضًا: ان قسامً من الاجسام احليوانية ابتداًء من طيور اجلنة املوصوفة ب

ـ وانهتاء ابذلابب والبعوض يف الارض، طيارات جلنس من الارواح، تدخل تكل  1يف احلديث الرشيف

الارواح يف اجوافها ابمس هللا "احلق" وتشاهد عامل اجلسامنيات، وتطل من نوافذ حواس تكل اخمللوقات 

 مشاهدة معجزات الفطرة اجلسامنية.

اب الكثيف واملاء العكر خملوقات ذوات ادراك منورة، وحياة فاخلالق الكرمي اذلي خيلق ابس مترار من الرت 

نورانية لطيفة، ل ريب آ ن هل خملوقات ذوات ادراك وشعور خيلقها من حبر النور بل من حبر الظلامت، مما هو 

 آ ليق للروح واحلياة وآ نسب هلام.بل يه موجودة بكةرة هائةل.

ل االهل" و "اللكمة التاسعة والعرشين" فامي خيص اثبات فان شئت فراجع رساةل "نقطة من نور معرفة هللا ا

 وجود املالركة والرواانيات. فقد اثبتنا وجودمه اثبااًت ااممًا قاطعًا.
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 املرتبة الثانية:

ان الارض والسموات ذات عالقة بعضها ببعض، كعالقة مملكتني دلوةل واادة، فبيهنام ارتباط وثيق 

رض من الضياء واحلرارة والربكة والرمحة وما شاهبها تأ يت لكها من السامء ومعامالت هممة، مفا هو رضوري لال

 اىل الارض، اي تُرسل من هناك.

لهيي، وابلتواتر احلاصل من شهود مجيع اهل  كذكل فباجامع مجيع الاداين الساموية املستندة اىل الويح ال 

دس القطعي ـ اقرب اىل الاستشعار الكشف، ان املالركة والرواانيات يأ تون من السامء اىل الارض. فباحل

 والاحساس ـ ان لسكنة الارض طريقًا يصعدون هبا اىل السامء. اذ كام يرنـو عـقـل كـل فـرد وخيـاهل ونظره

--- 
2
عن عبدهللا ابن مسعود قال :قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  ".. آ رواهحم يف جو  طري خرض لها قناديل معلقة   

 .. ـ املرتمج212اجلنة حيث شاءت".  مسمل كتاب ال مارة:ابلعرش ترسح من 
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 اذلين الاموات وارواح اثقاهلم، بوضع خّفوا اذلين والاولياء الانبياء ارواح كذكل اني، لك يف السامء اىل

لهيي ابذن يصعدون آ جسادمه خلعوا  ان فالبد هناك، اىل يذهبون ولطفوا خفّوا اذلين ان وحيث .السامء اىل ا 

 ميكهنم والهواء الارض سكنة من وخفهتا الروح لطافة اخلفيفني واللطيفني مثاليًا، جسداً  يلبسون ناذلي

 .السامء اىل اذلهاب

 املرتبة الثالثة:

ان سكون السامء وسكوهتا وانتظاهما واطرادها ووسعهتا ونورانيهتا يدل عىل ان آ هلها ليسوا ك هل الارض، بل 

يؤَمرون، فليس هناك ما يوجب املزامحة والاختالفات ل ن اململكة واسعة  لك اهل السامء مطيعون يفعلون ما

فس يحة ادًا، ومه مفطورون عىل الصفاء والنقاء، معصومون ل ذنب هلم، ومقاهمم اثبت خبال  الارض اليت 

ل فهيا اجامتع الاضداد واختالط الارشار ابلبرار مما ودّل الاختالفات املؤدية اىل الاضطراابت والقالق

 واملشاجرات. وانفتح بذكل ابب الامتحان واملسابقة وظهرت مراتب الريق ودراكت التدين.

 وحمكة هذه احلقيقة يه:

ان الانسان هو المثرة الهنائية لشجرة اخللقة، ومن املعلوم ان المثرة يه آ بعد اجزاء الشجرة وامجعها وآ لطفها، ذلا 

 القدرة الرابنية واكةرها جعزًا وضعفًا ولطفًا.فالنسان هو مثرة العامل وامجع وابدع مصنوعات 

ومن هنا فان همد هذا الانسان ومسكنه وهو الارض كفء للسامء معىًن وصنعًة. ومع صار الارض وحقارهتا 

ابلنس بة اىل السامء فهيي قلب الكون ومركزه.. ومشهر مجيع معجزات الصنعة الرابنية.. ومظهر مجيع جتليات 
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لهية جبود الاسامء احلس ىن وبؤرهتا .. ومعكس الفعاليات الرابنية املطلقة وحمرشها وسوق عرض اخمللوقات ال 

مطلق، ولس امي عرضها لكةرة اكثرة من النبااتت واحليواانت.. ويه منوذج مصار ملا يعرض يف عوامل الاخرة من 

تبدةل برسعة.. ويه مصنوعات.. و مصنع يعمل برسعة فائقة لنتاج املنسواات الابدية واملناظر الرسمدية امل 

 مزرعة ضيقة مؤقتة ل س تنبات بذور البساتني ادلامئة اخلادلة.
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 لها، وعدلً  للسموات كفؤاً  الكرمي القرآ ن جعلها الصنعة، حيث من وامهيهتا 1 لالرض املعنوية العظمة هذه ومن

 فيكرر اخرى، كفة يف سمواتوال  كفة يف فيجعلها الضخمة، بشجرهتا الصارية اكلمثرة للسموات ابلنس بة اهنا مع

 .(والارض السموات رب) الكرمية ال ية

 ايضاً  اهلهيا عىل تطرآ   ان يقتيض ـ املذكورة احلمك هذه عىل بناء ـ ادلامئ وتارّيها الرسيع، الارض حتول ان م

 .لها مماثةل حتولت

لهية القدرة جتليات من انلت حمدوديهتا، مع الارض ان وكذا  ذوي اهلهيا قوى حتديد عدمب وذكل املطلقة، ال 

 معرضاً  الارض غدت ذلا .احلياة ذوي سارر يف هو كام خلقي قّد   او فطري حبدّ  والانس؛ اجلن وهام الشأ ن

 واسع ميدان والش ياطني  الطااة ابلامنردة وانهتاء والاولياء الانبياء من فابتداءً  .هل لغاية ولتدن   هل هناية ل لريق

 .والاختبار لالمتحان اداً 

 .احملدودة غري برشاراهتا واهلها السامء س تقذ  املتفرعنة  الش ياطني فان هكذا ال مر اكن وملا

 :الرابعة املرتبة

 متفاوتة احاكهما، متاايرة كثرية، حس ىن اسامء والاكرام، اجلالل ذي امرها ومدبّر وخالقها العاملني لرب ان

 صىل الرسول مع الكرام الصحابة صف يف للقتال املالركة ارسال تقتيض اليت والصفة والعنوان فالمس .عناويهنا

 هناك تكون ان تقتيض اليت نفسها والصفة نفسه والعنوان نفسه الامس هو الكفار، حماربة دلى  وسمل عليه هللا

 بني حماربة

--- 
1
كرب من حبرية ل جيىن نعم! ان الارض مع صارها ميكن ان تعدل السموات، ل نه يصح القول: ان نبعاً دامئ العطاء هو ا  

مهنا شئ. م انه اذا كيل شئ ما مبكيال، ووضع اانبًا، م كيلت حماصيهل ابملكيال نفسه، ووضعت اىل اانب آ خر، مفهام 

اكنت هذه املواد اخضم واكرب من املكيال نفسه، ولو ابلو  املرات ظاهرًا، اّل آ ن املكيال ميكن ان يعادل ذكل اجلسم 

 ويقارن معه.

رض، فقد خلقها س بحانه وتعاىل: مشهر صنعته، حمرش اجياده، مدار حمكته، مظهر قدرته، مزهر رمحته، مزرعة كذكل الا

ـ وخلقها نبعاً فياضاً تس يل منه )املوجودات( اىل حبار املايض  ـ اي وادة قياس لعوامل اخمللوقات  جنته،  مكيل املوجودات ـ
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اًي اثواهبا املنسواة ببدائع صنعه، يبدلها الواادة تلو الاخرى، مبئات واىل عامل الايب. وخلقها حبيث يبّدل علهيا س نو

 الالو  من الانواع والاشاكل.

وال ن خذ امام نظرك تكل العوامل الكثرية اليت تصب يف عامل الايب، وتكل الثواب الكثرية ادًا اليت تلبسها الارض 

ع السموات اليت يه عىل وترية واادة، وبساطة غري معقدة، وتزنعها، اي افرتض مجيع ما يف الارض اارضًا، م قابلها م

ووامن بيهنام، ترى آ ن الارض، ان مل تثقل عىل كفة السموات فال تبق  قارصة عهنا. ومن هنا تفهم رس ال ية الكرمية: ) رب 

 السموات والارض(.ــ املؤلف.

#206 

 .الارشار والارضيني يارالاخ  السامويني بني مبارمة هناك تكون وان والش ياطني، املالركة

ان القدير اجلليل املاكل ل رواح الكفار وانفاسهم ونفوسهم يف قبضة قدرته ل يفنهيم بأ مر منه، ول بصيحة، بل 

 يفتح ميدان امتحان ومبارمة، بعنوان الربوبية العامة، وابسامئه احلس ىن "احلكمي ، املدبّر".

ان هل عناوين خمتلفة واسامء متنوعة حسب دوارر حكومته، مفثاًل )ول مشااة يف الامثال(: نرى آ ن السلط

فادلاررة العدلية تعرفه ابمس "احلامك العادل" وادلاررة العسكرية تعرفه ابمس "القائد العام" بيامن داررة املش يخة تذكره 

 "السلطان ابمس "اخلليفة" وادلاررة الرمسية تعرفه ابمس "السلطان" والاهلون املطيعون للسلطان يذكرونه ابمس

الرحمي" بيامن العصاة يقولون انه "احلامك القهار". وقس عىل هذا، فان ذكل السلطان اجلليل املاكل لناصية 

الاهلني اكفة، ل يعدم ابمر  منه خشصاً عاجزاً عاصياً ذلياًل، بل يسوقه اىل احملمكة ابمس احلامك العادل، م ان ذكل 

مي اىل ااد  من موظفيه اجلديرين هبا حسب علمه به ول يكرمه هباتفه السلطان اجلليل ل يلتفت التفاتة تكر

اخلاص. بل يفتح ميدان مسابقة، وهييئ هل اس تقبالً رمسيًا، يأ مر وميره ويدعو الاهلني اىل مشاهدة املسابقة، 

تقامته، اي م ياكئف ذكل املوظف بعنوان هيئة ادلوةل وادارة احلكومة. فيعلن ماكفأ ته يف ذكل امليدان نظري اس  

ثبات ادارته اماهمم.  يكرمه ويتفضل عليه امام مجوع غفرية من اشخاص سامني، بعد امتحان هميب، ل 

وهكذا )َوهلل ْاملَثَُل اَلْعىل( فلهل  س بحانه وتعاىل اسامء حس ىن كثرية، وهل شؤون وعناوين كثرية ادًا، وهل 

اذلي يقتيض وجود النور والظالم، والصيف جتليات االلية وظواهر جاملية. فالمس والعنوان والشأ ن 

والش تاء، واجلنة والنار، يقتيض مشول قانون املبارمة نوعًا ما وتعمميه ايضًا كقانون التناسل وقانون املسابقة 

وقانون التعاون اكمثاهل من القوانني العامة الشامةل اي يقتيض مشول قانون املبارمة ابتداًء من املبارمة بني 

الوساوس ادلاررة حول القلب وانهتاء اىل املبارمة احلاصةل بني املالركة والش ياطني يف آ فاق الالهامات و 

 السموات.

 املرتبة اخلامسة:

ملا اكن هناك ذهاب من الارض اىل السامء والعودة مهنا، فالزنول من السامء والصعود الهيا وارد ايضًا، بل 
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 اللوامم والرضورايت الارضية تُرسل من هناك.
#207 

 تقليد وحتاول اخلبيثة الارواح تتشبث آ ن فالبد الارض، من السامء اىل تنطلق الطيبة الارواح ان وحيث

 ملا يطردوهنا بل السامء، اهل يقبلها الّ  ولبد وخفهتا، للطافهتا وذكل السموات، اىل اذلهاب يف مهنا الطيبني

 .ورش شؤم من طبعها يف

مةل املهمة وهذه املبارمة املعنوية يف عامل الشهادة، ل ن عظمة الربوبية م لبد من وجود عالمة عىل هذه املعا

لهية املهمة وعالمة علهيا ليبرصها ذوو الادراك والشعور ولس امي  تقتيض ان تضع اشارة عىل الترصفات الايبية ال 

قد جعل املطر الانسان احلامل لاّل وظيفة ويه املشاهدة والشهادة وادلعوة والارشا . فكام انه س بحانه 

اشارة اىل معجزات الربيع، وجعل الاس باب الظاهرة عالمة عىل خوارق صنعته، ااعاًل اهل عامل الشهادة 

شاهدين علهيا، فال ريب آ نه جيلب انظار مجيع اهل السامء واهل الارض اىل ذكل املشهد العظمي العجيب. 

ا حبراس مصطفني حولها، آ و اكملدنية العامرة اليت فيظهر تكل السامء العظمية اكلقلعة احلصينة اليت مينت بروهج

 تشوق اهل الفكر اىل التأ مل فهيا.

مفا دام اعالن هذه املبارمة الرفيعة رضورية تقتضهيا احلمكة، فالبد من وجود اشارة علهيا. بيامن ل تشاهد اية 

ا ذكرانه اذن هو آ نسب عالمة اادثة اكنت مضن احلاداثت اجلوية والساموية تالمئ هذا الاعالن وتناس به. فان م

علهيا، لن احلاداثت النجمية، من ريم الشهب الشبيه بريم ارجمانيق، واطالق طلقات التنوير من القالع 

العالية وبروهجا احلصينة، مما يفهم بداهًة مدى مناسبهتا ومالءمهتا برمج الش ياطني ابلشهب، مع انه ل تعر  

هذه احلمكة، ول تعر  لها غاية تناس هبا غري اليت ذكرانها، فضاًل عن آ ن  لهذه احلادثة ـ رمج الش ياطني ـ غري

رمج الش ياطني اادثة مشهورة منذ ممن س يدان آ دم عليه السالم ومشهودة دلى اهل احلقيقة، خال  

 احلاداثت الاخرى.

 املرتبة السادسة:

قادران عىل ترد وطايان ل هناية هلام،  ملا اكن الانس واجلن حيمالن اس تعداداً ل هناية هل للرش واجلحود، فهام

ذلا يزجر القرآ ن الكرمي ببالغته املعجزة، وابساليب ابهرة سامية ويرضب الامثال الرفيعة القمية ويذكر مسائل 

 دقيقة، يزجر هبا الانس واجلن من الطايان والعصيان مجرًا عنيفًا هيّز الكون لكه.
#208 

 :تعاىل قوهل مفثالً 

ّل )اي مْعرَشَ اجل ّن وال نس ان اس تطعمُت آ ن تنُفُذوا من آ قطار السمواِت والارض فانفذوا ل تنفذون  ا 

 (.32ـ 33)الرمحن: بسلطان_ فبأ ى آ لء ربكام تكّذابن_ يُرَسل عليُكام شواٌظ من انر  وحناٌس فال تنترصان( 
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ترد اجلن والانس ببالغة  تأ مل النذير العظمي والهتديد املريع والزجر العنيف يف هذه ال ية، وكيف تكرس

معجزة، معلنة جعزهام، مبينة مدى ما فهيام من ضعف امام عظمة سلطانه وسعة ربوبيته اّل وعال. فك ن ال ية 

 ختاطبان هكذا: (2)املكل:الكرمية، وكذا ال ية الاخرى )وجعلناها رجومًا للش ياطني( 

بعجزمه وضعفهم! اهيا املعاندون اجلاحمون املمترغون يف اهيا الانس واجلان، اهيا املارورون املمتردون، املتوالون 

ن اس تطعمت! فكيف  ن مل تطيعوا آ وامري، فهيا اخرجوا من ادود مليك وسلطاين ا  فقرمه وضعفهم انمك ا 

تتجرآ ون اذن عىل عصيان آ وامر سلطان عظمي؛ النجوم والامقار والشموس يف قبضته، تأ تر بأ وامره، ك هنا 

منا تبارمون ااكامً عظاميً الياًل هل جنود مطيعون هميبون يس تطيعون ان  جنود متأ هبون.. فأ نمت بطايانمك هذا ا 

منا تمتردون يف مملكة ماكل عظمي  يرمجوا بقذائف اكجلبال، ح ى ش ياطينمك لو حتملت.. وانمت بكفرانمك هذا ا 

ـ ولو اكنوا يف خضامة الارض ـ بقذائف ملهتبة  اليل، هل جنود عظام يس تطيعون ان يقصفوا اعداءً كفرة  واجلبال 

وشظااي من لهيب اكمثال ال رض واجلبال، فميزقونمك ويشتتونمك!. فكيف مبخلوقات ضعيفة امثالمك؟.. وانمت 

 ختالفون قانواًن صارمًا يرتبط به من هل القدرة ـ ابذن هللا ـ ان ميطر عليمك قذائف وراجامت امثال النجوم.

ت امهية ابلاة، فهيي ليست انجتة من قوة الاعداء، بل من اس باب نعم ان يف القرآ ن الكرمي حتش يدات ذا

 اخرى اكظهار عظمة الالوهية وفضح العدو وش ناعته.

م احياانً حتّشد ال ية الكرمية اعظم الاس باب واقواها ل صار شئ واضعفه، وتقرن بيهنام دون جتاوم  للضعيف، 

 وقوة احلمكة. فقوهل تعاىل )وان تظاهرا عليه فان هللا هو وذكل اظهاراً لكامل الانتظام وغاية العدل وهناية العمل

 (4)التحرمي:موله واربيل وصاحل املؤمنني واملالركة بعد ذكل  ظهري( 
#209 

 اليت الواسعة الرمحة ومدى  ، وسمل عليه هللا صىل الكرمي النيب به حظي اذلي الالئق الاارتام مدى يبني

 .الزواات حقوق تشمل

ا تفيد افادة رحمية يف اظهار عظمة النيب صىل هللا عليه وسمل  وعلو ماكنته عند هللا وبيان امهية فهذه احلشود امن

 شكوى موجتني ضعيفتني ومدى الرعاية حلقوقهام.

 املرتبة السابعة:

 غاية الكرب، تتباين النجوم فامي بيهنا تبايناً كبريًا، كام هو احلال يف املالركة والاسامك، مفهنا يف غاية الصار ومهنا يف

 ح ى ُاطلق عىل لك ما يلمع يف واه السامء ابلنجم.

وهكذا فنوع من انواع اجناس النجوم هو لزتيني واه السامء اللطيف، وك ن الفاطر اجلليل والصانع امجليل قد 

ملالركته،  خلقها اكلامثر النرية لتكل الشجرة، اواكلسامك املس ّبحة هلل ذلكل البحر الواسع. واكللو  من املنامل

 وخلق ايضًا نوعًا صاريًا من النجوم اداًة لرمج الش ياطني.
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:  فالشهب اليت تُرسل لرمج الش ياطني حتمل ثالثة معان 

 املعىن الاول:

 انه رمز وعالمة عىل جراين قانون املبارمة يف اوسع داررة من دوارر الوجود.

 املعىن الثاين:

، فهذه الشهب اشارة واعالن عن امتعاض جنود هللا من ان يف السموات حراسًا يقظني واهلني مطيعني

 اختالط الارضيني الرشيرين هبم واسرتاق السمع الهيم.

 املعىن الثالث:

ان هذه الشهب وك هنا جمانيق وقذائف تنوير يه ل رهاب جواسيس الش ياطني اذلين يسرتقون السمع واذلين 

السامء وذكل لئال يلوثوا السامء الطاهرة اليت يه  ميثلون املساوئ الارضيةآ سوآ  تثيل، وطردمه من ابواب

 سكىن الطاهرين، وليحولوا بيهنم وبني القيام ابلتجسس حلساب النفوس اخلبيثة.

اهيا الفليك املعمتد عىل عقهل القارص، اذلي ل يتجاوم نوره نور الرياعة! واي من يامض عينه عن نور مشس 

 القرآ ن املبني!
#210 

 بصيص عنك دع آ برص، واادة، دفعة تأ ملها الس بع، املراتب هذه الهيا تشري اليت قاحلقائ هذه يف تأ مل

 تكل سامء من واادة حقيقة جنم وخذ الهنار، وضوح الواحض اجعامها نور يف الكرمية ال ية معىن وشاهد عقكل،

 :معاً  ولنقل .هذا نفعل كذكل وحنن !هبا وارمجه ذهنك يف القابع الش يطان هبا واقذ  الكرمية ال ية

 )رب اعوذ بك من مهزات الش ياطني(.

 فلهّل احلجة البالاة واحلمكة القاطعة.  ..

ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمي(  َّْمَتنا ِان ْبَحانََك َل ِعمْلَ لَنَا ِاّل ما عَل )س ُ
2

 

--- 
1
 املكتوب من الاول املبحث وهو وحزبه( الش يطان عىل القرآ ن مالحظة: ذيل هذه اللكمة اخلامسة عرشة هو )جحة  

 .املرتمج ـ.رااءً  موضعه يف فلرياجع .والعرشين السادس

#211 

% 

 عرشة السادسة اللكمة

 بسم هللا الرمحن الرحمي
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ْبحان اذلي بيده ملكوُت لّكِ يشء  واليِه تُرجعون(  )يس: )امنا َاُمرُه ِاَذا اراَد شيئاً َان يقوَل هُل ُكْن فيكون _ فس ُ

 (13ـ  11

مة لمتنح نفيس العمياء بصرية، ولتبدد الظلامت من حولها، ولتكون مبعثًا لطمئناهنا، وذكل كتبت هذه اللك

 ابراءهتا اربع آ شعات من نور هذه ال ية الكرمية.

 الشعاع الاول:

اي نفيس اجلاهةل تقولني: آ ن آ ادية ذات هللا س بحانه وتعاىل، مع لكية آ فعاهل.. ووادة ذاته مع معومية ربوبيته 

.. وفرديته مع مشول ترصفاته دون رشيك.. وحضوره يف لك ماكن مع تزّنهه عن املاكن.. ورفعته دون معني

املطلقة مع قربه اىل لك شئ.. ووادانيته مع ان لك شئ يف قبضته ابذلات.. مجيعها من احلقائق القرآ نية.. 

رى منافاة ظاهرة يف هذه الامور. وتقولني: ان القرآ ن حكمي، واحلكمي ل حيّمل العقل ما ليقبهل. بيد آ ن العقل ي

 ذلا اطلب ايضااًا يسوق العقل اىل التسلمي.

 اجلواب: مادام ال مر هكذا، وتطلبني ذكل لبلوغ الاطمئنان، فاننا نقول مستندين اىل فيض القرآ ن الكرمي:

 سأ ةل ايضًا.وهو من الاسامء احلس ىن قد اّل كثريًا من مشالكتنا، وحيّل ابذن هللا هذه امل » النور«ان امس 

 نقول كام قال الامام الرابين امحد الفارويق الرسهندي، منتقني طريق المتثيل الواحض للعقل واملنور للقلب:
#212 

1نه ش مب نه شب برس مت  من         غالم مشسم ام مشس ىم كومي خرب
 

 ن خالل المتثيل وذكل:ملا اكن المتثيل اسطع مرآ ة عاكسة ل جعام القرآ ن، فنحن ايضًا سننظر اىل هذا الرس م

ان خشصًا واادًا يكسب صفة لكية بوساطة مرااي خمتلفة، فبيامن هو جزيئ حقيقي يصبح مبثابة لكي ماكل 

 لشؤون شامةل عامة، مفثاًل:

الشمس، ويه جزيئ مشّخص، ولكن بوساطة الاش ياء الشفافة تصبح حبمك اللكي ح ى اهنا تل  سطح 

 ون لها من اجللوات بعدد القطرات واذلرات الساطعة.الارض بصورها وانعاكساهتا، بل تك

وحرارة الشمس وضياؤها، وما فيه من الوان س بعة، حييط لك مهنا ابلش ياء اليت تقابلها ويشملها ويعّمها ويف 

الوقت نفسه فان لك شئ شفا  خيئب يف بؤبؤ عينه ـ مع صورة الشمس ـ احلرارة والضياء والالوان الس بعة 

 من قلبه الطاهر عرشًا لها.ايضًا، ااعاًل 

مبعىن ان الشمس مثلام حتيط بصفة وااديهتا جبميع الاش ياء اليت تقابلها، فهيي من حيث آ اديهتا تواد بنوع  من 

 جتيل ذاهتا يف لك شئ مع )خاصيهتا( واوصافها الكثرية.

 ليكون حمور مسأ لتنا هذه.وما دمنا قد انتقلنا من المتثيل اىل المتثّل، فسنشري اىل ثالثة انواع من المتثيل 
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اولها:  الصور املنعكسة لالش ياء املادية الكثيفة، يه غرٌي وليست عينًا، ويه موات وليست مالكًة ل ية خاصية 

 غري هويهتا الصورية الظاهرية.

مفثاًل: اذا دخلَت ـ اي سعيد ـ اىل خمزن املرااي، فيكون سعيٌد وااد آ لف سعيد، ولكن اذلي ميكل احلياة من 

 ذه الالو ، هو آ نت فقط ل غري، والبقية آ موات ليست هلم خواص احلياة.ه

اثنهيا: الصور املنعكسة للنورانيات املادية؛ هذه الصور املنعكسة ليست عينًا، وليست غرياً يف الوقت نفسه، 

 ة مثهل.اذ ل تس توعب ماهية النوراين املادية، ولكهنا مالكة ل كةر خواص ذكل النوراين، فتعترب ذات حيا

--- 
 بيت ابلفارس ية يعين: لست لياًل ولسُت عابد ليل    آ ان خادم مشس احلقيقة ومهنا آ تيمك ابخلرب.   1

 .ولعل املقصود: ان الامور واحضة الية عندي ل لبس فهيا قطعًا. ــ املرتمج

#213 

 مهنا منعكسة صورة لكف مرآ ة، لك يف صورهتا تظهر الارضية الكرة عىل اشعهتا الشمس تنرش عندما :مفثالً 

 واصبحت شعور، ذات الشمس افرتضت فلو .س بعة والوان ضوء من الشمس، خصائص مياثل ما حتمل

 الوحيدة الشمس تكل تواد لاكنت الس بع، صفاهتا الس بعة والواهنا علمها، عني وضياؤها قدرهتا، عني حرارهتا

 هاتف، من نوعاً  مهنا لك ومن خيصها، لها رشاً ع مهنا لك من ولختذت نفسها، اللحظة يف مرآ ة، لك يف الفريدة

 من الينا اقرب فاهنا عهنا، بعيدون اننا ومع ايدينا، يف اليت ابملرآ ة منا الكً  تقابل ان ول مكهنا .شيئاً  شئ مينع فال

 .انفس نا

رها اثلهثا: الصور املنعكسة لالرواح النورانية؛ هذه الصور حية، ويه عنٌي يف الوقت نفسه، ولكن ل ن ظهو 

يكون وفق قابليات املرااي، فاملرآ ة ل تسع ماهية الروح ابذلات. مفثاًل: يف الوقت اذلي اكن س يدان اربيل عليه 

لهيي ابجنحته  السالم حيرض يف جملس النبوة عىل صورة الصحايب دحية اللكيب، اكن يسجد يف احلضور ال 

ماكن ل تعّد ول حتىص، اذ اكن يبلّغ الاوامر املهيبة امام العرش الاعظم، وهو يف اللحظة نفسها موجود يف ا

 ال لهية. مفا اكن فعٌل مينع فعاًل.

ومن هذا الرس نفهم كيف يسمع الرسول صىل هللا عليه وسمل ، صلوات امته لكها، يف الاحناء اكفة، يف الوقت 

بل الاصفياء يوم القيامة نفسه، اذ ماهيته نور وهويته نورانية.. ونفهم كذكل كيف انه صىل هللا عليه وسمل   يقا

يف وقت وااد، فال مينع الوااُد ال خر..  بل ح ى الاولياء اذلين اكتس بوا مزيدًا من النورانية واذلين يطلق 

علهيم امس "الابدال" هذا القسم يقال اهنم يشاَهدون يف اللحظة نفسها، يف اماكن متعددة. ويروى عهنم آ ن 

رية ادًا. اذ كام يصبح الزااج واملاء وامثاهلام من املواد مرااي لالجسام الشخص نفسه ينجز اعامًل متباينة كث

املادية، كذكل يصبح الهواء والثري وموجودات من عامل املثال، مبثابة مرااي للرواانيات ووسائط سري وجتوال 
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 النظيفة برسعة لها يف رسعة الربق واخليال. فتتجول تكل الرواانيات وتس يح يف تكل املنامل اللطيفة واملرااي

 اخليال، فتدخل يف الو  الاماكن يف آ ن وااد.

مفخلوقات عاجزة ومسّخرة اكلشمس، ومصنوعات ش به نورانية مقيدة ابملادة اكلروااين ان اكن ميكن ان يواد 

يف موضع وااد ويف عدة مواضع يف الوقت نفسه، برس النورانية، اذ بيامن هو جزيئ مقيد يكسب حكامً لكيًا 

 ، يفعل ابختيار جزيئ اعامًل كثرية يف آ ن وااد.. فكيف اذن مبن هو جمرد عن املادةمطلقاً 
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 والنورانيات الانوار هذه ما بل ..عهنا ومربآ   الكثافة وظلمة ابلقيد التحديد عن مزّنه هو ومن عهنا، ومقدس

 مرااي الّ  املثال وعامل الارواح وعامل ،لكها واحلياة الوجود مجيع ما بل احلس ىن، اسامئه ل نوار كثيفة ظالل الّ  لكها

 تُرى ..شئ لك شامةل وشؤونه شئ بلك حميطة صفاته اذلي اجلليل القدوس ذكل جامل ل ظهار شفافة ش به

 اللكية ابرادته افعاهل وجتيل احمليطة صفاته جتيل مضن يه اليت ااديته تواه عن يتسرت ان يس تطيع شئ اي

 ان ميكنه فرد واي ..عنه يتخف  آ ن يس تطيع شئ واي عليه يصعب شئ واي ..احمليط  وعلمه املطلقة وقدرته

 اللكية؟ تكتسب ان دون منه تقرتب ان ميكهنا خشصية واية ..عنه بعيداً  يظل

نعم! ان الشمس بوساطة نورها الطليق غري املقيد، وبوساطة صورهتا املنعكسة غري املادية، اقرب اليك من 

د عهنا بعداً مطلقًا، ل نك مقيد، فيلزم التجرد من كثري من القيود، وقطع كثري بؤبؤ عينك، ومع هذا فانت بعي

من املراتب اللكية وجتاومها يك تتقرب الهيا، وهذا يس تلزم ان تكرب كرب الكرة الارضية وتعلو علو القمر، ومن 

 اب.بعد ذكل ميكن ان تتقرب من املرتبة الاصلية للشمس ـ اىل اد  ما ـ وتتقابل معها دون جح

فكام ان الامر هكذا يف الشمس، كذكل يف اجلليل ذي امجلال، وامجليل ذي الكامل )وهلل املثل الاعىل( فهو 

آ قرب اليك من لك شئ، وانت بعيد عنه س بحانه بعداً ل اد هل. فان اكنت كل قوة يف القلب، وعلٌو يف العقل، 

 حفاول ان تطبق النقاط الواردة يف المتثيل عىل احلقيقة.

 شعاع الثاين:ال 

منا اُمره اذا اراد شيئًا آ ن يقول هل ُكن فيكون(   وقوهل تعاىل: (11)يس:قوهل تعاىل: )ا 

 (23)يس:)ان اكنت اّل صيحة واادة فاذا مه مجيٌع دلينا حمـرضون( 

لهيي، وظهرت  اي نفيس الاافةل! تقولني ان هذه ال ايت الكرمية وامثالها تفيد ان الاش ياء خلقت مبجرد آ مر ا 

و )آ حسَن لكَّ  (11)المنل:لوجود دفعة واادة، بيامن ال ايت الكرمية ال تية: )ُصنَع هللا اذلي آ تقَن لكَّ يشء( ل

وامثالها من ال ايت تبني ان الاش ياء وادت تدرجييًا، بقدرة عظمية، وعمل حميط،  (9)السجدة:يشء  َخلََقه( 

 هنام؟واتقان يف الُصنع مضن حمكة ابلاة. فاين واه التوفيق بي
#215 
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 :القرآ ن فيض اىل مستندين نقول :اجلواب

اوًل:  ل منافاة بني ال ايت. اذ قسم من املوجودات خيلق كام يف ال ايت الاوىل، اكلجياد يف البدء، وقسم آ خر 

عادة املثل.  يكون كام يف ال ايت التالية اك 

ومنهتي  احلسن يف الصنعة وكامل اخللقة، مضن  اثنيًا: ان ما يشاهد يف املوجودات من منهتي  النظام وغاية التقان

سهوةل ورسعة وكةرة وسعة، يشهد بوجود حقائق هذين القسمني من ال ايت شهادة مطلقة. ذلا ل داعي ل ن 

يكون مدار البحث حتقق هذه الامور يف اخلارج. وامنا يصح ان يقال: ما رس حمكة هذين القسمني من الاجياد 

 واخللق؟

 احلمكة بقياس تثييل؛ فنقول مثاًل: ذلا نشري اىل هذه

ان صانعًا ماهرًا ـ اكخلياط مثاًل ـ يرص  مبالغ ويبذل هجدًا ويزاول همارة وفنًا، ليك يواد شيئًا مجياًل خيص 

صنعته، فيعمل منه امنوذاًا )مودياًل( ملصنوعاته، اذ ميكنه ان يعمل امثال تكل الصنعة بال مصاريف ول 

بل قد يكون الامر احيااًن سهاًل ويسرياً اىل دراة وك نه يأ مر والعمل يُنَجز، وذكل  تاكليف ويف رسعة اتمة،

 ل نه قد كسب انتظامًا واطرادًا دقيقًا اكلساعة وك ن العمل يمت مبجرد ال مر هل.

لك وهلل املثل الاعىل( فان الصانع احلكمي واملصور العلمي، قد ابدع قرص العامل مع مجيع ما فيه، م اودع يف )

 شئ فيه، جزئيًا اكن آ م لكيًا، جزءًا اكن آ م الًك، مقدارًا معينًا، بنظام قدري شبيه بمنوذج ذكل الشئ.

فان تأ ملت يف اعامهل س بحانه، وهو املصور الاميل، تراه جيعل من لك عرص امنوذااً )موديال( يُلبسه عاملاً بكراً 

ـ اكئنات بكر عىل قّده،  اديداً لطيفاً مزيناً مبعجزات قدرته، وجيعل من لك س نة ـ خبوارق رمحته  مقياساً ينسج 

وجيعل من لك يوم سطراً يكتب فيه موجودات بكر اديدة مزينة بدقائق حمكته. م ان ذكل القدير املطلق 

كام جعل لك عرص ولك س نة ولك يوم امنوذاًا، فانه قد جعل سطح الارض ايضًا، بل لك جبل وحصراء، 

ر ومهر آ منوذاًا وينشئ اكئنات اديدة غضة متجددة مرتادفة عىل الارض، ولك اديقة وبس تان ولك جش

 فيخلق دنيا اديدة، ويأ يت بعامل منسق اديد بعد آ ن حسب ما س بق من عامل.
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 وبس تان، اديقة لك يف لرمحته جمددة هدااي ويربم املطلقة لقدرته بكر معجزات مومس لك يف يُظهر وهكذا

 وخيلع اديدة، بديعة اةّل  الوجود ويُلبس متجدداً  رمحته مطبخ وينصب ،بكر اديدة حمكة كتاب فيكتب

لئة، اكلنجوم بكر اديدة مبرصعات ويزيّنه الس ندس وشاح ربيع لك يف جشر لك عىل  هبدااي ايدهيا وميل   املتل 

 ..الرمحة

يارة املنشورة عىل حبل فاذلي يقوم هبذه الاعامل يف منهتي  التقان وكامل الانتظام واذلي يبّدل هذه العوامل الس  

الزمان، يعقب بعضها بعضًا، ويه يف منهتي  احلمكة والعناية ويف منهتي  القدرة والتقان، لريب انه قدير مطلق 
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وحكمي مطلق وبصري مطلق وعلمي مطلق، ل ميكن حبال من الاحوال آ ن تبدو منه املصادفة قطعًا، فذلمك 

منا آ مره اذا آ راد  )وما امُر الساعِة الّ لكمِح البرص  (11)يس:شيئاً ان يقوَل هل ُكن فيكون( اخلالق اجلليل يقول: )ا 

فيعلن قدرته املطلقة ويبني ان احلرش والقيامة ابلنس بة لتكل القدرة يه يف منهتي   (99)النحل:آ و هو آ قرب(

الاش ياء دون معاجلة  السهوةل واليرس، وان الاش ياء لكها مسّخرة ل وامره ومنقادة الهيا كامل الانقياد، وانه خيلق

فادة عن السهوةل املطلقة يف اجياد الاش ياء عرّب القرآ ن املبني انه س بحانه  ول مزاوةل ول مبارشة، ول ال ال 

 وتعاىل يفعل ما يريد مبجرد ال مر.

ة واخلالصة: ان قسامً من ال ايت الكرمية يعلن منهتي  التقان وغاية احلمكة يف خلق الاش ياء ول س امي يف بداي

اخللق. وقسامً آ خر يبني السهوةل املطلقة والرسعة املطلقة ومنهتي  الانقياد وعدم اللكفة يف اجياد الاش ياء ول 

 س امي يف تكرار اجيادها واعادهتا.

 الشعاع الثالث:

ذا اي نفيس املوسوسة! اي من جتاومت ادِك ! انك تقولني: ان قوهل تعاىل )ما ِمن دابة  الّ هو آ خٌذ بناصيهتا( وك

وكذا قوهل تعاىل )وحنُن اقرُب اليه من حبل الوريد(.. هذه  (13)يس:قوهل تعاىل )بيده ملكوُت لّك يشء (

لهيي بيامن آ ايت اخرى مثل قوهل تعاىل: )واليه ترجعون( )تعُرج املالركُة  ال ايت اجلليةل تبني منهتي  القرب ال 

وكذا قول الرسول الكرمي صىل هللا عليه وسمل    (4:)املعارجوالروُح اليه يف يوم اكن مقداُره مخسني الف س نة(

 يف احلديث الرشيف )...س بعني الف جحاب( وكذا حقيقة املعراج.. لك هذه تبني منهتي  بعدان عنه س بحانه.
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 !الاذهان اىل الاامض الرس هذا لتقريب ايضاااً  فأ ريد

 ولهذا اس متع! اجلواب:

ان الشمس بنورها غري املقيد، ومن حيث صورهتا املنعكسة غري  اوًل: لقد ذكران يف ختام الشعاع ال ول؛

املادية، اقرب اليك من بؤبؤ عينك ـ اليت يه مرآ ة لنافذة رواك ـ الّ انك بعيد عهنا غاية البعد، لنك مقيد 

لواهتا وحمبوس يف املادة. ول ميكنك ان تس اّل قسامً من صورها املنعكسة وظاللها ول تقابل اّل نوعًا من ا

 اجلزئية، ول تتقرب الّ ل لواهنا اليت يه يف حمك صفاهتا، ولطائفة من اشعهتا اليت يه مبثابة طائفة من اسامهئا.

ولو اردت ان تتقرب اىل املرتبة الاصلية للشمس، واردت ان تقابلها بذاهتا، لزم عليك التجرد عن كثري ادًا 

وك نك تكرب معىًن ـ من حيث التجرد ـ بقدر الكرة الارضية من القيود وامليض من مراتب لكية كثرية ادًا، 

وتنبسط رواًا اكلهواء، وترتفع عاليًا اكلقمر، وتقابل الشمس اكلبدر. ومن بعد ذكل ميكنك ان تّدعي نوعًا من 

 القرب دون جحاب.

 الرسمد، لنورا موجود، للك املواد الوجود، الواجب ذكل واجلالل، الكامل ذو فاجلليل (الاعىل املثل وهلل)
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 .مطلقاً  بعداً  عنه بعيد وانت نفسك، من اليك اقرب والابد، الامل سلطان

 فان اكنت دليك قوة الاس تنباط، فطّبق ما يف المتثيل من ادلقائق عىل احلقائق.

من اثنيًا: ان امس القائد ـ مثال ـ من بني اسامء السلطان الكثرية ـ يظهر يف دوارر متداخةل يف دولته، فابتداًء 

ادلاررة اللكية للقائد العام العسكري وداررة املشري والفريق ح ى يبلغ داررة املالمم والعريف. اي آ ن جتيل ظهوره 

 يكون يف دوارر واسعة ودوارر ضيقة وبشلك لكي وجزيئ.

فاجلندي، آ ثناء خدمته العسكرية، يتخذ من مقام العريف مرجعًا هل، ملا فيه من ظهور جزيئ ادًا للقيادة. 

ويتصل بقائده الاعىل هبذا التجيل اجلزيئ ل مسه، ويرتبط به بعالقة، ولكن لو اراد هذا اجلندي ان يتصل 

ابلقائد الاعىل ابمسه ال صيل، وان يقابهل بذكل العنوان ينباي هل الصعود وقطع املراتب لكها من مرتبة العريف 

 اىل املرتبة اللكية للقائد العام.
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 السلطان ذكل اكن وان وتدبريه، وهاتفه وعلمه وقانونه وحمكه ابمسه اجلندي ذكل من قريب السلطان ان اي

 دونه حيول ول ذكل من يشء مينع ل اذ ابذلات، حبضوره اليه قريباً  يكون فانه ال بدال، الاولياء ومن نورانياً 

 وبني بينه حتول يتال املراتب من الالو  وهناك البعد غاية السلطان، عن بعيد اجلندي ذكل آ ن ومع .شئ

 اىل فيأ خذه اجلنود آ اد عىل احياانً  يشفق السلطان ولكن عنه، تفصهل احلجب من الالو  وهناك السلطان

 .وآ لطافه افضاهل من عليه ويس بغ  ـ املعتاد خال  ـ ديوانه حضور

فهو س بحانه وتعاىل )وهلل املثل الاعىل( فاملاكل ل مر )كن فيكون( املسّخر للشموس والنجوم اكجلنود املنقادة، 

 اقرب اىل لك شئ من اي شئ اكن، مع ان لك شئ بعيد عنه بعدًا ل ادود هل.

واذا اريد ادلخول اىل ديوان قربه وحضوره املقدس بال جحاب، فانه يس تلزم املرور من بني س بعني الف جحاب 

الصعود اىل لك امس من الاسامء  من احلجب النورانية واملظلمة، اي املادية والكونية والاسامئية والصفاتية، م

اذلي هل الو  من دراات التجليات اخلصوصية واللكية واملرور اىل طبقات صفاته اجلليةل والرفيعة م العروج 

لهيي يلزم الوفًا من س يّن  اىل عرشه الاعظم اذلي حظي ابلمس الاعظم. فان مل يكن هناك اذب ولطف ا 

 العمل والسلوك.

ب اليه س بحانه ابمس "اخلالق" فعليك الارتباط وتكوين عالقة اوًل من حيث انه مثال: اذا آ ردت آ ن تتقر 

خالقك اخلاص، م من حيث انه خالق مجيع الناس، م بعنوان انه خالق مجيع الاكئنات احلية، م ابمس خالق 

 املوجودات لكها. ذلا فان مل تتدرج هكذا تبق  يف الظل ولجتد اّل الوة جزئية.

لسلطان املذكور يف املثال السابق قد وضع يف مراتب امس القيادة وسائط اكملشري والفريق، وذكل تنبيه: ان ا

لعجزه عن القيام ابلعامل بنفسه. آ ما اذلي بيده ملكوت لك يشء، وذكل القدير، فهو مس تان عن الوسائط، 
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شري اىل سلطان الربوبية من بل ليست الوسائط اّل امورًا ظاهرية حبتة. تثل س تار العزة والعظمة ودلئل ت 

لهية، وليست تكل الوسائط ُمعينة هل س بحانه ول ميكهنا ان  خالل عبودية وجعز وافتقار وانهبار امام العظمة ال 

 تكون رشيكة يف سلطنة الربوبية  قطعًا ل هنا ليست اّل وسائل للمشاهدة والتفرج.
#219 

 :الرابع الشعاع

 اي نفيس الكسوةل!.

ة اليت  يه مكعراج املؤمن شبهية بقبول دخول جندي بس يط اىل ديوان السلطان الاعظم ان حقيقة الصال

مبحض لطفه ـ كام ذكر يف املثال السابق ـ فقبوكل ايضًا اىل املثول امام االهل س بحانه امنا هو مبحض لطف 

ع خياًل آ و نّيًة ادلنيا اجلليل ذي امجلال واملعبود ذي اجلالل. فانت عندما تقول: هللا اكرب. تيض معىًن وتقط

وال خرة، ح ى تتجرد عن القيود املادية فتصعد مكتس باً مرتبة عبودية لكية او ظالً من ظالل املرتبة اللكية آ و 

بصورة من صورها وتترش  بنوع من احلضور القليب واملثول بني يديه تعاىل فتنال حظوة عظم  خبطاب )اايك 

 نعبد( لك حسب درجته.

"هللا اكرب.. هللا اكرب" وتكرارها يف حراكت الصالة وافعالها يه اشارة لقطع املراتب والعروج اىل حقاً ان لكمة 

مراتب الريق املعنوي، والصعود من ادلوارر اجلزئية اىل ادلوارر اللكية، فهيي عنوان رجممل كاملت كربايء هللا 

" اشارة اىل قطع مرتبة من مراتب س بحانه، واليت يه خارج نطاق معرفتنا، وك ن لك لكمة من "هللا اكرب

 املعراج.

وهكذا فان البلوغ اىل ظل  آ و شعاع  من حقيقة الصالة هذه، معىًن آ و نيًة آ و تصوراً آ و خيالً لهو نعمة عظم  

 وسعادة كربى.

 .ول ال هذا يُردد ذكر "هللا اكرب" يف احلج بكةرة هائةل. ل ن احلج؛ عبادة يف مرتبة لكية للك ااج ابلصاةل

فاجلندي البس يط يذهب اىل احلضور املليك يف يوم خاص ـ اكلعيد ـ مثلام يذهب الفريق فينال لطف مليكه 

ـ فهو متواه اىل ربه اجلليل بعـنـوان رب العـاملـني، اكلـويل الـذي قطـع  ـ همام اكن من العوام  وكرمه. كذكل احلاج 

اللكية للربوبية اليت تفـتـح مبفـتـاح احلـج، وآ فاق عظمة  املـراتب، فهـو مرّش  بعبودية لكية، فالبد آ ن املراتب

الالوهية اليت تشاهد مبنظار احلج، ودوارر العبودية اليت تتوسـع يف قلـب احلاج وخياهل، لكام قام واّدى مناسك 

امــام  احلج، ومراتب الكربايء والعظمة وُافق التجليات اليت تنـح حــرارة الشـــوق، والاجعاب والانبــهـار،

 عظمة الالوهية
#220 

 آ و املشهودة املنكشفة املراتب عن يعلن ان ميكن وبه !"اكرب هللا ..اكرب هللا" بــ الّ  يسكّن ل الربوبية، وهيبة
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 .املتصورة

وهذه املعاين امنا تتجىل بعد احلج يف صالة العيد، بدراات علوية ولكية ومتفاوتة، وكذا يف صالة الاستسقاء 

   واخلسو  وصالة امجلاعة.وصالة الكسو 

 ومن هذا تظهر امهية الشعارر الاسالمية ح ى لو اكنت من قبيل السنن النبوية.

 س بحان من جعل خزائنه بني الاك  والنون.

 )فَس بحاَن اذلي بيده َملكوُت لُكِّ يشء  والَْيِه تُْرَجُعون(

ََّك اَ  َّْمَتنا ِان ْبَحانََك َل ِعمْلَ لَنَا ِاّل ما عَل  نَْت الَْعلمُي الَْحكمي()س ُ

 )ربنا ل تؤاخذان ان نسينا آ و آ خطأ ان(

نَك انَت الوّهاب( ذ َهَديتَنا وهْب لنا ِمن دُلنك رمحًة ا   )ربنا ل تُزغ قلوبَنا بعَد ا 

 وصّل وسمل عىل رسوكل ال كرم، مظهر امسك الاعظم،

 وعىل آ هل واحصابه واخوانه واتباعه

 آ مني اي ارمح الرامحني.
#221 

 صاري ذيل

ان القدير العلمي والصانع احلكمي، يُظهر قدرته وحمكته، وعدم تدخل املصادفة يف اي فعل من افعاهل قطعًا، 

ابلنظام والتناسق اذلي تظهره عاداتُه اليت يه عىل صورة القوانني الكونية.. وكذا يُظهر س بحانه بشواذ القوانني 

وابختال  التشخصات، وبتبدل ممان الزنول والظهور.. الكونية، وخبوارق عاداته، وابلتاريات الظاهرية، 

يُظهر مش يئته وارادته، وانه الفاعل اخملتار، وان اختياره ل يرخض ل ي قيد اكن، ممزقًا هبذا س تار الراتبة 

والاطراد، فُيِعمل: ان لك يشء، يف لك آ ن، يف لك شأ ن من شؤونه، يف لك ما خيصه ويعود اليه، حمتاج اليه 

قاد لربوبيته.. وهبذا يشتت الافةل، ويرص  الانظار، انظار اجلن والانس عن الاس باب اىل س بحانه، من

 مسبب الاس باب.

 وعىل هذا الاساس تتواه بياانت القرآ ن الكرمي.

مفثاًل: حيدث يف اغلب الاماكن، آ ن قسامً من الاجشار املمثرة، تمثر س نة، اي تُعط  الهيا من خزينة الرمحة، ويه 

مها الينا. ولكن الس نة الاخرى تس تمل المثرة اّل اهنا ل تعطهيا، رمغ وجود الاس باب الظاهرية بدورها تسلّ 

 لالمثار.
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ومثاًل: ان اوقات نزول املطر ـ خبال  الامور الالممة الاخرى ـ متحوةل ومتارية اىل دراة دخلت مضن 

ن آ مه موقع يف الوجود هو للحياة والرمحة، وامل ذ ا  طر منشأ  احلياة والرمحة اخلالصة، ذلا فان املايّـبات امخلسة ا 

ذكل املاء الباعث عىل احلياة، والرمحة املهداة، ل يدخل مضن القاعدة املطردة اليت حتجب عن هللا وتورث 

الافةل، بل تكون يف قبضة ذي اجلالل مبارشة من دون جحاب ومضن ترص  املنعم احمليي الرمحن الرحمي. وذكل 

 ء والشكر مفتواة دامئًا.ليك تبق  ابواب ادلعا

لهيي يوهبه هل من  ومثاًل: ان اعطاء الرمق، وتشخيص س اميء الانسان ومالحمه وصورته، امنا هو احسان ا 

لهية والاختيار الرابين.  حيث ل حيتسب، مما يبني جبالء طالقة املشيئة ال 

لهية.  وقس عىل هذا ترصيف الرايح وتسخري السحاب وامثالها من الشؤون ال 
#222 

% 

 عرشة السابعة اللكمة

حميِ  مْحِن الرَّ  ِبْسم هللا الرَّ

انَّ لَجاعلوَن ما عَلهَْيا َصعيدًا ُجُرمًا(  م آ ْحسُن مَعَاًل_ وا  )ااّن َجَعلْنا ما عىَل الارض مِينًَة لها ِلنَْبلَُومه آ هيُّ
 (1ـ9)الكهف:

 (31)الانعام:)وما احلياُة ادلنيا اّل لعٌب ولَْهٌو( 

 بارة عن مقامني عاليني وذيل ساطع[.]هذه اللكمة ع 

ان اخلالق الرحمي والرماق الكرمي والصانع احلكمي قد جعل هذه ادلنيا عىل صورة عيد هبيج واحتفال هميب 

وهمراان عظمي لعامل الارواح والرواانيات، وميهّنا ابل اثر البديعة لسامئه احلس ىن، وخلع عىل لك روح صاريًا 

ن ام سافاًل، جسداً عىل قّده وقدره، وهّجزه ابحلواس واملشاعر ولك ما يوافقه لالس تفادة اكن آ م كبريًا، عالياً اك

من الالء اخملتلفة والنعم املتنوعة اليت ل تعد ول حتىص، واملبثوثة يف ذكل العيد الهبيج، واملعروضة يف ذكل 

)ماداًي( وارسلها اىل ذكل العيد  املهراان العظمي. ومنح س بحانه للك روح من تكل الارواح وجودًا جسامنياً 

واملهراان مرة واادة، م قّسم ذكل العيد الواسع اداً مماانً وماكانً اىل عصور وس نوات وموامس، بل ح ى اىل 

اايم واجزاء اايم، ااعاًل من لك عرص، من لك س نة، من لك مومس، من لك يوم، من لك جزء من يوم، 

راضاً عاماً لطائفة من خملوقاته ذوات ارواح ومن مصنوعاته النباتية، ول س امي همرااانً سامياً وعيداً رفيعاً واس تع

سطح الارض، ول س امي يف الربيع والصيف، ااعاًل اعيادًا متعاقبة، الوااد تلو ال خر، لطوائف مصنوعاته 

لطبقات العليا الصارية ادًا، ح ى غدا ذكل العيد عيدًا رائعًا اذااًب لفت انظار الرواانيات املوجودة يف ا

واملالركة واهل السموات اىل مشاهدته، والب انظار اهل الفكر اىل مطالعته مبتعة اىل اد يعجز العقل عن 
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 اس تكناه
#223 

لهية الضيافة هذه ولكن ..متعهتا  الفراق يكتنفها "واحمليي الرمحن" امس جتليات من فهيام وما الرابين، والعيد ال 

مشول رمحته تعاىل املذكور يف  - كام يبدو - يوافق ل هذا ورمبا "واملميت القهار" هللا امس يربم حيث واملوت،

 (.220)الاعرا :قوهل )ورمحيت وسعت لك يشء( 

لهية، نذكر مهنا هجة واادة  ولكن يف احلقيقة هناك هجات عدة يظهر فهيا الانسجام واملوافقة الاكمةل مع الرمحة ال 

 فقط ويه:

الرابين للك طائفة من الطوائف، وبعد اس تحصال النتاجئ املقصودة من ذكل  انه بعد انهتاء الاس تعراض

العرض، يتفضل الفاطر الرحمي والصانع الكرمي عىل لك طائفة من الطوائف فمينحهم رغبة يف الرااة واشتياقًا 

 هبم. الهيا ومياًل اىل الانتقال اىل عامل  آ خر، ويُس مئهم من ادلنيا ابشاكل من النفور والسأ م رمحةً 

وحيامن يُرّخصون من تاكليف احلياة ويرُّسحون من وظائفها، ينبّه س بحانه يف آ رواهحم رغبة قوية وحنينًا اىل 

موطهنم ال صيل. وكام مينح س بحانه مرتبة الشهادة جلندي بس يط يُقتل يف سبيل اداء اخلدمة وهيكل يف هممة 

خرة وياكفؤها جبعلها مطية اكلرباق لصاحهبا مارة به عىل اجلهاد، وكام مينح الشاة ال حضية وجودًا ماداًي يف ال  

الرصاط املس تقمي، فليس بعيداً من ذكل الرمحن الكرمي ان مينح ذلوي الارواح واحليواانت ثواابً رواانياً يالمئهم 

ائفهم وآ جراً معنوايً يوافق اس تعدادمه، من خزينة رمحته الواسعة، بعد ما قاسوا املشقات وهلكوا آ ثناء اداء وظ

الفطرية الرابنية اخلاصة هبم، وعانوا ما عانوا يف طاعهتم لالوامر الس بحانية. وذكل لئال يتأ ملوا آ ملاً شديدًا دلى 

 تركهم ادلنيا، بل يكونون راضني مرضيني.. ول يعمل الايب اّل هللا.

 ث المكية والنوعيةمن حي - بيد آ ن الانسان اذلي هو آ رش  ذوي الارواح واكةرمه اس تفادة من هذا العيد

يوهب هل برمحة من هللا ولطف منه ااةًل من الشوق الرويح تنفّره عن ادلنيا اليت ابتيل هبا، يك يعرب اىل  -

ال خرة بأ مان. فالنسان اذلي مل تارق انسانيته يف الضالةل يس تفيد من تكل احلاةل الروحية فريال عن ادلنيا 

 وقلبه مطمنئ ابلميان.

 من الوجوه اليت تورث تكل احلاةل الروحية عىل سبيل املثال:نبني هنا مخسًة 

 خمت - حبلـول الشيـخوخة - الواه ال ول: انه س بحانه وتعاىل يُظـهر لالنســان
#224 

 عن للتحري ويرسع ادلنيا من ينفر جيعهل مما املريرة، معانهيا ويفهّمه الفتانة، ادلنيوية الاش ياء عىل والزوال الفناء

 .الزائل الفاين هذا من بدلً  ادلخ ابق مطلوب

الواه الثاين: انه تعاىل يُشعر الانسان شوقاً ورغبة يف اذلهاب اىل حيث رال تسعٌ وتسعون ابملائة من آ حبته 
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اذلين يرتبط معهم واذلين اس تقروا يف عامل آ خر، فتدفع تكل احملبة اجلادة الانسان ليس تقبل املوت وال ال 

 برسور وفرح.

انه تعاىل يدفع الانسان ليستشعر ضعفه وجعزه غري املتناهيني، سواءً مبدى ثقل احلياة آ و تاكليف  الواه الثالث:

 العيش آ و آ مور اخرى، فيودل دليه رغبة اادة يف اخللود اىل الرااة وشوقًا خالصًا للميض اىل داير اخرى.

وت ليس اعداماً بل تبديل ماكن، وان القرب ان امل - بنور الاميان - الواه الرابع: انه تعاىل يبنّي لالنسان املؤمن

ليس فوهة برئ معيق بل ابب لعوامل نورانية، وان ادلنيا مع مجيع مباجهها يف حمك جسن ضيق ابلنس بة لسعة 

ال خرة وجاملها. فال شك ان اخلروج من جسن ادلنيا والنجاة من ضيقها اىل بس تان اجلنان الاخروية، والانتقال 

ادية املزجعة اىل عامل الرااة والطمأ نينة وطريان الارواح، والانسالخ من يجيج اخمللوقات من مناصات احلياة امل

 وخصهبا اىل احلرضة الرابنية الهادئة املطمئنة الراضية، س يااة بل سعادة مطلوبة بأ لف فداء وفداء.

مه بنور احلقيقة ماهية ادلنيا، الواه اخلامس: انه تعاىل يفهّم املنصت للقرآ ن الكرمي ما فيه من عمل احلقيقة، ويعلّ 

 ح ى يادو عشقها والركون الهيا اتفهًا ل معىن هل.. اي يقول هل ويثبت:

ان ادلنيا كتاب رابين مصداين مفتوح لالنظار، حروفه ولكامته ل تثل نفسها، بل تدل عىل ذات ابرهئا وعىل 

 َدع عنك نقوشها وامض اىل شانك..صفاته اجلليةل واسامئه احلس ىن، ولهذا، افهم معانهيا وخذ هبا، و 

 واعمل اهنا مزرعة لل خرة، فامرع واجِن مثراهتا واحتفظ هبا، وامهل قذاراهتا الفانية..

واعمل اهنا جماميع مرااي متعاقبة، فتعّر  اىل َمن يتجىل فهيا، وعاين انواره، وادرك معاين اسامئه املتجلية فهيا 

 لقطعواحبب مسّماها، واقطع عالقتك عن تكل ا
#225 

 ان دون منك، املطلوب والرشاء ابلبيع فقم س يار، جتارة موضع اهنا واعمل ..والزوال للكرس القابةل الزااجية

 ..فتتعب وااومتك، امهلتك اليت القوافل وراء تلهث

بايق،  واعمل اهنا متزّنه مؤقت فارسح ببرصك فهيا للعربة، ودقق يف الواه امجليل املتسرت، املتواه اىل امجليل ال 

واعرض عن الواه القبيح ادلممي املتواه اىل هوى النفس، ول تبك اكلطفل الارير عند انسدال الس تارر اليت 

 تريك تكل املناظر امجليةل..

واعمل اهنا دار ضيافة، وانت فهيا  ضيف مكرم، فلك وارشب ابذن صاحب الضيافة والكرم، وقّدم هل الشكر، 

وده، وارال عهنا دون ان تلتفت اىل ورائك.. واايك آ ن تتدخل بفضول ابمور ول تتحرك الّ وفق اوامره واد

 ل تعود اليك ول تفيدك بشئ، فال تارق نفسك بشؤوهنا العابرة اليت تفارقك.

وهكذا مبثل هذه احلقائق الظاهرة خيفف س بحانه وتعاىل عن الانسان كثرياً من آ لم فراق ادلنيا، بل قد حيببه 
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قظني، مبا يظهر س بحانه عليه من  ارسارحقيقة ادلنيا، وانه اثر  من آ اثر رمحته الواسعة يف لك اىل الناهبني الي

شئ، ويف لك شأ ن. واذ يشري القرآ ن الكرمي اىل هذه الوجوه امخلسة، فان آ ايت كرمية تشري اىل وجوه خاصة 

 اخرى كذكل.

 فيا لتعاسة من ليس هل حظ من هذه الوجوه امخلسة.
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 اينالث املقام

من اللكمة السابعة عرشة 
2

 

 "امنا الشكوى بالء"

 دع الرُصاخ اي مسكني، وتولك عىل هللا يف بلواك.

 امنا الشكوى بالء.

 بل بالء يف بالء، وااثم يف ااثم وعناء.

 اذا وادَت َمن ابتالك،

 عاد البالء عطاء يف عطاء، وصفاء يف صفاء.

 جة عاشقها البلبل.دع الشكوى، واغمن الشكر. فالمهار تبتسم من هب

 فباري هللا دنياك آ لم وعذاب، وفناء وموال، وهباء يف هباء.

 فتعال، تولك عليه يف بلواك!

 ما كَل ترصخ من بلية صارية، وانت مثقٌل ببالاي تسع ادلنيا.

 تبّسم ابلتولك يف واه البالء، ليبتسم البالء.

 فلكام تبّسم صُار وتضاءل ح ى يزول.

 اهيا املارور اعمل!

 ان السعادة يف هذه ادلنيا، يف تركها.

--- 
1
ّل اهنا ليست شعرًا، ومل يُقصد نظمها، بل ان كامل انتظام    هذه القطع الواردة يف املقام الثاين ااءت مبا يش به الشعر ا 

 احلقائق جعلها تتخذ شالًك شبهيًا ابلنظم. ــ املؤلف.

 رتمج.اما يف الرتمجة، فقد اقترصان عىل املعىن واده.ــ امل
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 .عليك آ قبلْت  ادلنيا عن ادبرَت  فلو حس بك، فهو..مؤمناً  ابهلل كنت ان

 وان كنت معجبًا بنفسك، فذكل الهالك املبني.

 وهمام معلت فالش ياء تعاديك.

 فالبد من الرتك اذن يف لكتا احلالتني.

مسه، ذنه واب   وتركها يعين: اهنا ُمكل هللا، يُنظر الهيا اب 

 راحبة، فهيي وان كنت تباي جتارة

 يف استبدال معر ابق  ل يزول بعمرك الفاين الزائل.

 وان كنت تريد رغبات نفسك، فهيي مائةل، اتفهة، واهية.

 وان كنت تتطلع اىل ال فاق، خفمت الفناء علهيا.

 فاملتاع يف هذا السوق مزيف. ل يس تحق الرشاء اذن.

 ذلا دعه، فالصيل منه قد اعّد خلفه..
#228 

 "ةاحلري  غرابء"

 ]عىل مقة جشرة التوت الاسود املباركة، ذكر سعيد القدمي بلسان سعيد اجلديد هذه احلقائق[.

ضياء ابشا "خماطيب ليس 
2

 بل املفتونون ابورواب.

 واملتلكم ليس نفيس، بل قليب تلميذ القرآ ن.

 السابقة حقائق. اايك ان حتار، ااذر ان جتاوم اّدها "اللكامت"ان 

 ىل فكر الااانب، انه ضالل، يسوقك اىل الندم.ل تُزغ، ول تصغِ ا

 آ ل ترى ال وسَع فكرًا وال ادَّ نظرًا يقول دومًا يف اريته:

 آ ه! وا آ سف ! ممن اشكو، وملن! فقد ذهلت!

 وآ ان آ قول ول اتردد فالقرآ ن ينطقين:

 اشكو منه اليه، ول احتري مثكل!

 اس تايث من احلق ابحلق، ل آ جتاوم اّدي.

 رض اىل السامء، ول اهرب مثكل!ادعو من الا

 يف القرآ ن الكرمي: ادلعوة لكها؛ من النور واىل النور، ل انكث مثكل.
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 يف القران الكرمي: احلمكة الصائبة. اثبهتا، ول اعري للفلسفة اخملالفة آ ي اهامتم!

--- 
1
هاجر اىل ابريس. هل ديوان ( اكن من دعاة التجديد، دخل مجعية العامثنيني اجلدد، 2116ــ  2112شاعر تريك )  

"ظفرانمه" و "خراابت" يف ثالث جمدلات، مجع فهيا من عيون شعر ادليوان. اكن يمتتع بذاكء خارق ولكنه اار آ مام 

لهية اجلارية يف الكون، واكن يعاين من اريته هذه معاانة اي معاانة. "يىن لاات". ــ املرتمج.  احلمكة ال 

#229 

 .احلقائق جواهر :الكرمي القرآ ن يف

 افدهيا برويح.. ل ابيعها مثكل!

 آ جيل طريف من اخللق اىل احلق، ل اضل مثكل!

 اطري فوق الطريق الشائك، ل اطؤها مثكل!

 يصعد شكري اىل عنان السامء، ل اعيص مثكل!

 ارى املوت صديقًا، ل اخافه مثكل!

 ادخل القرب ابسامً، ل ارتعد مثكل!

 تبَة العدم.. ل اراه مثكل!مَف تننّي، ِفراَش الوحشة، ع 

 بل موضع تاليق الاحباب.. ل ايجر منه، ل اباضه مثكل!

 ل اتضايق منه، ول آ هابه.

 فهو ابب الرمحة، ابب النور، ابب احلق

 اقرعه ابمس هللا، ول التفت، ول تأ خذين ادلهشة.

 سأ رقُد قرير العني، اامدًا ريب، ل اقايس ضيقًا، ول اظل يف وحشة.

 ."هللا اكرب"م عىل صدى آ ذان ارسافيل يف جفر احلرش، قائاًل.. سأ قو 

 ل ارهب من احملرش الاكرب!

 ل اختلف من املسجد الاعظم!

 من لطف هللا ونور القران الكرمي وفيض ال ميان.. ل آ يأ س اصاًل.

 بل اسع  واجري طاررًا اىل ظل عرش الرمحن.

 ول ااار مثكل.. ان شاء هللا.
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 الفاريس ابلبيان هكذا القلب يف ختطرت ااةاملنا هذه

حباب من عامن القرآ ن "]كتبت هذه املناااة كام خطر عىل القلب، ابللاة الفارس ية، وقد نرشت مضن رساةل 

 .["احلكمي

 اي رب! به شش هجت نظر مىكردم درد خودرا درمان  منىديدم

، واان مستند اىل اقتداري واختياري غافاًل اي رب! لقد رسحت نظري يف اجلهات الست، عليّن آ اد دواءً دلايئ

 ل متوالًك، ولكن وا اسف  مل اس تطع آ ن آ اد دواًء دلايئ.. وقيل يل معىًن: آ ل يكفيك ادلاُء دواًء.

 در راست  يم ديدم كه: دى روم  مزار بدر من است

رآ يت ان ال مس قرُب آ يب، نعم! لقد نظرت ـ بافةل ـ اىل الزمان املايض يف مييين، ل اد فيه السلوان، ولكين 

 (.2وتراءت يل ال ايم اخلوايل مقربة كبرية ل ادادي. فأ ورثتين هذه اجلهة وحشة بدل السلوان)

 ( ولكن الاميان يُري تكل املقربة الكربى جملسًا منورًا ومجمعًا مؤنسًا لل حباب.2)

 ودر جب ديدم كه: فردا قرب  من است

 آ س تطع آ ن آ اد فيه دواًء. بل تراءى يل الاد يف صورة قربي، وتراءى م نظرت اىل املس تقبل يف اليسار، فمل

 (.1يل املس تقبل قربًا ل مثايل ومقربة للجيل املقبل، فاورثتين هذه اجلهة الوحشة بدل السلوان)

 ( ولكن الاميان وما يورثه من الاطمئنان يُري تكل املقربة العظم   دعوة رحامنية اىل قصور السعادة اللطيفة.1)

مروم: اتبوت جسم بر اضطراب من است  و ا 

وحيث ل ادوى من اليسار، نظرت اىل اليوم احلارض، فرآ يت وك ن هذا اليوم اتبوت حيمل جنامة جسمي 

 (3اذلي ينتفض انتفاضة املذبوح  بني املوت واحلياة.)

 ( ولكن الاميان يُري ذكل التابوت دار جتارة ودار ضيافة ابهرة.3)

 من ايس تاده استبر رس معر جنامهء 

 فمل آ عةر عىل ادلواء يف هذه اجلهة، ورفعت رآ يس ونظرت اىل مقة جشرة
#231 

 (4)هناك من ترقبين ويه الشجرة، لتكل الوحيدة المثرة يه جناميت آ ن ورآ يت معري،

بد من وكرها القدمي4)  ( ولكن الاميان يُري ان تكل المثرة ليست جنامة، بل يه انطالٌق لرويح املرحّشة لل 

 لترسح يف النجوم.
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 در قدم: آ ب خاك خلقت من وخاكسرت عظام من است

فيئسُت من تكل اجلهة آ يضًا، ،طأ طأ ت رآ يس، فرآ يت ان رممي عظايم قد اختلط مع تراب مبدآ  خلقيت وهو 

 (.2داًء دلايئ ومل تسعفين بشئ) - هذه اجلهة - يُداس حتت ال قدام. فزادت

 اب اباًب للرمحة،وس تارًا دون صاةل اجلنة.( اما الاميان فقد  آ ظهر ذكل الرت 2)

 جون در بس  مىنكرم، بيمن: اين دنياى ىب بنياد هيج در هيج است

فرصفت نظري عن تكل اجلهة مولّيًا وهجيي اىل الوراء، ورآ يت: ان دنيًا فانية تتدحرج يف وداين العبث 

 (.0من ان تنحين العزاء)وظلامت العدم. فنفثْت هذه اجلهة مّس الوحشة واخلو  يف دايئ بدًل 

( اما الاميان فقد آ ظهر ان تكل ادلنيا املتدحراة يف الظلامت ما يه الا ماكتيب مصدانية وحصائف نقوش 0)

 س بحانية آ هنت هماهما، وآ فادت معانهيا، وتركت نتاجئها يف الوجود بدًل عهنا.

 ام به ديداراستودر بيش: اندامهء نظر مىكمن، در قرب كشاده است و راه ابد بدورودر 

وملا مل آ اد خريًا ايضًا يف هذه اجلهة رنوت بنظري اىل ال مام، ورآ يت ان ابب القرب مفتوح يف بداية طريقي، 

 (.9وترتاءى وراءه من بعيد طريٌق ممتدة اىل ال بد)

خلادلة، فأ صبح ( آ ما الاميان فقد جعل ابب القرب ذاك ابابً اىل عامل النور، وتكل الطريق طريقاً اىل السعادة ا9)

 الاميان، حبق  مرهامً شافيًا دلايئ.

 مرا جز جزء اختيارى ازيى نيست در دست

وهكذا مل آ عةر يف هذه اجلهات الست عىل آ ي سلوان  وعزاء  بل وادت استيحاشاً وهلعًا، ومل يكن يل جتاهها 

 (.1مستند سوى جزء اختياري)

الاختياري وثيقة ل ستند هبا اىل قدرة عظمية مطلقة، بل   ( اما الاميان فانه يسلّمين بدًل من ذكل اجلزء1)

 الاميان هو الوثيقة نفسها.
#232 

 است عيار مك ومه كواته، مه عاجز، مه جزء او كه

وان ذكل اجلزء الاختياري اذلي هو سالح الانسان، عاجز، قارص، انقص، ل ميكنه اخللق وليس هل اّل 

 (.6الكسب)

ذكل اجلزء الاختياري اكفيًا للك شئ اذ يس تعمهل يف سبيل هللا، اكجلندي اذلي  ( اّل ان الاميان جيعل6)

نسكل يف ايش ادلوةل فينجز آ لو  آ ضعا  قوته من ال عامل.  ا 
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 نه در ماىض جمال الول، نه در مس تقبل مدار نفوذاست

نفع هل ل مايل ا ل ل ن ذكل اجلزء الاختياري ليس هل القدرة للحلول يف املايض، ول النفوذ يف املس تقبل. ذل

 (26وآ ليم املاضية واملس تقبةل)

( ولكن الاميان يأ خذ ممام ذكل اجلزء الاختياري من اجلسم احليواين ويسلّمه اىل القلب والروح، ذلا 26)

 يس تطيع ان حيّل يف املايض وينفذ يف املس تقبل. حيث داررة حياة القلب والروح واسعة ادًا.

ين ممان اال، ويك  آ ن س يّال است ميدان آ و ا 

 ان ميدان جولن ذكل اجلزء الاختياري هو الوقت  احلارض القصري وهو آ ن س ّيال ليس اّل.

ين مهه فقرها وضعفها، قمل قدرت تو آ شاكره  اب ا 

 : ميل ابد وامل رسمد"در فطرت ما"نوش ته است، 

خملاو  الواردة من هذه عالوة عىل مجيع اااايت هذه، وضعفي وفقري وجعزي، واان حتت جهامت الاستيحاش وا

 اجلهات، فقد ُادرجْت يف ماهييت آ مال ممتدة اىل ال بد، ويف فطريت رغبات سطرت بوضوح بقمل القدرة.

 بلكه هراه هست، هست

بل لك ما يف ادلنيا، مناذُاه يف فطريت، فأ ان عىل عالقة جبميع تكل الرغبات وال مال، بل آ سع  لها، وُادفع اىل 

 السعي لها.

 حتياج مانند داررهء نظر بزرىك داراستداررهء ا  

 ان داررة احلااة واسعة سعة داررة النظر.

 خيال كدام رسد احتياج نزيرسد، در دست هراه نيست در ا حتياج هست

ح ى ان اخليال آ يامن ذهب، تذهب داررة احلااة اىل هناك. فاحلااة اذاً هناك آ يضًا، بل لك ما ليس يف متناول 

 وما ليس يف اليد ل اّد هل. اليد فهو مضن احلااة،
#233 

 است كواته كواته دست داررهء مهجو اقتدار داررهء

 بيامن داررة القدرة ضيقة وقارصة بقدر ما تصل اليه يدي القارصة

 بس فقر و اااات ما به قدر هجان است

 مبعىن ان فقري واااايت بقدر ادلنيا لكها.

 است "جزء ل يتجزآ  "رس مايهء ما مهجو: 
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 س مايل فهو شئ جزيئ ضئيل.آ ما رآ  

 اين جزء كدام واين اكئنات اااات كدام است؟

آ ين احلااات اليت بقدر هذا العامل، ول تس تحصل اّل ابملليارات من هذا اجلزء الاختياري اذلي ليساوي 

 شيئًا؟.

 انه ل ميكن رشاء تكل احلااات هبذا المثن الزهيد ادًا. ول ميكن ان تس تحصل تكل هبذا!.

 بد اذن من البحث عن وس يةل آ خرى.فال

 بس در راه تو آ مين جزء نزي  ابممىكدشنت  اارهء من است

لهية، وتربؤ املرء من قوة نفسه  وتكل الوس يةل يه التربؤ من ذكل اجلزء الاختياري وتفويض آ مره اىل الارادة ال 

 وحوهل والالتجاء اىل حول هللا وقوته. وبذكل يكون الاعتصام حببل التولك.

 فيا رب! ملا اكنت وس يةل النجاة يه هذه. فانين آ ختىل عن ذكل اجلزء الاختياري واتربآ  من آ اننييت، يف سبيكل.

 ات عنايت تو دس تكري من شود، رمحت ىب هنايت توبناه من است

لتأ خذ عنايتك بيدي، رمحًة بعجزي وضعفي، ولتكون رمحتك مستندي، رآ فة بفقري واحتيايج.. ولتفتح يل 

 ابهبا.

 ن كس كه حبر ىب هنايت رمحت ايفت، تكيهآ  

 نكند برين جزء اختيارى كه يك قطره رساب است

نعم، لك َمن واد حبر الرمحة اذلي ل ساال هل، ل يعمتد عىل جزئه الاختياري وهو كقطرة رساب، ول يفوض 

 اليه آ مره، من دون تكل الرمحة.

 آ يواه! اين منداكىن مهجو خواب است

 مهجو ابد استوين معر ىب بنياد 

 اي اسف ، لقد ُخدعنا، فظننا هذه احلياة ادلنيا مس تقرة دامئة. وآ ضعنا هبذا الظن لك شئ.
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 !عابرة كرؤاي مضت قد غفوة احلياة هذه ان نعم،

 وهذا العمر اذلي ل قرار هل يذهب ذهاب الرحي.

 انسان به موال دنيا به فنا است، آ مال ىب بقا آ لم به بقا است

 ان املارور، املعتد بنفسه، وحيس هبا آ بداًي، حمكوم عليه ابلزوال. انه يذهب رسيعًا.ان الانس
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اما ادلنيا اليت يه مأ واه، فس هتوي يف ظلامت العدم، فتذهب ال مال آ دراج الرايح وتبق  ال لم حمفورة يف 

 ال رواح.

 بيا آ ي نفس ان فراام! وجود فاىن خودرا فدا كن

 عه هستخالق خودرا كه اين هس  ى ودي

فتعاىل اي نفيس املش تاقة اىل احلياة، والطالبة العمر الطويل، والعاشقة لدلنيا، واملبتالة بأ لم ل اّد لها وآ مال 

ل هناية لها، اي نفيس الشقية انتهبيي وعودي اىل رشدك، آ ل ترين ان الرياعة اليت تعمتد عىل ضوهئا تظل بني 

تعتد بنفسها، جتد ضياء الهنار، وتشاهد مجيع  صديقاهتا من ال مهار  ظلامت الليل الهبمي، بيامن النحل اليت ل

مذّهبة بضوء الشمس..  كذكل آ نِت، ان اعمتدت عىل وجودك وعىل نفسك وعىل آ اننيتك، فس تكونني 

اكلرياعة. ولكن ان حضيت بوجودك يف سبيل خالقك الكرمي اذلي وهبه كل سو  تكونني اكلنحل. وجتدين 

 . فضحي بنفسك، اذ هذا الوجود وديعة عندك وامانة دليك.نور وجود ل اّد هل

 ومكل  او  آ وداه فنا كن ات بقا ايبد، امان

ثبات است "نف  النف "رسى كه:   ا 

فنيه يك جيد البقاء، ل ن  جحام، وا  فديه من دون منّة ول ا  م ان الوجود ملُكه س بحانه وهو اذلي وهبه كل، ذلا ا 

ثبات.  نفي النفي ا 

 لعدم معدومًا فهو موجود، وان انعدم املعدم يكون موجودًا.آ ي: ان اكن ا

 خداى بر كرم خود مكل خودرا  مىخرد آ متو

 هباي ىب كران داده براى تو نكهدارد

ان هللا يشرتي منك ملكه، ويعطيك مثنه عظاميً، وهو اجلنة. وانه حيفظ كل ذكل املكل ويرفع قميته ومثنه 

فيا نفيس! انفذي هذه التجارة فورًا، اهنا جتارة راحبة يف مخسة آ رابح، آ ي وس يعيده اليك بأ بق  صورة وامكلها. 

 تكس بني مخسة آ رابح معًا يف صفقة واادة، وتنجني من مخسة خسارر معًا.
#235 

مْحنِ  هللا بِْسم حميِ  الرَّ  الرَّ

 )فَلَّما آ فَل قاَل َل آ ِحبُّ ال فلني(

 ابراهمي عليه السالم اذلي ينعي به موال الاكئنات، فصبّت ]لقد آ باكين نعي:) ل آ حب ال فلني( من خليل هللا

عنُي قليب قطرات  ابكيات من شؤون هللا، لك قطرة حتمل من احلزن والمكد ما يثري الاجشان ويدفع اىل الباكء 

والنحيب. تكل القطرات يه هذه الابيات اليت وردت اىل القلب ابلفارس ية.. ويه منط من تفسري لالكم 
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 ن ونبيه احلكمي كام تضمنته ال ية الكرمية: )ل آ حب ال فلني( [.خليل الرمح

 مك شدن حمبوب "افودله"من  م يباست 

حمبوب، يارق يف آ فق املايب! ليس مبحبوب مجيل، فاحملكوم عليه ابلزوال لن يكون مجياًل حقًا ول حيبه 

  يود الزوال ول ينباي هل.القلب، اذ القلب اذلي خلق آ صاًل ليعشق خادلًا، ويعكس آ نوار الصمد، ل

 غيب شدن مطلوب "غروبده"من  ارمد 

مطلوب، حمكوم عليه ابل فول! ليس آ هالً آ ن يرتبط به القلب، ول يشد معه الفكر؛ ل نه عاجز عن آ ن يكون 

 مرجعًا لالعامل وموئاًل لل مال. فالنفس ل تذهب عليه حرسات، آ تراك يعشقه القلب آ و ينشده ويعبده؟.

 حمو شدن مقصود "فناده"مه من  خوا

 مقصود، يُمح  يف الفناء ويزول! ل آ ريده. آ ان ل آ ريد فانيا، لين الفاين املسكني، مفاذا يُاين الفانون عين؟

 دفن شدن معبود "موادله"من  خوامن 

من ان جيد معبود، يدفن يف الزوال! ل آ دعوه، ول آ سأ هل، ول التجئ اليه، اذ من اكن عاجزاً ل يس تطيع حامتً 

دواءً ل دوايئ اجلس مية ول يقدر عىل ضامد جرااايت الابدية، فكيف يكون معبوداً من ل يقدر عىل انقاذ نفسه 

 من قبضة الزوال؟

 عقل فرايد ىم دارد، نداِء )ل احب ال فلني( ىم مند روح

 املفتــون "العقـل"آ مام هذه الاكئنـات املضطربة املنسابة اىل الزوال، يصـرخ 
#236 

 ل) آ نني خادل حمبوب اىل الساعية "الروح" وتنئ ..معشوقاته موال رآ ى لكام الاعامق، من ايئساً  ابملظاهر

 .(ال فلني آ حب

 ل.. ل آ ريد الفراق.. ل.. ل اطيق الفراق.

 مني خوامه من  خوامن من  اتمب فرايق

ين موال در بس تاليق "مراقه"من  ارمد   ا 

ذه اللقاءات املكدرة ابلزوال غري اديرة ابللهفة، بل ل يس تحق شوقاً وصال يعقبه وصال يعقبه الزوال مؤمل، ه

 فراق؛ لن موال الذلة مثلام هو آ مل فان تصور موال الذلة كذكل آ مل مثهل، فدواوين مجيع شعراء الازل والنسيب

لزوال هذا، ح ى ومجيع قصائدمه امنا يه رصاخات تنطلق من آ لم تنجم من تصور ا - ومه عشاق جماميون -

 اذا ما اس تعرصَت روح ديوان آ ي  مهنم فال تراها اّل وتقطر رصاخًا آ لاميً انش ئًا من تصور الزوال.

 آ مان دردى كزين )ل احب ال فلني( ىم مند قلمب
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مل، تعرص قليب ح ى جيهش ابلباكء قائاًل:  فتكل اللقاءات املشوبة ابلزوال، وتكل احملبوابت ارجمامية املورثة لل 

 )ل آ حب ال فلني( عىل غرار س يدان ابراهمي عليه السالم.

 فان كنت طالبًا للبقاء حقًا، وآ نت ما ملت يف ادلنيا الفانية فاعمل:

 ."فنادن"درين فاين بقا خوامى بقا خزيد 

 ان البقاء ينبثق من الفناء، جُفد بفناء النفس الامارة لتحظ  ابلبقاء!

 "فنادن"راه  "بقايه"كه ام دنيا  فنا شد، مه فدا كن ، مه عدم بني ،

جتّرد من لك خلق ذممي هو مبعث عبادة ادلنيا. افِنِه من نفسك، ُاد مباتلكه يف سبيل احملبوب احلق. آ برص 

 عقىب املوجودات املاضية حنو العدم فالسبيل يف ادلنيا اىل البقاء امنا تر من درب الفناء.

 ( ىم مند وادانفكر فزيار ىم دارد، آ نني )ل احب ال فلني

الانسان السارح يف الاس باب املادية يف ارية وقلق آ مام مشهد موال ادلنيا، فيس تايث يف  "فكر"ويظل 

 قنوط.
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 (ال فلني آ حب ل) :آ نينه يف السالم عليه ابراهمي س يدان خط  يتبع حقيقياً  وجوداً  ينشد اذلي "الوادان" بيامن

 ابحملبوب..الرسمدي ابحملبوب الزائةل،معتصامً  املوجودات مع حباهل وحيل ارجمامية احملبوابت مع آ س بابه ويقطع

 .احلقيقي

 بدان اي نفس اندامن ! كه : درهر فرد آ م فاين دو راه هست اب ابيق ، دو رّس اان ااانىن

نيا فيا نفيس الاافةل اجلاهةل! اي سعيد اعمل! انك تس تطيع وادان سبيلني اىل البقاء من لك شئ فان  يف هذه ادل

الفانية، ح ى ميكنك آ ن تشاهد فهيام ملعتني ورّسين من آ نوار جامل احملبوب ادلامئ، فامي اذا قدرت عىل جتاوم 

 الصورة الفانية وخرقت ادود نفسك.

نعام هست وبس آ اثرها آ سام بكري مازى، رمزين در فنا آ ن قرش ىب معنا  كه در نعمهتا ا 

نعام يشاَهد طي النعمة، ولطف الرمحن يُستشعر يف ثنااي النعمة. فان نفذت من خالل النعمة اىل  نعم!! ان ال 

نعام فقد وادت املنعم.  رؤية ال 

م ان لك آ ثر من آ اثر ال اد الصمد امنا هو رسالته املكتوبة. لك منه يبني آ سامء صانعه احلس ىن. فان اس تطعت 

 سامء احلس ىن من خالل املسميات.العبور من النقش الظاهر اىل املعىن الباطن فقد وادت طريقًا اىل الا

الوصول اىل مازى هذه املوجودات الفانيات ولهّبا، فاس متسيك ابملعىن، ودعي  - اي نفيس - مفا دام يف وسعك

 قشورها جيرفها س يل الفناء، مزيق الاس تار دون حرسة علهيا.
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 سودابىل ااثرها كونيد: م اسام لفظ بُر معنا جنوان معنا، ومزين در هوا آ ن لفظ ىب 

نعم! ليس يف املوجودات من شئ الا هو لفظ جمسم يفصح عن معاين اليةل، بل يس تقرىء آ غلب اسامء صانعه 

 البديع.

لهية ولكامهتا ارجمسدة، فاقرآ هيا وتأ ميل يف معانهيا واحفظهيا  - اي نفيس - مفا دامت هذه اخمللوقات آ لفاظ القدرة ال 

 دراج الرايح دون آ سف علهيا.. ودون انشاال هبا.يف آ عامق القلب، واريم بأ لفاظها التافهة آ  

 عقل فرايد ىم دارد، غياث )ل احب ال فلني( مزين اي نفسم

والعقل املبتىل مبظاهر ادلنيا ول ميكل الا معار  آ فاقية خارجية، جتره سلسةل آ فاكره اىل حيث العدم واىل غري 

 شئ. فرتاه يضطرب من اريته ويرتعد من هول
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 .احلقيقة اىل يوصهل سوايً  طريقاً  ليبلاه املأ مق هذا من خمرج عن ابحثاً  جزعًا، ايئساً  رصخفي املوقف

مفا دامت الروح قد كفت يدها عن ال فلني الزائلني، والقلب قد ترك احملبوابت ارجمامية، والوادان قد آ عرض 

 آ حب ال فلني( وانقذي نفسك.عن الفانيات.. فاس تاييث اي نفيس املسكينة باياث ابراهمي عليه السالم:) ل 

 عشق خوى: "اايم"اه خوش كويد آ و ش يدا 

اايم" "وانظري! ما آ مجل قول 
2

لهيي حيامن  ذكل الشاعر العاشق الولهان ح ى لك ن فطرته قد جعنت ابحلب ال 

 آ راد ان يويل الانظار شطر التوحيد ويرصفها عن التشتت يف الكةرة... اذ قال:

 1ى،  يىك بني، يىك دان، يىك كوىيىك خواه، يىك خوان، يىك جو 

 آ قصد الوااد، فسواه ليس اديرًا ابلقصد.

 آ دع الوااد، مفا عداه ل يس تجيب دعاء

 اطلب الوااد، فاريه ليس آ هاًل للطلب

 شاهد الوااد، فال خرون ل يشاَهدون دامئًا، بل يايبون وراء س تار الزوال.

 ورائه. اعر  الوااد، مفا ل يوصل اىل معرفته ل طائل من

 اذكر الوااد، مفا ل يدل عليه من آ قوال وآ ذاكر هراء ل ياين املرء شيئًا.

 نعم! صدقت آ ي اايم:

 برابر مزيند عامل "ل اهل اّل هو"كه 

 هو املطلوب، هو احملبوب، هو املقصود، هو املعبود.
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هل الا هو( ويشهد اللك فالعامل لكه، آ ش به حبلقة ذكر، وهتليل كربى يردد بأ لسنته املتنوعة وناامته اخمل  تلفة: )ل ا 

عىل التوحيد،  فيداوي به اجلرح البالغ الاور اذلي يفجره: )ل آ حب ال فلني( وك نه يقول: هيا اىل احملبوب ادلامئ 

 البايق.. انفضوا آ يديمك من لك حمبوابتمك ارجمامية الزائةل.

--- 
1
ـ ) 129( عام هو نورادلين عبد الرمحن ودل يف )اام( من اعامل )هراة   (، بعد ان امت دراس ته العلمية اظهر شافًا 2424ه

شديدًا ابلتصو ، واكن امامه سعد ادلين الاكشارى ااد علامء عرصه وش يخ النقشبندية يف عهده. تويف عن اثنتني 

 واربعني س نة من العمر. هل ثالثة دواوين من الشعر الواداين، وس بع مثنوايت. ــ املرتمج.
2
 ولان اايم. ــ املؤلف.هذا البيت مل  
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 "لوحتان"

]كنت قبل مخسة وعرشين عامًا 
2

عىل تل يوشع املطل عىل البسفور ابس تانبول، عندما قررت ترك 

ادلنيا، آ اتين آ حصاب اعزاء، ليثنوين عن عزيم ويعيدونين اىل االيت الاوىل، فقلت هلم: دعوين وشأ ين 

ر خطرت هااتن اللوحتان اىل قليب، وهام شبهيتان اىل الاد، يك اس تخري ريب. ويف الصباح الباك

ابلشعر، الّ اهنام ليس تا شعرًا، وقد اافظت عىل عفويهتام وآ بقيهتام كام وردات ل ال تكل اخلاطرة املميونة. 

 .وملناس بة املقام آ درجتا هنا[."اللكمة الثالثة والعرشين"وقد آ حلقتا خبتام 

 اللواة ال وىل

 نيا دلى آ هل الافةل[]ويه لواة تصور حقيقة ادل

 ل تدُعين اىل ادلنيا، فقد جئهتا ورآ يت الفساد.

 اذ ملا صارت الافةل جحااًب، وسرتت نور احلق..

 رآ يت املوجودات لكها، فانية مرضة

 ان قلَت: الوجود! فقد لبس ته، ولكن مك عانيت من البالء يف العدم .

 وان قلَت: احلياة! فقد ذقهتا، ولكن مك قاسيت العذاب.

 اذ صار العقل عقااًب، والبقاء بالءً 

 والعمر عني الهواء، والكامل عني الهباء.

 والعمل عني الرايء، وال مل عني ال مل.

 والوصال عني الزوال، وادلواء عني ادلاء.
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 وال نوار ظلامت، وال حباُب آ يتامًا.

 والاصوات نعيات، وال حياء آ موات.

 ف سقم.وانقلبت العلوم آ وهامًا، ويف احِلمَك آ ل

 وحتولت الذلائذ آ لمًا، ويف الوجود آ لِف عدم.

 وان قلَت: احلبيب! فقد وادته، آ ه! مك يف الفراق من آ مل.

--- 
1
 ــ املرتمج 2611اي س نة   
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 الثانية اللواة

 ]ويه لواة تشري اىل حقيقة ادلنيا دلى آ هل الهداية[

 ملا مالت الافةل، آ برصت نور احلق عيااًن.

 برهان ذاته، واحلياة مرآ ة احلق..واذا الوجود 

 واذا العقل مفتاح الكزن، والفناء ابب البقاء.

 وانطفأ ت ملعة الكامل، وارشقت مشس امجلال..

 فصار الزوال عني الوصال، وال مل عني الذلة.

 والعمر هو  العمل نفسه، وال بد عني العمر.

 والظالُم غال  الضياء، ويف املوت حياة حقة..

 ء مؤنسة، وال صوات ذكرًا..وشاهدت ال ش يا

 فاملوجودات لكها ذاكرات مس بحات.

 ولقد وادت الفقر كزن الاىن وابرصت القوة يف العجز.

ن وادت هللا فالش ياء لكها كل.  ا 

 نعم ان كنت عبدًا ملاكل املكل، مفلكه كل..

، وذقها عذااًب بال   اد.وان كنت عبدًا لنفسك معجبًا هبا، فابرص بالًء وعبئًا بال عد ّ

. ، وذق ثوااًب بال عد، وِنل سعادة بال اد   وان كنت عبدًا هلل حقًا مؤمنًا به، فابرص صفاًء بال اد 
#241 

189



 مناااة

]لقد قرآ ت قصيدة الاسامء احلس ىن للش يخ الكيالين )قُدس رسه( بعد عرص يوم من آ ايم شهر رمضان 

سامء احلس ىن، فُكتب هذا املبارك، وذكل قبل مخس وعرشين س نة، فوددت ان اكتب مناااة ابل

ذ انين اردت كتابة نظرية ملناااة اس تاذي اجلليل السايم، ولكن ههيات، فاين ل امكل  القدر يف حينه، ا 

 موهبة يف النظم. ذلا جعزت، وظلت املناااة مبتورة.

ُاخذت ويه املكتوب الثالث والثالثون ولكن ملناس بة املقام  "النوافذ"وقد آ حلقت هذه املناااة برساةل  

 اىل هنا[.

 هو البايق

 حكمُي القضااي حنـن يف قَْبض ُحمكه             هو احلمََكُ العـدُل هل الارُض والسامءُ 

 علمُي اخلـفايـا والايوُب فـي ُملكه             هو القادُر القـيـوُم هل الـعـــرش والـةراء

ـُسن والهباءُ  لطيُف املزااي والنقوش يف ُصنعـه              هو الفـاطرُ   الـودوُد هل احل

 اليـُل املرااي والشـؤون يف خلقه              هو املكُل القـدوُس هل العز والكربايء

ـُنعه               هو الـدائـُم البايق لـــه املـكل والـبقاءُ   بديع الربااي حنن من نقش ص

 الاكيف هل احلـمـد والثناء كرمُي العطااي حنن ِمن ركِب ضيفه               هو الرماُق 

 مجيل الهدااي حنن من نسج علـمـه             هو اخلالُق الـوافـي هل اجلوُد والـعطاء

ـِْقه              هو الرامُح الشـايف هل الشـكر والثناء  مسيـُع الشاكيـا وادلعاِء خلـَل

  هل الـعـفُو والـرضاءغـفور اخلـطااي واذلنـوِب لعبده              هو الافّار الرحميُ 

 واي نفيس! اس تاييث وابيك مثل قليب وقويل:

 اان فان  َمن اكن فانيا ل اريد

 اان عاجز من اكن عاجزًا ل اريد

 سلّمت رويح للرمحن، سواه ل اريد

 بل اريد .. حبيبًا ابقيًا اريد

 اان ذرة.. مشسًا رسمدًا اريد

 اريد.اان ل شئ، ومن غري شئ، املوجودات لكَّها 
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 تأ مل مثرة

 يف مراعي ابرل، واجشار الصنوبر والَقِطران، والعرعر واحلَور ال سود.

 ]ويه قطعة من  املكتوب احلادي عرش. اخذت هنا ملناس بة املقام[.

بيامن كنت عىل مقة جبل يف )ابرل( اايم منفاي، آ رسح النظر يف اجشار الصنوبر والَقِطران والَعرعَر، اليت 

هات. وآ تأ مل يف هيبة آ وضاعها وروعة اشاكلها وصورها. اذ َهّب نس مي رقيق حّول ذكل تاطي اجل 

الوضع املهيب الرائع اىل آ وضاع تسبيحات وذكر اذابة واهزتامات نشوة شوق وهتليل. واذا بذكل 

تية املشهد الهبيج السار يتقطر عرباً آ مام النظر، وينفث احلمكة يف السمع. وجفأ ة خطرت ببايل الفقرة ال  

ابلكردية لـ )آ محد اجلزري(.
2

 

 هر كس بامتشا كه حس ناته مهر ااى تشبيه ناكران جبامل ته دانمن

 آ ي لقد آ ت امجليع مرسعني من لك صوب ملشاهدة حس نك، اهنم جبامكل يتانجون ويدللون.

 وتعبريًا عن معاين العربة، بىك قليب عىل هذه الصورة:

 اى بتامىاي رب! هر ىح بامتشاكه صنع تو مهر ا

ايرب! ان لك يح، يتطلع من لك ماكن، فينظرون معًا اىل حس نك، ويتأ ملون يف روائع ال رض اليت يه 

 معرض صنعك.

 منشيب ام فرامى مانند دللن بنداء بأ وامى

 فهم اكدلعاة الادلء، ينادون من لك ماكن، من ال رض، ومن الساموات العىل اىل جامكل.

 ابمى دم دم م جامل نقش تو در رقص

 فرتقص تكل الاجشار، الادّلء ادلعاة، اذةل من هبجة جامل نقوشك يف الوجود.

--- 
1
هـ( حيث اكن حيمك اجلزيرة 246هو املال اجلزري، آ صهل من جزيرة بواتن )جزيرة ابن معر( وامسه الش يخ آ محد. ودل عام )  

 ديوانه املسم  )ديوان املال اجلزري(.ــ املرتمج.ال مري عامد ادلين وهو صاحب امارة فهيا. هل غزليات غزيرة مدونة يف 
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 باكمى خوش خوش تو صنع كامل م

َّة واصداًء ندية من نشوة رؤيهتم لكامل صنعتك..  فتصدر آ ناامًا شدي

 م شرييىن آ وام خود ىه ىه دانمى

 فك ن االوة آ صداهئا، تزيد نشوهتا وهتّزها طراًب، فتتانج حبراكت ادللل.
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 اذبه خوامىآ م وى رقص آ مد 

 ول ال هذا هّبت هذه الاجشار للرقص امجليل، راغبة يف الانتشاء والاجنذاب.

 آ مين آ اثر رمحت ايفت هر ىح درس تسبيح منامى

لهية.  يس تلهم لك يح صالته اخلاصة وتسبيحاته اخملصوصة من ااثر هذه الرمحة ال 

 ايس تاده هر يىك بر س نك ابل رسفرامى

 ، تنتصب لك جشرة قامئة فوق خصرة شامء، فاحتة آ يدهيا متطلعة اىل العرش.وبعد الزتود ابدلرس البليغ

لهي  مهجو شهبامى  درام كرده است دس هتارا بدراكه  ا 

لهية، ك هنا )شهبام  لقد ترسبلت لك جشرة برسابل العبودية، ومّدت مئات آ يدهيا ضارعة امام عتبة احلرضة ال 

قلندر( 
2

 شهنامىبه جنبيد است ملفهارا به شوق انكزي 

وهتز آ غصاهنا الرقيقة ك هنا الضفارر  الفاتنة لـ )شهنام امجليةل( 
1

 مثرية يف املشاهد آ شواقًا لطيفة وآ ذواقًا سامية.

عشق ابمى  "هاى هوى"به ابل مزينند آ م برده هاى 
3

لك ن هذا امجلال هيّز طبقات العشق، بل ميّس آ معق 

 ال واتر وآ شدها حساس ية.

 دريهناى مواىل آ م حب جمامى ميدهد )هوشه( كرييهناى

 امام هذا املنظر املعرّب يرد الفكر هذا املعىن:

--- 
 اكن خادمًا دلى الش يخ الكيالين، وترىب عىل يديه، ح ى ترىق يف مراتب الولية. ــ املؤلف  1
2
 حس ناء شهرية جباملها وجامل شعرها وظفاررها. ــ املؤلف  

3
 املقربة:هذا البيت يشري اىل جشرة العرعر يف   

 .ــاملؤلف.ببال مزينند آ م برده هاى هاى هوى مردها رانامهاى امىل ام حزن انكزي نوامي
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 .ارجمامية ال حبة يصيب اذلي الزوال بأ مل امللكوم .ال عامق آ معق من ينبعثان مرير، وباكء حزين، بأ نني يذكّره

 بر رس محمودها نامهاى حزن انكزي آ ايمى

اق والامل الشجية عىل رؤوس اشهاد العاشقني املفارقني عن آ حبهتم، كام فارق السلطان انه يُسمع اناام الفر 

 محمود حمبوبه.

 مردهارا نامهاى آ مىِل آ م حزن انكزي نوامى

وك ن هذه الاجشار بناامهتا الرقيقة احلزينة، تؤدي هممة ا سامع اصداء اخللود ل ولئك ال موات اذلين انقطعوا عن 
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 اهئا.حماورات ادلنيا واصد

 ىم آ يد آ مو ممزمهء انم ونيامى "رواه"

 اما الروح فقد تعلمت من هذه  املشاهد:

ان ال ش ياء تتواه اىل جتليات اسامء الصانع اجلليل ابلتسبيح والهتليل فهيي آ صوات وآ صداء ترضعاهتا 

 وتوسالهتا.

 قلب يم خواند آ مين آ ايهتا: رس توحيد م علو نظم اجعامى

 النظم الرفيع لهذا الاجعام، رس التوحيد يف هذه الاجشار ك هنا آ ايت جمسامت. اما القلب فانه يقرآ  من

آ ي ان يف خلق لك مهنا من خوارق النظام وابداع الصنعة واجعام احلمكة، ما لو احتدت آ س باب الكون لكها، 

 وآ صبحت فاعةل خمتارة، لعجزت عن تقليدها.

 فناى دنياابمى نفس ميخواهد درين ولوهل ها! ملزهل ها: ذوق ابىق در

اما النفس؛ فلكام شاهدت هذا الوضع لالجشار، رآ ت ك ن الوجود يتدحرج يف دّوامات الزوال والفراق. 

، فتلقت هذا املعىن:   ."انك س تجدين البقاء برتك عبادة ادلنيا"فتحّرت عن ذوق  ابق 

 عقل  يم بيند  امين ممزمه ها دمدمه ها: نظم خلقت نقش حمكت كزن رامى

قل فقد واد انتظام اخللقة، ونقش احلمكة وخزارن آ رسار عظمية يف هذه ال صوات اللطيفة املنبعثة من اما الع

الاجشار واحليواانت معًا، ومن انداء الشجريات والنسامئ. وس يفهم ان لك شئ يس ّبح للصانع اجلليل جبهات 

 ش  ى.

 آ رمو ميدارد هوا امين مههمه ها هوهوها مرك خود در ترك اذواق جمامى

 اما هوى النفس، فانه يلتذ ويس متتع من حفيف الاجشار وهبوب النس مي ذوقاً 
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 برتكه احلقيقية والذلة احلقيقي، اذلوق ذكل يف ويفىن ميوت ان يريد انه ح ى لكها، ارجمامية ال ذواق ينس هيا لطيفاً 

 .حياته جوهر يه اليت ارجمامية، ال ذواق

 مد ساموى ابهزاران ىنخيال بيند امين اجشار: مالئك را جسد آ  

اما اخليال فانه ىرى ك ن املالركة املولكني هبذه الاجشار قد دخلوا اذوعها ولبسوا آ غصاهنا املالكة لقصيبات 

الناي ابنواع كثرية. وك ن السلطان الرسمدي قد آ لبسهم هذه ال جساد يف اس تعراض هميب مع آ ل  اناام 

 والامتنان هل بشعور اتم، ل آ جسادًا ميتة فاقدة للشعور. الناي، يك تُظهِر تكل الاجشار آ وضاع الشكر

 امين نهيا شنيدت هوش س تايشهاى ذات ىح
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فتكل الناايت مؤثرة الاناام صافيهتا، اذ خترج آ صوااتً لطيفة ك هنا منبعثة من موس يق  ساموية علوية، فال يسمع 

 مقدمهتم )مولان االل ادلين الرويم( بل الفكر مهنا شاكوى آ لم الفراق والزوال، كام يسمعها لك العشاق ويف

 يسمع آ نواع الشكر للمنعم الرمحن، وآ نواع امحلد تقدم اىل احلي القيوم.

 ذكردارند به در معناي: ىح ىح "هو هو"ورقهارا مابن دارند مهه 

ذ صارت الاجشار آ جسادًا. فقد صارت ال وراق كذكل  آ لس نة. لك مهنا تردد بأ ل  الالس نة ذكر هللا  بـ وا 

 مبجرد مّس الهواء لها. وتعلن بتحيات حياته اىل صانعه احلي القيوم "هو.. هو.."

 برابر مىزند هرَش "َل اهل الا هو"جو 

 وتعمل مضن القة ذكر الاكئنات العظم . "ل ِاهل الا  هو"َلن مجيع ال ش ياء تقول: 

 "هللا"برابر مزينند:  "اي يح"رسارس كويدند:  "اي حق"دمادم جويدند 

لهية، بلسان الاس تعداد والفطرة، وتطلب حقوق حياهتا، برتديدها:  اي "فتسأ ل لك اني من خزينة الرمحة ال 

 ."حق

 بلسان نيلها ملظاهر احلياة. "اي يح"وتذكر مجيعًا امس 

 فيا يح اي قيوم حبق امس ىح قيوم

ين عقل مش ين قلب بريشان را                اس تقامت ده به ا   وش را...حيات ده به ا 

 آ مني
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 النجوم تستنطق رساةل

نظرت اىل واه السامء يف سكون الليل، واذا ابلفقرات ال تية  "اام"كنت يومًا عىل ذروة مقة من مقم جبل 

ختطر ببايل، فك نين اس متعت خيالً اىل ما تنطق به النجوم بلسان احلال.. كتبهتا كام خطرت دون تنس يق عىل 

 م معرفيت هبا.قواعد النظم والشعر لعد

 وقد ُاخذت اىل هنا من املكتوب الرابع، ومن ختام املوقف الاول من اللكمة الثانية والثالثني.

 واس متع اىل النجوم ايضًا، اىل الو خطاهبا الطيب الذليذ.

 لرتى ما قّرره خمت احلمكة النرّي عىل الوجود.

I 

 اهنا مجيعًا هتتف وتقول معًا بلسان احلق:

194



 عة عىل هيبة القدير ذي اجلاللحنن براهني ساط

 حنن شواهد صدق عىل وجود الصانع اجلليل وعىل وادانيته وقدرته.

 نتفرج اكملالركة عىل تكل املعجزات اللطيفة اليت مّجلت واه الارض.

فنحن الو  العيون البارصة تطل من السامء اىل الارض وترنو اىل اجلنة.
2

 

--- 
لهية. ومثلام تتفرج اي آ ن واه الارض مش تل اماهري اجل   1 نة ومزرعهتا،، تعرض فيه ما لحيد من معجزات القدرة ال 

مالركة عامل السموات وتشاهد تكل املعجزات تشاهدها ايضاً النجوم اليت يه مبثابة عيون الاجرام الساموية البارصة. فهيي 

 عامل اجلنة ايضًا، فتشاهد تكل لكام نظرت اكملالركة اىل تكل املصنوعات اللطيفة اليت تل  واه الارض، نظرت اىل

اخلوارق املؤقتة يف صورهتا الباقية هناك. اي اهنا عندما تلق  نظرة اىل الارض تلق  الاخرى اىل اجلنة، مبعىن ان لها ارشافًا 

 .عىل ذينك العالَمني معًا. ــ املؤلف
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 اغصان وعىل السامء شطر عىل اجلالل ذي امجليل حمكة يدُ  علّقتنا اخللقة، لشجرة امجليةل المثرات الو  حنن

 .التبانة درب

فنحن ل هل السموات مسااٌد س يارة ومساكٌن دّوارة وآ واكر سامية عالية ومصابيح نّوارة وسفارن جبارة 

 وطاررات هائةل!

 حنن معجزات قدرة قدير ذي كامل وخوارق صنعة حكمي ذي االل. ونوادر حمكة ودوايه خلقة وعوامل نور.

 مائة الف برهان وبرهان، مبائة الف لسان ولسان، ونُسمعها اىل َمن هو انسان حقًا.هكذا نبنّي 

 معيت عني امللحد ل يرى وجوهنا النرّية، ول يسمع اقوالنا البيّنة.. فنحن آ ايت انطقة ابحلق.

 سكتنا واادة، ُطرتنا واادة، مس ّبحات حنن عابدات لربنا، مسّخرات حتت امره.

 ذوابت حبّبه، منسوابت اىل القة ذكر درب التبانة.نذكره تعاىل وحنن جم
#248 

% 

 عرشة الثامنة اللكمة

 ] لهذه اللكمة مقامان . ومل يكتب بعُد املقام  الثاين. واملقام الاول عبارة عن ثالث نقاط[.

 النقطة الاوىل:

 بسم هللا الرمحن الرحمي

ا مل يفَعلوا، فال حتسبهّنم مبفامة  من العذاب وهلم عذاٌب ) ل حتسنّب اذلين يفرحون مبا آ توا وحيّبون ان حُيَمدوا مب
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 (211)آ ل معران:  آ لمٌي ( 

 لطمُة تأ ديب لنفيس الامارة ابلسوء!

 اي نفيس املارمة ابلفخر، املعجبة ابلشهرة، الهامئة وراء املدح والثناء!

 اي نفيس الاويّة!

لنحيفة الصلبة اليت تعلقت هبا مئات العناقيد.. ان ان اكنت بذيرة التني اليت يه منشأ  آ لو  المثرات، والساق ا

اكنت هذه المثرات والعناقيد من معل تكل البذيرة والساق ومن همارهتـام لزم لك من يس تفيد من تلـك النتاجئ 

 ِْ حٌق ايضًا  - اي نفيس - ان يبدي املدح ويظهر الثناء هلام! اقول: ان اكنت هذه ادلعوى حقًا، فلرمبا يكون كِل

 فخر والارور ملا مُحّلِت من النعم.يف ال

 بيامن انِت ل تس تحقني اّل اذلم، لنك لسِت كتكل البذيرة ول كتكل الساق،
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 وتبطليهنا حقها، وتبخسني النعم تكل قمية من وغروركِ  بفخركِ  فتنتقصني .اختياري جزء من حتملني ملا وذكل

 .ابلمتكل وتاتصبيهنا النعم، بكفرانك

خر، بل الشكر. ول تليق بِك الشهرة، بل التواضع واحلياء. وما عليِك الا الاس تافار، ومالممة فليس كِل الف

 الندم، ل املدح، فليس كامكل يف الااننيِة، بل يف الاس هتداء.

نعم! اي نفيس! انِت يف  جسمي تش هبني الطبيعة يف العامل، فانامت )النفس والطبيعة( قد ُخلقامت قابلني للخري، 

 للرش. اي انامت لس امت الفاعل ول املصدر، بل املنفعل وحمل الفعل، الّ ان لكام تأ ثرياً وااداً فقط وهو مرجعنَي 

 تسببكام يف الرش، عند عدم قبولكام اخلري الوارد من اخلري املطلق قبوًل حس نًا.

شاهد جاملُها، لتكوان وس يلتني م انكام قد ُخلقامت س تارين، يك تُس ند اليكام املفاسد والقباحئ الظاهرية اليت ل يُ 

لهية اجلليةل. ولكنكام قد لبس امت صورة ختالف وظيفتكام الفطرية، اذ تقلبان اخلري اىل رش  لتزنيه اذلات ال 

فتقاركام اىل القابليات، فك نكام تشاراكن خالقكام يف الفعل!  ل 

 فاذلي يعبد النفس ويعبد الطبيعة اذًا يف منهتي  امحلاقة ومنهتي  الظمل.

 فيا نفيس!

ل تقويل: انين مظهر امجلال، فاذلي ينال امجلال يكون مجياًل.. الك، انِك مل تمتثيل امجلال تثالً اتمًا، فال تكونني 

 مظهرًا هل بل ممرًا اليه.

 ول تقويل ايضًا:

 ّ ة! الك.. انين قد ُانُتخبُت من دون الناس لكهم، وهذه المثرات امنا تظهر بوساطيت، مبعىن ان يل فضاًل ومزي
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فالسًا واكةرمه تأ ملًا. وااَش ّلّل.. بل قد ُاعطيِت تكل المثرات لنِك آ حوج الناس الهيا، واكةرمه ا 
2

 

 النقطة الثانية:

 (1)السجدة:نوحض رسًا من آ رسار ال ية الكرمية:)آ ْحَسَن لُكَّ يشء َخلََقُه( 

نَّ لك شئ يف الوجود، بل ح ى ما يبدو آ نه آ قبح شئ، فيه هج  ة ُحسن  نعم، ا 

--- 
1
لزام سعيد اجلديد نفَسه اىل هذا احلد من الالزام فباركته وهنأ ته قائاًل:    حقًا! انين يف هذه املناظرة، اجعبت اميا اجعاب اب 

 ابرك ا فيك الف مرة.ــ املؤلف
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لّ  فيه يقع اادث من وما الكون، يف شئ من مفا حقيقية،  بنتاجئه لمجي آ ي باريه، مجيل آ و بذاته، مجيل وهو ا 

 ..الهيا يفيض اليت

فهناك من احلوادث اليت يبدو يف ظاهر آ مرها قبيحاً مضطراًب ومشوشًا، الّ آ نَّ حتت ذكل الس تار الظاهري 

 آ نواعًا من جامل رائق، وآ مناطًا من نظم دقيقة.

زاهية بروعهتا، فتحت جحاب الطني والابار والعواصف وال مطار الازيرة يف الربيع ختتئب ابتسامات ال مهار ال

 وحتتجب رشاقة النبااتت الهيفاء الساحرة امجليةل..

ويف ثنااي العواصف اخلريفية املدمرة املكتسحة لل جشار والنبااتت، والهامة لل وراق اخلرضاء من فوق ال فنان، 

يني اامةًل نذر البني، وعامفًة حلن الشجن واملوت وال نداثر، هناك بشارة الانطالق من آ رس العمل ملال

احلرشات الرقيقة الضعيفة اليت تتفتح للحياة يف آ وان تفتح ال مهار، فتحافظ علهيا من قَّر الش تاء وضاوط 

 طقسه، فضاًل عن آ ن آ نواء الش تاء القاس ية احلزينة هتيئ ال رض اس تعدادًا ملقدم الربيع مبواكبه امجليةل الرائعة.

ن هناك تفتحًا ل مهار معنوية كثرية ختتئب حت ذا نعم! ا  ذا عصفت وملزةل ال رض ا  ت س تار عصف العواصف ا 

ذا انترشت.  تزلزلت، وانتشار ال مراض وال وبئة ا 

تتسنبل وتتجمل نتيجة حوادث تبدو  - اليت مل تس تنبت بعدُ  - فبذور القابليات، ونوى الاس تعدادات الاكمنة

جود ا ن يه الّ امطاٌر معنوية تزنل قبيحة يف ظاهر شأ هنا، ح ى ك ن التقلبات العامة، والتحولت اللكية يف الو 

 عىل تكل البذور لتس تنبهتا.

بَْيَد ان ال نسان املفتون ابملظاهر واملتشبث هبا واذلي ل ينظر اىل الامور وال اداث اّل من خالل آ اننيته 

 ومصلحته ابذلات، تراه تتواه آ نظاُره اىل ظاهر الامور، وتنحرص فهيا، فيحمك علهيا ابلقبح!..

نه يزن لك شئ حبسب نتاجئه املتوهجة اليه حفسب تراه حيمك عليه ابلرش! علامً آ ن الااية من ال ش ياء وحيث آ  
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ْن اكنت املتوهجة مهنا اىل الانسان واادًة، فاملتوهجة مهنا اىل آ سامء صانعها اجلليل تعدُّ ابللو . مفثاًل:  ا 

 الهيا يتضايقالاجشار والاعشاب ذات الاشواك اليت تديم يد الانسان املمتدة 
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 حيث ال مهية منهتي  يف وال عشاب الاجشار لتكل يه بيامن منه، ادوى ل ضاراً  شيئاً  ويراها الانسان مهنا

ها يريد ِمّمنْ  وحتفظها حترسها  .بسوء مسَّ

ومثاًل: انقضاض العقاب عىل العصافري والطيور الضعيفة يبدو منافياً للرمحة، واحلال ان انكشا  قابليات تكل 

ت ابخلطر احملدق هبا، وشعرت بقدرة الطيور اجلاراة  الطيور الضعيفة وحتفزيها للظهور ل يتحقق الّ اذا آ حسَّ

 عىل التسلّط علهيا..

ومثاًل: ان هطول الثلوج اذلي يامر ال ش ياء يف فصل الش تاء رمبا يثري بعض الضيق دلى ال نسان، ل نه حيرمه 

تفي يف قلب هذا اجلليد غاايت دافئة اداً ونتاجئ الوة يعجز الانسان من ذلة ادل ء ومناظر اخلرضة، بيامن خت 

 عن وصفها.

م ان الانسان من حيث نظره القارص حيمك عىل لك شئ بوهجه املتواه اىل نفسه، ذلا يظن آ ن كثريًا من 

 سل الانسانالامور اليت يه مضن داررة ال داب احملضة آ هنا جمافية لها، خاراة عهنا... فاحلديث عن عضو تنا

خمجل فامي يتبادهل من آ ااديث مع ال خرين. فهذا اخلجل منحرص يف وهجه املتواه لالنسان، اّل آ ن  - مثالً  -

آ وهجه ال خرى، آ ي من حيث اخللقة ومن حيث التقان ومن حيث الااايت اليت واد ل الها، موضع آ جعاب 

منا يه واهٌ  حمض  - هبذا املنظار - مجيل من آ واه احلمكة، واذا يه وتدبر.. فلكُّ من هذه ال واه اليت فطر علهيا ا 

 آ دب ل خيدش احلديث عهنا اذلوق واحلياء..

شارات يف غاية اللطف  - اذلي هو منبع ال دب اخلالص - ح ى آ ن القرآ ن الكرمي يضم بني سوره تعابري تشري ا 

بعض اخمللوقات، وال لم وال حزان اليت وامجلال اىل هذه الوجوه احلكمية والس تارر اللطيفة، مفا نراه قبحًا يف 

ختلفها بعض ال اداث والوقائع اليومية ل ختلو آ عامقُها قطعاً من آ واه مجيةل، وآ هدا  خرية، وغاايت سامية، 

يف  - وحمك خبيئة، تتواه بلك ذكل اىل خالقها الكرمي كام قّدر وهدى وآ راد. فالكثري من الامور اليت تبدو

ن انعمَت النظر اىل مداخلها طالعتكمشوشة مضطرب - الظاهر كتاابت رابنية  - من خاللها - ة وخمتلطة، ا 

 مقدسة رائعة، ويف غاية امجلال والانتظام واخلري واحلمكة.

 النقطة الثالثة:

ببمُك هللا(  ن كنمت حُتبّون هللا فاتّبعوين حُيْ  (32)آ ل معران:قال تعاىل )قل ا 
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 عليه ال محدية الرساةل ثبوت اذاً  يلزم يشاهد، كام قطعي آ مر وهو كون،ال يف موجوداً  الصنعة حسن دام ما
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 يدلن املصنوعات، هذه يف الصورة وجامل الصنعة حسن ل ن الشهود؛ بدراة يقينية بقطعية والسالم الصالة

رادة صانعها يف آ ن عىل  عىل يدلن الزتيني وطلب التحسني ارادة وان القوة، غاية يف تزيني وطلب حتسني ا 

 والرغبة احملبة تكل وان مصنوعاته، يف اليت صنعته كاملت ل ظهار قدس ية ورغبة علوية حمبة صانعها يف آ ن

 المثرة هو الانسان ل ن ذكل .الانسان وهو الا وآ بدعها، املصنوعات وآ نور امكل يف تركزهام قطعاً  تقتضيان

 وهل الشجرة، تكل اجزاء مجيع من وآ بعده زءج امجع يه المثرة وان اخللق، لشجرة والادراك ابلشعور ارجمهّزة

 .لكي وشعور عام نظر

فالفرد اذلي هل نظر عام، وشعور لكي هو اذلي يصلح ان يكون اخملاطب للصانع امجليل واملاثل يف حضوره، 

ذكل ل نه يرص  لك نظره العام ومعوم شعوره اللكي اىل التعبد لصانعه واىل اس تحسان صنعته وتقديرها واىل 

 لئه ونعمه.. فبالبداهة يكون ذكل الفرد الفريد هو اخملاطب املقرب واحلبيب احملبوب.شكر آ  

 وال ن تشاَهد لوحتان ودارراتن:

 ااداهام: داررة ربوبية يف منهتي  الانتظام وغاية الروعة والهيبة ولواة صنعة ابرعة امجلال ويف غاية التقان.

ولواة تفكر واس تحسان وشكر واميان يف غاية اجلامعية والسعة  والاخرى: داررة عبودية منّورة مزّهرة للااية،

 والشمول، حبيث ان داررة العبودية هذه تتحرك جبميع هجاهتا ابمس ادلاررة الاوىل وتعمل جبميع قوهتا حلساهبا.

انع وهكذا يفهم بداهة آ ن رئيس هذه ادلاررة اذلي خيدم مقاصد الصانع املتعلقة مبصنوعاته تكون عالقته مع الص

 قوية متينة، ويكون دليه حمبواًب مرضيًا عنده.
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 دلقائق املراعي النعم، هذه ومنعم احملاسن ابنواع املزينة املصنوعات هذه صانع هيمت ول يبايل الّ  عقلٌ  يقبل فهل

 والّ  تعبد،ابل  اليه املتواه الامكل، ال مجل املصنوع هذا مبثل يبايل الّ  يعقل هل اخللق، آ فواه يف ح ى الاذواق

 ذكل صنعة حملاسن تقديراته وتكبريات اس تحسانه بهتليالت والفرش العرش هزّ  اذلي اخمللوق هذا مبثل هيمت

 الّ  ميكن وهل اجلليل؟ الفاطر ذكل لنعم وتكبرياته وشكره محده ناامت من انتشاءً  والبحر الرب فاهزتّ  الصانع،

 احلسن ُخلُقه يرسي ان يريد والّ  رسوًل؟ جيعهل الّ  ميكن هلو  بالكمه؟ اليه يويح الّ  ميكن وهل اليه؟ يتواه

 امجعني؟ اخللق اىل امجليةل واالته

 الك! بل ل ميكن آ ّل مينحه الكمه واّل جيعهل رسوًل للناس اكفة .

 (26)آ ل معران: )ان ادلين عند هللا الاسالم( 

 (16)الفتح:( )محمد رسول هللا واذلين معه اشداء عىل الكفار رحامء بيهنم

*  *  * 
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، جفر آ ايم ارس مليئة ابلفراق والاغرتاب  آ اّنت باكء لقلب آ س 

نس مي  التجيل هيّب وقت الاحسار، فأ نتهبي  اي عيين يف السحر، واسأ يل املوىل العناية، فالسحر متابة املذنبني، 

 فهب اي قليب اتئبًا يف الفجر مس تافرًا دلى ابب مولك.

 در تسبيح مهه َش.. حسر حرشيست ، درو هش يار

 خبواب غفلت رسمس نفسم ح ى ىك؟..

 معر عرصيست سفر اب قربىم ابيد مهر ىح..

 بريخزي منامى جونيامى كو بكن آ وامى جون ىن..

بكو:  ايرب بش اميمن جخيمل رشمسارم ام كناه ىب شامرم بريشامن ذليمل اشك ابرم ام حيات ىب قرارم غريمب ىب 

لهيي.كسم ضعيفم انتوامنم عليمل ع مان كومي عفو جومي مدد خوامه م دراكهت ا   اجزم اختيارم ىب اختيارم  ال 
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 عرشة التاسعة اللكمة

 ختص الرساةل ال محدية

 وما مدحُت محمدًا مبقاليت ولكن مدحُت مقاليت مبحمد عليه الصالة والسالم.

 اليت مّجلهتا.نعم! ان هذه اللكمة مجيةل، ولكن الشامئل احملمدية اليت تفوق احلسن يه 

آ ربع عرشة رحشة: "اللمعة الرابعة عرشة"تتضمن هذه اللكمة 
2

 

 الرحشة ال وىل:

َّنا هو ثالثة معّرفني آ دّلء عظام: ن ما يُعّر  لنا رب  ا 

 آ وهل: كتاب الكون، اذلي مسعنا شيئًا من شهادته يف ثالث عرشة ملعة )من ملعات املثنوي العريب النوري(.

 ى لهذا الكتاب العظمي، وهو خامت ديوان النبوة صىل هللا عليه وسمل  .اثنيه: هو ال ية الكرب 

 اثلثه: القرآ ن احلكمي.

فعلينا ال ن آ ن نعر  هذا الربهان الثاين الناطق، وهو خامت الانبياء وس يد املرسلني صىل هللا عليه وسمل   

 وننصت اليه خاشعني.

عمل! ان ذكل الربهان الناطق هل خشصية معنوية عظمي  ة. فا ن قلت: ما هو؟ وما ماهيته؟ا 

--- 
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كتب الاس تاذ النوريس هذا البحث ابللاة العربية يف املثنوي العريب النوري، م ترمجه اىل الرتكية وجعهل "اللكمة   1

التاسعة عرشة". فأ ثناء ترمجيت لها اىل العربية مّرة آ خرى احتفظت ابلنص العريب لالس تاذ املؤلف مع ما يس توجب من 

ضافة يف ضوء النص الرتيك. ــ املرتمج.تقدمي   وتأ خري واذ  وا 
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 مجيع امام وهو ..منربه واملدينة حمرابه، ومكةُ  مسجده، ال رض سطحُ  صار املعنوية لعظمته اذلي هو :كل قيل

 يزكهّيم ال نبياء مجيع ورئيس ..سعاداهتم دساتري هلم يبنّي  البرش مجيع وخطيب  ..َخلَْفه صافنّي به يأ تون املؤمنني

 يف وقطبٌ  ..رسالته بشمس ويربهّيم يرشدمه ال ولياء مجيع وس يد ..آ دايهنم ل ساسات دينه جبامعية ويصّدقهم

 وجشرةٌ  ..هبا الناطقني لكمته عىل املتفقني وال برار والصديقني وال خيار ال نبياء من تركَّبت ذكر القة داررة مركز

 النرّية اللطيفة ومثراهتا الطرية اخلرضة واغصاهنا الساموية، ابساساهتم ياءال نب  يه املتينة احليوية عروقُها نورانية

 ومجيعُ  مبعجزاهتم، مستندين ال نبياء مجيعُ  هل ويشهدُ  الّ  يّدعهيا دعوى من مفا .الالهامية مبعارفهم ال ولياء يه

هل ل) :قال تراه بيامن اذ ،الاكملني مجيع خوامتُ  دعاويه من دعوىً  لك عىل فك ن .بكراماهتم مستندين ال ولياء  ا 

آ ي مشوس البرش وجنومه  - النورانيني الصفّني من واملس تقبل املايض من نسمع فاذا التوحيد واّدع  (هللا الا

عنَي تكل اللكمة، فيكرروهنا ويتفقون علهيا، مع اختال  مسالكهم وتباين مشارهبم.  - القاعدين يف داررة اذلكر

 ل َمنْ  بشهادات تأ يّدْت  دعوىً  لردِّ  يده يَمدَّ  آ ن لومه   فأ ىّن  ."نطقت وابحلق َصَدقت"فك هنم يقولون ابلجامع: 

 .وكراماهُتم معجزاهُتم تزكهّيم اذلين الشاهدين من حُيَد

 الرحشة الثانية:

ن هذا الرُبهان النوراين اذلي دلَّ عىل التوحيد وآ رشد البرش اليه، كام آ نه يتأ يد بقوة ما يف جناَحيه عمل! ا  نبوًة  ا 

شارات الكتب الساموية من بشارات التوراة والاجنيل  ووليًة من الاجامع والتواتر.. كذكل تصّدقُه مئاُت ا 

والزبور ُوُمبِر ال ولني.. 
2

قُه دللت  قُه رموم آ لو  الارهاصات الكثرية املشهودة، وكذا تصِدّ وكذكل تصِدّ

ع اكلكوثر وجمئ الشجر بدعوته، ونزول املطر يف آ ن معجزاته من آ مثال: شق القمر، ونبعان املاء من ال صاب

دعائه، وش بع الكثري من طعامه القليل، وتلكّم الضب واذلئب والظيب وامجلل واحلجر، اىل آ لف  من معجزاته 

قه الرشيعة اجلامعة لسعادات ادلارين.  كام بيهّنا الرواة واحملدثون احملققون.. وكذا تصِدّ

قه هذه  ادللئل ال فاقية، كذكل هو اكلشمس يدل عىل ذاته بذاته، فتصدقّه ادللئل واعمل! آ نه كام تصِدّ

 ال نفس ية؛ اذ اجامتع اعايل مجيع الاخالق امحليدة يف ذاته

--- 
. فلنئ اكنت «الرساةل امحليدية»لقد اس تخرج حسني اجلرس مائة واربع عرشة بشارة من بطون تكل الكتب، ومضهنا يف   1

 ىل هذا احلد، فالشك ان رصااات كثرية اكنت موجودة قبهل.ــ املؤلف.البشارات بعد التحريف ا
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ميانه قوة وكذا ..الزنهية واخلصائل الاالية السجااي مجيع آ فاضل وظيفته يف املعنوية خشصيته مجعُ  وكذا ..ابلتفاق  ا 

 وكذا متانته، وكامل يتهادّ  وكامل سريه، بشهادة وثوقه كامل وكذا ..عبوديته وقوة تقواه وقوة مهده قوة بشهادة

طمئنانه قوة بشهادة حراكته يف آ منيته قوة قه ..ا   وسلوكه ابحلق تّسكه دعوى يف الساطعة اكلشمس تصِدّ

 .احلقيقة

 الرحشة الثالثة:

ن للمحيط الزماين واملاكين تأ ثريًا عظاميً يف حماكامت العقول. فا ن شئت فتعال لنذهب اىل خري القرون  عمل! ا  ا 

وهو عىل رآ س وظيفته  - ة النبوية لنحظ  بزايرته الكرمية صىل هللا عليه وسمل   ولو ابخليالوعرص السعاد

ّن آ وَل ما يتظاهر لنا من هذه اململكة: خشٌص خارق، هل حسُن صورة فائقة،  يعمل. فافتح عينيك وانظر! فا 

موجزاً حكاميً، يبلّغ خطبًة آ مليًة ويتلوها  يف ُحسن سرية رائقة. فها هو آ خٌذ بيده كتاابً معِجزاً كرميًا، وبلسانه خطاابً 

 عىل مجيع بيَن آ دم، بل عىل مجيع اجلن والانس، بل عىل مجيع املوجودات.

ذ يرشح وحيل اللاز العجيب  نه يقول عن آ مر  جس مي، ويبحث عن نبأ   عظمي، ا  فيا للعجب! ما يقول؟.. نعم! ا 

 رِسّ حمكة الاكئنات، ويوحِضّ ويبحث عن ال س ئةل يف رِسّ ِخلْقة العامل، ويفتح ويكشف الطلسم املالق يف

ذ يه ال س ئةل اليت يَسأ ل عهنا لكُّ موجود. ويه: َمْن  الثالثة املعضةل اليت آ شالت العقول وآ وقعهتا يف احلرية، ا 

 آ نَت؟ وِمن آ ين؟ واىل آ ين؟.

 الرحشة الرابعة:

ًا، ومن احلق نوراً مضيئًا، ح ى صريَّ ليَل انظر! اىل هذا الشخص النوراين كيف ينرش من احلقيقة ضياًء نّوار 

ل شلُكها فصار العالَم ضاحاكً مرسوراً بعدما اكن عبوساً مقطريرًا..  البرش هناراً وش تاءه ربيعًا؛ فك ن الاكئنات تبدَّ

رشاده؛ ترى يف الاكئنات مأ تًا معوميًا، وترى موجوداهتا اكل اانب  ذا ما نظرت اىل الاكئنات خارَج نور ا  فا 

ارابء وال عداء، ل يعر  بعٌض بعضًا، بل يعاديه، وترى اامداهتا جنارز دّهاشة، وترى حيواانهتا واانس هّيا ال

 آ يتامًا ابكني برضابت الزوال والفراق.
#257 

 داررة ويف دينه، ومبرصاد بنوره، ال ن فانظر .نوره داررة يف يدخل مل َمنْ  عند الاكئنات ماهية يه فهذه

 اذلكر مسجدَ  العمويم املأ مت بيُت  فتحّول العامل، شلكُ  تبّدل قد !فانظر ..تراها؟ كيف .ناتالاكئ  اىل رشيعته،

خوااًن، آ حباابً  املوجودات من ال اانب ال عداءُ  وحتّول والشكر، اجلذبة وجملَس  والفكر  من لكٌ  وحتّول وا 

راً  مأ موراً  مؤنساً  حيّاً  الصامتة امليتة اامداهتا  - مهنا احلياة ذوو وحتّول خالقه، آ ايت ااهل بلسان انطقاً  مسخَّ

 ذاكرين يف تسبيحاهتم، شاكرين لترسحيهم عن وظائفهم. - ال يتام الباكون الشاكون

 الرحشة اخلامسة:
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لقد حتّولت بذكل النور حراكُت الاكئنات وتنوعاهُتا وتارياهُتا من العبثية والتفاهة وملعبة املصادفة اىل ماكتيب 

لهية . ح ى ترىّق العامُل وصار كتاب احلمكة الصمدانية.رابنية، وحصائف آ ايت    تكوينية، ومرااي اسامء ا 

وانظر اىل الانسان كيف ترىقَّ من حضيض احليوانية اذلي هوى اليه بعجزه وفقره وبعقهل الناقل ل حزان املايض 

صارت آ س باُب  وخماو  املس تقبل، ترىّق اىل آ وج اخلالفة بتنور ذكل العقل والعجز والفقر. فانظر كيف

 آ س باَب صعوده بسبب تنورها بنور هذا الشخص النوراين. - من جعز وفقر وعقل - سقوطه

فعىل هذا، لو مل يواد هذا الشخص لسقطت الاكئناُت وال نسان، ولُك شئ اىل دراة العدم؛ لقمية ول آ مهية 

ذا مل يكن  لها. فيلزم ملثل هذه الاكئنات البديعة امجليةل من مثل هذا الشخص اخلارق الفائق املعِرّ  احملقق، فا 

لينا.  هذا فال تكن الاكئنات، اذ ل معىن لها ابلنس بة ا 

 الرحشة السادسة:

 فان قلت: َمْن هذا الشخص اذلي نراه قد صار مشساً للكون، اكشفاً بدينه عن كاملت الاكئنات؟ وما يقول؟.

آ بدية ويبرّش هبا، ويكشف عن رمحة بال هناية،  قيل كل: انظر واس متع اىل ما يقول: ها هو خُيرب عن سعادة

اُرها، وكّشاُ  خمفيّات كنوم ال سامء ال لهية  ويعلهنا ويدعو الناس الهيا. وهو دلُل حماسن سلطنة الربوبية ونَظَّ

فُها.  ومعِرّ

 ادة.فانظر اليه من هجة وظيفته )رسالته(؛ تَرُه برهاَن احلق ورساَج احلقيقة ومشس الهداية ووس يةل السع
#258 

 احلقيقة ورشَ   الرابنية، الرمحة وتثالَ  الرحامنية احملبة مثالَ  تََرهُ  ؛(عبوديته) خشصيته هجة من اليه انظر م

 .اخللقة جشرة مثرات آ مهرِ  وآ نورَ  ال نسانية،

ذعان القلب ما يق ُرب م انظر! كيف آ ااط نوُرُه وديُنه ابلرشق والارب يف رسعة الربق الشارق، وقد قَِبل اب 

من نصف ال رض ومن مُخس بين آ دم هديَة هدايته، حبيث تُفدي لها ارواهَحا. فهل ميكن للنفس والش يطان 

ل "آ ن يناقشا بال ماالطة يف مّدعيات مثل هذا الشخص، لس امي يف دعوًى يه آ ساس لك مّدعياته، وهو: 

ل هللا هل ا   جبميع مراتهبا؟... "ا 

 الرحشة السابعة:

جراآ ته يف هذه اجلزيرة الواسعة! آ ل ترى  فا ن شئت آ ن تعر  ان منا هو قوة قدس ية، فانظر اىل ا  ما حيّركه، ا 

هذه ال قوام اخملتلفة البدائية يف هذه الصحراء الشاسعة، املتعصبني لعاداهتم، املعاندين يف عصبيهتم وخصاهمم، 

ة واادة؟ وهّجزمه بأ خالق كيف رفع هذا الشخص مجيَع آ خالقهم السيئة البدائية وقلعها يف ممان قليل دفع

 حس نة عالية؛ فصرّيمه معلمي العامل ال نساين وآ ساتيذ الا م املمتدنة.
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ر ال رواح والنفوس، ح ى  فانظر! ليست سلطنُته عىل الظاهر فقط؛ بل ها هو يفتح القلوب والعقول، ويسّخِ

 صار حمبوَب القلوب ومعمّلَ العقول ومريب النفوس وسلطان ال رواح.

 ثامنة:الرحشة ال 

من طائفة صارية ابللكية، قد يَْعرَسُ عىل اامك عظمي، هبّمة   - اكلتدخني مثالً  - من املعلوم آ ن رفَع عادة  صارية

عظمية، مع اان نرى هذا النيب الكرمي صىل هللا عليه وسمل    قد رفع ابللكّية، عادات  كثرية، من آ قوام عظمية، 

، رفعها بقوة  جزئية، ومّهة قليةل يف ظاهر احلال،  ويف ممان قصري، متعصبني لعاداهتم، معاندين يف حس ّياهتم

وغََرَس بَدلَها برسوخ اتم  يف جسيهتم عادات عالية، وخصائَل غالية. فيرتاءى لنا من خوارق اجراآ ته ال ساس ية 

فسه فهيا. فليأ خذوا آ لوَ  ما رآ ينا، مَفن مل يَر هذا العرص السعيد نُدخل يف عينه هذه اجلزيرة ونتحداه. فليجرْب ن 

مائًة من فالسفهتم وليذهبوا الهيا وليعملوا مائة س نة هل يتيرس هلم آ ن يفعلوا جزءاً من مائة جزء مما فعهل صىل 

 هللا عليه وسمل   يف س نة ابلنس بة اىل ذكل الزمان؟!
#259 

 :التاسعة الرحشة

ن كنت عارفاً بسجية البرش آ نه ل يتيرّس لعاقل آ ن يّدعي عمل! ا  كذابً خيجل بظهوره،  - يف دعوًى فهيا مناظرة - ا 

وآ ن يقوهل بال حرج وبال تردد وبال ا ضطراب يشري اىل حيلته، وبال تصنع وهتيج يوميان اىل كذبه، آ مام آ نظار 

خصومه النقّادة، ولو اكن خشصًا صاريًا، ولو يف وظيفة صارية، ولو مباكنة حقرية، ولو يف جامعة صارية، ولو 

ة. فكيف ميكن تداخل احليةل ودخول اخلال  يف مّدعيات مثل هذا الشخص اذلي هو موظف يف مسأ ةل حقري 

عظمي، يف وظيفة عظمية، حبيثية عظمية، مع آ نه حيتاج محلاية عظمية، ويف جامعة عظمية، مقابل خصومة عظمية، 

 ويف مسأ ةل عظمية، ويف دعوًى عظمية؟

ّدد وبال حترج وبال ختو  وبال ا ضطراب وبصفوة مصميية، وها هو يقول ما يقول بال مبالة مبعرتض، وبال تر 

وجبّدية خالصة، وبطرم يثري اعصاب خصومه، بزتييف عقوهلم وحتقري نفوسهم وكرس عزهتم، ابسلوب شديد 

علوّي. فهل ميكن تداخل احليةل يف مثل هذه ادلعوى من مثل هذا الشخص، يف مثل هذه احلاةل املذكورة؟ 

ّل ويْحٌ  ن هو ا   يُوىح(. الك! )ا 

ن احلق آ غىن من آ ن يَدلس، ونظر احلقيقة آ عىل من آ ن يُدلس عليه! نعم! ا ن مسلكه احلق مس تان  عن  نعم! ا 

 التدليس، ونظَره النفّاذ مزّنٌه من آ ن يلتبس عليه اخلياُل ابحلقيقة..

 الرحشة العارشة:

ن مسائل ااذبة للقلوب، انظر واس متْع اىل ما يقول! ها هو يبحث عن حقائق مدهشة عظمية،  ويبحث ع

ذ من املعلوم آ ن شوق كشف حقائق ال ش ياء قد ساق الكثريين من آ هل حب  االبة للعقول اىل ادلقة والنظر؛ ا 
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ن افديت نصَف معرك، آ و نصَف  الاس تطالع واللهفة والاهامتم اىل فداء ال رواح. آ ل ترى آ نه لو قيل كل: ا 

ك بارائب آ حواهلام، وخيربك حبقيقة مس تقبل آ ايمك؟ آ ظنك ماكل؛ لزنل من القمر آ و املشرتي خشٌص خُيرب 

ترىض ابلفداء. فيا للعجب؟ ترىض دلفع ما تتلهف اليه بنصف العمر واملال، ول هتمت مبا يقول هـذا النـيب 

جامٌع اهل الشهود وتواتر آ هل الاختصاص من ال نبياء والصديقني  قه ا  الـكرمي صىل هللا عليه وسمل   ويصـِدّ

ّل كذاببوال ولي ، ليس القمر يف مملكته ا   اء واحملققني! بيامن هو يبحث عن شؤون سلطان 
#260 

 آ لو  بني من مزنل يف آ رسهجا اليت القناديل من آ لو  بني من رساج حول حيوم وهذا فراش، حول يطري

 لو حبيث ،جعيب انقالب وعن والعجائب، اخلوارق حمل هو عامل   عن خيرب وكذا ..لضيوفه آ عّده اذلي منامهل

 شئت فا ن .الانقالب ذكل غرائب معشار ُعرش ساوْت  ما اكلسحاب جبالُها وتطايرت الارُض  انفلقت

 :اجلليةل السور آ مثال لسانه من فاس متع

رْت (و )ِاذا الّسمأ ء انَْفَطَرْت( و)ِاذا ُملْزِلَت ال رُض ِملَْزالَها( و)الْقارعة(. ْمُس ُكِوّ  )ِاذا الشَّ

ل كقطرة رساب بال طائل ابلنس بة اىل حبر وكذا خيرب بصدق عن  مس تقبل، ليس مس تقبل ادلنيا ابلنس بة اليه ا 

بال ساال. وكذا يبرّش عن شهود بسعادة،  ليست سعادة ادلنيا ابلنس بة الهيا الّ كربق  مائل  ابلنس بة اىل مشس 

 رسمدية.

 الرحشة احلادية عرشة:

خبار عن تكل  - ارذات العجائب وال رس  - ان حتت جحاب هذه الاكئنات تنتظران آ موٌر آ جعب. ولبدَّ لال 

 العجائب واخلوارق من خشص  جعيب  خارق  يُستَشّف من آ حواهل آ نه يشاِهد م يَشهد، ويَبرُص م خُيرب.

اذلي  - نعم! نشاهد من شؤونه واطواره آ نه يشاهد م يشهَد فُينذر ويبرش. وكذا خُيرب عن مرضيات رب العاملني

 ومطالبه منا وهكذا... - الظاهرة والباطنةمغران بنعمه 

فيا حرسة عىل الاافلني! واي خسارة عىل الضالني! واي جعبا من بالهة اكةر الناس! كيف تعاَموا عن هذا احلق 

وتصاّموا عن هذه احلقيقة؟ ل هيمتون بالكم هذا النيب الكرمي صىل هللا عليه وسمل مع آ ن من شأ ن ِمثهل آ ن 

 ويرُسع اليه برتك ادلنيا وما فهيا؟ تُفدى هل ال رواحُ 

 الرحشة الثانية عرشة:

اعمل آ ن هذا النيب الكرمي صىل هللا عليه وسمل املشهود لنا بشخصيته املعنوية، املشهور يف العامل بشؤونه 

العلوية، كام آ نه برهاٌن انطق صادق عىل الوادانية، ودليل حق  بدراة حقانية التوحيد، كذكل هو برهان قاطع 

 دليل ساطع عىل السعادة ال بدية؛ بل كامو 
#261 
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 وجود سبُب  وعبوديته بدعائه كذكل وصولها، ووس يةل ال بدية السعادة حصول سبُب  وهبدايته بدعوته آ نه

 .. اجيادها ووس يةل ال بدية السعادة تكل

رض مصلني فا ن شئت فانظر اليه وهو يف الصالة الكربى، اليت بعظمة وسعهتا صرّيت هذه اجلزيرة بل الا

بتكل الصالة الكربى.. م انظر انه يصيل تكل الصالة هبذه امجلاعة العظم ، بدراة ك نه هو اماٌم يف حمراب 

عرصه واصطفَّ خلَفه، مقتدين به مجيُع آ فاضل بين آ دم، من آ دم)عليه السالم( اىل هذا العرص اىل آ خر ادلنيا 

نني عىل دعائه.  م اس متع ما يفعل يف تكل الصالة بتكل امجلاعة.. فها هو يف صفو  الاعصار مؤتنّي به ومؤِمّ

يدعو حلااة  شديدة عظمية عامة حبيث تشرتك معه يف دعائه ال رُض بل السامء بل لك املوجودات، فيقولون 

بأ لس نة ال حوال: نعم اي ربنا تقبّل دعاءه؛ فنحن ايضاً  بل مع مجيع ما جتىّل علينا من آ سامئك نطلب حصوَل ما 

هو.. م انظر اىل طوره يف طرم ترضعاته كيف يترضع؛ ابفتقار عظمي، يف اشتياق شديد، وحبزن معيق، يطلب 

يف حمبوبية حزينة؛ حبيث هيّيج باكء الاكئنات فيبكهيا فيرُشكها يف دعائه. م انظر ل ي مقصد وغاية يترضع؟ ها 

لك اخمللوقات اىل آ سفل سافلني ل  هو يدعو ملقصد لول حصول ذاك املقصد لسقط الانساُن، بل العامل، بل

قمية لها ول معىن. ومبطلوبه ترتىّق املوجودات اىل مقامات كاملهتا.. م انظر كيف يترضع ابس متداد مديد، يف 

غياث شديد، يف اسرتاام بتودد حزين، حبيث يُسمع العرش والسموات، وهيّيج َوْادها، ح ى ك ن العرَش 

مني.. م انظر ممن يطلب مسؤهَل؛ نعم! يطلب من القدير السميع الكرمي ومن والسموات يقول: آ مني اللّهم آ  

ذ جييبه بقضاء ااجته  العلمي البصري الرحمي، اذلي يَسَمع آ خف  دعاء من آ خف  حيوان يف آ خف  اااة؛ ا 

، اذ يوصهل الهيا من حيث ل حيتسب  ابملشاهدة، وكذا يبرص آ دىن آ مل  يف آ دىن ذي حياة  يف آ دىن غاية 

ابملشاهدة، ويكرم ويرمح بصورة حكمية، وبطرم منتظم. ل يبق  ريب يف آ ن هذه الرتبية والتدبري من مسيع علمي 

 ومن بصري حكمي.

 الرحشة الثالثة عرشة:

فيا للعجب!.. ما يطلب هذا اذلي قام عىل ال رض، ومَجَع خلفه مجيع افاضل بين آ دم ورفع يديه متوهجًا اىل 

ًء يؤّمن عليه الثقالن. ويُعمَل من شؤونه آ نه رشُ  نوع الانسان، وفريُد الكون العرش الاعظم يدعو دعا

 والزمان، وخفُر هذه الاكئنات يف
#262 

لهية القدس ية الاسامء جبميع ويستشفع آ ن، لك  ال سامء تكل وتطلب تدعو بل املوجودات، مرااي يف املتجلية ال 

 ال س باب من يعد مال يواد مل فلو .والرضا واجلنة للقاءوا البقاء يطلب هو ها !فاس متع .هو يطلب ما عنيَ 

املتوقف كوهنا رمحة وعناية  - املشهودات والعداةل واحلمكة والعناية الرمحة من ال بدية السعادة ل عطاء املوجبة

وكذا مجيع ال سامء القدس ية آ س باابً مقتضية لها، لكف  دعاء هذا الشخص   - وحمكة وعداةل عىل وجود ال خرة
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النوراين ل ن يبين ربُه هل ول بناء انسه اجلنة، كام يُنشئ لنا يف لك ربيع جنااًن مزينة مبعجزات مصنوعاته. فكام 

صارت رسالته سبباً لفتح هذه ادلار ادلنيا لالمتحان والعبودية، كذكل صار دعاؤه يف عبوديته سبباً لفتح دار 

 ال خرة للماكفأ ت وارجماماة.

الانتظام الفائق، يف هذه الرمحة الواسعة، يف هذه الصنعة احلس نة بال قصور، يف هذا فهل ميكن آ ن يقبل هذا 

آ ن تتاري هذه احلقائق اىل قبح   (ليس يف الاماكن آ بدع مما اكن)بدراة آ نطق آ مثال الازايل بـ  - امجلال بال قبح

ذ سامع آ دىن صوت من آ دىن خلق يف آ دىن  خشني، وظمل موحش، وتشوش عظمي. آ ي بعدم جمئ ال خرة؟ ا 

اااة وقبولها بأ مهية اتمة، مع عدم سامع آ رفع صوت ودعاء يف آ شد اااة، وعدم قبول آ حسن مسؤول، يف 

آ مجل آ مل ورااء؛ قبٌح ليس مثهل قبح وقصور ل يساويه قصور، ااشا م ااشا والّك.. ل يقبل مثل هذا امجلال 

 املشهود بال قصور مثل هذا القبح احملض.

ذه الس يااة العجيبة، آ ل يكفيك ما رآ يت؟ فا ن آ ردت ال ااطة فال ميكن، بل لو بقينا يف هذه فيا رفيقي يف ه

 اجلزيرة مائة س نة ما احطنا ول مللنا من النظر جبزء وااد من مائة جزء من جعائب وظائفه، وغرائب اجراآ ته..

يض هذا العرص؟ نعم، فلرنجع القهقرى، ولننظر عرصاً عرصًا، كيف اخرضت تكل العصور واس تفاضت من ف 

ترى لك عرص تر عليه قد انفتحت آ ماهرُيه بشمس عرص السعادة، وآ مثر لُك عرص من امثال آ يب حنيفة 

والشافعي وآ يب يزيد البسطايم وجنيد والش يخ عبد القادر الكيالين.. والامام الازايل والشاه النقشبندي 

فيض هـداية ذكل الشخص النـورانـي. فلنؤخر  والامام الرابين ونظـائـرمه آ لو  مثـرات  منـورات  من

 تفـصيالت مشـهـوداتـنا يف رجوعـنـا الـ  وقـت آ خـر، ونصـيّل ونسملّ 
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 :معجزاته  من قسم اىل تشري وسالم بصلوات املعجزات ذي الهادي، النوراين اذلات ذكل عىل

 .عىل من ُانزل عليه القرآ ن احلكمي من الرمحن الرحمي من العرش العظمي

 عىل س يدان محمد آ لُف آ لِف صالة  وسالم بعدد آ نفاس آ مته.

عىل َمن برّش برسالته التوراة والاجنيل والزبور والزبر. وبرّش بنبّوته الارهاصات وهواتف اجلن وكواهن البرش 

 وانشّق ابشارته القمر..

 س يدان محمد آ لُف آ لِف صالة  وسالم بعدد حس نات آ مته.

ُر، ونزل رسعًة بدعائه املطر، واظلّته الااممة من احلر، وش بع من صاع  من طعامه عىل من ااءت دلعوته الشج

مأ ٌت من البرش، ونبع املاء من بني آ صابعه ثالث مرات اكلكوثر، وانطق هللا هل الـضب والظيب واذلئب واجلذع 

 واذلراع وامجلل واجلبل واحلجر واملدر والشجر.. صاحب املعراج وما ماغ البرص..
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ذن الرمحن يف س يدان  وشفيعنا محمد آ لف آ لف صالة وسالم بعدد لك احلرو  املتشلكة يف اللكامت املمتثةل اب 

 مرااي تواات الهواء عند قراءة لك لكمة من القرآ ن من لك قارئ من آ ول الزنول اىل آ خر الزمان

 واغفر لنا وآ رمحنا اي الهنا بلك صالة مهنا..  آ مني.

ن دلئل النبوة ال مح عمل: ا  دية ل تعّد ول حتّد، ولقد صنّف يف  بياهنا آ عاظم احملققني. وآ ان مع جعزي وقصوري ]ا 

ـ   وسمل عليه هللا صىل النيب معرفة من شعاعات" قد بينّت شعاعات  من تكل الشمس يف رساةل تركية مّسامة ب

جعام وجوه اجاملً  بينت وكذا ."عرش التاسع املكتوب"  ويف " وقد ارشُت بفهمي  - لقرآ نآ ي ا - الكربى معجرته ا 

 وهو وااداً  الوجوه تكل من بينت وقد ،"اللوامع" القارص اىل آ ربعني وهجًا من وجوه آ جعام القرآ ن يف رساةل 

 فا ن ."الاجعـام اشارات"  بـ املسم  العريب تفسريي من حصيفة آ ربعني مقدار يف النظمية الفائقة البالغة

 .[..الثالثة الكتب هذه اىل فارجع شـئـت
#264 

 :عرشة الرابعة الرحشة

ثبااًت،  لهية ا  اعمل! ان القرآ ن الكرمي اذلي هو حبر املعجزات واملعجزة الكربى يثبت النبوة ال محدية والوادانية ال 

 ويقمي جحجًا ويسوق براهني ويربم آ دةل تاين عن لك برهان آ خر.

 اليت ااثرت تساؤًل دلى البعض.فنحن هنا سنشري اىل تعريفه، م نشري اىل ملعات  من اجعامه تكل 

 فالقرآ ن احلكمي اذلي يعّر  ربّنا لنا:

هو الرتمجة ال ملية لهذه الاكئنات والرتجامن ال بدي ل لسنهتا التاليات لل ايت التكوينية، ومفرّس كتاب العامل.. 

ح حلقائق وكذا هو كشاٌ  خملفيات كنوم ال سامء املس ترتة يف حصائف السموات والارض.. وكذا هو مفتا

ـُْضَمرة يف سطور احلاداثت.. وكذا هو لسان الايب يف عامل الشهادة.. وكذا هو خزينة اخملاطبات  الشؤون امل

وكذا هو آ ساٌس وهندسٌة ومشٌس لهذا العامل املعنوي … الاملية الس بحانية والالتفااتت الابدية الرحامنية

وٌل شارٌح وتفسري واحضٌ وبرهان قاطعٌ وترجامن ساطٌع الاساليم.. وكذا هو خريطة للعامل ال خروي.. وكذا هو ق

نسانية الكربى اليت  ّ للعامل الانساين.. واكملاء واكلــضياء لل  ذلات هللا وصفاته واسامئه وشؤونه.. وكذا هو مرب 

ا هو يه الاسالمية... وكذا هو احلمكة احلقيقية لنوع البرش، وهو املرشد املهدي اىل ما ُخِلَق البرُش هل.. وكذ

نسان: كام آ نه كتاب رشيعة كذكل هو كتاب حمكة، وكام آ نه كتاب دعاء وعبودية كذكل هو كتاب آ مر  لل 

ودعوة، وكام آ نه كتاب ذكر كذكل هو كتاب فكر، وكام آ نه كتاب وااد، لكن فيه كتب كثرية يف مقابةل مجيع 

ل. ح ى انه ابرم ملرشب لك اااات الانسان املعنوية، كذكل هو مكزنل مقدس  مشحون ابلكتب والرسائ

وااد  من آ هل املشارب اخملتلفة، وملسكِل لك وااد  من آ هل املساكل املتباينة من ال ولياء والصديقني ومن 

العرفاء واحملققني رساةًل لئقًة ملذاق ذكل املرشب وتنويره، وملساق ذكل املسكل وتصويره ح ى ك نه مجموعة 
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 الرسائل.
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 .البالغة يف نقصاً  القارصون يتومهها اليت القرآ ن تكرارات يف الاعـجام عةمل بيان الـ  فانظر

اعمل! آ ن القرآ ن ل نه كتاب ذكر، وكتاب دعاء، وكتاب دعوة، يكون تكراره آ حسن وآ بلغ بل آ لزم، وليس كام 

ذ يف تكرير اذلكر تنويرٌ  د. وادلعوة تؤكَّد. ا  ر، وادلعاء يُردَّ ذ اذلكر يُكرَّ ويف ترديد ادلعاء تقريٌر  ظنّه القارصون، ا 

 ويف تكرار  ادلعوة تأ كيٌد.

واعمل انه ل ميكن للِك آ اد  يف لك وقت  قراءة تام القرآ ن اذلي هو دواء وشفاء للك آ اد  يف لك وقت. فلهذا 

 آ ْدَرَج احلكمُي الرحمي اكةر املقاصد القرآ نية يف اكةر سوره؛ ل س امي الطويةل مهنا، ح ى صارت لُك سورة قرآ انً 

ُرَم آ ادًا، فكرر التوحيد واحلرش وقصة موىس عليه السالم. ، دون آ ن حَيْ  صاريًا، فسهّل السبيَل للك آ اد 

اعمل! آ نه كام آ ن احلااات اجلسامنية خمتلفٌة يف ال وقات؛ كذكل احلااات املعنوية ال نسـانية ايضًا خمتلفة 

ـ )هو هللا( للروح ـ )بسم  - اة اجلسم اىل الهواءكحا - ال وقـات. فاىل قسـم  يف لك آ ن ك واىل قسم يف لك ساعة ك

 هللا( وهكذا فقس.

فتكرار ال ايت واللكامت اذن لدللةل عىل تكّرر الاحتياج، ولالشارة اىل شدة الاحتياج الهيا، ولتنبيه عرق 

يقاظه، وللتشويق عىل الاحتياج، ولتحريك اش هتاء الاحتياج اىل تكل ال غذية املعنوية  .الاحتياج وا 

اعمل! آ ن القرآ ن مؤسٌس لهذا ادلين العظمي املتني، وآ ساسات لهذا العامل الاساليم، ومقِلٌّب لجامتعيات البرش 

وحمّولها ومبّدلها. وجواب ملكررات آ س ئةل الطبقات اخملتلفة للبرشية بأ لس نة ال قوال وال حوال.. ولبدَّ للمؤسس 

 التكرار للتقرير والتأ ييد.من التكرير للتثبيت، ومن الرتديد للتأ كيد، ومن 

اعمل! آ ن القرآ ن يبحث عن مسائل عظمية ويدعو القلوب اىل الاميان هبا، وعن حقائق دقيقة ويدعو العقول اىل 

 معرفهتا. فالبدَّ لتقريرها يف القلوب وتثبيهتا يف آ فاكر العامة من التكرار يف صور خمتلفة وآ ساليب متنوعة.

 واّدًا وَمطـلعًا، ولكــل قصــة  وجوهًا وآ حـاكماً  اعمل! ان للك آ ية  ظهرًا وبطناً 
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، موضع   يف فُتذكر ومقاصد، وفوائد  فعىل .وهكذا ل خر ُاخرى ويف ملقصد   سورة   ويف ل خرى، آ خر ويف لواه 

لّ  تكرار ل هذا  .الصورة يف ا 

هبامه يف بعض آ خر فهو ملعة اجع ام ساطع وليس كام تومهه آ هُل اما ا جامل القرآ ن الكرمي بعض املسائل الكونية وا 

 ال حلاد من قصور ومدار نقد.

 فا ن قلت:

ل ي شئ ل يبحث القرآ ن عن الاكئنات كام يبحث عهنا فن احلمكة والفلسفة؟ فَيَدع بعض املسائل مجمالً ويذكر 
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 يف الظاهر؟آ خرى ذكراً ينسجم مع شعور العوام وافاكرمه فال ميّسها بأ ذى ول يرهقها بل يذكرها سلساً بس يطاً 

 نقول جوااًب:

ل ن الفلسفة عَِدلْت عن طريق احلقيقة وضلَّت عهنا، وقد فهمَت حامتً من ادلروس واللكامت السابقة آ ن القرآ ن 

منا يبحث عن الاكئنات اس تطرادًا، لالس تدلل عىل ذات هللا وصفاته واسامئه احلس ىن، آ ي يُفهم معاين  الكرمي ا 

 يك يعِرّ  خالقه. هذا الكتاب، كتاب الكون العظمي

 آ ي آ ن القرآ ن الكرمي يس تخدم املوجودات خلالقها ل ل نفسها. فضاًل عن آ نه خياطب امجلهور.

وعىل هذا، مفادام القرآ ن يس تخدم املوجودات دلياًل وبرهااًن، مفن رشط ادلليل آ ن يكون ظاهرًا وآ ظهَر من 

 النتيجة آ مام نظر امجلهور.

ن القرآ ن مادام مرشدًا مفن شأ ن بالغة ال رشاد مماشاة نظر العوام، ومراعاة حّس العامِة ومؤانسة فكر  م ا 

هم بال مصلحة، فأ بلُغ  امجلهور، لئال يتوحش نظُرمه بال طائل ول يتشوش فكُرمه بال فائدة، ول يترّشد حسُّ

فامي ل يلزم تفصيهل اخلطاب معهم والارشاد آ ن يكون ظاهراً بس يطًا سهاًل ل يعجزمه، وازيًا ل يُملّهم، مجماًل 

 هلم، ويرضب ابل مثال لتقريب مادقَّ من ال مور اىل فهمهم.

فل ن القرآ ن مرشد للك طبقات البرش تس تلزم بالغُة الارشاد آ ن ل يذكر ما يوقع الاكةرية يف املالطة واملاكبرة 

، وان هيمل آ و جيمل مع البدهييات يف نظرمه الظاهري، وآ ن ل يارّي بال لزوم ما هو متعار  حمسوس عندمه

 ما ل يلزم هلم يف وظيفهتم ال صلية.
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ها ِلمن بل ماهيهتا، عن ول للشمس، ل الشمس عن يبحث :مفثالً   وظيفهتا وعن رسااًا، وجعلها نورَّ

لّ  والنظام الانتظام وما اخللقة، لنظام ومركزاً  الصنعة لنتظام حموراً  بصريورهتا  .اجلليل الصانع معرفة مرااي ا 

 والشمُس ) :فيقول العلمي، وصانعها احلكمي فاطرها كاملت املنسواات وانتظام النسج نظام ابراءة القرانُ  فيعّرفنا

لهية القدرة ترصفات اىل وينبه هبا ويفهِّم (جتري  .والش تاء الصيف وتناوب والهنار الليل اختال  يف العظمية ال 

 الشمس جراين حقيقة اكنت مفهام .ربوبيته يف وانفراده الصانع ةقدر  عظمة اىل السامع تنبيه الهيا النظر لفت ويف

 .معاً  واملنسوج املشهود الانتظام اراءة يف القرآ ن مقصد يف احلقيقة تكل تؤثر ل اكنت صورة وبأ ي

 ويقول آ يضًا:

جودة فيه ففي تعبري الرساج تصوير العامل بصورة قرص، وتصوير ال ش ياء املو  (20)نوح:)َوَجَعَل الشمَس رسااًا(

يف صورة لوامم ذكل القرص، ومزيّناته، ومطعوماته لساكن القرص ومسافريه، واحساٌس آ نه قد آ حرَضهتا 

ر. ففي تعبري الرساج تنبيه اىل رمحة  ر ورساج منوَّ لّ مأ مور مسخَّ لضيوفه وخّدامه يُد كرمي  رحمي. وما الشمُس ا 
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 ته، واحساُس كرمه يف عظمة سلطنته.اخلالق يف عظمة ربوبيته، وافهاُم ا حسانه يف سعة رمح 

 نفسها حول تدور الناري املائع من عظمية كتةل يه"فال ن اس متع ماذا يقول الفلسفي الةراثر يف الشمس. يقول: 

 يف اخملتلفة العظمية الاجرام هذه فتدور آ خرى وس يارات آ رضنا ويه رشارات مهنا تطايرت مس تقرها، يف

 "..كذا اماهيهت ..كذا خضامهتا ..اجلسامة

فانظر ماذا آ فادتك هذه املسأ ةل غرَي احلرية املدهشة وادلهشة املوحشة، فمل تُِفْدك كاملً علمياً ول ذوقاً روحيًا 

نسانية ول فائدة دينية.  ول غاية ا 

فقس عىل هذا لتقّدر قمية املسائل الفلسفية اليت ظاهُرها مزخرفة وابطهُنا هجاةل فارغة. فال ياّرنك تشعشع 

 رها وتُعرِض عن بيان القرآ ن املعجز.ظاه

 اللّهم اجعل القرآ ن شفاًء لنا ولاكتبه وآ مثاهل من لك داء، ومؤنسًا لنا وهلم يف حياتنا وبعد موتنا،

 ويف ادلنيا قرينًا، ويف القـرب مؤنســًا، ويف القـيامة شفيعًا،
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مامًا، دليالً  لكها اخلريات واىل ،رفيقاً  اجلنة ويف وجحااًب، سرتاً  النار ومن نورًا، الرصاط وعىل  وا 

 .آ مني الرامحني آ رمح واي ال كرمني اكرم اي ورمحتك وكرمك وجودك بفـضكل

 اللّهم صِل وسمل عىل َمن آ نزل عليه الفرقان احلكمي وعىل آ هل وحصبه آ مجعني ..

 آ مني . آ مني.

 تنبيه:

اجعام القرآ ن البالغ اربعني نوعاً وذكل يف ست لقد ذكران يف املثنوي العريب النوري مخسة عرش نوعاً من انواع 

 قطرات للرحشة الرابعة عرشة، ول س امي النكت ادلقيقة الست للقطرة الرابعة.

 ذلا امجلنا هنا مكتفني مبا ذكرانه هناك، مفن شاء فلرياجعه.
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% 

 العرشون اللكمة

 "ويه مقامان"

 املقام الاول

حميِ  مْحِن  الرَّ  بِْسِم هللا الرَّ

ّل ابليس ()و   (34)البقرة:اذ قُلنا للمالركة اجسُدوا لدَم فسجدوا ا 
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 (09)البقرة:)ا ن هللا يأ ُمرمك ان تذحُبوا بقرًة( 

 (94)البقرة:)م قََسْت قلوبمُك من بعد ذكل فهيي اكحلجارة آ و آ شد قسوًة( 

لهاٌم من فيض نور القرآ ن الكرمي يف ناك لقاءات كنت اتلو هذه ال ايت الكرمية يومًا، فورد ا  ت ثالث ليصّد ا 

 ابليس!. وصورة الش هبة الواردة يه:

قال: انمك تقولون: ان القرآ ن معجز، ويف ذروة البالغة، وانه هدًى للعاملني يف لك وقت وآ ن، ولكن ماذا يعين 

قرة ذكر حوادث جزئية ورسدها رسداً تأ رخيياً والتأ كيد علهيا وتكرارها؟ وما ادلاعي اىل ذكر اادثة جزئية كذحب ب

 ؟"البقرة"مضن هاةل من الاوصا ، ح ى تسّمت السورة ابمس 

اي حييل ال مر اىل العقل،  "آ فال يعقلون"م ان القرآ ن يرشد ارابب العقول عامة ويذكر يف كثري من مواضعه 

عد يف اني آ ن اادثة جسود املالركة ل دم آ مر غييب حمض ل جيد العقل اليه سبياًل، الّ ابلتسلمي آ و الاذعان ب

 الاميان القوي الراخس.

 م اين واه الهداية يف بيان القرآ ن االت طبيعية حتدث مصادفة لالجحار والصخور واضفاء امهية ابلاة علهيا؟

 وصورة النكت امللهمة يه ال تية:
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 :الاوىل النكتة

تذكر تكل احلوادث ان يف القرآ ن احلكمي حوادث جزئية، ولكن وراء لك اادث يمكن دس تور لكي عظمي. وامنا ُ

 لهنا طر  من قانون عام شامل لكي وجزء منه.

فال ية الكرمية )وعمّل آ دَم الاسامء لُكَّها( تبني ان تعلمي الاسامء معجزة من معجزات س يدان آ دم عليه السالم جتاه 

ن اكنت اادثة جزئية الا اهنا طر  دلس تور لكي هو  :املالركة، اظهارًا ل س تعداده للخالفة. ويه وا 

علومًا كثرية ل حتد، وفنواًن كثرية ل حتىص ح ى تس تارق  انواع  - املاكل ل س تعداد اامع - ان تعلمي الانسان

الاكئنات، فضالً عن تعلميه املعار  الكثرية الشامةل لصفات اخلالق الكرمي س بحانه وشؤونه احلكمية.. ان هذا 

املالركة وادمه، بل ايضًا عىل السموات والارض  التعلمي هو اذلي آ ّهل الانسان لينال آ فضلية، ليس عىل

 واجلبال، يف محل ال مانة الكربى.

واذ يذكر القرآ ن  خالفة الانسان عىل الارض خالفة معنوية، يبني كذكل ان يف جسود املالركة ل دم وعدم 

قت نفسه يبني طرفاً دلس تور مشهود لكي واسع ادًا، ويف الو  - ويه اادثة جزئية غيبية - جسود الش يطان  هل

حقيقة عظمية يه آ ن القرآ ن الكرمي بذكره طاعة املالركة وانقيادمه لشخص آ دم عليه السالم وتكرّب الش يطان 

وامتناعه عن السجود، امنا يفهّم ان اغلب الانواع املادية للاكئنات وممثلهيا الرواانيني واملولكني علهيا، مسخرة 
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فادة مجيع حواس الانسان ا فادة اتمة، ويه منقادة هل.. وان اذلي يفسد اس تعداد الانسان لكها وهميأ ة ل 

الفطري ويسوقه اىل السيئات واىل الضالل يه املواد الرشيرة وممثالهتا وسكنهتا اخلبيثة، مما جيعلها اعداًء 

 رهيبني، وعوائق عظمية يف طريق صعود الانسان اىل الكاملت.

عليه السالم وهو فرد وااد مضن اادثة جزئية، فانه يف احلقيقة  واذ يدير القرآ ن الكرمي هذه احملاورة مع آ دم

 يدير حماورة سامية مع الاكئنات برمهتا والنوع البرشي قاطبة.

 النكتة الثانية:

من املعلوم ان ارايض مرص جرداء قااةل، اذ يه جزء من الصحراء الكربى، الّ اهنا تّدر حماصيل وفرية بربكة 

 ا مزرعة جتود بوفريهنر النيل، ح ى غدت ك هن
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 الزراعة جعل ، انراً  تس تطري اليت الصحراء تكل جبنب الوارفة اجلنة هذه مثل وجود فان ذلا احملاصيل؛

 الزراعة يف الشديدة الرغبة تكل اضفت بل .طبائعهم يف توغلت ح ى مرص اهل دلى فهيا مرغوبة والفالاة

 آ ن الامر بلغ ح ى وبقر، ثور من الزراعة واسطة عىل ةقدس ي بدورها اضفت كام والقدس ية، السمو من نوعاً 

قدس ية عىل البقر والثور اىل اّد العبادة، وقد ترعرع بنو ارسائيل يف هذه  - يف ذكل الوقت - مرص اهل منح

 املعروفة. "العجل"املنطقة وبني احضان هذه البيئة والاجواء فأ خذوا من طبائعهم حظًا، كام يُفهم من اادثة 

لّمنا القرآ ن الكرمي بذحب بقرة واادة، آ ن س يدان موىس عليه السالم، قد ذحب برسالته مفهوم عبادة وهكذا يع 

 البقر، ذكل املفهوم اذلي رسى يف عروق تكل الامة، وتناىم يف اس تعداداهتم.

حلمكة حيتااه لك فالقرآ ن الكرمي امنا يبني هبذه احلادثة اجلزئية بيااًن معجزًا، دس توراً لكيًا، ودرسًا رضوراًي يف ا

 آ اد يف لك وقت.

 فافهم قياسًا عىل هذا:

ان احلوادث اجلزئية املذكورة يف القرآ ن الكرمي، عىل  صورة حوادث تأ رخيية، امنا يه طر  وجزء من دساتري 

لكية شامةل ينئب عهنا، ح ى ان لك مجةل جزئية من امجلل الس بع لقصة موىس عليه السالم املكررة يف القرآ ن 

 راجعه ان شئت. "اللوامع"س تورًا لكيًا عظاميً، كام بيّنا يف كتابنا تتضمن د

 النكتة الثالثة:

قوهل تعاىل: )م قََسْت قلوبمك من بعد ذكل فهيي اكحلجارة آ و آ شد قسوًة _ واّن من احلجارة لََما يتفجر منه 

وما هللا باافل عام تعملون(  الاهنار_ وان مهنا ملا يّشقق فيخرج منه املاء وان مهنا ملا هيبط من خش ية هللا
 (90 - 94)البقرة:
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 عند قراءيت لهذه ال ايت البينات، قال املوسوس:

ماذا يعين ذكر االت طبيعية وفطرية لالجحار الاعتيادية وبياهنا ك هنا مسأ ةل عظمية، مع اهنا معلومة دلى 

 لهيا؟الناس؟ وما واه العالقة واملناس بة والسبب؟ وهل هناك من داع  آ و اااة ا

 فُاهلم قليب الالهام ال يت من فيض القرآ ن لصّد هذه الش هبة:
#272 

ْ   وهناك وسبب، عالقة هناك نعم،  وعظمية رضورية واحلقيقة اليل واملعىن قوية العالقة بل واااة، داع 

 .للفهم وييرّسها يسهّلها آ ن ارشاده ولطف واجيامه القرآ ن ل جعام  الّ  يتيرس ل حبيث

ي هو اساس همم من اسس الاجعام، وكذا لطف الارشاد وحسن الافهام اذلي هو نور من ان الاجيام اذل

هدي القرآ ن، يقتضيان آ ن تُبنيَّ احلقائق اللكية وادلساتري الاامضة العامة، يف صور جزئية مأ لوفة للعوام اذلين 

من تكل احلقائق املعظمة ميثلون معظم خماطيب القرآ ن، وان ل تبني لولئك البسطاء يف تفكريمه اّل طرفًا 

 وصورًا بس يطة مهنا..

لهية حتت الارض اليت يه خوارق العادات واليت تسرتت بس تار  مد عىل ذكل ينباي ان تبني هلم التدابري ال 

 العادة وال لفة، بصورة مجمةل.

 فبناء عىل هذا:

ح ى غلظت قلوبمُك واصبحت يقول القرآ ن احلكمي يف هذه ال ايت: اي بىن ارسائيل واي بىن آ دم! ماذا دهامك 

آ صلب من احلجر واقىس مهنا! آ ل ترون ان اصلب الصخور وامصها، اليت تشلك طبقة عظمية من الاجحار 

لهية طاعة اتمة، ومنقادة اىل الاجراءات الرابنية انقيادًا اكماًل. فكام  الصدلة حتت الرتاب، مطيعة لالوامر ال 

لهية يف تكوين الاجشار والنبااتت يف الهواء بسهوةل مطلقة، جتري عىل تكل الصخور الصامء  جتري الاوامر ال 

الصدلة حتت الارض ابلسهوةل نفسها وابنتظام اكمل. ح ى ان اداول املاء وعروقها حتت الارض جتري 

ابنتظام اكمل وحبمكة اتمة من دون ان جتد عائقاً آ و مقاومة تُذكر من تكل الصخور، فينساب املاء فهيا اكنس ياب 

م وجراينه داخل العروق يف اجلسم من دون مقاومة آ و صدود.ادل
2

 

--- 
1
نعم! ان جحر الزاوية لقرص الارض املهيب الس يار، هو طبقة الصخور، فقد آ ولك الهيا الفاطر اجلليل ثالث وظائف   

 هممة، والقرآ ن الكرمي واده القمني بأ ن يبني هذه الوظائف، ل غريه .

لهية، والرتاب بدوره يؤدي وظيفة الامومة للنبااتت ابلقدرة فوظيفهتا الاوىل: وظيفة مرب  ية الرتاب يف جحرها ابلقدرة ال 

 الرابنية.

الوظيفة الثانية: العمل عىل جراين املياه جراياًن منتظامً يف جسم الارض، واذلي يش به جراين ادلم ودورانه يف جسم 
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 الانسان.

ر والعيون والينابيع، سواًء يف ظهورها آ و اس مترارها عىل وفق مزيان دقيق الوظيفة الفطرية الثالثة: وظيفة اخلزان لالهنا

 منتظم.

نعم! ان الصخور باكمل قوهتا ومبلء مفها مبا تسكب من افواهها من ماء ابعث عىل احلياة تنرش دلئل الوادانية عىل 

 الارض وتسطرها علهيا.ــ املؤلف.
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 دون الارض حتت يه اليت الصخور تكل يف رابين ابمر الانتظام يةغا يف وتتوغل تنبت الرقيقة اجلذور ان م

 .الهواء يف والنبااتت الاجشار اغصان انتشار كسهوةل بسهوةل فتنترش مانع، آ و اائل اماهما يقف ان

ا فالقرآ ن الكرمي يشري هبذه ال ية الكرمية اىل حقيقة واسعة ادًا، ويرشد الهيا خماطباً القلوب القاس ية مرمزاً الهي

 عىل النحو ال يت:

اي بين ارسائيل واي بىن آ دم!  ما هذه القلوب اليت حتملوهنا وآ نمت غارقون يف فقرمك وجعزمك! اهنا تقاوم بالظة وبقساوة 

آ وامر موىًل اليل عظمي، تنقاد هل طبقات الصخور الصدلة الهائةل، ول تعصيه امرًا، بل تؤدي لك مهنا وظيفهتا 

وانقياد اتم؛ ويه مامورة يف ظلامت الارض. بل تقوم تكل الصـخور بوظيفة املس تودع الرفيعة يف طاعة اكمةل 

واخملزن ملتطلبات احلياة لالحياء اذلين يدبون عىل تراب الارض. ح ى اهنا تكون لـينة طرية يف يد القدرة 

ميعات تنهتيي احلكمية اجلليةل، طراوة مشع العسل، فتكون وسائل لتقس اميت تمت بعداةل، وتكون وسائط لتو 

 حبمكة، بل تكون رقيقة رقة هواء النس مي، نعم! اهنا يف جسدة دامئة امام عظمة قدرته ال االهل.

لهية ذات احلمكة والعناية اجلارية  فهذه املصنوعات املنتظمة املتقنة املاثةل امامنا فوق الارض، وهذه التدابري  ال 

لهية والعناية الرابنية بأ جعب مهنا حمكًة علهيا يه ايضًا بعيهنا جتري حتت الارض بل تتجىل ف هيا احلمكة  ال 

 واغرب مهنا انتظامًا.

تأ ملوا جيدًا! ان اصلب الصخور واخضمها وامّصها تلني ليونة الشمع جتاه الاوامر التكوينية، ول تبدي اية مقاومة 

لهية اي املياه الرقيقة واجلذور ادلقيق ة والعروق اللطيفة لطافة احلرير، آ و قساوة تُذكر جتاه تكل املوظفات  ال 

ّ من آ انمل تكل اللطيفات وامجليالت، فتتحول ترااًب يف طريقهن..  ح ى ك هنا عاشق يشق قلبه  مبس 

نَّ مهنا لََما هيبط من خش ية هللا( فانه يبنّي طرفًا من حقيقة عظمية ادًا يه:  وكذا قوهل تعاىل )وا 

ت بعد ان اكنت يف ااةل مائعة وسائةل. واصبحت كتالً خضمة ان اجلبال اليت عىل سطح الارض، واليت جتمد

من الصخور الصدلة، تتفتت وتتصدع، بتجليات االلية، تتجىل عىل صورة ململ وانقالابت ارضية، مثلام 

 تناثر واصبح داكً ذكل
#274 
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 .االهل ال هللا رؤية السالم عليه موىس طلب يف س بحانه الرب عليه جتىّل  اذلي اجلبل

لصخور هتبط من ذرى تكل اجلبال، من خش ية ظهور جتليات االلية ورهبهتا، فتتناثر اجزاؤها. فقسم فتكل ا

مهنا ينقلب تراابً تنشأ  منه النبااتت.. وقسم آ خر يبق  عىل هيئة خصور تتدحرج اىل الوداين وتكتسح السهول 

فضالً عن امور  وحمك خمفية ومنافع  - كبناء املساكن مثالً  - فيس تخدهما اهُل الارض يف كثري من الامور النافعة

لهية وانقياد اتم دلساتري احلمكة الرابنية.  ش  ى، فهيي يف جسدة وطاعة للقدرة  ال 

فال ريب ان ترك الصخور ملواضعها الرفيعة من خش ية هللا واختيارها الاماكن الواطئة يف تواضع مج، وتسبهبا 

هو ليس مصادفة معياء ايضًا، بل هو تدبري رب قدير حكمي ملنافع اليةل ش  ى، آ مر ل حيدث عبثاً ول سدًى و 

ن بدا يف غري انتظام يف ظاهر ال مر.  حيدثه ابنتظام وحمكة وا 

وادلليل عىل هذا الفوائد واملنافع اليت جتىن من تفتت الصخور ويشهد عليه شهادة ل ريب فهيا كامل الانتظام 

دحرج مهنا الصخور، واليت تزدان ابلماهري اللطيفة والمثرات وحسن الصنعة للحلل اليت ختلع عىل اجلبال اليت تت

 امجليةل والنقوش البديعة.

لهية.  وهكذا رآ يمت كيف آ ن هذه ال ايت الثالث لها امهيهتا العظمية من ماوية احلمكة  ال 

هذه احلقائق  وال ن تدبروا يف لطافة بيان القرآ ن العظمي ويف اجعام بالغته الرفيعة، كيف يبني طرفاً وجزءاً من

الثالث املذكورة، ويه حقائق اليةل وواسعة ادًا، يبيهنا يف ثالث فقرات ويف ثالث حوادث مشهورة 

 مشهودة، وينبه اىل ثالث حوادث اخرى لتكون مدار عربة ل وىل الالباب ويزجرمه مجرًا ل يقاوم.

ّن مهنا ملا يّشـقّق فيخرج ُمنه ا ملاُء( اىل الصخرة اليت انشقت بكامل الشوق حتت مفثاًل: يشري يف الفقرة الثانية )وا 

 رضب عصا موىس فانبجست مهنا اثنتا عرشة عينًا، ويف الوقت نفسه يورد اىل اذلهن هذا املعىن ويقول:

اي بىن ارسائيل! ان الصخور الضخمة تتشتت وتتشقق وتلني جتاه معجزة واادة من معجزات س يدان موىس 

 يل من خشيهتا آ و منعليه السالم وتذر  ادلموع اكلس  
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 قلوبمك وتالظ جتمد بل اعينمك تدمع ول لكها، السالم عليه موىس معجزات جتاه تمتردون فكيف رسورها

 .وتقسو

ويذكّر يف الفقرة الثالثة: )واّن مهنا لََما هيبط من خش ية هللا( تكل احلادثة اجلليةل اليت ادثت يف طورسيناء، 

لهيي الاعظم اىل اجلبل وجعهل داكً ح ى تفتت  اثناء مناااة س يدان موىس عليه السالم. تكل يه التجيل ال 

 وتناثر يف الارااء من خشيته س بحانه. ويرشد يف الوقت نفسه اىل معىن كهذا:

اي قوم موىس )عليه السالم( كيف ل تتقون هللا ول ختشونه، فاجلبال الشاهقة اليت يه خصور صدلة تتصدع 
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لوقت اذلي ترون انه قد آ خذ امليثاق منمك برفع جبل الطور فوقمك، مع مشاهدتمك من خشيته وتتبعةر، ويف ا

وعلممك تشقق اجلبل يف اادثة الرؤية اجلليةل، فكيف جترآ ون ول ترتعد فرائصمك من خشيته س بحانه، بل تالظ 

 قلوبمك؟.

ّن من احلجارة لََما يتفجر منه الاهناُر( مشرياً ا ىل آ هنار اكلنيل وداةل والفرات النابعة ويذكّر يف الفقرة الاوىل  )وا 

من اجلبال ويعمّل يف الوقت نفسه مدى نيل تكل الاجحار للطاعة املعجزة والانقياد اخلارق جتاه الاوامر 

 التكوينية ومدى كوهنا مسّخرة لها. فيورث هبذا التعلمي القلوب املتيقظة هذا املعىن:

ة منابع حقيقية ملثل هذه الاهنار العظمية ل نه لو اكنت هذه اجلبال انه ل ميكن قطعاً ان تكون هذه اجلبال الضخم

حبجمها الاكمل مملوءة ابملاء، اي لو اصبحت احواضًا خمروطية لتكل الاهنار، فاهنا ل تكفي لرصفيات تكل 

الرتاب الاهنار الا لبضعة شهور وذكل لسريها الرسيع وجرايهنا ادلامئ. فضالً عن ان الامطار اليت ل تنفذ يف 

 ل كةر من مرت، ل تكون ايضًا واردات اكفية لتكل الرصفيات الهائةل.

مبعىن ان تفّجر هذه الاهنار ليس امرًا اعتياداًي طبيعيًا، آ و من قبيل املصادفة، بل ان الفاطر اجلليل يس ّيلها 

احلديث الرشيف هبذا من خزينة  الايب وادها، وجيرهيا مهنا جراياًن خارقًا.  واشارة اىل هذا افادت رواية 

املعىن: ان الكً من تكل الاهنار الثالثة تقطر علهيا لك وقت قطرات من اجلنة، ذلا اصبحت مباركة. ويف رواية 

ان منابع هذه ال هنار الثالثة من اجلنة 
2

 وحقيقة هذه الرواية يه:

--- 
1
  .الفرات والنيل لٌك من اهنار اجلنة(عن ايب هريرة قال: قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل ) س يحان وجيحان و   

لّ  شئ الارض يف اجلنة من ليس ) البادادي اخلطيب ويف ،26:اجلنة كتاب :مسمل  واحلجر العجوة غرس :اش ياء ثالثة ا 

 املرتمج ــ.5/381 القدير فيض وانظر.اجلنة( من بركة يوم لكَّ  الفرات يف تزنل وآ واق  
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 غيب، عامل يف منابعها تكون ان فالبد الكةرة، هبذه وتدفقها الاهنار هذه رلتفج تكفي ل املادية الاس باب ان

 درساً  الكرمي القرآ ن يعملّ  وهكذا .وتدوم والرصفيات الواردات تتوامن وعندها غيبية، رمحة خزينة من ترد واهنا

 :املعىن هذا اىل وينبّه بليااً 

اوامر رب اليل، وبافلتمك عنه تامضون عيونمك عن اي بين ارسائيل واي بين آ دم! انمك بقساوة قلوبمك تعصون 

نور معرفة ذكل النور املصور اذلي حّول ارض مرص اىل جنة وارفة الظالل واجرى النيل العظمي املبارك وامثاهل 

من الاهنار من افواه اجحار صدلة بس يطة مظهرًا معجزات قدرته وشواهد وحـدانيته قوية بقوة تكل الاهنار 

بشدة ظهورها وافاضاهتا. فيضـع تكل الشواهد يف قلب الاكئنات ويسلّمها اىل دماغ الارض،  العظمية ونرّية

 ويس ّيلها يف قلوب اجلن والانس ويف عقوهلم.
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م انه س بحانه وتعاىل جيعل خصوراً اامدة ل تكل شعوراً قط 
2

تنال معجزات قدرته ح ى اهنا تدل عىل الفاطر 

 س. فكيف ل ترون وتعم  ابصارمك عن رؤية نور معرفته ال االهل؟اجلليل كدلةل ضوء الشمس عىل الشم

فانظر! كيف لبست هذه احلقائق الثالث الل البالغة امجليةل، ودقق النظر يف بالغة الارشاد لرتى مدى 

 القساوة والالظة اليت تكل القلوب ول تنسحق خش ية امام ذكل الارشاد البليغ.

لكمة اىل هنايهتا، فشاهد ملعة اجعام اسلوب الارشاد القرآ ين واشكر ربك فان كنت قد فهمت من بداية هذه ال

 العظمي عليه.

ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمي( َّْمَتنا ِان ْبَحانََك َل ِعمْلَ لَنَا ِاّل ما عَل  )س ُ

 اللّهم فهّمنا ارسار القرآ ن كام حتب وترىض ووفقنا خلدمته..

 آ مني

 برمحتك اي ارمح الرامحني.

 هم صل وسمل عىل من ُانزل عليه القرآ ن احلكمي وعىل آ هل وحصبه آ مجعني.اللّ 

--- 
1
( ينبع هنر النيل من جبل القمر، وينبع امه رافد داةل من كهف خصرة يف انحية "مكس" التابعة حملافظة "وان" وان   

ة متكونة من مادة مائعة جتمدت اعظم رافد لهنر الفرات ينبع من سفح جبل من هجة "دايدين" وملا اكن اصل اجلبال حقيق

اجحاراً كام هو اثبت يف العلوم احلديثة وكام يدل علىه اذلكر النبوي يف: "س بحان من بسط الارض عىل ماء مَجَْد" مما يدل  

 دلةل قاطعة عىل ان اصل خلق الارض عىل الواه ال يت:

جر آ صبح ترااًب ابذن الهيي، اذ لفظ الارض الوارد ان مادة شبهية ابملاء قد اجنمدت ابلمر الالهيي واصبحت جحرًا، واحل

يف اذلكر يعين الرتاب. مبعىن ان ذكل املاء )املادة املائعة( لني لطيف اداً حبيث ل ميكن اس تقرار يشء عليه. واحلجر بذاته 

 .اة. ــ املؤلفصلب ادًا ل ميكن الاس تفادة منه، ذلا نرش احلكمي الرحمي الرتاب فوق احلجر ليكون مس تقرًا ذلوي احلي

#277 

 املقام الثاين

 من اللكمة العرشين

 ملعة اجعام قرآ ين تتل ل  عىل واه معجزات الانبياء

 آ نعم النظر يف اجلوابني املذكورين يف اخلتام""

حميِ  مْحِن  الرَّ  بِْسِم هللا الرَّ

ّل يف كتاب  مبني(   (26)الانعام:)ول رطب  ول ايبس  ا 
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س نة لقد كتبُت قبل آ ربع عرشة 
2

حبثًا خيص رسًا من آ رسار هذه ال ية الكرمية يف تفسريي اذلي كتبته ابللاة 

وال ن اس تجابة لطلب آ خوين كرميني عزيزين عندي  "اشارات الاجعام يف مظان الاجيام"العربية املوسوم بـ 

القرآ ن الكرمي،  اكتب ايضااًا ابللاة الرتكية ذلكل البحث، مس تعينًا بتوفيق العيل القدير ومس تلهامً من فيض

 فأ قول:

لّ وهو  - عىل قول - "كتاب مبني"ان  هو القرآ ن الكرمي. فهذه ال ية الكرمية تبنّي آ نه: ما من رطب ول ايبس ا 

 يف القرآ ن الكرمي.

 آ تراه كذكل؟

نعم! ان يف القرآ ن لك شئ. ولكن ل يس تطيع لك وااد آ ن يرى فيه لكَّ شئ. ل ن صور الاش ياء تبدو يف -

تفاوتة يف القرآ ن الكرمي، فأ حياانً تواد بذور الشئ آ و نواه، واحياانً مجمل الشئ آ و خالصته، واحيااًن دراات م 

دساتريه، واحيااًن تواد عليه عالمات. ويرد لك من هذه ادلراات؛ اما رصااة آ و اشارة آ و رمزاً آ و اهبامًا آ و 

 ، وحسب احلااة، ومبقتىض املقام واملناس بة.تنبهيًا. فيعرّب القرآ ن الكرمي عن اغراضه مضن آ ساليب بالغته

واليت  - التكنلوجيا احلديثة - مفثاًل: ان الطاررة والكهرابء والقطار والالسليك وامثالها من منجزات العمل والصناعة

تعّد حصيةل التقدم الانساين ورقيه يف مضامر الصناعة والعمل، آ صبحت هذه الاخرتاعات موضع اهامتم 

 ت ماكنة خاصة يف حياته املادية.الانسان، وتبوآ  

--- 
1
 املقصود الس نة الاوىل من احلرب العاملية الاوىل. ــ املرتمج  
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 تكل اىل آ شار قد بل البرش، حياة من اجلانب هذا هيمل مل قاطبة البرشية خياطب اذلي الكرمي فالقرآ ن ذلا

 :هجتني من العلمية اخلوارق

 رته اىل معجزات الانبياء علهيم السالم.اجلهة الاوىل: اشار الهيا عند اشا

 اجلهة الثانية: اشار الهيا عند رسده بعض احلوادث التارخيية.

 فعىل سبيل املثال: فقد اشار اىل القطار يف ال ايت الكرمية ال تية:

ُشهوٌد_ وما  )قُتَل احصاُب الاخدود_ الناِر ذاِت الَوقُوِد_ اذ مُه علهيا قُعوٌد_ ومُه عىل ما يفعلوَن ابملؤمننيَ 

نََقموا مهنم الا آ ن يؤمنوا ابهلل العزيِز امحليد(.
2
 (1ـ 4)الربوج:  

 وايضًا:

 (41 - 42)يس:) يف الُفكل املشحون_ وَخلقنا هلم ِمن مثهِلِ ما يَركبون( 
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 وال ية الكرمية ال تية ترمز اىل الكهرابء عالوة عىل اشارهتا اىل كثري من ال نوار والارسار:

السمواِت والارض مثُل نورِه مكشكوة  فهيا مصباٌح املصباُح يف ماااة   الزااُاة ك هنا كوكٌب دّريٌّ  ) هللا نورُ 

يوقَُد ِمن جشرة   ُمباركة  ميتونة  ل رشقي ة ول غربية   ياكُد ميهُتا يُـيضء ولو مل تسسُه انٌر نوٌر عىل نور  هيدى هللا 

لنوره َمن يشاُء (
1
 (32)النور: 

لكثريون من الفضالء قد انرصفوا اىل هذا القسم، وبذلوا هجوداً كثرية يف توضيحه علامً ان القيام ببحثه وملا اكن ا

يتطلب دقة متناهية ويس تدعي بسطاً للموضوع اكةر من هذا وايضاااً وافيًا. فضالً عن وجود آ مثةل وفرية عليه، 

 ذلا ل نفتح هذا الباب، ونكتفي ابل ايت املذكورة.

الاول اذلي يشري اىل تكل الاخرتاعات الشبهية ابخلوارق مضن اشارات القرآ ن اىل معجزات اما القسم 

 الانبياء.. س نذكر مناذج منه.

--- 
1
ـ املؤلف.    تشري هذه امجلةل اىل ان اذلي قيّد العامل الاساليم، ووضعه يف الارس هو القطار، وبه غلب الكفار املسلمني. ـ

2
 ولو مل تسسه انر، نور عىل نور( تضئ ذكل الرمز وتنوره. ــ املؤلفان مجةل )ياكد ميهتا يـضئ   

#279 

 :املقدمة

 هبم، يُقتدى الهدى امئة هلم ليكونوا انسانية جممتعات اىل بُعثوا قد  السالم علهيم الانبياء ان الكرمي القرآ ن يبنّي 

 للبرشية رّواداً  ونََصهبم مادية، عجزةم مهنم لك   بيد وضع قد هللا ان  نفسه الوقت يف ويبني .املعنوي رقهيم يف

 واملعنوية؛ املادية الامور يف اكمالً  اتباعاً  واتباعهم هبم ابلقتداء يأ مر انه آ ي .ايضاً  املادي تقدهما يف لها واساتذة

 علهيم الانبياء هبا يتحىل اليت امحليدة اخلصال نور من الاسزتادة عىل الانسانَ  الكرمي القرآ نُ  حيض كام اذ

اثرة اىل يومئ ايضاً  املادية معجزاهتم عن حبثه عند فانه املعنوية، كاملهتم عن حبثه عند وذكل الم،الس  شوق ا 

 ان :القول يصح بل نظاررها، بلوغ عىل حّضه اىل ويشري ايدهيم، يف اليت املعجزات تكل بتقليد ليقوم الانسان

 .املعنوي الكامل الهيا آ هدت مثلام مرة، لول هوخوارق املادي الكامل البرشية اىل آ هدت اليت يه املعجزة يد

 .معجزاته اادى ويه السالم، عليه يوسف وساعة معجزاته، اادى ويه السالم عليه نوح سفينة فدونك

 اختاذ ويه احلقيقة، هذه اىل لطيفة اشارة وهناك .البرشية اىل مثينة هدية مرة لول املعجزة يدُ  قدمهتام فقد

اختذوا س يدان نوااً عليه السالم  - مثالً  - فاملالحون .ملهنهتم وقطباً  لصنعهتم رائداً  الانبياء من نبياً  الصناع آ غلب

رائدمه والساعاتيون اختذوا س يدان يوسف عليه السالم اماهمم، واخلياطون اختذوا س يدان ادريس عليه السالم 

 مرشدمه..
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ان للك آ ية كرمية وجوهاً عدة لالرشاد، وهجات كثرية وملا اكن العلامء احملققون من آ هل البالغة قد اتفقوا مجيعاً 

للهداية، فال ميكن اذاً ان تكون آ سطع ال ايت ويه آ ايت املعجزات، رسداً اترخييًا، بل لبد اهنا تتضمن ايضًا 

 معاين بلياة مجة لالرشاد والهداية.

ل قىص ما ميكن ان يصل اليه الانسان  نعم، ان القرآ ن الكرمي ابيراده معجزات الانبياء امنا خيط احلدود الهنائية

يف جمال العلوم والصناعات، ويشري هبا اىل آ بعد هناايهتا، وغاية ما ميكن ان حتققه البرشية من آ هدا ، فهو هبذا 

يعنّي آ بعد الاهدا  الهنائية لها وحيددها، ومن بعد ذكل حيث البرشية وحيّضها عىل بلوغ تكل الااية، ويسوقها 

ان املايض مس تودع بذور املس تقبل ومرآ ة تعكس شؤونه، فاملس تقبل ايضاً حصيةل بذور املايض الهيا. اذ كام 

 ومرآ ة آ ماهل.

 وس نبني بضعة مناذج مثاًل، من ذكل النبع الفياض الواسع:
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 .(12:س بأ  ) (شهرٌ  وَرواهُحا شهرٌ  غدّوها الرحي ولسلمينَ ) :مفثالً 

 س يدان سلامين عليه السالم.هذه ال ية الكرمية تبني معجزة من معجزات 

 ويه تسخري الرحي هل، آ ي آ نه قد قطع يف الهواء ما يقطع يف شهرين يف يوم وااد.

 فال ية تشري اىل ان الطريق مفتوح امام البرش لقطع مثل هذه املسافة يف الهواء.

 ريق ممهدًا آ مامك.فيا اهيا الانسان! ااول ان تبلغ هذه املرتبة، واسَع لدلنو من هذه املزنةل ما دام الط

 فك ن هللا س بحانه وتعاىل يقول يف معىن هذه ال ية الكرمية:

ان عبداً من عبادي ترك هوى نفسه، حفّملُته فوق متون الهواء. وانت اهيا الانسان! ان نبذت كسل النفس "

 ."ءوتركته، واس تفدت جيدًا من قوانني سنيت اجلارية يف الكون، ميكنك ايضًا ان تتطي صهوة الهوا

 (06)البقرة:ومثاًل: )فقلنا ارضْب بعصاَك احلَجر فانفجرْت منه اثنتا عرشَة عينًا..( 

هذه ال ية الكرمية تبني معجزة من معجزات س يدان موىس عليه السالم، ويه تشري اىل انه ميكن الاس تفادة 

وع احلياة، من ارض من خزارن الرمحة املدفونة حتت الارض بأ لت بس يطة، بل ميكن تفجري املاء، وهو ينب

 صدلة ميتة اكحلجر بوساطة عصا.

 فهذه ال ية ختاطب البرشية هبذا املعىن:

لهية، بوساطة عصا، فاسعوا وامعلوا جبد  ميكنمك ان جتدوا املاء  اذلي هو آ لطف فيض من فيوضات الرمحة ال 

 لتجدوه وتكشفوه.

 فاهلل س بحانه خياطب الانسان ابملعىن الرمزي لهذه ال ية:
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دمُت اسمّل بيد عبد يعمتد عيّل ويثق يب عصا، يمتكن هبا ان يفّجر املاء آ يامن شاء. فانت اهيا الانسان ان ما "

اعمتدت عىل قوانني رمحيت، ميكنك آ يضًا ان خترتع آ ةًل شبهية بتكل العصا، آ و نظرية لها. فهيا اسَع لتجد تكل 

 ."ال ةل
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 الاماكن، اغلب يف املاء اس تخراج من الانسان يمتكن هبا اليت ل ةلا ل جياد س ّباقة ال ية هذه ان كيف ترى فانت

 ال ةل تكل اس تخدام حلدود الهنايئ اخلط وضعت قد الكرمية ال ية ان بل .البرشية ريق وسائل اادى يه واليت

 الطاررة اليه تبلغ ان ميكن ما واقىص الهنائية، النقاط آ بعد الاوىل ال ية عّينت ما مبثل مهنا، الااية ومنهتي 

 .احلارضة

ذن هللا..(   (46)آ ل معران:ومثاًل: )وابرئ الامكَه وال برَص وُاحيي املوت اب 

فالقرآ ن الكرمي اذ حيث البرشية رصااة عىل اتباع الاخالق النبوية السامية اليت يتحىل هبا س يدان عيىس عليه 

 من همنة مقدسة وطب رابين عظمي. السالم، فهو يرغّب فهيا وحيض علهيا رمزًا اىل النظر اىل ما بني يديه

 فهذه ال ية الكرمية تشري اىل:

انه ميكن ان يُعةر عىل دواء يشفي آ شد الامراض املزمنة والعلل املس تعصية، فال تيأ س اهيا الانسان، ول "

 تقنط اهيا املبتىل املصاب، فلك داء همام اكن هل دواء، وعالاه ممكن، فاحبث عنه، وِاْده، واكتشفه، بل ح ى

 ."ميكن معاجلة املوت نفسه بلون من الوان احلياة املوقتة

 فاهلل س بحانه يقول ابملعىن الاشاري لهذه ال ية الكرمية:

لقد وهبُت لعبد من عبادي تَرَك ادلنيا ل ايل، وعافها يف سبييل، هديتني: ااداهام دواء لالسقام املعنوية، "

تُبعث بنور الهداية، واملرىض اذلين مه حبمك الاموات جيدون والاخرى عالج لالمراض املادية. فالقلوب امليتة 

شفاءمه بنفث منه ونفخ، فيربآ ون به. وانت اهيا الانسان! بوسعك ان جتد يف صيدلية حمكيت دواء للك داء 

 يصيبك، فاسَع يف هذه السبيل، واكشف ذكل ادلواء فانك ل حماةل وااده وظافر به.

لكرمية آ قىص املدى وآ بعد ال هدا  اليت يصبو الهيا الطب البرشي من وهكذا ترى كيف ترمس هذه ال ية ا

 تقدم.

 فال ية تشري اىل ذكل الهد  وحتث الانسان عىل الوصول اليه.
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 (10:س بأ  ) (احلديدَ  هَلُ  وآ لنّا) :ومثالً 

 (16)ص:)وآ تيناُه احلمكَة وفصَل اخلطاب( 

ختص  (21)س بأ :. وال ية الكرمية )وآ َسلنا هل عنََي الِقطِر( هااتن ال يتان ختصان معجزة س يدان داود عليه السالم

222



 معجزة س يدان سلامين عليه السالم. فهذه ال ايت تشري اىل:

لهية عظم ، اذ يبني هللا به فضل نيب  عظمي. فتليني احلديد وجعهل اكلعجني، واذابة  ان تليني احلديد نعمة ا 

اعات البرشية، واساسها. وهو آ م التقدم احلضاري من هذا النحاس واجياد املعادن وكشفها هو اصل مجيع الصن

 اجلانب ومعدنه.

لهية العظم  يف  تليني احلديد اكلعجني وحتويهل اسالاكً رفيعة واساةل النحاس،  فهذه ال ية تشري اىل النعمة ال 

سول عظمي والذلان هام حمور معظم الصناعات العامة، حيث وههبا الباري اجلليل عىل صورة معجزة عظم  لر 

وخليفة لالرض عظمي. مفا دام س بحانه قد كرم َمن هو رسوٌل وخليفة معًا، فوهب للسانه احلمكة وفصل 

اخلطاب، وسمّل اىل يده الصنعة البارعة، وهو حيض البرشية عىل الاقتداء مبا وهب للسانه حضاً رصحيًا، فالبد 

 ان هناك اشارة ترغّب وحتّض عىل ما يف يده من صنعة وهمارة.

 فس بحانه يقول ابملعىن الاشاري لهذه ال ية الكرمية:

ُت  اي بين آ دم! لقد آ تيت عبداً من عبادي اطاع اوامري وخضع ملا لكفته به، آ تيت لسانه فصل اخلطاب، ومل 

 قلبه حمكًة ليفصل لك شئ عىل بينة ووضوح.

ه كيفام يشاء، ويس متد منه قوة ووضعت يف يده من احلقيقة الرائعة ما يكون احلديد اكلشمع فهيا، فيارّي شلك

عظمية ل رساء اراكن خالفته وادامة دولته وحمكه. مفا دام هذا الامر ممكنًا وواقعًا فعاًل، وذا آ مهية ابلاة يف 

ن اطعمت اوامري التكوينية تُوَهب لمك ايضًا تكل احلمكة والصنعة، فميكنمك  حياتمك الاجامتعية فانمت ايبين آ دم ا 

 قرتبوا مهنام وتبلاوهام.مبرور الزمن  ان ت

وهكذا فان بلوغ البرشية آ قىص امانهيا يف الصناعة، وكس هبا القدرة الفائقة يف جمال القوة املادية، امنا هو بتليني 

 القطرـ فهذه ال ايت - احلديد وابذابة النحاس
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 فتنبه الهيا، احلارضين وكساىل السالفني نظر وتلفت احلقيقة، هذه اىل عامة البرشية انظار تس تقطب الكرمية

 .قدرها حق يقدروهنا ل اذلين اولئك

ومثاًل: )قاَل اذلي عندُه عمٌل ِمن الكتاِب آ ان اتيَك به قبَل آ ن يرتّد اليَك طرفَُك فلام رآ ُه مس تقرًا عندُه..( 
 (46)المنل:

كل بدللهتا عىل تكل ممكن، وذ - عيناً آ و صورة - فهذه ال ية تشري اىل ان احضار الاش ياء من مسافات بعيدة

احلادثة اخلارقة اليت وقعت يف ديوان س يدان سلامين عليه السالم، عندما قال آ اد ومرائه اذلي اويت علامً غزيرًا 

 : اان اتيك بعرش بلقيس.«عمل التحضري»يف 

ن الاطالع ولقد آ ت هللا س بحانه س يدان سلامين عليه السالم املكُل والنبوة معًا، واكرمه مبعجزة يمتكن هبا م
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املبارش بنفسه وبال تلكف ول صعوبة عىل احوال رعاايه، ومشاهدة اوضاعهم، وسامع مظاملهم. فاكنت هذه 

املعجزة مناط عصمته وصونه من الشطط يف امور الرعية. ويه وس يةل قوية لبسط راية العداةل عىل ارااء 

 اململكة.

بلسان اس تعداداته وقابلياته اليت فُطر علهيا، وسار يف  مفن يعمتد عىل هللا س بحانه اذًا ويطمنئ اليه، ويسأ هل

لهية والعناية الرابنية، ميكن ان تتحول هل ادلنيا الواسعة ك هنا مدينة منتظمة امامه كام  حياته عىل وفق السنن ال 

ادث لسلامين عليه السالم اذلي طلب بلسان النبوة املعصومة ا حضار عرش بلقيس فأ حرض يف طرفة عني 

يف بالد الشام بعد ان اكن يف المين. ولشك  ان اصوات راال احلاش ية  - بعينه آ و بصورته - اثالً امامهوصار م

 اذلين اكنوا حول العرش قد مُسعْت مع مشاهدة صورمه.

 فهذه ال ية تشري اشارة رائعة اىل احضار الصور والاصوات من مسافات بعيدة. فال ية ختاطب:

عليه  - امر البالد! ان كنمت تريدون ان تسود العداةل احناء مملكتمك، فاقتدوا بسلامين اهيا احلاكم! واي من تسلممت»

واسَعوا مثهل اىل مشاهدة ما جيري يف الارض اكفة، ومعرفة ما حيدث يف مجيع ارااهئا. فاحلامك العادل  - السالم

شؤون ابناء مملكته، ويشفق علهيم،  اذلي يتطلع اىل بسط راية العداةل يف ربوع البالد، والســلطان الــذي يرعـ 

ل اذا اسـتـطـــاع الاطـالع  - مـ ى شاء - ل يصل اىل مبتـاــاه ا 
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 .املعنوية والتبـعات املـحـاســبة من نفـسه وينقذ حـقًا، العـداةل تعم وعندئذ   .مملكته اقطار عىل

 فاهلل س بحانه خياطب ابملعىن الرمزي لهذه ال ية الكرمية:

آ دم! لقد آ تيُت عبدًا من عبادي ُحمَك مملكة واسعة شاسعة الارااء، ومنحته الاطالع املبارش عىل اي بين 

احوال الارض وااداهثا ليمتكن من تطبيق العداةل تطبيقاً اكماًل، وملا كنُت قد وهبت للك انسان قابلية فطرية 

يناسب تكل القابلية الفطرية من مواهب  ما - مبقتىض حمكيت - ليكون خليفة يف ال رض، فال ريب آ ىن قد مّودتُه

واس تعدادات يمتكن هبا من ان يشاهد الارض بأ طرافها ويدرك مهنا ما يدرك. وعىل الرمغ من آ ن الانسان قد 

 - ل يبلغ هذه املرتبة بشخصه الا انه يمتكن من بلوغها بنوعه. وان مل يس تطع بلوغها ماداًي، فانه يبلاها معنوايً 

فباس تطاعتمك اذًا الاس تفادة من هذه النعمة املوهوبة لمك. فسارعوا اىل العمل  - ء الصاحلنيكام حيصل لالوليا

اجلاد واسعوا سعياً  حثيثاً يك حتّولوا الارض اىل ما يش به اديقة صارية غنّاء، جتولون فهيا وترون هجاهتا لكها 

 . تدبروا ال ية الكرمية:وتسمعون ااداهثا واخبارها من لك انحية مهنا غري انسني وظيفة عبوديتمك

 (22)املكل:)هَو اذلي جعَل لمُك الارَض ذلوًل فامشوا يف مناِكهبا ولُكوا ِمن رمقه واليه النشور( 

وهكذا نرى كيف تومئ ال ية الكرمية املتصدرة لهذا املثال اىل ااثرة مهة الانسان، وبعث اهامتماته لكتشا  

 من آ بعد الاماكن واقصاها مضن ادق الصناعات البرشية. وس يةل يس تطيع هبا احضار الصور والاصوات
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 (31)ص:ومثاًل: )وآ خرين مقّرنني يف ال صفاد( 

 (11)الانبياء:)ومِن الش ياطني َمن يُاوصوَن هُل ويعملوَن معاًل دوَن ذكَل وكنّا لهُم اافظني( 

رواح اخلبيثة، ومنعه هذه ال ايت الكرمية تفيد تسخري س يدان سلامين عليه السالم اجلن والش ياطني والا

 رشورمه واس تخداهمم يف آ مور انفعة. فال ايت تقول:

ان اجلن اذلين يلون الانسان يف ال مّهية يف سكىن ال رض من ذوي الشعور، ميكن ان يصبحوا خدامًا 

 لالنسان، وميكن اجياد عالقة ولقاء معهم، بل ميكن
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 عباده من لعبد   وتعاىل س بحانه هللا خّسرمه كام مضطرين وخيدموه الانسان مع عداَءمه يضعوا ان للش ياطني

 .ل وامره املنقادين

آ هيا الانسان! اين اخّسر اجلن والش ياطني "مبعىن ان هللا س بحانه خياطب الانسان ابملعىن الرمزي لهذه ال ايت: 

واطعتين، قد وارشارمه لعبد  قد آ طاعين واجعلهم منقادين اليه مسخرين هل، فانت ان خّسرت نفسك ل مري 

 . "تُسّخر كل موجودات كثرية بل ح ى اجلن والش ياطني

فال ية الكرمية ختط آ قىص احلدود الهنائية، وتعنّي آ فضل الس بل القومية لالنتفاع، بل تفتح السبيل آ يضًا اىل 

قوى حتضري الارواح وحمادثة اجلن اذلي ترحش من امزتاج فنون الانسان وعلومه، وتظاهر مما تنطوي عليه من 

ومشاعر فوق العادة، املادية مهنا واملعنوية. ولكن ليس كام عليه الامر يف الوقت احلارض حيث آ صبح 

املش تالون هبذه ال مور موضع اس هتزاء بل آ لعوبة بيد اجلن اذلين ينتحلون آ حيااًن اسامء ال موات. وغدوا 

ابرسار القرآ ن الكرمي مع النجاة من مسّخرين للش ياطني والارواح اخلبيثة، وامنا يكون ذكل بتسخري آ ولئك 

 رشورمه.

 م ان ال ية الكرمية:

 (29)مرمي:)فارسلنا الهيا روَحنا فمتثَل لها برشًا َسواّيً( 

 عليه السالم - هذه ال ية وامثالها اليت تشري اىل تثل الارواح، وكذا ال ايت املشرية اىل الب س يدان سلامين

ت الكرمية مع اشارهتا اىل تثل الرواانيات فهيي تشري اىل حتضري ال رواح للعفاريت وتسخريمه هل . هذه ال اي -

ليس هو ابلشلك اذلي يقوم به املعارصون من  - املشار اليه يف ال ايت - ايضًا. غري ان حتضري الارواح الطيبة

رواح ا حضار الارواح اىل مواضع لهومه واماكن مالعهبم واذلي هو هزل رخيص واس تخفا  ل يليق بتكل الا

املوقرة اجلادة، اليت تعمر عاملاً لكه اّد ل هزل فيه، بل ميكن حتضريالارواح مبثل ما قام به اولياء صاحلون ل مر 

اذلين اكنوا يقابلون تكل الارواح الطيبة م ى شاؤا،  - من امثال حمي ادلين بن عريب - ااد ولقصد نبيل هاد 

تبطني معها ومن م اذلهاب اىل مواضعها والتقرب اىل عاملها فاصبحوا مه منجذبني الهيا ومنجلبني لها ومر 
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والاس تفادة من رواانياهتا، فهذا هو اذلي تشري اليه ال ايت الكرمية وتُشعر يف اشارهتا حضاً وتشويقاً لالنسان 

 وختطّ اقىص احلدود الهنائية ملثل هذه العلوم واملهارات اخلفية، وتعرض آ مجل صوره وآ فضلها.
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انّ ):ومثالً   (18:ص) (وال رشاق ابلعيشّ  يس ّبحنَ  معه اجلبالَ  خّسران ا 

 (.26)س بأ :)اي جباُل آ ّويب َمَعه والطرَي وآ لنّا هل احلديد( 

ِّمنا منطَق الطري..(  (.20)المنل:)عُل

هذه ال ايت الكرمية اليت تذكر معجزات س يدان داود عليه السالم تدل عىل آ ن هللا س بحانه قد منح تسبيحاته 

ره من القوة العظمية والصوت الرخمي وال داء امجليل ما جعل اجلبال يف واد  وشوق، وك هنا ااك  عظمي واذاك

 تردد تسبيحات  واذاكرًا. آ و ك هنا انسان خضم يس ّبح يف القة ذكر حول رئيس احللقة.

 اتُراك هذه حقيقة؟ وهل ميكن ان حيدث هذا فعاًل؟!

ذي كهو  ميكن ان يتلكم مع لك انسان بلسانه، ويردد اكلببااء ما نعم! اهنا حلقيقة قاطعة، آ ليس لك جبل 

وذكل برجع الصدى.. مفا دام هللا س بحانه  "امحلد هلل"آ مام جبل،فهو يقول ايضًا:  "امحلد هلل "يذكره؟ فان قلت 

ان وتعاىل قد وهب هذه القابلية للجبال، فميكن اذاً آ ن تنكشف هذه القابلية وتنبسط اكةر من هذا. وحيث 

هللا س بحانه قد خص س يدان داود عليه السالم خبالفة ال رض فضاًل عن رسالته، فقد كشف بذرة تكل 

القابلية دليه ومناها وبسطها بسطاً معجزاً عنده، مبا يالمئ شؤون الرساةل الواسعة واحلامكية العظمية، ح ى غدت 

نع آ مني دليه، وك ي مريد خاشع ذلكره. اجلبال الشم الروايس منقادة اليه ك ي جندي مطيع ل مره، وك ي صا

فأ صبحت تكل اجلبال تس بح حبمد اخلالق العظمي اّل االهل بلسانه عليه السالم وبأ مره. مفا اكن س يدان داود 

ّل واجلبال تردد ما يذكره.  يذكر ويس ّبح ا 

مبا دليه من  "ربهللا اك"نعم، ان القائد يف اجليش يس تطيع ان جيعل جنوده املنترشين عىل اجلبال يرددون: 

وسائل التصال واخملابرات، ح ى ك ن تكل اجلبال يه اليت تتلكم وهتلل وتكرب! فلنئ اكن قائدًا من الانس 

اجلبال بلسان ساكنهيا، فكيف بقائد هميب هلل س بحانه وتعاىل؟ الا يس تطيع  "جمامايً "يس تطيع آ ن يستنطق 

 "اللكامت"بيحاً حقيقيًا؟. هذا فضاًل عن اننا قد بينا يف وتس بح تس  "حقيقياً "آ ن جيعل تكل اجلبال تنطق نطقاً 

السابقة ان للك جبل خشصية معنوية خاصة به، وهل تسبيح خاص مالمئ هل، وهل عبادة خمصوصة لئقة به. مفثلام 

 يس بّح لك جبل برجع الصدى ابصوات البرش، فان هل تسبيحات للخالق اجلليل بأ لسنته اخلاصة.
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 (19:ص) (حمشورةً  والطريَ ) :وكذكل

. هذه ال ايت تبني ان هللا س بحانه قد عمّل س يدان داود وسلامين علهيام السالم (20)المنل:)و عُلّمنا منطَق الطري( 
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 منطق انواع الطيور، ولاة قابلياهتا واس تعداداهتا، آ ي: آ ّي الاعامل تناس هبا؟ وكيف ميكن الاس تفادة مهنا؟

ذ ما دام سطح الارض مائدة رحامنية اقميت تكرمياً لالنسان، فميكن اذًا نعم! هذه احلقيقة يه احلقيقة اجل  ليةل، ا 

ان تكون معظم احليواانت والطيور اليت تنتفع من هذه املائدة مسّخرة لالنسان، مضن ترصفه وحتت خدمته. 

لها - تلمك اخلََدمة الصاار - فالنسان اذلي اس تخدم النحل ودودة القز لهيي، واذلي وانتفع مما دلهيم من ا  م ا 

اس تعمل امحلام الزاال يف بعض شؤونه وآ عامهل، واستنطق الببااء وآ مثاهل من الطيور، فضمَّ اىل احلضارة 

الانسانية حماسن اديدة، هذا الانسان ميكنه ان يس تفيد اذًا كثريًا اذا ما عمَِل لسان الاس تعداد الفطري 

وطوائف كثرية ادًا، كام اس تفاد من احليواانت ال ليفة. للطيور، وقابليات احليواانت الاخرى، حيث يه انواع 

مفثاًل: اذا عمَِل الانسان لسان اس تعداد العصافري )من نوع الزرامير( اليت تتاذى عىل اجلراد ول تدعها تمنو، واذا 

اانً يف امور ما نّسق اعاملها فانه ميكن ان يسّخرها ملاكحفة آ فة اجلراد. فيكون عندئذ  قد انتفع مهنا واس تخدهما جم

 هممة.

، ختط  مفثل هذه الانواع من اس تاالل قابليات الطيور والانتفاع مهنا، واستنطاق امجلادات من هاتف وااك 

 هل ال ية الكرمية املذكورة املدى الاقىص والااية القصوى.

 فيقول هللا س بحانه ابملعىن الرمزي لهذه ال ايت الكرمية:

من بين انسمك، عبد خالص خملص، خسرُت هل خملوقات عظمية يف مليك اي بين الانسان! لقد خسرُت لعبد 

وانطقهتا هل، وجعلهتا خدامًا امناء وجنودًا مطيعني هل، يك تعصم نبوته، وتصان عدالته يف ملكه ودولته.  وقد 

آ تيُت الًك منمك اس تعدادًا ومواهب ليصبح خليفة الارض، واودعُت فيمك آ مانة عظم ، آ بِت السموات 

رض واجلبال ان حيملهنا، فعليمك اذاً ان تنقادوا وختضعوا ل وامر َمن بيده مقاليد هذه اخمللوقات ومماهما، والا

لتنقاد اليمك خملوقاته املبثوثة يف ملكه. فالطريق ممهد آ ماممك ان اس تطعمت ان تقبضوا ممام تكل اخمللوقات ابمس 

 مك ومواهبمك..اخلالق العظمي، واذا مسومت اىل مرتبة تليق ابس تعدادات
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 ورائه، من طائل ل وبلعب هل، معىن ل بلهو تنشال ل ان الانسان اهيا فاسعَ  هكذا احلقيقة دامت مفا

 آ ذل من يه بتسلية وتسلَّ  واماكه، اللهو آ لطف من لهو   طلب يف اسعَ  بل ..والببااء وامحلام ابحلايك اكلنشاال

 بناامت مسعك وش نّف السالم، عليه داود لس يدان يه كام ذاكرك،ل   اكحلايك  اجلبال فاجعل ..التسلية آ نواع

 ..صوتية آ لت اواتر وك هنا لها النس مي مس مبجرد عذبة رقيقة آ صوااتً  خترج اليت والنبااتت الاجشار وتسبيح ذكر

 من ةجعيب ماهية يف آ مامك وتربم املس بحة، اذلاكرة ال لس نة من الوفاً  كل اجلبال تُظهر العلوي اذلكر فهبذا

لباَس الصديق امحلمي والانيس  - ك هنا هدهد سلامين - وتلبس الطيور معظم تزتاي وعندئذ   .اخمللوقات آ عاجيب

الودود، فتصبح خدامًا مطيعني كل. فتسليك آ ميا تسلية، وتلهيك لهواً بريئًا ل شائبة فيه، فضاًل عن ان هذا 
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مامورة يف ماهيتك، فتحول بينك وبني السقوط اذلكر السايم يسوقك اىل انبساط قابليات ومواهب اكنت 

 من ماهية الانسان السامية ومقامه الرفيع، فال جتذبك بعُد ارضاب اللهو اليت ل مازى لها اىل حضيض الهاوية.

 .(06)الانبياء:ومثاًل: )قلنا اي انُر كوين بردًا وسالمًا عىل ابراهمي( 

 ليه السالم، وفهيا ثالث اشارات لطيفة:هذه ال ية الكرمية تبني معجزة س يدان ابراهمي ع 

ليس آ مرها بيدها، فال تعمل كيفام تشاء حسب هواها وبال بصرية، بل تقوم  - كسارر الاس باب - آ ولها: النار

 مبهمهتا وفق آ مر يُفرض علهيا. فمل حترق س يدان ابراهمي لهنا ُآمرت بعدم احلرق.

سالماً »ر اكلارتاق. فاهلل س بحانه خياطب الربودة بلفظة: اثنيهتا: ان للنار دراة حترق بربودهتا، آ ي تؤث
2

بأ ن 

ل حتريق انِت كذكل ابراهمي، كام مل حترقه احلرارة. آ ي آ ن النار يف تكل ادلراة تؤثر بربودهتا ك هنا حترق، فهيي 

 انر ويه برد.

ر بيضاء ل تنرش حرارهتا لها دراات متفاوتة، مهنا دراة عىل صورة ان - كام يف عمل الطبيعيات - نعم ان النار

بل تكسب مما حولها من احلرارة، فتجمد هبذه الربودة ما حولها من السوائل، وك هنا حتـرق بربودتــها.  وهكـذا 

 الزهمــرير لـون من

--- 
1
 يذكر ااد التفاسري آ نه: لومل يقل )سالمًا( لاكنت حترق بربودهتا. ـ املؤلف.  
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 .آ نواعها ومجيع النار دراات مجيع تضم اليت هجمن يف رضوري اذن فوجوده ،بربودهتا حترق النار الوان

اثلثهتا: مثلام الاميان اذلي هو )مادة معنوية( مينع مفعول انر هجمن، وينجي املؤمنني مهنا. وكام ان الاسالم درع 

اهما، لن هللا واق  وحصن حصني من النار، كذكل هناك )مادة مادية( تنع تأ ثري انر ادلنيا، ويه درع آ م

حتت س تار الاس باب وذكل مبقتىض امسه  - اليت يه دار احلمكة - س بحانه جيري اجراءاته يف هذه ادلنيا

)احلكمي(، ذلا مل حترق النار جسم س يدان ابراهمي عليه السالم مثلام مل حترق ثيابه ومالبسه ايضًا. فهذه ال ية ترمز 

 اىل:

 يكون لباسمك لباس التقوى وهو لباس ابراهمي، وليكون حصناً مانعاً ودرعًا اي مةل ابراهمي! اقتدوا اببراهمي! يك"

واقياً يف ادلنيا وال خرة جتاه عدومك الاكرب، النار. فلقد خبأ  س بحانه لمك مواداً يف الارض حتفظمك من رش النار، 

تشفوا هذه املواد املانعة من كام يقيمك لباس التقوى والاميان اذلي آ لبس متوه آ رواحمك، رش انر هجمن.. فهلموا واك 

 ."احلرارة واس تخرجوها من ابطن الارض والبسوها

وهكذا واد الانسان حصيةل حبوثه واكتشافاته مادة ل حترقها النار، بل تقاوهما فميكنه ان يصنع مهنا لباسًا 
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 وثيااًب.

ضادة للنار، واعمل كيف فقارن هذه ال ية الكرمية، وقس مدى مسوها وعلوها عىل اكتشا  الانسان للامدة امل

اهنا تدل عىل اةل قشيبة نسجت يف مصنع )حنيفاً مسلامً( ل تمتزق ول ختلق وتبق  حمتفظة جباملها وهباهئا اىل 

 الابد.

 (32)البقرة:ومثاًل: )وعمّل آ دَم الاسامَء لكها( 

 يه تعلمي الاسامء. - يف دعوى خالفته الكربى - تبني هذه ال ية ان املعجزة الكربى ل دم عليه السالم

مفثلام ترمز معجزات سارر الانبياء اىل خارقة برشية خاصة للك مهنم، فان معجزة ايب الانبياء وفاحت ديوان النبوة 

آ دم عليه السالم تشري اشارة قريبة من الرصااة اىل منهتي  الكامل البرشي، وذروة رقيه، واىل آ قىص آ هدافه، 

 شاري لهذه ال ية الكرمية:فك ن هللا س بحانه يقول ابملعىن الا

 اي بين آ دم!.. ان تفّوق آ بيمك آ دم  يف دعوى اخلالفة عىل املالركة اكن"
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 ادارتمك لتثبتوا لكها الاسامء تتعلموا آ ن فعليمك ومواهبه اس تعداداته ووارثو بنوه وآ نمت لكها، الاسامء علمُته مبا

 وخُسرت الكون، يف العالية املراتب امس  لبلوغ آ ماممك لطريقا ُمهّد فلقد العظم ، الامانة لتس من اخمللوقات آ مام

 من امس بلك واس متسكوا ..آ ماممك مفتوح فالطريق وتقدموا، انطلقوا فهيا الضخمة، اخمللوقة هذه الارض، لمك

 من فهبط واادة، مرة آ ابمك الش يطان آ غوى فلقد !وااذروا .وترتفعوا لتسموا به، واعتصموا احلس ىن، اساميئ

اىل الارض موقتًا. فاايمك ان تتبعوا الش يطان يف رقيمك وتقدممك، فيكون ذريعة ترديمك  - تكل املزنةل العالية - ةاجلن

لهية اىل ضالةل املادية الطبيعية.. ارفعوا رؤوسمك عاليًا، وانعموا النظر والفكر يف اساميئ  من مسوات احلمكة ال 

ىل تكل السموات، لتبلاوا حقائق علوممك وكاملمك، وتصلوا اىل احلس ىن، واجعلوا علوممك ورقيمك سلامً ومرايق ا

 منابعها الاصلية، تكل يه آ ساميئ احلس ىن.

 ."وانظروا مبنظار تكل الاسامء ببصرية قلوبمك اىل ربمك

 بيان نكتة هممة وايـضاح رس آ مه

ل العلمي والتقدم من الكام -من حيث اامعية ما آ ودع هللا فيه من اس تعدادات  - ان لك ما انهل الانسان

الفين، ووصوهل اىل خوراق الصناعات والاكتشافات، تعرّب عنه ال ية الكرمية بتعلمي الاسامء:  )وعمل آ دم 

 الاسامء لكها(. وهذا التعبري ينطوي عىل رمز  رفيع ودقيق، وهو:

قيقة تستند اىل امس حقيقة سامية عالية. وتكل احل  - آ اًي اكن - ان للك كامل، وللك عمل، وللك تقدم، وللك فن

اذلي هل ُحُجب خمتلفة، وجتليات متنوعة، ودوارر ظهور  - من الاسامء احلس ىن، وابستنادها اىل ذكل الامس
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ل فهو ظل انقص  - متباينة جيد ذكل الفن وذكل الكامل وتكل الصنعة، لٌك مهنا كامهَل، ويصبح حقيقًة فعاًل، وا 

 مبتور ابهت مشوش.

ر( من الاسامء  عمل - مثالً  - فالهندسة من العلوم، وحقيقهُتا وغاية منهتاها يه الوصول اىل امس )العدل واملقّدِ

 احلس ىن، وبلوغ مشاهدة التجليات احلكمية ذلكل الامس بلك عظمهتا وهيبهتا يف مرآ ة عمل )الهندسة(.

 من الاسامء احلس ىن عمل وهمارة وهمنة يف الوقت نفسه، مفنهتاه وحقيقته يستند ايضًا اىل امس - مثالً  - والطب

 وهو )الشايف(. فيصل الطب اىل كامهل ويصبح
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 ميثل اذلي الارض سطح عىل املبثوثة الادوية يف (الشايف) لمس الرحمية التجليات مبشاهدة فعالً  حقيقة

 .عظم  صيدلية

ـ هذ - والعلوم اليت تبحث يف حقيقة املوجودات ه العلوم اليت يه )حمكة اكلفزيايء والكميياء والنبات واحليوان .. 

الاش ياء( ميكن ان تكون حمكة حقيقية مبشاهدة التجليات الكربى لمس هللا )احلكمي( ال االهل يف الاش ياء، 

ويه جتليات تدبري، وتربية، ورعاية. وبرؤية هذه التجليات يف منافع الاش ياء ومصاحلها تصبح تكل احلمكة 

ما آ هنا تنقلب حمكة حقًا، آ ي ابستنادها اىل ذكل الامس ) لّ فا  احلكمي( واىل ذكل الظهري تصبح حمكة فعاًل، وا 

اىل خرافات وتصبح عبثاً ل طائل من وراهئا آ و تفتح سبياًل اىل الضالةل، كام هو احلال يف الفلسفة الطبيعية 

 املادية..

 فاليك الامثةل الثالثة كام مرت.. قس علهيا بقية العلوم والفنون والكاملت..

ب القرآ ن الكرمي هبذه ال ية الكرمية يد التشويق عىل ظهر البرشية مشرياً اىل امس  النقاط وآ بعد وهكذا يرض 

 احلدود واقىص املراتب اليت قرصت كثريًا عن الوصول الهيا يف تقدهما احلارض، وك نه يقول لها: هيا تقديم.

 الق هذا الباب.نكتفي هبذا اجلوهر النفيس من اخلزينة العظم  لهذه ال ية الكرمية، ون

ومثاًل: ان خامت ديوان النبوة، وس يد املرسلني، اذلي تعّد مجيع معجزات الرسل معجزة واادة لتصديق دعوى 

رسالته، واذلي هو خفر العاملني، وهو ال ية الواحضة املفصةل مجليع مراتب الاسامء احلس ىن لكها اليت علمها هللا 

ذلمك الرسول احلبيب محمد صىل هللا عليه وسمل اذلي رفع اصبعه عاليًا  س بحانه آ دم عليه السالم تعلاميً مجماًل..

جبالل هللا فشق القمر وخفض الاصبع املبارك نفسه جبامل هللا ففجر ماء اكلكوثر.. وآ مثالها من املعجزات 

نس:  الباهرات اليت تزيد عىل ال لف.. هذا الرسول الكرمي آ ظهر القرآ ن الكرمي معجزة كربى تتحدى اجلن والا

)قل لنئ اجمتعت الانس واجلن عىل آ ن يأ توا مبثل هذا القرآ ن ل يأ تون مبثهل ولو اكن بعضهم لبعض ظهريًا( 

فهذه ال ية الكرمية وآ مثالها من ال ايت جتلب انظار الانس واجلن اىل ابرم وجوه الاجعام يف هذه  (11)الارساء:

من جزاةل، واىل ما يف تعابريه من بالغة فائقة،  -احلَق واحلقيقةَ -املعجزة اخلادلة واسطعها، فتلفهتا اىل ما يف بيانه 
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 واىل ما يف معانيه من اامعية ومشول، واىل ما يف اساليبه املتنوعة من مسـو ورفعة وعــذوبة.. فتحّدى
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َْ  اوليائه، يف الشوق مثرياً  قاطبة، واجلن الانس يتحدى كذكل مال وما املعجز، القرآ ن  ادعن ساكن حمراكً

 هذه يضع س بحانه انه بل بنظريه، لالتيان شديد، وترغيب عظمي بشوق تقليده، اىل امجليع دافعاً  اعدائه،

 ليست ادلنيا هذه اىل الانسان جمئ من الوحيدة الااية لك ن رفيع موقع يف الاانم انظار آ مام الكربى املعجزة

 .مناه وغاية حياته، دس تور العظم  املعجزة تكل اختاذه سوى

لص مما تقدم: ان لك معجزة من معجزات الانبياء علهيم السالم تشري اىل خارقة من خوارق الصناعات خن

البرشية. آ ما معجزة س يدان آ دم عليه السالم فهيي تشري اىل فهرس خوارق العلوم والفنون والكاملت، وتشوق 

 الهيا مجيعًا مع اشارهتا اىل اسس الصنعة اشارة مجمةل خمترصة.

ة الكربى للرسول الاعظم صىل هللا عليه وسمل  ويه القرآ ن الكرمي ذو البيان املعجر، فل ن حقيقة آ ما املعجز 

تعلمي الاسامء تتجىل فيه بوضوح اتم، وبتفصيل آ مت، فانه يبني الاهدا  الصائبة للعلوم احلقة وللفنون احلقيقية، 

ا ويوهجه حنوها، مثريًا فيه رغبة شديدة ويُظهر بوضوح كاملت ادلنيا وال خرة وسعادهتام، فيسوق البرش الهي

آ هيا الانسان! املقصد الامس  من خلق هذا الكون هو قيامك آ نت  »فهيا، ح ى انه يبني بأ سلوب التشويق آ ن

بعبودية لكية جتاه تظاهر الربوبية، وان الااية القصوى من خلقك انت يه بلوغ تكل العبودية ابلعلوم 

 .«والكاملت

 نوعة رائعة معجزة مشريًا هبا اىل:فيعرب بتعابري مت 

ان البرشية يف آ واخر اايهما عىل الارض س تنساب اىل العلوم، وتنصب اىل الفنون، وستس متد لك قواها من 

 العلوم والفنون فيتسمل العمل ممام احلمك والقوة.

نه يرمز اىل ان البالغة وملا اكن القرآ ن الكرمي يسوق جزاةل البيان وبالغة الالكم مقدمًا ويكررهام كثريًا، فك  

س يلبسان امىه اللهام واروع صورهام يف آ خر الزمان،  - وهام من اسطع العلوم والفنون - واجلزاةل يف الالكم

ح ى يادو الناس يس تلهمون آ مىض سالهحم من جزاةل البيان وحسره، ويس تلمون آ رهب قوهتم من بالغة 

 ع الاخرين هبا، آ و عند تنفيذ آ راهئم وقراراهتم..الاداء، وذكل عند بيان آ فاكرمه ومعتقداهتم ل قنا

حنصل مما س بق: آ ن آ كةر ال ايت الكرمية امنا يه مفتاح خلزينة كامل فائق، ولكزن علمي عظمي. فان شئت ان 

 تبلغ ساموات القرآ ن الكرمي وجنوم الاايت فاجعل
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 الهيا، الوصول لسمل درااً  عرشين (السابقة العرشين اللكامت)
1

 العظمي، القرآ ن مشس سطوع مدى هبا دْ وشاه

 ينرش وكيف واخمللوقات، املوجودات، وحقائق الالوهية حقيقة عىل ابهراً  نوره القرآ ن ينرش كيف وتأ ملْ 
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 .املوجودات لك عىل الساطع الضياء

دم النتيجة: ما دامت ال ايت اليت ختص معجزات الانبياء علهيم السالم لها نوع من الاشارة اىل خوارق التق

العلمي والصناعي احلارض، ولها طرام من التعبري ك نه خيط آ بعد احلدود الهنائية لها.. وحيث آ نه اثبت قطعاً آ ن 

تباع الانبياء  للك آ ية دللت عىل معان  ش  ى بل هذا متفق عليه دلى العلامء.. وملا اكن هناك آ وامر مطلقة ل 

 علهيم السالم والاقتداء هبم، ذلا يصح القول:

مع دلةل ال ايت املذكورة سابقاً عىل معانهيا الرصحية هناك دللت مشّوقة ابسلوب الاشارة اىل آ مه العلوم انه 

 البرشية وصناعاهتا.

 جواابن همامن عن سؤالني هممني

آ ادهام:اذا قلت: ملا اكن القرآ ن الكرمي قد نزل ل ال الانسان، فمَِلَ ل يرّصح مبا هو املهم يف نظره من خوارق 

 دنية احلارضة؟ وامنا يكتفي برمز مس ترت، وامياء خفي، واشارة خفيفة، وتنبيه ضعيف حفسب؟امل

ن الوظيفة الاساس ية للقرآ ن الكرمي  فاجلواب:  ان خوارق املدنية البرشية ل تس تحق آ كةر من هذا القدر، اذ ا 

 يه تعلمي شؤون داررة الربوبية وكاملهتا ووظائف داررة العبودية وآ حوالها.

ّل.. فاهنا ذل ا فان حق تكل اخلوارق البرشية وحصهتا من تكل ادلاررتني جمرد رمز ضعيف واشارة خفية ليس ا 

ّل عىل حق ضئيل ادًا.  لو اّدعت حقوقها من داررة الربوبية، فعندها ل حتصل ا 

مفثاًل: اذا طالبت الطاررة البرشية 
1

 القرآ ن الكرمي قائةل:

--- 
1
ة وثالثًة وثالثني مكتوابً واادى وثالثني ملعة وثالثة عرش شعاعاً سمٌل ذو مائة وعرشين مرتبة بل ان ثالاثً وثالثني لكم  

 للصعود. ــ املؤلف.
2
لقد انساق القمل دون اراديت يف هذا املوضوع اجلاد اىل هذا احلوار اللطيف فرتكته وشأ نه، عىل آ مل آ لّ خيل لطافة   

 .الاسلوب  جبدية املوضوع. ــ املؤلف

#294 

 والقمر، والارض الس ّيارة الكواكب تكل الربوبية داررة طاررات فان ."آ ايتك بني وموقعاً  للالكم، حقاً  آ عطين"

 :الكرمي القرآ ن بلسان س تقول

 "انِك تس تطيعني آ ن تأ خذي ماكنِك هنا مبقدار جرمك ل آ كةر"

ها غواصات تكل ادلاررة؛ اليت يه واذا آ رادت الاواصة البرشية موقعاً لنفسها بني ال ايت الكرمية فستتصدى ل 

 الارض الساحبة يف حميط الهواء، والنجوم العامئة يف حبر ال ثري قائةل:
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 "ان ماكنك بيننا ضئيل ادًا ياكد ل يُرى!"  -

واذا ارادت الكهرابء ان تدخل حرم ال ايت مبصابيحها الالمعة آ مثال النجوم، فان مصابيح تكل ادلاررة اليت يه 

 ب والاجنم املزيّنة لواه السامء، سرتد علهيا قائةل:الشموس والشه

 "انك تس تطيعني آ ن تدخيل معنا يف مباحث القرآ ن وبيانه مبقدار ما تتلكني من ضوء!!"

حقوقها وارادت لها مقامًا بني ال ايت.. عندها  - بلسان صناعاهتا ادلقيقة - ولو طالبت اخلوارق احلضارية

 :س ترصخ ذاببة واادة بوهجها قائةل

 اسكتوا.. فليس لمك حق. ولو مبقدار آ اد جنايّح هذين! ولنئ اجمتع  لك ما فيمك من املصنوعات وال خرتاعات"

كتسااًب ابرادة الانسان اجلزئية - مع مجيع ال لت ادلقيقة دليمك، لن تكون آ جعب مبقدار ما يف   - اليت اكتشف ا 

 ان هذه ال ية الكرمية تهبتمك مجيعًا:جسمي الصاري ادًا من لطائف الاهجزة ودقائق الصنعة. و 

ن يسلهُْبم اذلابُب شيئًا ل يستنقنذوُه منه،  نَّ اذليَن تَدعون ِمن دوِن هللا لن خَيلُقوا ذاباًب ولو اجتَمعوا هل، وا  )ا 

 (93)احلج:ضُعَف الطالُب واملطلوُب( 

 مثل  هذا اجلواب: واذا ذهبت تكل اخلوارق اىل داررة العبودية وطلبت مهنا حقها فستتلق  مهنا

 ان عالقتمك معنا واهية وقليةل ادًا، فال ميكنمك ادلخول ا ىل داررتنا بسهوةل، ل ن مهنجنا هو:"
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 وجتهزي بتحضري ملكف وهو مجة، وظائف وهل قلياًل، فهيا يلبث ضيف الانسان وان ضيافة، دار ادلنيا ان

 .وال لزم ال مه هو ما يقّدم ان عليه جيب ذلكل ،القصري العمر هذا يف اخلادلة ال بدية حلياته حيتااه ما

لّ آ نه تبدو عليمك مالمح نسجت حبب هذه ادلنيا الفانية حتت آ س تار الافةل واللهو وك هنا  - عىل اعتبار ال غلبية - ا 

ة، دار للبقاء ومس تقر للخلود. ذلا فان حظمك من داررة العبودية املؤّسسة عىل هدى احلق والتفكر يف آ اثر ال خر 

 قليل ادًا.

واكنوا يقومون بأ عامهلم  - ومه قةل - من الصناع املهرة واخملرتعني امللهمني - آ و من ورارمك - ولكن.. ان اكن فيمك

ويبذلون هجدمه للمصلحة العامة وراحهتم لريق احلياة  - ويه عبادة مثينة - خملصني ل ال منافع عباد هللا

رشادات القرآ نية اكفية بال ريب ل ولئك اذلوات املرهفي الاحساس، الاجامتعية وكاملها، فان هذه الرموم والا

 ووافية لتقدير هماراهتم وتشويقهم اىل السعي والاجهتاد.

 السؤال الثاين:

واذا قلت:  مل تبق دلّي ال ن بعد هذا التحقيق ش هبة، فقد ثبت عندي بيقني وصّدقت؛ آ ن القرآ ن الكرمي فيه 

ية وال خروية لك حسب قميته وآ مهيته، فهناك رموم واشارات اىل خوارق املدنية مجيع ما يلزم السعادة ادلنيو 
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احلارضة بل اىل آ بعد مهنا من احلقائق ال خرى مع ما فيه من حقائق اليةل ولكن ِلَم مل يذكر القرآ ن الكرمي تكل 

 تسرتحي؟.اخلوراق برصااة اتمة يك جترب الكفرة العنيدين عىل التصديق والاميان وتطمنئ قلوبنا ف 

 اجلواب:

لهية جتربة واختبار من آ ال آ ن تتسابق الارواح العالية والارواح السافةل،  ان ادلين امتحان، وان التاكليف ال 

 ويمتزي بعضها عن بعض يف البة الس باق.

لهية يف دار  مفثلام خيترب املعدن ابلنار ليمتزي الاملاس من الفحم واذلهب من الرتاب؛ كذكل التاكليف ال 

متحان هذه. فهيي ابتالء وجتربة وَسوق للمسابقة ح ى تمتزي اجلواهر النفيسة ملعدن قابليات البرش الا

 واس تعداداته من املعادن اخلسيسة.

بصورة اختبار لالنسان ليمت تاكمهل يف ميدان املسابقة، فالبد  - يف دار الابتالء هذه - مفا دام القرآ ن قد نزل

 هذه ال موراىل  - اشارة حفسب - انه سيشري
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لّ  .جحته اقامة مبقدار ابابً  للعقل فاحتاً  للجميع، املس تقبل يف ستتوحض اليت الايبية ادلنيوية  القرآ ن ذكرها فلو وا 

لّ  ا هل ل) كتابة مثل بدهيية تصبح اذ التلكيف حمكة لختلْت  رصااة، الكرمي  واه عىل ابلنجوم واحضاً  (هللا ا 

عندئذ مرمغني عىل التصديق، مفا اكنت مثة مسابقة ول اختبار  - رادوا آ م مل يريدواآ   - الناس جيعل واذلي السامء،

ول تيزي حفينئذ  تتساوى الارواح السافةل اليت يه اكلفحم  مع اليت يه اكلملاس. 
2

 واخلالصة:

ضاري ان القرآ ن العظمي، حكمٌي يعطي للك شئ قدره من املقام، ويرى القرآ ن من مثرات الايب التقدَم احل

البرشي قبل آ لف وثالمثائة س نة املس ترتة يف ظلامت املس تقبل، آ فضل واوحض مما نراها حنن وسرناها.  فالقرآ ن 

 اذًا الكم َمن ينظر اىل لك ال ممنة مبا فهيا من ال مور وال ش ياء يف آ ن وااد..

 فتكل ملعة من ال جعام القرآ ين، تلمع يف واه معجزات ال نبياء.

.اللهمَّ فَـهِّمن  ا آ رساَر القرآ ِن َووِفّْقنا ِلخْدمِتِه يف لّكِ آ ن  وممان 

ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمي(. َّْمَتنا ِان ْبَحانََك َل ِعمْلَ لَنَا ِاّل ما عَل  )س ُ

ن نسينا آ و آ خطأ ان(  )ربنا ل تؤاخذان ا 

، عبِدك ونبيك ورسوكِل    النيب ال ّمياللّهم صّل وسمّل وابرك وكّرِم عىل س يدان ومولان محمد 

 وعىل آ هِل واحصابه وآ موااه وذرايته وعىل النبيني واملرسلني واملالركة املقربني والاولياء والصاحلني،

، بعدد ُسَور القرآ ن وآ ايته وحروفه ولكامته ومعانيه واشاراته ورمومه  آ فـضل صالة  وآ مىك سالم  وآ من  براكت 

 ودللته،
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 لهنا، اي خالقنا، بلك صالة مهنا برمحتك اي آ رمح الرامحني.واغفر لنا وارمحنا والطف بنا اي ا  

 وامحلد هلل رب العاملني

 آ مني

--- 
1
 فاكن آ ن ظهر ابو هجل اللعني مع ايب بكر الصديق ريض هللا عنه يف مس توًى وااد. ولضاع التلكيف. ــ املؤلف.  
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 والعرشون احلادية اللكمة

 عبارة عن مقامني

 املقام الاول

حميِ  بِْسم مْحِن  الرَّ  هللا الرَّ

نَّ الصالة اكنت عىل املؤمنني كتااًب موقواًت(  (263)النساء:  )ا 

قال يل اادمه يوماً وهو كبري س ناً وجسامً ورتبة: ان اداء الصالة حسٌن ومجيل، ولكن تكرارها لك يوم، ويف 

 مخسة اوقات كثري ادًا فكةرهتا هذه جتعلها ممةّل!..

 عىل هذا القول، اصايت اىل نفيس فاذا يه ايضاً تردد الالكم نفسه!!. فتأ ملت فهيا ملّيًا، وبعد مرور فرتة طويةل

واذا هبا قد آ خذت بطريق الكسل ادلرَس نفسه من الش يطان، فعلمُت عندئذ ان ذكل الرال ك نه قد نطَق 

نفيس اليت بني جنيّب بتكل اللكامت بلسان مجيع النفوس الاّمارة ابلسوء، آ و ُانطق هكذا.. فقلت: ما دامت 

 امارٌة ابلسوء فالبد آ ن ابدآ  هبا آ وًل ل ن من جعز عن اصالح نفسه فهو عن غريها اجعز.. خفاطبهتا:

مقابل ما تفوهِت به، وانِت منامسة يف اجلهل املركب، سادرة يف نوم  "مخسة تنبهيات"اي نفيس!.. امسعهيا مين 

 الافةل عىل فراش الكسل..

 التنبيه الاول:

نفيس الشقية!.. هل ان معرِك ابدي؟وهل عندك عهد قطعي ابلبقاء اىل الس نة املقبةل بل اىل الاد؟ فاذلي اي 

جعكِل تلنّي وتسأ مني من تكرار الصالة هو تومهِك الابدية واخللود، فتظهرين ادللل وك نك برتفك خمدّلة يف 

 هذه ادلنيا.
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 وعرشين اربعة من جزء رص  آ ن ريب فال فائدة، دون ءهبا مييض وانه قصري، معركِ  ان تفهمني كنت فان

 مدعاة يكون ل خادلة، سعيدة حلياة ووس يةل كل رمحة ويه لطيفة، مرحية ووظيفة مجيةل خدمة اداء يف منه

235



 .رفيع رائع وذلوق   خالص لشوق مثرية وس يةل بل والسأ م، امللل اىل

 التنبيه الثاين:

اخلزب، وترشبني املاء، وتتنفسني الهواء، آ ما يورث هذا التكرار ملاًل  اي نفيس الرشهة!.. انِك يوميًا اتلكني

ويجرًا؟.. الك.. دون شك.. لن تكرار احلااة ل جيلب امللل بل جيّدد الذلة، لهذا؛ فالصالة اليت جتلب الاذاء 

جتعكل تلنّي ول لقليب، وماء احلياة لرويح، ونس مي الهواء للّطيفة الرابنية الاكمنة يف جسمي، لبد اهنا ل 

 تسأ مني ابدًا.

نعم! ان القلب املتعرض ل حزان  وآ لم ل اّد لها، املفتون بأ مال وذلائذ ل هناية لها، ل ميكنه ان يكسب قوةً ول 

 غذاء اّل بطرِق ابب الرحمي الكرمي، القادر عىل لك شئ بلك ترضع وتوسل.

ةل رسيعًا يف هذه ادلنيا الفانية، ل ترشب ماء احلياة اّل وان الروح املتعلقة ابغلب املوجودات ال تية والراا

 ابلتواه ابلصالة اىل ينبوع رمحة املعبود البايق واحملبوب الرسمدي.

وان الرس الانساين الشاعر الرقيق اللطيف، وهو اللطيفة الرابنية النورانية، واخمللوق للخلود، واملش تاق هل 

ت اجلليةل.. لبد انه حمتاج آ شد احلااة اىل التنفس، يف ممحة وقساوة فطرًة واملرآ ة العاكسة لتجليات اذلا

وضاوط هذه الاحوال ادلنيوية الساحقة اخلانقة العابرة املظلمة، وليس هل ذكل اّل ابلس تنشاق من انفذة 

 الصالة.

 التنبيه الثالث:

يف ال ايم املاضية، ومن صعوابت  اي نفيس اجلزعة!.. انك تضطربني اليوم من تذكر عناء العبادات اليت مقت هبا

الصالة وممحة املصائب السابقة، م تتفكرين يف واجبات العبادات يف الاايم املقبةل وخدمات اداء الصلوات، 

 وآ لم املصائب، فتظهرين اجلزع، وقةل الصرب ونفاده. هل هذا آ مٌر يصدر ممَّن هل مسكة من عقل؟.
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ه اذلي الامحق القائد كلذ مثلُ  هذا الصرب عدم يف مثكِل  ان  ال مين اجلناح اىل ايشه من عظمية قوةً  واَّ

لتحَق  اذلي الوقت يف للعدو،  الباقية قوته ووّاه .ظهرياً  هل فاصبح صفّه، اىل العدو صفو   من اجلناح ذكل ا 

 ددفس ضعفه نقطة العدو فأ درك .اجلنود من آ ادٌ  هناك يكن مل اذلي الوقت يف للعدو، الايرس اجلناح اىل

 .اكمالً  تدمرياً  وايَشه هو فدّمره القلب اىل جهوَمه

نعم انك تش هبني هذا القائد الطائش، ل ن صعوابت الاايم املاضية وآ تعاهبا قد ولّت، فذهبت آ لُمها وظلت 

الاقدام. آ ما ذّلهتا وانقلبت مشقهتا ثوااًب، ذلا ل تودّل ملالً بل شوقاً اديداً وذوقاً نداّيً وسعياً ااداً دامئاً للميض و

هنا مل تأ ِت بعُد، فان رص  التفكري فهيا من ال ن نوعٌ من امحلاقة والبهل، اذ يش به ذكل، الباكء  الاايم املقبةل، فل 
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 والرصاخ من ال ن، ملا قد حيمتل ان يكون من العطش واجلوع يف املس تقبل!.

يف هذا اليوم ابذلات. قويل: مفا دام الامر هكذا، فان اكن كل شئ من العقل، ففكري من حيث العبادة 

سأ رص  ساعة منه يف واجب  همم ذليذ مجيل، ويف خدمة  سامية رفيعة ذات آ جر عظمي ولكفة ضئيةل.. وعندها 

 تشعرين آ ن فتورك املؤمل قد حتّول اىل مهة الوة، ونشاط ذليذ.

 فيا نفيس الفارغة من الصرب.. انك ملكفة بثالثة آ نواع من الصرب.

  الطاعة.ال ول: الصرب عىل

 الثاين: الصرب عن املعصية.

 الثالث: الصرب عند البالء.

عربًة ودلياًل، وقويل بلك مهة ورجوةل:  - يف هذا التنبيه - فان كنِت فطنة خفذي احلقيقة اجللية يف مثال القائد

ّميل هبا، اي صبور. م خذي عىل عاتقك الانواع الثالثة من الصرب. واستندي اىل قوة الصرب املودعة فيك وجت

 فاهنا تكفي للمشقات لكها، وللمصائب مجيعها ما مل تبعةرهيا خطأ  يف آ مور اانبية..

 التنبيه الرابع:

اي نفيس الطائشة!.. اي تُرى هل ان اداء هذه العبودية دون نتيجة وادوى؟! وهل ان آ جرهتا قليةل ضئيةل ح ى 

ن رغّبه ااٌد يف مال  آ و آ رهبه.جتعكل تسأ مني مهنا؟. مع ان آ ادان يعمل اىل املساء ويكّد   دون فتور ا 
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 غذاءٌ  ويه .ادلنيا وهو املوقت املضيف هذا يف هل وسكينةٌ  الفقري العاجز لقلبك قوٌت  يه اليت الصالة ان

 حترشين انك شك ل اليت حممكتك  يف وبراءةٌ  عهدٌ  ويه .القرب وهو اليه، صاررة انك لبد اذلي ملزنكل وضياء

 هل نتاجئها هذه فصالة ..عليه ساررة انك لبد اذلي املس تقمي الرصاط عىل وبُراقاً  نوراً  س تكون يتال ويه .الهيا

 ..الاجرة؟ مهيدة اهنا آ م وادوى؟ نتيجة بال يه

واذا َوعََدِك آ اٌد هبدية مقدارها مائة لرية، فسو  يس تخدمك مائة يوم وانت تسَعني وتعملني معمتدة عىل وعده 

 عنده الوعد خُفلف انه قد خيلف الوعد. فكيف مبن وعدك، وهو ل خيلف الوعد قطعًا؟ دون ملل وفتور، رمغ

 مرحية لطيفة ووظيفة واجباً  هل لتؤدي اخلادلة، السعادة يه عظمية وهدية اجلنة، يه ومثناً  اجرةً  وعدك !حمال

 رغبة دون هبا مقِت  آ و الضئيةل، واخلدمة الوظيفة تكل تؤدي مل ان آ نك يف تفكرين آ ل .اداً  قصرية فرتة ويف

 وتعذيباً  شديداً  تأ ديباً  اذن تس تحقني الا !وعده يف وتهتمينه هبديته، تس تخفني اذن فانك متقطع، بشلك   آ و

 هجمن، وهو الابدي السجن خو  واللطف اليرس غاية يف يه اليت الوظيفة تكل لتؤدي مهتك يثري الا .الاميً؟

 !الابدي؟ هجمن جسن من هذا واين ادلنيا، جسن من خوفاً  فتور ندو  وصعبة مرهقة ابعامل تقومني انك علامً 
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 التنبيه اخلامس:

اي نفيس املارمة ابدلنيا!.. هل ان فتورك يف العبادة وتقصريك يف الصالة انش ئان من كةرة مشاغكل ادلنيوية؟ 

 ام انك ل جتدين الفرصة لالبة مهوم العيش؟!

 تبذيل لك وقتك لها؟. تأ ميل!! انك ل تبلاني اصاَر عصفور من فيا جعباً هل آ نِت خملوقة لدلنيا حفسب، ح ى

حيث القدرة عىل تدارك لوامم احلياة ادلنيا رمغ انك آ رىق من مجيع احليواانت فطرًة. ِلَم ل تفهمني من هذا آ ن 

ياة خادلة وظيفتِك الاصلية ليس الاهنامك ابحلياة ادلنيا والاهامتم هبا اكحليواانت، وامنا السعُي وادلآ ُب حل 

اكلنسان احلقيقي. مع هذا فان اغلب ما تذكرينه من املشاغل ادلنيوية، يه مشاغل ما ل يعنيك من الامور، 

ويه اليت تتدخلني فهيا بفضول، فهتدرين وقتك المثني اداً فامي ل قمية هل ول رضورة ول فائدة منه.. كتعمّل عدد 

. وك نك تكس بني هبذا شيئًا من الَفكل والاحصاء!! فتََدعني ادلااج يف امرياك!! آ و نوع احللقات حول مال

 الرضوري وال مه وال لزم من الامور ك نك س تعّمرين آ ل  الس نني؟.
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 امور يه وامنا التافهة، الامور هذه مثل ليس والعبادة الصالة عن ويفرتين يرصفين اذلي ان :قلت فان

 :ملثلا هذا مين فامسعي اذن .العيش ملطالب رضورية

ان اكنت الاجرة اليومية لشخص  مائة قرش وقال هل آ ادمه تعال واحفر لعرش دقائق هذا املاكن فانك س تجد 

ن رفض ذكل بقوهل: ل.. ل آ معل.. ل ن اجريت  جحراً كرمياً اكلزمرد قميُته مائة لرية، مك يكون عذراً اتفهاً بل جنوانً ا 

 اليومية ستنقص!..

ة املفروضة، فان مجيع مثار سعيك ومعكل يف هذا البس تان ستنحرص يف نفقة  وكذكل ااكل، فان تركت الصال

دنيوية اتفهة دون ان جتىن فائدهتا وبركهتا. بيامن لو رصفت وقت راحتك بني فرتات العمل يف اداء الصالة، اليت 

قتك ادلنيوية يه وس يةلٌ لرااة الروح، ولتنفس القلب، يضا  عندئذ  اىل نفقتك الاخروية وماد آ خرتك مع نف 

 املباركة، ما جتدينه من منبع عظمي لكزَنين معنويني دامئني وهام:

الكزن ال ول: س تأ خذ 
2

لك ما هيأ ته بنيّة خالصة، من امهار ومثار ونبااتت يف  "تسبيحات"حظك ونصيبك من 

 بس تانك.

يكون حبمك  - ارايً آ و سارقاً سواء آ اكن حيواانً آ م انسااًن ش - الكزن الثاين: ان لك َمن يأ لك من حماصيل بس تانك

كل، فامي اذا نظرت اىل نفسك ك نك وكيٌل وموظف لتوميع مال هللا س بحانه وتعاىل عىل  "صدقة  اارية"

 خملوقاته. اي تترص  ابمس الرماق احلقيقي ومضن مرضاته.

ة الهائةل؟. وكيف وال ن تأ مل يف اذلي ترك الصالة، مك هو خارٌس خرسااًن عظاميً؟. ومك هو فاقد من تكل الةرو

انه سيبق  حمروماً ومفلساً من ذينك الكزنين ادلامئني الذلين ميدان الانسان بقوة معنوية للعمل ويشّوقانه للسعي 
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والنشاط؟.. ح ى اذا بلغ ارذل معره، فانه سو  ميّل ويضجر خماطباً نفسه: وما عيّل؟! ِلَم آ تعب نفيس؟ ل ال 

 ا غدًا!.. فيلقي نفسه يف احضان الكسل.َمن آ معل؟ فانين راال من هذه ادلني

بيامن الرال الاول يقول: سأ سع  سعياً حثيثاً يف العمل احلالل جبانب عباديت املزتايدة كامي آ رسل اىل قربي ضياءاً 

 آ كةر واّدخر ل خريت ذخرية آ ميد.

عهد آ نك س متلكينه،  واخلالصة: اعلمي ايهتا النفس!. ان الامس قد فاتِك. آ ما الاد فمل يأ ت بعد، وليس دليك

 لهذا فاحس يب معرك احلقيقي هو هذا اليوم. وآ قل

--- 
1
 املؤلف. - هذا املقام درس ل اد العاملني يف بس تان.  
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 املس تقبل لتضمين السجادة آ و املسجد وهو اُلخروي، الاّدخار صندوق يف منه ساعة تلقي ان القليل

 .اخلادل احلقيقي

فان مل تؤدي فيه الصالة فان عامل ذكل  - كل ولاريك - هو ابٌب ينفتح لعامل اديد واعلمي كذكل آ ن لك يوم اديد

 اليوم يرال اىل عامل الايب ُمظلامً شاكيًا حمزواًن، وسيشهد عليك..

وان للك  منا عامله اخلاص من ذكل العامل، وان نوعيته تتبع معلنا وقلبنا، َمثهُل يف ذكل مثُل املرآ ة، تظهر فهيا 

عاً للوهنا ونوعيهتا، فان اكنت مسوّدة فس تظهر الصورة مسوّدة.. وان اكنت صقيةل فس تظهر الصورة الصورة تب

ل فس تظهر مشوهة تضخم آ تفه شئ واصاره.. كذكل آ نت، فبقلبك وبعقكل وبعمكل ميكنك ان  واحضة، وا 

 يك.تاريي صوَر عاملِك، وابختيارك وطوع ارادتك ميكنك ان جتعيل ذكل العامل يشهد كل آ و عل 

وهكذا ان اّديت الصالة وتوهجت بصالتك اىل خالق ذكل العامل ذي اجلالل، فس يتنور ذكل العامل املتواه 

اليك ااًل، وك نك قد فتحت بنيّة الصالة مفتاح النور فاضاءه مصباح صالتك، وبّدد الظلامت فيه.. وعندها 

اها نظاماً حكاميً، وكتابة ذات معىن بقمل تتحول وتتبدل مجيع الاضطراابت والاحزان اليت حوكل يف ادلنيا فرت 

القدرة الرابنية، فينساب نوٌر من انوار )هللا نور السموات والارض( اىل قلبك، فيتنور عامل يومك ذاك، 

 وسيشهد بنورانيته كل عند هللا..

صفات النخةل فيا آ يخ! اذار ان تقول: آ ين صاليت من حقيقة تكل الصالة؟. اذ كام حتمل نواُة المتريف طياهتا 

فهيا حظٌ من ذكل  - من مه امثايل وامثاكل - الباسقة، الفرق فقط يف التفاصيل والاجامل. كذكل صالة العوام

النور ورٌس من ارسار تكل احلقيقة، كام يه يف صالة ويل من آ ولياء هللا الصاحلني ولو مل يتعلق بذكل شعوره. 

ب الكثرية اليت بني نواة المتر اىل النخةل. ورمغ آ ن الصالة فهيا آ ما تنورها فهيي بدراات متفاوتة، كتفاوت املرات

 مراتب اكةر فان مجيع تكل املراتب فهيا آ ساس من تكل احلقيقة النورانية.
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اللّهم صل وسمل عىل من قال :  )الصالة عامد ادلين(  
2

 وعىل آ هل وحصبه امجعني.

--- 
1
يف . واقول عزاه يف اجلامع الصاري للبهيقي عن ابن  معر.. واورده قال يف املقاصد: رواه البهيقي يف الشعب بس ند ضع   

الازايل يف الاحياء، ورواه ابو نعمي عن بالل بن حيىي قال: ااء رال اىل النيب صىل هللا عليه وسمل    يسأ هل عن الصالة 

 فقال: الصالة معود ادلين. وهو مرسل ورااهل ثقات. )ابختصار عن كشف اخلفاء(. املرتمج.

#303 

 الثاين املقام

 من اللكمة احلادية والعرشين

 ]يتضمن مخسة مرامه مخلسة جروح قلبية[

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 (61 - 69)املؤمنون: )وقل رِبّ اعوُذ بَك من مَهَزات الش ياطني_ وَاعوُذ بَك رِبّ َان حَيـرُضون( 

هنا آ ش به ابملصيبة؛ تبدآ  صارية  اهيا الاخ املبتىل بداء الوسوسة! ليت شعري هل تعمل مباذا تش به وسوس تك؟. ا 

م تكرب شيئاً فشيئاً عىل مدى اهامتمك هبا، وبقدر اهامكل اايها تزول وتفىن، فهيي تعظم اذا اس تعظمهَتا وتصار 

اذا اس تصارهَتا. واذا ما خفَت مهنا داس تك ودّوختك ابلعلل، وان مل خَتَْف هانَْت وَخنَسْت وتوارت. وان مل 

ا اس مترت واس تقرت، بيامن اذا عرفت حقيقهتا وَسرَبَت  غورها تالشت وامضحلت. مفا دام ال مر تعر  حقيقهت

شفاء  - بعون هللا - هكذا فسأ رشح كل مخسة وجوه، من وجوهها اليت حتدث كثريًا. عىس ان يكون بياهنا

ها. فلو هجلهتا آ قبلت لصدوران حنن لكينا. ذكل ل ن اجلهل جملبٌة للوساوس، بيامن العمل عىل نقيضه دافع لرش 

 ودنْت  واذا ما عرفهتا ولّت وادبرت.

 اجلرح ال ول: - الواه الاول

ان الش يطان يلق  اولً بش هبته يف القلب، م يراقب صداها يف الاعامق، فاذا انكرها القلب انقلب من الش هبة  

ئة والهواجس املنافية لل داب، اىل الش مت والسّب، فيصّور آ مام اخليال ما يش به الش مت من قبيح اخلواطر السي 

مما جيعل ذكل القلب املسكني ينئ حتت وطأ ة اليأ س ويرصخ: واحرساته!. وامصيبتاه!.. فيظن املوسوس ان 

قلبه آ م، وانه قد اقرت  السيئات حيال ربه الكرمي، ويشعر ابضطراب وانفعال وقلق، فينفلت من عقال 

 ار الافةل.السكينة والطمأ نينة، وحياول الاناامس يف اغو 

 آ ما ضامد هذا اجلرح فهو:

اهيا املبتىل املسكني! ل ختف ول تضطرب! ل ن ما مّر آ مام مرآ ة ذهنك ليس ش امتً ول س ّبًا، وامنا هو جمـرد 
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 صور  وخــيالت  تــر مــرورًا آ مــام مرآ ة ذهـنك وحيث ان
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 ليس التخيل ان :املنطقية البدهيية يف املعلوم من اذ ش امتً، ليس ايضاً  الش مت ختيل فان كفرًا، ليس الكفر ختيل

 حيث قلبك، ذات من صدرت قد تكن مل الالئقة غري اللكامت تكل فان هذا عن فضالً  .ُحمكٌ  الش مت بيامن حبمك

 يف هو امنا الوسوسة رضر فان ذلا .القلب من قريبة ش يطانية ملّة من آ تية ولعلها .ويتأ مل مهنا يتحرس قلبك آ ن

 ل اساس هل - ختيالً  يتومه املرء ل ن .ارضارها من حنن نتومهه ما هو القلب عىل رضره ان اي ،الرضر تومه

ك نه حقيقة، م ينسب اليه من اعامل الش يطان ما هو برئ منه، فيظن ان مهزات الش يطان يه من خواطر  -

 قلبه هو، ويتصور ارضارها فيقع فهيا. وهذا هو ما يريده الش يطان منه ابذلات.

 اه الثاين:الو 

عندما تنطلق املعاين من القلب تنفذ يف اخليال جمردًة من الصور، وتكتيس الاشاكل والصور هناك. واخليال 

هو اذلي ينسج دامئاً ول س باب معينة،  نوعاً من الصور، ويعرض ما هيمت به من الصور عىل الطريق، فأ ميا معىًن 

ما يُلبسه ذكل النس يج آ و يعلقه علي ه آ و يلطخه به، آ و يسرته به فا ن اكنت املعاين مزّنهة ونقية، يرد فاخليال ا 

كساء، وامنا جمرد مّس فقط، مفن هنا يلتبس عىل املوسوس آ مر  لباس ول ا  والصور والانسجة ملوثة دنيئة فال ا 

انءة اي ويلتاه! لقد تردى قليب يف املهاوي، وس تجعلين هذه ادل"الامتس فيظنه تلبساً وتلبيسًا، فيقول يف نفسه: 

 فيس تال الش يطان هذا الوتر احلساس منه اس تااللً فظيعًا. "واخلساسة النفس ية من املطرودين من رمحة هللا

 ومرمه هذا اجلرح العميق هو:

كام ل يؤثر يف صالتك ول يفسدها ما يف جوفك من جناسة، بل يكفي لها طهارة حس ية وبدنية، كذكل ل ترض 

 املزّنهة واملقدسة. مثال ذكل:جماورة الصور امللوثة ابملعاين 

قد تكون متدبراً يف آ ية من آ ايت هللا، واذا بأ مر همّيج من مرض  يفاجئك، آ و من تدافع ال خبثني، يلّح عىل 

خياكل بشدة، فالشك آ ن خياكل س ينساق اىل حيث ادلواء، آ و قضاء احلااة انجسًا ما يقتضيه من صور 

ن بني الصور اخليالية السافةل. دعها تر، فليس مثة رضر ول لوثة ول دنيئة. فمتر املعاين الواردة يف تدبرك م

 خطورة. امنا اخلطورة فقط يه يف تركزي الفكر فهيا، وتومه الرضر مهنا.
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 :الثالث الواه

هناك بعض عالقات خفية تسود بني الاش ياء، ورمبا تواد خيوط من الصةل ح ى بني ما ل نتوقعه من 

ما اهنا قامئة بذاهتا، اي اهنا حقيقية، آ و آ هنا من نتااات خياكل اذلي صنع هذه اخليوطالاش ياء، هذه اخلي  وط ا 

وهذا هو الرس يف توارد خيالت سيئة احياانً عند النظر يف ما خيص امورًا   - حسب ما ينشال به من معل -
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 "لتجاور يف الصور واخليالالتناقض اذلي يكون سببًا لالبتعاد يف اخلارج يكون مدعاة للقرب وا"مقدسة، اذ 

لّ اخليال. ويطلق عىل هذه  كام هو معلوم يف عمل البيان. آ ي ان ما جيمع بني صوريت الش يئني املتناقضني ليس ا 

 اخلواطر الناجتة هبذه الوس يةل: تداع  الافاكر. مثال ذكل:

ة، اذا بتداعي الافاكر بيامن انت تنايج ربك يف الصالة خبشوع وترضع وحضور قلب مس تقباًل الكعبة املعظم

هذا يسوقك اىل امور مشينة خمجةل ل تعنيك بشئ. فاذا كنت اي ايخ مبتىل بتداعي الافاكر، فاايك اايك ان 

تقلق آ و جتزع، بل عُد اىل االتك الفطرية ااملا تنتبه لها. ول تشال ابكل قائاًل: لقد قرّصت كثريًا.. م تبدآ  

ّر الكرام لئال تقوى تكل العالقات الواهية العابرة برتكزيك علهيا، اذ لكام ابلتحري عن السبب.. بل مر علهيا م

اظهرت ال ىس والاسف وماد اهامتمك هبا انقلب ذكل التخطر اىل عادة تتأ صل تدرجيياً ح ى تتحول اىل مرض 

يه يف  خيايل. ولكن ل.. ل ختش ابدًا، انه ليس مبرض قليب، ل ن هذه الهواجس النفس ية والتخطر اخليايل

اغلب احلالت تتكون رغامً عن ارادة الانسان ويه غالبًا ما تكون دلى مرهفي احلس وال مزاة احلادة. 

 والش يطان يتالال معيقًا مع هذه الوساوس.

 آ ما عالج هذا ادلاء فهو:

ا يه جمرد جماورة اعمل انه ل مسؤولية يف تداعي الافاكر، ل هنا ل ارادية غالبًا، اذ ل اختالط ول تاس فهيا، وامن

ول شئ بعد ذكل، ذلا فال ترسي طبيعة الافاكر بعضها ببعض. ومن م فال يرض بعضها بعضًا. اذ كام ان جماورة 

مالركة الالهام للش يطان حول القلب ل بأ س فهيا، وجماورة الابرار للفجار وقرابهتم ووجودمه يف مسكن وااد 

ّل اذا ل رضر فيه، كذكل اذا تداخلت خواطر سيئة  غري مقصودة بني آ فاكر طاهرة نزهية ل ترّض يف شـئ ا 

اكنــت مقصــودة، آ و آ ن تشــال هبـا نفـسك كثريًا، متوهامً رضرها بك. وقد يكون القلب احيـااًن مرهقًا 

 فينشــاــل الفــكر بــشئ ما
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 .وهناك هنا وينةرها ةاخلبيث الاخيةل ويقّدم الفرصة هذه الش يطان فينهتز ادوى، دون اتفق كيفام

 الواه الرابع:

هو نوع من الوسوسة الناش ئة من التشدد املفرط دلى التحري عن ال مكل الامت من الاعامل. فلكام ماد املرء 

امداد ال مر سوءاً وتعقيدًا، ح ى ليوشك آ ن يقع يف احلرام يف الوقت  - ابمس التقوى والورع -يف التشدد هذا 

حيث  "س نّة"بسبب من حتّريه عن  "واجباً " وال مكل يف الاعامل الصاحلة. وقد يرتك اذلي يبتاي الواه ال وىل

ح ى يطول  "ترى هل حّص معيل؟"يسأ ل نفسه دامئاً عن مدى حصة معهل وقبوهل، فرتاه يعيده ويكرره، قائاًل: 

 به ال مر فييأ س، ويس تال الش يطان وضعه هذا فريميه بسهامه وجيراه من الاعامق.

 رح دواءان اثنان:ولهذا اجل
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ان افعال امللكفني من حيث "ادلواء الاول: اعمل ان آ مثال هذه الوساوس ل تليق الّ ابملعزتةل اذلين يقولون: 

اجلزاء الاخروي حس نة آ و قبيحة يف ذات نفسها، م يأ يت الرشع فيقرر ان هذا حسن وهذا قبيح. اي ان 

آ ما الاوامر والنوايه  - حسب اجلزاء الاخروي - ش ياءاحلسن والقبح آ مران ذاتيان موجودان يف طبيعة الا

. وذلكل فان طبيعة هذا املذهب تؤدي ابلنسان اىل آ ن يس تفرس دامئاً عن اعامهل: "فهيي اتبعة ذلكل ول قرارها

.. اما احصاب احلق ومه آ هل الس نة "ترى هل مت معيل عىل الواه الامكل املُريض كام هو يف ذاته آ م ل؟"

فبال مر  "ان هللا س بحانه وتعاىل يأ مر بشئ فيكون حس نًا ويهني  عن شئ فيكون قبيحاً "قولون: وامجلاعة في

والهنيي يتحقق احلُسن والقبح. اي آ ن احلسن والقبح يتقرران من وهجة نظر امللّكف، ويتعلقان حبسب خواتميهام 

 يف ال خرة دون النظر الهيا يف ادلنيا، مثال ذكل:

ناك شئ ما خفي عليك يفسد صالتك آ و وضوءك، ومل تطلع عليه. فصالتك لو توضأ ت آ و صليت، واكن ه 

ووضوءك يف هذه احلاةل حصيحان وحس نان يف آ ن وااد. وعند املعزتةل: اهنام قبيحان وفاسدان حقيقًة ولكهنام 

 مقبولن منك جلهكل، اذ اجلهل عذر.
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 ملوافقته نظراً  عليه، غبار ل حصيحاً  معكل كوني وامجلاعة الس نة آ هل مبذهب فأ خذاً  املبتىل، ال خ اهيا وهكذا

 آ هو اليقني، عمل تعمل ل لنك ايضًا، به تارت ان اايك ولكن معكل، حصة يف توسوس ان واايك .الرشع ظاهر

 .ل؟ آ م هللا عند مقبول

عىل احلق. ادلواء الثاين: اعمل ان الاسالم دين هللا احلق، دين يرس ل حرج فيه، وان املذاهب ال ربعة لكها 

فان ادرك املرء تقصريه تالفاه ابلس تافار اذلي هو آ ثقل مزياانً من الارور الناشئ من اجعابه ابلعامل الصاحلة. 

ذلا فان يرى مثل هذا املوسوس نفسه مقرصاً يف معهل ويس تافر ربه خرٌي هل آ لف مرة من آ ن يارت اجعااًب بعمهل. 

خ يف واه الش يطان: ان هذا احلال حرٌج، وان الاطالع عىل مفا دام ال مر هكذا، فاطرح الوساوس وارص 

ادلين »و  «ل حرج يف ادلين»حقيقة الاحوال آ مٌر صعب ادًا، بل ينايف اليرُس يف ادلين، وخيالف قاعدة 

. ولبد آ ن معيل هذا يوافق مذهبًا من املذاهب الاسالمية احلقة، وهذا يكفيين. حيث يكون وس يةل «يرُس

بني يدي خالقي ومولي ساادًا مترضعًا آ طلب املافرة، واعرت  بتقصريي يف العمل، وهو  ل ن آ لقي بنفيس

 السميع ارجميب.

 الواه اخلامس:

 وهو الوساوس اليت تتقمص اشاكل الش هبات يف قضااي الاميان:

ات اليت فكثرياً ما يلتبس عىل املوسوس احملتار خلجات اخليال، فيظن اهنا من بنات عقهل، اي يتومه ان الش هب

تنتاب خياهل ك هنا مقبوةل دلى عقهل، اي آ هنا من ش هبات عقهل، فيظن ان اعتقاده قد مّسه اخللل.. وقد يظن 
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املوسوس احيااًن اخرى ان الش هبة اليت يتومهها امنا يه شك يرّض ابميانه.. وقد يظن اترة اخرى ان ما يتصوره  

لك تفكري يف قضااي الكفر كفرًا، اي آ نه حيسب ان  من رؤى الش هبات ك ن عقهل قد صّدقه.. ورمبا حيسب ان

لك حتر  وتحيص، ولك متابعة فكرية وحمامكة عقليه حمايدة ملعرفة اس باب الضالةل انه خال  الاميان. فأ مام 

. ومبا «وياله! لقد ضاع قليب وفسد اعتقادي واختل»هذه التلقينات الش يطانية املاكرة يرتعش ويرجتف، ويقول: 

طيع ان يصلح تكل الاحوال ابرادته اجلزئية ويه غري ارادية عىل ال غلب، يرتدى اىل هاوية اليأ س آ نه ل يس ت 

 القاتل.
#308 

 :فهو اجلرح هذا عالج آ ما

ان تومه الكفر ليس كفرًا كام ان ختيل الكفر ليس كفرًا وان تصور الضالةل ليس ضالةل مثلام آ ن التفكري يف 

يل والتومه والتصور والتفكر.. لك اولئك متباين ومتااير لكيًا عن الضالةل ليس ضالةل، ذكل ل ن التخ 

التصديق العقيل والاذعان القليب. اذ التخيل والتومه والتصور والتفكر امور حرة طليقة اىل اد  ما، ذلكل فهيي 

 التصديق ل حتفل ابجلزء الاختياري املنبثق من ارادة الانسان، ول ترخض كثريًا حتت التبعات ادلينية. بيامن

والاذعان ليسا كذكل، فهام خاضعان ملزيان، ول ن الًك من التخيل والتومه والتصور والتفكر ليس بتصديق 

ذعان فال يعّد ش هبًة ول ترددًا. لكن اذا تكررت هذه احلاةل وبلات ااةل من الاس تقرار يف  - دون مربر - وا 

يزنلق املوسوس، ابلزتامه الطر  اخملالف ابمس النفس فقد يمتخض عهنا لون من الش هبات احلقيقية، م قد 

احملاكامت العقلية احليادية آ و ابمس الانصا ، اىل ااةل يلزتم اخملالف دون اختيار منه، وعندها يتنصل من 

الالزتامات الواجبة عليه جتاه احلق، فهيكل؛ اذ تتقرر يف ذهنه ااةل اش به ما يكون ابملفّوض واخملّول من قبل 

 ف اي اخلصم آ و الش يطان.الطر  اخملال

 ولعل آ مه نوع من هذه الوسوسة اخلطرية هو:

آ ي آ نه يتومه بذهنه ويشك بعقهل ما يراه ممكنًا  "الاماكن اذلهين"و  "الاماكن اذلايت"ان املوسوس يلتبس عليه 

اليقني العلمي،  ان الاماكن اذلايت ل ينايف"تنص عىل:  "عمل املنطق"يف ذاته، علامً بأ ن هناكل قاعدة الكمية يف 

 ولتوضيح ذكل نسوق هذا املثال: "ومن م فال تعارض ول تضاد بينه وبني الرضورات اذلهنية وبدهيياهتا

من املمكن ان ياور البحر الاسود ال ن، فهذا شئ حممتل الوقوع ابلماكن اذلايت، اّل اننا حنمك يقينًا بوجود 

كل قطعًا. فهذا الاحامتل الاماكين والاماكن اذلايت ل يودلان البحر املذكور يف موقعه احلايل، ول نشك يف ذ

 ش هبة ول شاكً، بل ل خيالن بيقيننا آ بدًا.

ومثال آ خر: من املمكن الّ تايب الشمس اليوم، ومن املمكن الّ ترشق غدا، الّ آ ن هذا الاماكن والاحامتل 

ليه. وهكذا عىل غرار هذين املثالني فالوهام ل خيل بيقيننا بأ ي اال من الاحوال، ول يطرآ  اصار ش هبة ع 
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 اليت ترد من الاماكن اذلايت
#309 

 الامياين يقيننا يف خلالً  تودل ل الاميانية الايب حقائق من يه اليت ال خرة ورشوق ادلنيا احلياة غروب عىل

 ."ادلليل عن الناشئ غري لالحامتل عربة ل" :الفقه واصول ادلين اصول يف املشهورة فالقاعدة ولهذا .قطعاً 

 ."تُرى ما احلمكة من ابتالء املؤمنني هبذه الوساوس املزجعة للنفس املؤملة للقلب؟"واذا قلت: 

اجلواب: اننا اذا ما حّنينا الافراط والالبة اانباً فان الوسوسة تكون اافزة للتيقظ، وداعية للتحري، ووس يةل 

.. ول ال هذا لكه جعل العلمي احلكمي الوسوسة نوعًا من سوط للجدية، وطاردة لعدم املبالة، ودافعة للهتاون

تشويق واعطاه بيد الش يطان يك حيث به الانسان يف دار الامتحان وميدان الس باق اىل تكل احِلمَك. واذا ما 

 افرط يف ال ذى، فرران اىل العلمي احلكمي واده مس ترصخني: اعوذ ابهلل من الش يطان الرجمي.
#310 

% 

 والعرشون نيةالثا اللكمة

 ]هذه اللكمة عبارة عن مقامني[

 املقام الاول

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 (12)ابراهمي: )َويـرَْضُِب هللا اَلْمثَاَل لِلْنّاِس لََعلَهُْم يََتَذكَّرُوَن( 

 (12)احلرش:)َوتِكْلَ اَلْمثَاُل نـرَْضهُِبا لِلنَّاِس لََعلَهُْم يََتَفكَّروَن( 

يوم يف حوض كبري، فاش هيام ما ل طاقة هلام به ففقدا َوعهَيام. وما ان آ فاقا ح ى وَادا آ هنام اس تحم خشصان ذات 

قد جئ هبام اىل عامل  غري عالَمهام، اىل عامل جعيب، وجعيب فيه لك شئ. فهو من فرط انتظامه ادلقيق ك نه مملكة 

سق اراكنه حبمك قرص بديع. وبدآ ا ينظران منّسقة الاطرا ، ومن روعة جامهل مبثابة مدينة  عامرة، ومن شدة تنا

ا َارية واجعااًب مبا رآ اي آ ماهمام من عامل عظمي حقًا، اذ لو نُظر اىل اانب  منه لشوهدت  بلهفة  فامي حوهلام وقد امتل 

 مملكٌة منتظمة، واذا ما نُظر اليه من اانب آ خر لرتاءت مدينٌة اكمةل اجلوانب، بيامن اذا نُظر اليه من اانب آ خر

فاذا هو بقرص عظمي شاهق يضم عالاَمً هميبًا.. وطفقا يتجولن معاً يف آ رااء هذا العامل العجيب فوقع نظرهام عىل 

شاراهتم وتلوحياهتم آ هنم يؤدون آ عامًل عظمية  خملوقات يتلكمون بالكم معني ل يفقهانه، اّل آ هنام آ دراك من ا 

 ويهنضون بواجبات اليةل.

 قال آ ادهام لل خر:

شك ان لهذا العامل العجيب مدبّراً يدبّر شؤونَه، ولهذه اململكة البديعة مالاكً يرعاها، ولهذه املدينة الرائعة ل  -
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س يداً يتوىل آ مورها، ولهذا القرص املنيف صانعاً بديعاً قد آ بدعه، فأ رى لزاماً علينا آ ن نسع  ملعرفته، ِاذ يبـدو 

 آ نه هـو اذلي قــد آ تـ  بنا اىل
#311 

 الاريب؟ العامل هذا يف وحنن حواجئنا ويقيض ويُايثنا يُسعفنا غريهُ  ذا مفن نعرفه مل فلو .غريه آ اد وليس ،هاهنا

 .الكمنا؟ اىل يصاون مه ول لساهنم نفقه ل وحنن الضعفاء العاجزين هؤلء من نرجوه آ مل   بصيَص  ترى فهل

 بديع، قرص شلك وعىل رائعة مدينة هيئة وعىل منسقة مملكة صورة عىل العظمي العامل هذا جعل اذلي ان م

 ..حكمية معرّبة مبعجزات لكها نواحيه ورّصع ُحسن، وآ روع مينة بأ فضل ومّجهل ال ش ياء، خلوارق كزناً  وجعهل

اىل هاهنا، لشك آ ن هل شأ اًن يف هذا.  - ومبَن حولنا - بنا آ ت وقد والهيبة العظمة هذه لك هل صانعاً  آ ن آ قول

 آ ن نعرفه معرفة جيدة وآ ن نعمل منه ما يريد منا وماذا يطلب؟. فَوَجب قبل لك شئ

 قال هل صاحبه:

 دع عنك هذا الالكم. فاان ل آ صّدق آ ن واادًا اادًا يدير هذا العامل الاريب!  -

 فأ اابه:

رضٌر  ـ همالً اي صاحيب! هالّ آ عرتين مسَعك! فنحن لو آ مهلنا معرفته فال نكسب شيئاً قط، وِان اكن يف اهاملنا -

فرضره ادُّ بليغ. بيامن اذا سَعينا اىل معرفته فليس يف سعينا هذا مشقة ول نلق  من ورائه خسارة، بل منافع 

 اليةل وعظمية. فال يليق بنا اذن ان نبق  ُمعرِضني هكذا عن معرفته.

 ولكن صاحبه الاافل قال:

الفكر اىل مثل هذه ال مور، ويف  آ ان لست معك يف الكمك هذا. فأ ان آ اد راحيت ونشويت يف عدم رص   -

عدم معرفة ما تّدعيه عن هذا الصانع البديع. فال آ رى داعيًا ان آ هجد نفيس فامي ل يسعه عقيل. بل آ رى هذه 

 ال فعال مجيعها ليست اّل مصادفات وآ موراً متداخةل متشابكة جتري وتعمل بنفسها؟ مفا يل وهذه ال مور؟..

 فرّد عليه العاقل:

ن يلقي بنا عناُدك هذا وابل خرين اىل مصائب وبالاي. آ مل هُتَدم مدٌن عامرةٌ من جـراء سفاهة شقِيّ آ خىش آ    -

 وآ فعاِل فاسق؟

 ومرة اخرى ِانربى هل الاافل قائاًل:
#312 

ما آ ن تثبت يل اثبااًت قاطعًا ل يقبل الشك بأ ن لهذه اململكة الضخمة مالاكً واادًا   - لنحسم املوضوع هنائيًا فا 

 صانعًا واادًا اادًا، آ و تََدعين وشأ ين.و 

 آ اابه صديقه:
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ما دمَت اي صاحيب ترّص عىل عنادك اىل اد اجلنون والهذاين مما يسوقنا واململكة باكملها اىل ادلمار! فسأ ضع   -

املدينة،  بني يديك آ ثين عرش برهااًن آ ثبت هبا آ ن لهذا العامل الرائع روعَة القرص، ولهذه اململكة املنتظمة ِانتظام

صانعاً بديعًا وااداً ااداً هو اذلي يدبّر ال مور لكَّها. فال ترى من فطور  يف شئ، ول ترى من نقص  يف آ مر. 

فذكل الصانع اذلي ل نراه يبرُصان ويبرص لّك شئ، ويسمع الكم لك شئ، فلكُّ آ فعاهل معجزات وآ ايت وخوارق 

 م ِاّل مأ مورون وموظفون يف مملكته.وروائع. وما هذه اخمللوقات اليت ل نفهم آ لسنهت

 الربهان الاول

تعال معي اي صاحيب لنتأ مل ما حولنا من آ ش ياء وآ مور. آ ل ترى ان يداً خفية تعمل من وراء ال مور مجيعها؟ 

آ َو ل ترى ان ما ل قوة هل آ صالً ول يقوى عىل محل نفسه 
2

حيمل آ ل  ال رطال من امحلل الثقيل؟ آ َو ل تشاهد 

… ما ل ِادراك هل ول شعور يقوم بأ عامل  يف غاية احلمكة؟آ ن 
1

فهذه ال ش ياء اذن ل تعمل مس تقةل بنفسها، بل 

لبد ان موىل علاميً، وصانعاً قديراً يديرها من وراء احلجب. اذ لو اكنت مس تقةًل بذاهتا، وآ مُرها بيدها، للزم آ ن 

 فسطة ل معىن لها!يكون لكُّ شئ هنا صاحَب معجزة خارقة. وما هذه الا س 

 الربهان الثاين

تعال معي اي صاحيب لُنمِعن النظر يف هذه الاش ياء اليت تزيّن امليادين والسااات، ففي لك مينة مهنا آ مور 

ختربان عن ذكل املاكل وتدلنا عليه. ك هنا سكُّته وخمتُه. كام تدلنا طاـراء السـلـطـان وختـمـه عىل وجـوده، 

 علـ  مســكواكته عن عظمته وهيبته. فان شئت فانظر اىل هذا اجلسـم الصاري اداً وتنبـئنا سـكّته اليت 

--- 
 املؤلف. - اشارة اىل البذور والنوى اليت حتمل اجشارًا خضمة.  1
2
اليت تد آ يدهيا اللطيفة وتعانق الاجشار الاخرى، لضعفها عن محل عناقيدها الانية.ــ  - مثالً  - اشارة اىل س يقان العنب  

 ؤلف.امل

#313 

 وماًن، هل يعر  الانسان ياكد ل اذلي
1

 ومزركش ماهية ابلوان ملون نس يج من اطوالً  املوىل منه صنع قد

 تكل آ مثالنا من آ لٌ   لبس فلو املعسةل، واملعجنات احللوايت من آ ذلّ  هو ما منه وخُيرج ابهرة، بزخار 

 .نفدت ملا املأ كولت تكل من وآ لك املنسواات

ه يأ خذ بيده الايبية هذا احلديد والرتاب واملاء والفحم والنحاس والفضة واذلهب ويصنع مهنا مجيعًا م آ نظر، ان

قطعة حلم. 
1

 

فيا آ هيا الاافل.. هذه ال ش ياء والافعال امنا ختّص مبن ممام هذه اململكة بيده، وَمن ل يعُزب عنه شئ، ولك 

 شئ منقاد ل رادته.
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 الربهان الثالث

صنوعاته العجيبة املتحركة. تعال لننظر اىل م 
3

فقد ُصنع لّك مهنا ك نه نسخٌة مصارةٌ من هذا القرص العظمي، اذ 

يواد فيه ما يف القرص لكه. فهل ميكن ان يُدرج آ اٌد هذا القرص مصاّراً يف ماكنة  دقيقة غري صانعه البديع؟ آ و 

 هل ميكن آ ن ترى عبثًا آ و مصادفة يف عالَم  ُُضَّ داخل ماكنة صارية؟

آ ي آ ن لك ما تشاهده من ماكرن امنا يه مبثابة آ ية تدل عىل ذكل الصانع البديع، بل لك ماكنة دليٌل عليه، 

 واعالن يفصح عن عظمته، ويقول بلسان احلال:

 ."حنن من ِابداع َمن آ بدع هذا العالَم بسهوةل مطلقة كام آ واَدان بسهوةل مطلقة"

oالربهان الرابع 

ِرَك شيئاً اكةر ااثرة لالجعاب! انظر، فها قد تبّدلت ال مور يف هذه اململكة، وتارّيت مجيع آ هيا ال خ العنيد! تعال اُ 

 الاش ياء، وها حنن آ ولء نرى ابعيننا هذا التبدل والتاري، فال ثبات لشئ مما نراه بل اللك يتاريويتجدد.

مهنا قد اختذ صورَة اامك  مطلق  آ نظر اىل هذه ال جسام اجلامدة املشاَهدة اليت ل نرى فهيا شعورًا، ك ن الكً 

 وال خرون حمكومون حتت س يطرته، وك ن الًك مهنا

--- 
1
اشارة اىل البذور املتنوعة، فبذور البطيخ واخلوخ وغريها تنسج اوراقاً امجل من اجود مقاش، وتقدم لنا مثاراً طيبة يه   

 آ ذل من احللوى تأ يت هبا من خزينة الرمحة الالهية.ــ املؤلف.
2
 شارة اىل خلق جسم احليوان من العنارص، واىل اجياد الاكرن احلي من النطفة.ـــ املؤلف.ا  

3
اشارة اىل احليواانت والانسان، ل ن احليوان فهرٌس مصاّر لهذا العامل، واملاهية الانسانية مثال مصار للاكئنات، مفا   

 .من يشء يف العامل الّ ومنوذاه يف الانسان.ــ املؤلف

#314 

 .بقربنا اليت املاكنة هذه اىل انظر .لكها ال ش ياء عىل ريس يط
1

 لوامم من حتتااه ما بعيد من الهيا فهيرع تأ مر ك هنا

 هل، شعور ل اذلي اجلسم ذكل اىل وانظر ومعلها، لزينهتا
2

ر ك نه  يف وآ كربه جسم   آ خَضم منه خفيّة ابشارة   يسِخّ

 .املثالني هذين عىل خرىال   ال مور وقس ..اشارته طوع وجيعهل اخلاصة شؤونه

دارة اململكة اىل ذكل املاكل اذلي ل نراه، فعليك اذن آ ن حتيل اىل لك مصنوع  ما للبديع  فان مل تفوَّض امر ا 

تقان وكاملت، ح ى لو اكن جحرًا آ و ترااًب آ و حيوااًن آ و ِانسااًن آ و آ ي خملوق من اخمللوقات.  من ا 

ًْ ااداً هو املاكل لهذه اململكة وهو اذلي يديرها،  مفا عليك اّل قبول فاذا ما استبعد عقكُل ان بديعًا وااد ًا

ماليني املاليني من الصانعني املبدعني، بل بعدد املوجودات! لك مهنا ِندُّ لل خر ومثيهل وبديهُل ومتدخل يف 
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ومن آ ي شئ  شؤونه! مع آ ن النظام املتقن البديع يقتيض عدم التدخل، فلو اكن هناك تدخل همام اكن طفيفاً 

اكن، ويف آ ي آ مر من امور هذه اململكة الهائةل، لظهر آ ثره واحضًا، اذ ختتلط ال مور وتتشابك ِان اكن هناك 

س يدان يف قرية آ و حمافظان يف مدينة آ و سلطاانن يف مملكة. فكيف حباكم  ل يعّدون ول حيصون يف مملكة 

 منسقة بديعة؟!

 الربهان اخلامس

! تعال لندقق يف نقوش هذا القرص العظمي، ولمنعن النظر يف تزيينات هذه املدينة العامرة، آ هيا الصديق املراتب

ن مل تكن هذه  ولنشاهد النظام البديع لهذه اململكة الواسعة، ولنتأ مل الصنعة املتقنة لهذا العامل. فها حنن نرى انه ا 

بداعه، وُاس ندت كتابهُتا ونقُشها اىل ال س باب اليت ل  النقوش كتابَة قمِل املاكل البديع اذلي ل اّد ملعجزاته وا 

شعوَر لها، واىل املصادفة العمياء، واىل الطبيعة الصامء، للزم اذن ان يكون يف لك من آ جحار هذه اململكة 

وعش هبا مّصوٌر معِجٌز واكتٌب بـديٌع يستـطيع آ ن يكتـب آ لـو  الكـتـب يف حـر  واحـد، وميكنه آ ن يُدِرج 

 ـال املتقـنةمـاليـني الامع

--- 
1
اشارة اىل النبااتت املمثرة ل هنا حتمل مئات املصانع واملعامل ادلقيقة يف اعضاهئا الرقيقة فتنسج الاوراق اللطيفة والامهار   

الزاهية وتُنضج الامثر اليانعة وتقّدهما الينا. ومهنا آ جشار الصنوبر الشاخمة اليت نصبت معاملها عىل الصخور الصامء يف 

 ال.ــ املؤلف.اجلب
2
اشارة اىل احلبوب والبذيرات وبيوض احلرشات، فتضع البعوضة مثالً بيوضها عىل آ وراق جشرة، فاذا الورقة تكون لها   

 .املؤلف - كرمح ال م واملهد اللطيف، وتتلئ باذاء ذليذ اكلعسل. فك ن تكل الشجرة غري املمثرة تمثر اكئنات حية.

#315 

 اللبنة هذه يف آ مامك اذلي النقش هذا آ ن ترى ل نك !!وااد نقش   يف البديعة
1

 القرص، مجيع نقوش يضم

 معجزةٌ  الرائعة النقوش هذه اجياد ان آ ي .آ عاملها خطط ويتضمن وانظمهتا، املدينة قوانني مجيع عىل وينطوي

لّ  ليست بديعة صنعة فلك نفسها، اململكة اكجياد عظميةٌ   البديع، صانعال ذكل آ وصا  عن تُفصح اعالن   لواةُ  ا 

 .عليه ادلاةل آ ختامه من واحضٌ  خمتٌ  هو مجيل نقش ولك

فكام انه ل ميكن حلر   اّل آ ن يدل عىل اكتبه، ول ميكن لنقش  اّل آ ن ينئب عن نقاشه، فكيف ميكن اذن اّل 

ه آ ظهَر يدل حرٌ  ُكتب فيه كتاب عظمي عىل اكتبه، ونقٌش نُقَشت آ لو  النقوش عىل نّقاشه؟ آ ل تكون دللتُ 

 وآ وحَض من دللته عىل نفسه؟

 الربهان السادس

تعال اي صديقي لنذهب اىل نزهة نتجول يف هذه الفالة الواسعة 
1

املفروشة امامنا.. ها هو ذا جبٌل آ مشُّ، تعال 
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لنصعد عليه ح ى نمتكن من مشاهدة مجيع ال طرا  بسهوةل، ولنحمل معنا نظارات مكرّبة تقرب لنا ما هو بعيد 

ظاران. فهذه اململكة فهيا من ال مور العجيبة واحلوادث الاريبة ما ل خيطر عىل ابل آ اد. آ نظر اىل تكل عن آ ن

ذ يتبدل مجيُعها دفعة واادة، بل ان ماليني  اجلبال والسهول املنبسطة واملدن العامرة، انه آ مر جعيب حقًا ا 

اسق، فك ن ماليني الاطوال من منسواات املاليني من ال فعال املتشابكة تتبدل تبدًل بلك نظام وبلك تن

ملونة رائعة تنسج امامنا يف آ ن وااد.. حقًا ان هذه التحولت جعيبة ادًا. فاين تكل ال ماهري اليت ابتسمت 

لنا واليت َاِنس نا هبا؟.. لقد غابت عنا، والّت حملها آ نواٌع خمالفة لها صورًة، مماثةل ماهية. وك ن هذه السهول 

اجلبال املنصوبة حصائف كتاب يُكتب يف لك مهنا كتٌب خمتلفة يف غاية التقان دون سهو آ و املنبسطة وهذه 

خطأ  م تُمسح تكل الكتب ويُكتب غرُيها.. فهل ترى اي صديقي ان تبّدل هذه ال حوال وحتّول هذه ال وضاع 

 ؟اذلي يمت بلك نظام ومزيان حيدث من تلقاء نفسه؟. آ ليس ذكل حماًل من آ شد احملالت

--- 
1
اشارة اىل الانسان اذلي هو مثرة اخللقة، واىل المثرة اليت حتمل فهرس جشرهتا وبرانجمها. مفا كتبه قمُل الُقدرة يف كتاب العامل   

 الكبري قد كتبه مجماًل يف ماهية الانسان، وما كتبه قمُل القََدر يف الشجرة قد َدَراه يف مثرهتا الصارية.ــ املؤلف.
2
ح الارض يف مومسي الربيع والصيف. حيث خُتلق مئات ال لو  من اخمللوقات خلقاً متداخالً متشاباكً، اشارة اىل سط  

وتُكتب عىل حصيفة ال رض دون خطأ  ول قصور، وتُبدل ابنتظام، فُتفرش الو  ضيافات الرمحن، م تُرفع وجُتدد. فك ن 

 ؤلف.لك جشرة خادم مطعم، ولك بس تان مطبٌخ لعداد املاكولت.ــ امل

#316 

ااةل ميكن فال  .حمال يف حمال فذكل قط، نفسها اىل والصنعة التقان غاية يف ويه آ مامنا اليت الاش ياء هذه ا 

 شئ، يعجزه ل البديع صانَعها آ ن تبنّي  اذ نفسها، عىل دللهتا من آ وحضَ  البديع صانعها عىل واحضة آ دةل يه بل

 ترى اكفة ال رااء يف آ يخ اي تأ مل م .وااد حر  ككتابة يهدل يسري آ مرٌ  كتاب آ لف فكتابةُ  شئ، يؤوده ول

 بلطفه وكرمه ِنَعمه شئ لك عىل وآ س بغ .به الالئق موضعه يف شئ لكّ  اتمة حبمكة   وضع قد الاعظم الصانع ان

 ما اليه ويرسل شئ لك رغبات يسعف شئ، لك آ مامَ  العممية وآ لئه نعمه آ بواب يفتح وكام .العممي وفضهل

 .يطمئنه

يف الوقت نفسه ينصب موائد فاخرة عامرة ابلسخاء والعطاء بل ينعم عىل خملوقات هذه اململكة اكفة من و

حيوان ونبات ِنَعامً ل اّد لها، بل يرسل اىل لك فرد ابمسه ورمسه نعمَته اليت تالمئه دون خطأ  آ و نس يان. فهل 

همام اكن ضئياًل؟ آ و فيه شيئاً من العبث  هناك حمال آ عظم من آ ن تظن ان يف هذه ال مور شيئاً من املصادفة

ر آ ن ل يدين هل لك  وعدم اجلدوى؟ آ و آ ن ااداً غري  الصانع البديع قد تدخل يف آ مور اململكة؟ آ و آ ن يُتصوَّ

 شئ يف ملكه؟.. فهل تقدر اي صديقي آ ن جتد مربرًا ل ناكر ما تراه؟..
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 الربهان السابع

هذا العامل العجيب، ولنشاهد آ وضاع اجزائه املتقابةل بعضها مع البعض  لنََدع اجلزئيات اي صاحيب، ولنتأ مل يف

ال خر.. ففي هذا العامل البديع من النظام الشامل والانتظام الاكمل ك ن لك شئ فاعل خمتار يح يرش  عىل 

وااد مهنا نظام اململكة لكها، ويتحرك منسجامً مع ذكل النظام العام. ح ى ترى ال ش ياء املتباعدة اداً يسع  ال

 حنو ال خر للتعاون والتأ مر.

آ نظر! ان قافةل هميبة تنطلق من الايب 
2

ُمقبةلً علينا. فهيي قافةل حتمل حصون ارماق الاحياء.. م آ نظر اىل ذكل 

املصباح الوضئ 
1

املعلق يف قبة اململكة فهيي تنري امجليع وتُنضج املأ كولت املعلقة خبيط دقيق 
3

واملعروضة آ مامه 

 . الا تلتفت معي اىل هذه احليواانت النحيفة الضعيفة العاجزة كيف يس يل اىل آ فواههابيد  غيبية

--- 
1
 املؤلف - ويه قافةل النبااتت احلامةل ل رماق ال حياء اكفة.  

2
 اشارة اىل الشمس.ــ املؤلف.  

3
مثار الذليذة.    املؤلف - اشارة اىل اغصان الشجرة ادلقيقة احلامةل لل 

#317 

 مضخات من يتدفق خالص لطيف غذاءٌ 
1

 !هبا آ فواهها تلصق ان وحس هبا رؤوسها، فوق متدلية

خنلص من هذا: انه ما من شئ يف هذا العامل الّ وك نه يتطلع اىل ال خر فيايثه، آ و يرى ال خر فيشد من امره 

ق احلياة.. ويعاونه.. فيمكل الوااد معل ال خر ويكون ظهريه وس نده، ويتواه امجليع جنبًا اىل جنب يف طري

ىل انه ما من شئ يف هذا القرص العجيب  وقس عىل ذكل فهذه الظواهر مجيعها تدلنا دلةل قاطعة وبيقني اامم ا 

الّ وهو مسخر ملالكه القدير ولصانعه البديع ويعمل ابمسه ويف سبيهل، بل لك شئ مبثابة جندي مطيع متأ هب 

وة مالكه وحوهل، فيتحرك بأ مره، وينتظم حبمكته، لتلقي ال وامر. فلك شئ يؤدي ما لكّف به من واجب بق

ويتعاون بكرمه وفضهل، ويايث ال خرين برمحته. فان كنَت تس تطيع اي آ يخ ابداء شئ من الاعرتاض والشك 

 آ مام هذا الربهان فهاته.

 الربهان الثامن

سن الظن بنفسها.. آ راك اي تعال اي صاحيب املتعاقل واي مثيل نفيس ال ّمارة ابلسوء اليت تعّد نفسها رش يدة وحتُ 

صاحيب ترغب عن معرفة صاحب هذا القرص البديع، مع آ ن لك شئ يدل عليه، ولك شئ يشري اليه، ولك 

شئ يشهد بوجوده. فكيف جترآ  عىل تكذيب هذه الشهادات لكها؟. اذن عليك آ ن تنكر وجود القرص نفسه، 

بل تنكر نفَسك وتعّدها معدومًة ل وجود لها.!..  بل عليك آ ن تعلن انه ل قرص ول مملكة ول شئ يف الوجود.

 آ و عليك ان تعود اىل ُرشدك وتصاي ايّل جيدًا، فها آ ان آ ضع بني يديك هذا املنظر:
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تأ مل يف هذه العنارص واملعادن 
1

اليت تعم هذه اململكة واليت تواد يف لك آ رااء هذا القرص. ومعلوم انه ما من 

تكل املواد. فَمن اكن مالاكً لتكل املواد والعنارص فهو اذن ماكل للك ما يُصنع  شئ ينتج يف هذه اململكة الّ من

 وينتج فهيا. اذ َمن اكن مالاكً للمزرعة فهو ماكل احملاصيل، وَمن اكن مالاكً للبحر فهو ماكل ملا فيه.

 م آ نظر اي صاحيب اىل هذه املنسواات والامقشة امللونة املزدانة ابل مهار. اهنا

--- 
1
 املؤلف - اشارة اىل ثدي الاهمات.  

2
اشارة اىل عنارص الهواء واملاء اليت تؤدي وظائف هممة ش  ى، وتد لك حمتاج ابذن هللا وتنترش يف لك ماكن بأ مرا فهتييء   

 لوامم احلياة ذلوي احلياة، ويه الاصل يف خيوط نقش املصنوعات الالهية.ــ املؤلف.

#318 

 الاشرتاك، تقبل ل الصنعة تكل ل ن وااد، آ نه لبد وغََزلها املادة تكل أ  هي فاذلي .واادة مادة من تُصنع

 آ جزاء من جزء لك يف موجودة املنسواات هذه اجناس ان :هذا اىل التفت م .هو ختّصه املتقنة فاملنسواات

 وااد وبمنط وااد آ ن يف وبتداخل معاً  تُنَسج اهنا ح ى النطاق واسع انتشاراً  انترشت وقد العجيب العامل هذا

 اتم انسجامٌ  هناك يكون آ ن مفحال والّ  .وااد بأ مر   يتحرك فامجليع وااد، فاعل   فعلُ  آ نه آ ي .ماكن لك يف

 لك فان ذلا الاحناء، مجيع يف واادة وهيأ ة واادة وبنوعية وااد وبمنط وااد آ ن ويف العمل يف واحض وتوافق

 لك ك ن بل رصااًة، عنه يعلن ك نه بل نراه، ل اذلي الفاعل ذكل عىل واحضة دلةل يدل الصنع متقن هو ما

 وطاراؤه وآ يته وخاته املعجز الصانع عالمة هو امنا ذليذ، مأ كول ولك بديعة، ماكنة ولك ابلزهور، مارم نس يج

 قام َمن" :يقول نقش ولك ."ُملُكه فيه آ ان اذلي مفوضعي مصنوعُه، اان كنُت  َمن" :احلال بلسان يقول منه فلك

 فالِقدر ويُنضجين يصنعين َمن" :تقول ذليذة لقمة ولك ."منسوُاه هو فيه آ ان اذلي فالَطول ونقيش بنسجي

 .مالكه وهو مصنوعه امثايل من العامل يف ما فلك بصنعي قام َمن" :تقول ماكنة ولك ."ُملُكه فيه آ طبخُ  اذلي

 آ مرار تكّل  يّدعي آ ن اراد َمن مبثـل وذكل ."ميلّكنا ان ميكـنه اذلي فهو لكه والقرص للمملكة مالاكً  اكن من اي

 والا حقيقيًا، مالاكً  يكون ح ى لكها ملصانعها مالاكً  يكون آ ن لبد علهيا ادلوةل شعار ووضع العسكرية الزبة

لّ  هل فليس  .الكمه عىل ويؤاخذ معهل عىل يعاقب بل الاكذب، الادعاء ا 

يف مجيع ارااهئا مفالُكها اذن وااٌد ميكل ما يف اململكة لكها، اخلالصة: كام ان عنارص هذه اململكة مواٌد منترشةٌ 

كذكل املصنوعات املنترشة يف آ رااء اململكة ل هنا متشاهبٌة تُظهِر عالمة واادة وانموسًا واادًا، جفميعها اذن 

 تدل عىل ذكل الوااد املهمين عىل لك شئ.

لتوحيد واحضة بيّنة، ذكل ل ن قسامً من ال ش ياء رمغ فيا صديقي! ان عالمة الوادة ظاهرة يف هذا العامل، وآ ية ا

انه وااد فهو موجود يف العامل لكه، وقسٌم آ خر رمغ تعدد اشاكهل فانه يُظهِر وادًة نوعيًة مع آ قرانه لتشاهبه 
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وانتشاره يف ال رااء، وحيث آ ن الوادة تدل عىل الوااد كام هو معلوم ذلا يلزم آ ن يكون صانع هذه الاش ياء 

لينـا هـدايــا مثـينـة منومالــ  م ا   كهـا واادًا آ ادًا. مد عىل هـذا فانـك ترى اهنا تُقدَّ
#319 

 وحبال خيوط منه فتتدىل الايب، س تار وراء
1

 .والاحسان ال لء من والزمرد املاس من امثن هو ما حتمل

الهدااي البديعة؟ قّدر  اذن فقّدر بنفسك مدى بالهة َمن ل يعر  اذلي يدير هذه الامور العجيبة ويقّدم هذه

ذ ا ن هجهل به يُرمغه عىل التفّوه مبا هو من قبيل الهذاين، فيقول مثاًل  - مدى تعاسة َمن ل يؤدي شكره علهيا! ا 

ــ: ان تكل الل لئ املرصعات تَصنُع نفسها بنفسها!. آ ي يُلزمه هجهُل ان مينح معىن السلطان للك حبل  من تكل 

يداً غيبية يه اليت تتد اىل تكل احلبال فتصنعها وتقدلها الهدااي. آ ي آ ن لك ما يف  احلبال! واحلال اننا نرى ان

حق املعرفة  - اي صاحيب - هذا القرص يدل عىل صانعه املبدع دلةل آ وحض من دللته عىل نفسه. فان مل تعرفه

 فس هتوي ِاذن يف درك آ حط من احليواانت، ل نك تضطر اىل اناكر مجيع هذه الاش ياء.

 ربهان التاسعال

آ هيا الصديق اذلي يطلق آ حاكمه جزافًا، انك ل تعر  ماكل هذا القرص ول تَرغب يف معرفته، فتستبعد ان 

ناكر احواهل لعجز عقكل عن آ ن يس توعب هذه املعجزات الباهرة والروائع  يكون هل ماكل وتنساق اىل ا 

وابت امجلة يف منطق العقل امنا هو يف عدم البديعة، مع ان الاستبعاد احلقيقي، واملشالكت العويصة والصع

معرفة املاكل واذلي يفيض بك اىل اناكر وجود هذه املواد املبذوةل كل، ابمثاهنا الزهيدة ووفرهتا العظمية. بيامن اذا 

عرفناه يكون قبول ما يف هذا القرص، وما يف هذا العامل سهاًل ومستساغًا ومعقوًل ادًا، ك نه شئ وااد، اذ 

نعرفه ولوله، لاكن لك شئ عندئذ  صعباً وعسرياً بل ل ترى شيئاً مما هو متوفر ومبذول امامك. فان شئت لو مل 

فانظر حفسب اىل علب الـُمربيات 
1

املتدلية من هذه اخليوط. فلو مل تكن من انتاج مطبخ تكل القدرة املعجزة، 

 ملا اكن ابس تطاعتك احلصول علهيا ولو ابمثان ابهظة.

يكون  - مثالً  - ستبعاد واملشالكت والصعوبة والهالك واحملال امنا هو يف عدم معرفته، ل ن اجياد مثرةنعم ان الا

 صعبًا ومشالًك اكلشــجرة نفـسها فامي اذا ربط لك

--- 
اع احلبل اشارة اىل الشجرة املمثرة، واخليوط الرفيعة اشارة اىل آ غصاهنا، آ ما الهدااي واملرصعات، فهيي اشارة اىل آ نو   1

 املؤلف. - ال مهار وآ رضاب الامثر.
2
معلبات املربيات، اشارة اىل البطيخ والشامم والرمان وغريها من معلبات القدرة الالهية، ولك ذكل هدااي الرمحة   

 املؤلف. - الالهية.
#320 
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 ومن وااد بقانون ةالمثر  اجياد اكن ما اذا مستساغاً  سهالً  ال مر يكون بيامن خمتلفة، وقوانني متعددة مبراكز مثرة

 من اكن فان ابلعتاد، اجليش جتهزي مكثل هذا يف َمثهُل  .واادة مثرة اكجياد الامثار آ ل  اجياد فيكون وااد مركز

 بقانون جندي لكُّ  هُجّز اذا بيامن .عقالً  ومستساغ سهلٌ  فال مر وااد، معمل ومن وااد وبقانون وااد مصدر

 حينئذ   اجلندي ذكل س يحتاج بل ادًا، ومشلك صعب مرفال   خيصه، معمل ومن خاص مصدر ومن خاص

 .اكمل ايش آ فراد بعدد كثرية وقوانني جتهزيات ومراكز عتاد مصانع اىل

فعىل غرار هذين املثالني، فان اجياد هذه الاش ياء يف هذا القرص العظمي واملدينة الرائعة، ويف هذه اململكة 

اد  آ اد فان ال مر سهل ومستساغ حيث يكون ما نراه من وفرة الراقية والعامل املهيب اذا ما ُاس ند اىل وا

الاش ياء وكةرهتا واحضًا، بيامن ان مل يس ند ال مر اليه يكون اجياد اي شئ  اكن عسرياً ادًا، بل ل ميكن اجياده 

 اصاًل ح ى لو اعطيت ادلنيا لكها مثنًا هل.

 الربهان العارش

 الانصا .. فها حنن هنا منذ مخسة عرش يومًا، آ هيا الصديق واي من يتقرب شيئاً فشيئاً اىل
2

فان مل نعر  انظمة 

هذه البالد وقوانيهنا ومل نعر  مليكها فالعقاب حيق علينا، اذ ل جمال لنا بعُد لالعتذار. فلقد آ هملوان طوال هذه 

ّْ اننا ل شك لس نا طلقاء سائبني، فنحن يف مملكة رائعة  بديعة فهيا من ادلقّة ال ايم، ومل يتعرضوا لنا بشئ. اّل

والرقة والعربة يف املصنوعات املتقنة ما يمن عن عظمة مليكها، فالبد آ ن جزاءه شديد ايضًا. وتس تطيع آ ن تفهم 

 عظمة املاكل وقدرته من هذا:

انه ينظّم هذا العامل الضخم بسهوةل تنظمي قرص منيف، ويدير آ مور هذا العامل العجيب بيرس ادارة بيت  صاري، 

هذه املدينة العامرة ابنتظام اكمل دون نقص وخيلهّيا من ساكهنا حبمكة اتمة مبثل سهوةل ملء حصن وافراغه.  وميل  

وينصب املوائد الفخمة املتنوعة 
1

ويعد الاطعمة الذليذة بكامل كرمه بيد غيبية ويفرشها من آ قىص العامل اىل آ قصاه 

 فطناً م يرفعها بسهوةل وضع ُسفرة الطعام ورفعها. فان كنت 

--- 
1
 املؤلف. - اشارة اىل سن التلكيف البالغ مخس عرشة س نة.  

2
اشارة اىل واه ال رض يف الربيع والصيف حيث خترج آ طعمة ذليذة متنوعة من مطبخ الرمحة الالهية وتُنَصب موائد   

 .املؤلف - النعم املتنوعة اخملتلفة وجتدد ابس مترار، فلك بس تان مطبخ، ولك جشرة خادم املطبخ.
#321 

 .هل ادود ل وخساء هل حـد ل كـرم عىل تنـطوي آ هنا لبد والهيبة العظمة هذه ان فس تفهم

م آ نظر كام ان هذه الاش ياء شاهدُة صدق  عىل عظمة املاكل القدير وعىل همينته، وعىل انه سلطان وااد 

ان وبقائه، ل ن ال ش ياء الزائةل آ اد، كذكل القوافل املتعاقبة والتحولت املرتادفة دليل عىل دوام ذكل السلط
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امنا تزول معها آ س باهُبا آ يضًا. فال ش ياء والاس باب تزولن معًا، بيامن اليت تعقهبا تأ يت اديدة ولها آ اثٌر كسابقهتا، 

بعد موال  - فهيي اذن ليست من فعل تكل ال س باب، بل ممن ل يطرآ  عليه الزوال! فكام ان بقاءَ اللمعان والتأ لّق

يف اليت تعقهبا من احلباب، يفهمنا ان هذا التأ لق ليس من احلباب الزائةل بل من مصدر  - ر اجلاريَحباب الهن

نور دامئ، كذكل تبدل ال فعال ابلرسعة املذهةل، وتلّون اليت تعقهبا وانصباغها بصفاهتا يدلنا عىل آ ن تكل ال فعال 

 اء مجيعًا نقوُشه ومراايه وصنعُته ليس اّل.امنا يه جتلياُت َمن هو دامئ ل يزول وقامٌئ ل حيول. والاش ي

 الربهان احلادي عرش

تعال آ هيا الصديق ل بني كل برهاانً ميكل من القوة ما للرباهني العرشة السابقة. دعنا نتأ هب لسفرة حبرية، سرنكب 

سفينة 
2

لَم ومااليق ارساره لنذهب اىل جزيرة بعيدة عنا. آ تعمل ملاذا نذهب الهيا؟. ان فهيا مفاتيح آ لاام هذا العا

ًْ ويتلقون مهنا الاوامر.. فها حنن نبدآ  ابلراةل..  وآ عاجيبه. آ ل ترى آ نظار امجليع حمدقة هبا، ينتظرون مهنا بالغًا

وها قد وصلنا الهيا ووطئت آ قداُمنا آ رَض اجلزيرة.. حنن ال ن امام حشد عظمي من الناس وقد آ جمتـع ارشا  

ـُهم هنا.. آ معن ال  نظر اي صديقي اىل رئيس الاجامتع املهيب.. هاّل نتقرب اليه قلياًل فنعرفه عن اململكة مجيع

كثب.. فها هو ذا متقدّل آ ومسًة راقية تزيد عىل ال لف 
1

ويتحدث بالكم ملؤه الطيب والثقة والاطمئنان. وحيث 

ايه.. انه يتحدث عن  اين كنت قد تعلمت شيئًا مما يقـول خالل مخسة عرش يومًا السابقة فسو  آ علّمك ا 

 سلطان هذه اململكة ذى املعجزات

--- 
1
نا احلضارةُ ادلنيّة    السفينة اشارة اىل التأ رخي، واجلزيرة اشارة اىل خري القرون وهو قرن السعادة النبوية. فاذا خلعنا ما آ لبَس َ

لتارخي والسرية الرشيفة من مالبَس عىل ساال هذا العرص املظمل، والقينا آ نفس نَا يف حبر الزمان، وركبنا سفينة ُكتب ا

ووصلنا اىل ساال جزيرة عرص السعادة والنور، وبلانا اجلزيرة العربية، وحظينا ابلرسول الكرمي صىل هللا عليه وسمل وهو 

يزاول هممة النبّوة املقدسة، عند ذكل نعمل ان ذكل النيب صىل هللا عليه وسمل امنا هو برهان ابهر للتوحيد ودليل ساطع 

 ّوَر سطح ال رض مجيعًا، وآ ضاء وهَجيي الزمان املايض واملس تقبل وحما ظلامت الكفر والضالةل.ــ املؤلف.عليه حبيث ن
2
 املؤلف. - اشارة اىل املعجزات اليت آ ظهرها الرسول الكرمي صىل هللا عليه وسمل  ويه اثبتة عند آ وىل العمل والتحقيق.  

#322 

 انه يف ش هبة يدع ل حبيث ابهرة ومعجزات جعيبة خوارق ظهريُ  انه آ نظر .اليمك آ رسهل اذلي هو انه :ويقول

 هل، صاغية آ ذانٌ  اخمللوقات جفميع والكمه، اديثه اىل جيداً  ِاصغِ  .العظمي السلطان دلن من خصيصاً  ُمرَسلٌ 

 آ وَ  .الزاهر حمياه لرؤية ويتلهفون الطيب الكمه سامع اىل يسعون امجليع حيث اليه، تصا  برّمهتا اململكة بل

 ل وامره تصا  وامجلادات اجلبال ح ى بل ايضًا، احليواانت بل حفسب؟ اليه يصاي واده الانسان ان تظن

 مواضع، من اليه اشار ما اىل وتذهب آ وامره اىل تنقاد كيف الاجشار اىل انظر .اليه وشوقها خشيهتا من وهتزت
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 املصباح ذكل اىل انظر .الزلل املاء ذكل من الناس فريتوي آ صابعه، بني من ح ى بل يريد، ايامن املاء يفّجر انه

اململكة سقف من املتديل
1
 جيداً  تعرفه فهيا ومبا اململكة هذه فك ن .منه اشارة مبجرد اثنني شقني اىل ينشق انه 

 انقياد هل ينقادون فرتامه .اجلليةل ل وامره امني ومبلّغ السلطان، دلن من مبهمة مرسل موظف انه يقيناً  وتعمل

 ليس لالكمه، ويذعنون ويصدقونه كرمي، رسول انه ويقول الّ  حوهل ممن عاقل راشد من مفا .املطيع اجلندي

 العظمي واملصباح اجلبال من اململكة يف ما يصّدقه بل حفسب هذا
2
 :وخبضوع احلال بلسان يقولون وامجليع .

 ...وصواب وعدل صدق به ينطق ما لك ان نعم ..نعم

ل ترى انه ميكن ان يكون هناك آ دىن احامتل لكذب  آ و خداع يف الكم هذا الكرمي؟ فيا اهيا الصديق الاافل! ه

ااش هلل آ ن يكون من ذكل شئ من الكمه ابدًا. وهو اذلي اكرمه السلطان بأ لف  من الانواط والشارات، 

آ وصا   ويه عالمات تصديقه هل، ومجيُع ارشا  اململكة يصّدقونه، والكُمه لكه ثقة واطمئنان، فهو يبحث يف

السلطان املعِجز وعن آ وامره البلياة. فان كنت جتد يف نفسك شيئاً من احامتل الكذب، فيلزم عليك آ ن تكّذب 

لك امجلاعات املصّدقة به، بل تنكر وجود القرص واملصابيح وتنكر وجود لك شئ وتكّذب حقيقهتم، والّ فهات 

 ما عندك ان اكن دليك شئ، فادللئل تتحدى.

--- 
 كتبه ما غري شيئاً  حياته يف يكتب مل اذلي ال يم ذكل ة اىل القمر، ومعجزة شق القمر. فقد قال مولان اايم: اناشار    2

 املؤلف. - ."...شقني القمر به فشق السامء حصيفة عىل آ لف حر  ابصبعه
2
 هذه املعجزة اشارة اىل الشمس اليت رجعت عن املايب بعودة الارض من املرشق ، فشوهدت من اديد، وبناء عىل  

اّدى الامام عيل رىض هللا عنه صالة العرص اليت اكدت ان تفوته، وذكل بسبب نوم الرسول صىل هللا عليه وسمل  عىل 

 خفذه. املؤلف.

#323 

 عرش الثاين الربهان

 آ هيا ال خ لعكل اسرتشدت مبا قلنا شيئًا فشيئًا. فسأ بني كل ال ن برهااًن آ عظم من مجيع الرباهني السابقة.

انظر اىل هذه ال وامر السلطانية النامةل من ال فق ال عىل، امجليع يوقروهنا وينظرون الهيا اباالل واجعاب، وقد 

وقف ذكل الشخص الكرمي ارجملل ابلومسة جبانب تكل ال وامر النورانية 
2

ويفرّس للحشود ارجممتعة معاين تكل 

ذ يبحث يف ال وامر. انظر  اىل اسلوب ال وامر انه يشع ويسطع ح ى  يسوق امجليع اىل الاجعاب والتعظمي. ا 

مسائل ااّدة هتّم امجليع حبيث ل يدع ااداً الّ ويصاي اليه. انه يفّصل تفصياًل اكماًل شؤون السلطان وافعاهل 

وآ وامره وآ وصافه. فكام ان عىل تكل ال وامر السلطانية طاراء السلطان نفسه فعىل لك سطر من سطورها 

اذا آ معنت النظر فعىل لك مجةل بل لك حر  فهيا خاته اخلاص فضاًل عن معانهيا ومرامهيا  ايضًا شارته بل
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 وآ وامرها ونواههيا.

 اخلالصة: ان تكل ال وامر السلطانية تدل عىل ذكل السلطان العظمي كدلةل الضوء عىل الهنار.

* * * 

فاّن ما ذكرانه كل وبسطناه من براهني  فيا آ هيا الصديق: آ ظنك قد عُدت اىل صوابك وآ فَْقت من نوم الافةل،

. فان بدا كل شٌئ فاذكره.  لاك   ووا  

 مفا اكن من ذكل املعاند اّل آ ن قال:

ّل:  امحلد ّلّل، لقد آ منت وصدقت، بل آ منت امياانً واحضاً آ بلج اكلشمس واكلهنار، ورضيت ابن لهذه »ل آ قول ا 

االل، ولهذا القرص صانعًا ذا جامل. ليـرَض هللا عنك اي صديقي  اململكة راّبً ذا كامل، ولهذا العالَم موىل ذا

د اجلنون والبالهة، ول آ كمتك اي آ خـي،  امحلـمي فقد آ نقذتين من آ سار العناد والتعصب املمقوت اذلي بلغ يب اَّ

 فان ما سقـَته من براهـني، لكُّ واحـد مهنا كـان بـرهـانـًا اكفياً 

--- 
1
 املؤلف. - رمي والعالمة املوضوعة عليه اشارة اىل اجعامه.اشارة اىل القرآ ن الك  

#324 

 آ سطع ونوافذ آ رحب آ فاقاً  فتح قد مهنا برهان لك ل ن اليك آ صاي كنت انين الّ  النتيجة، هذه اىل ليوصلين

 .«اخلالصة حمبته واىل هللا معرفة اىل

 ميان ابّلّل.وهكذا تت احلاكية اليت اكنت تشري اىل احلقيقة العظم  للتوحيد والا

مقابل ما ااء من اثىن عرش برهااًن  - وس نبني يف املقام الثاين بفضل الرمحن وفيض القرآ ن الكرمي ونور الاميان

ثنيت عرشة ملعة من ملعات مشس التوحيد احلقيقي بعد ان منهّد لها مبقدمة.  يف احلاكية المتثيلية ا 

 نسأ ل هللا التوفيق والهداية.
#325 

 الثاين املقام

 من اللكمة الثانية والعرشين

 بسم هللا الرمحن الرحمي

ّ يْشء  َوكيٌل _هُل َمقاليُد الَسمواِت  والارض(   (03ــ 01)الزمر: )هللا َخاِلُق لُكِ يَشء  َوُهَو عىَل لُكِ

بحان اذلى بيدِه َملَُكوُت لِكّ يْشء  وِاليه تُرجُعوَن(   (13)يس:)فَس ُ

ّل ِبَقَدر  َمْعلُوم ( )َوِاْن ِمْن يْشء  اّل عنَدان خَ  هُلُ ا   (12)احلجر: َزائُِنُه وَما نزَُنِّ
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َتقمي(  اط  ُمس ْ  (20)هود:)َما ِمْن َدابَة  اّل ُهَو آ ِخٌذ بنَاِصَيهِتا ِاّن َرىّب عىل رِصَ

 املقدمة
تنا ان لك موجود . واثب "الاميان ابهلل"قطَب اراكن الاميان وهو  "قطرة من حبر التوحيد"لقد بيّنا اجاملً يف رساةل 

من املوجودات يدل علـ  وجوب وجود هللا س بحانه ويشهد عىل وادانيته خبمسة ومخسني لسااًن. وذكران 

آ ربعة براهني لكّية عىل وجوب وجوده س بحانه  "نقطة من نور معرفة هللا ال االهل"كذكل يف رساةل 

لرباهني القاطعة اليت تبنّي وجوَب وجوده ووادانيته، لك برهان مهنا بقوة آ لف برهان. كام ذكران مئات من ا

س بحانه ووادانيته فامي يقرب من اثنيت عرشة رساةل ابللاة العربية، ذلا نكتفي مبا س بق ول ندخل يف تفاصيل 

 "الاميان ابّلّل "ملعة من مشس  "اثنيت عرشة"ل ظهار  "اللكمة الثانية والعرشين"دقيقة، اّل آ ننا نسع  يف هذه 

 ا اجامًل يف رسائل النور.تكل اليت ذكرهتُ 

 اللمعة الاوىل

 التوحيد توحيدان، لنوحض ذكل مبثال:

اذا وردت اىل سوق  او اىل مدينة بضائع خمتلفة وآ موال متنوعة لشخص عظمي، فهذه ال موال تُعر  ُملكيهتا 

 بشلكني اثنني:
#326 

 مبقدور ليس الطائةل ال موال ذهه مثل ان " : وهو (الناس من العامة دلى آ ي) عايم ا جاميل شلك :الاول

 ِْ  الكثريون فيّدعي اغتصاب، حيدث آ ن ميكن هذه العايم الشخص نظرة مضن ولكن "ميتلكها ان غريه آ اد 

 .ِقَطعها امتالك

الثاين: آ ن تُقرآ  الكتابة املوجودة عىل لك رممة من رمم البضاعة، وتُعر  الطاراُء املوجودة عىل لك َطول، ويُعمل 

 ود عىل لك َمْعمَل. آ ي لّك شئ يف هذه احلاةل يدل مضنًا عىل ذكل املاكل.اخلمُت املوج

 فكام ان البضاعة يُعر  مالُكها بشلكني، كذكل التوحيد فانه عىل نوعني:

 ."آ ّن هللا وااد ل رشيك هل ول مثيل، وهذا الكون لكّه ملكه"الاول: التوحيد الظاهري العايم: وهو 

هو الاميان بيقني آ قرب ما يكون اىل الشهود، بوادانيته س بحانه، وبصدور لّك شئ الثاين: التوحيد احلقيقي: و 

ميااًن هَيب لصاحبه  من يد قدرته، وبأ نه ل رشيَك هل يف آ لوهيته، ول معنَي هل يف ربوبيته، ول ندَّ هل يف ُملكه، ا 

، عىل لك شئ. فينفتح ش باٌك انفٌذ الاطمئنان ادلامئ وسكينة القلب، لرؤيته آ ية قدرته وخمتَ ربوبيته ونقَش قلمه

 من لك شئ اىل نوره س بحانه.

 شعاعات  تبنّي ذكل التوحيد احلقيقي اخلالص السايم. "اللكمة"وس نذكر يف هذه 
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 تنبيه مضن اللمعة الاوىل:

 اهيا الاافل الاارق يف عبادة ال س باب!

لهية، ل ن ال عمل آ ن الاس باب ليست اّل س تارر امام ترص  القدرة ال  عزة والعظمة تقتضيان احلجاب، اما ا 

 الفاعل احلقيقي فهو القدرة الصمدانية، ل ن التوحيد واجلالل يتطلبان هذا، ويقتضيان الاس تقالل.

وآ عمل آ ن مأ موري السلطان ال ميل وموظفيه ليسوا مه املنفّذين احلقيقيني ل مور سلطنة الربوبية، بل مه دالّون 

ون الهيا، ومشاهدوها املعَجبون، مفا ُوادوا الّ ل ظهار عّزة القدرة الرابنية عىل تكل العظمة والسلطان، وادلاع

وهيبهتا وعظمهتا، وذكل لئال تظهر مبارشُة يد القدرة يف امور جزئية خسيسة ل يدرك نظر اكةر الاافلني 

 ُحس هَنا ول يعـر  حمكــهتــا فيشــتيك باــري حــق ويعتــرض باــيــر عــلــم. ومه
#327 

 .وااجته جعزه نتيجة الّ  سلطنته يف يرُشكهم ومل يعّيهنم مل اذلي البرشي السلطان مكوظفي ليسوا

 - فالس باب اذن امنا ُوضَعت لتبق  عزُة القدرة مصونًة من هجة نظر العقل الظاهري؛ اذ ان للك شئ هجتني

مرآ ة اذلي يكون موضع ال لوان واحلالت الشبهية ابلواه املطيل امللّون لل "املكُل"ااداهام هجة  - كوهجيي املرآ ة

هناك  - آ ي هجة املكُل - الشبهية ابلواه الصقيل للمرآ ة. ففي الواه الظاهر "امللكوت"اخملتلفة، والاخرى هجة 

االت منافية ظاهرًا لعزة القدرة الصمدانية وكامِلها، فُوضَعت ال س باُب يك تكون مرجعًا لتكل احلالت 

امللكوت واحلقيقة فلكُّ شئ  فهيا شفاٌ  ومجيٌل ومالمئٌ ملبارشِة يِد القدرة لها بذاهتا، وليس  ووسائَل لها. آ ما هجةُ 

 منافيًا لعّزهتا، ذلا فالس باب ظاهرية حبتة، وليس لها التأ ثري احلقيقي يف امللكوتية او يف حقيقة ال مر.

 وهناك حمكة اخرى لل س باب الظاهرية ويه:

والاعرتاضات الباطةل اىل العادل املطلق اّل وعال. آ ي ُوضعت ال س باُب لتكوَن عدم توجيه الشاكوي اجلاررة 

 هدفًا لتكل الاعرتاضات وتكل الشاكوي، ل ن التقصرَي صادٌر مهنا انشئ من افتقار قابليهتا.

 ولقد روي لبيان هذا الرس مثاٌل لطيف وحماورة معنوية يه:

 ان عزرائيل عليه السالم قال لرب العزة:

 ."ادك سو  يش تكون مين ويسخطون عيّل عند آ دايئ لوظيفة قبض ال رواحان عب"

 فقال هللا س بحانه وتعاىل هل بلسان احلمكة:

 ."ساضع بينَك وبني عبادي س تارَر املصائب وال مراض لتتواه شاكوامه اىل تكل ال س باب"

َال، وكام آ ن امجلال املوجود يف وهكذا، تأ مل! كام آ ن ال مراَض س تارُر يرجع الهيا ما يُتومّه من مساوئ يف ال  

يعود اىل وظيفة عزرائيل عليه السالم، فان عزرائيل عليه السالم هو ال خر  - وهو احلقيقة  - قبض ال رواح

259



لهية، اذ آ صبح مرِجعاً حلالت تبدو ظاهراً اهنا غري ذات  س تار، فهو س تار ل داء تكل الوظيفة وجحاب للقدرة ال 

 درة الرابنية.رمحة ول تليق بكامل الق
#328 

 يرّدان واجلالل التوحيد ان الّ  العقل، نظر امام الظاهرية ال س باب وضع تس تدعيان والعظمة العّزة ان نعم،

 .احلقيقي التأ ثري عن الاس باب آ يدي

 اللمعة الثانية

سامء تأ مل يف بس تان هذه الاكئنات، وانظر اىل جنان هذه الارض، وآ نعم النظر يف الواه امجليل لهذه ال 

لئة ابلنجوم. تََر آ ن للصانع اجلليل ال االهل خامتً خاصًا مبن هو صانع لك شئ عىل لك مصنوع من  املتل 

مصنوعاته، وعالمة خاصة مبن هو خالُق لك شئ عىل لك خملوق من خملوقاته، وآ ية ل تقدلَّ خاصة بسلطان 

 ل والهنار وصفحات الصيف والربيع.ال مل وال بد عىل لك منشور  من كتاابت قمل قدرته عىل حصائف اللي

س نذكر من تكل الاختام والعالمات بضعاً مهنا منوذااً ليس اّل، انظر مما ل حيىص من عالماته اىل هذه العالمة 

 :"احلياة"اليت وضعها عىل 

لق . مفن ماء النطفة بل من ماء الرشب، خي"انه خيلق من شئ وااد لكَّ شئ، وخيلق من لّكِ شئ شيئاً وااداً "

 ما ل يعد من آ هجزة احليوان واعضائه، فهذا العمل لشك انه خاص بقدير مطلق القدرة.

اىل جسم خاص بنظام اكمل دقيق، ونسج  ادل  - سواء احليوانية آ و النباتية - م ان حتويل ال طعمة املتنوعة

 ئ وعلمي مطلق العمل.خاص للاكرن وآ هجزة معينة من تكل املواد املتعددة ل شك آ نه معل قدير عىل لك ش

دارة حكمية بقانون آ مري معِجز، حبيث ل ميكن آ ن  نعم، ان خالق املوت واحلياة يدير احلياة يف هذه ادلنيا، ا 

 يطّبق ذكل القانون وينفّذه اّل َمن يرّص  مجيع الكون يف قبضته.

ن مل تنطف ء اذوة عقكل ومل تفقد بصرية قلبك فس تفهم آ ّن جعل الشئ الوا اِد لك شئ بسهوةل مطلقة وهكذا ا 

وانتظام اكمل، وجعل لكَّ شئ  شيئاً وااداً مبزيان  دقيق وانتظام رائع ومبهارة وابداع، ليس الّ عالمة واحضة وآ ية 

 بيّنة خلالق لك شئ وصانعه.

و  آ ن آ ادًا ميلـك آ عامًل خارقة: ينســج من ومِن درهــم  من القطن مائة َطول  من الص - مثالً  - فلو رآ يت

 اخلالص وآ طواًل من احلـــرير  وانــواعًا من ال مقشة،

#329 

 يأ خذ آ نه رآ يت م كثرية، متنوعة وآ طعمة ذليذة الوايت القطن ذكل  من ذكل، عىل عالوة خُيرجِ  آ نه ورآ يت

 ميكل آ نه حامتً  فس تحمك اخلالص، اذلهب مهنا فيصنع والرتاب واملاء وادلهن والعسل واحلجر احلديد قبضته يف
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 بأ مره، مسّخرة ال رض عنارص مجيع آ ن حبيث املوجودات، يف الترص  عىل هممينة وقدرة ختّصه معِجزة همارة

لهية القدرة جتيل فان هذا من تعَجْب  فان .حلمكه منفّذ الرتاب من يتودل ما ومجيع  لهو "احلياة" يف وحمكهتا ال 

 .احلياة عىل موضوعة عديدة ماتعال من واادة عالمة فاليك ..مّرة بأ لف املثال هذا من آ جعب

 اللمعة الثالثة

املتجوةل يف خضم هذه الاكئنات الس ياةل، وبني هذه املوجودات الس يارة، تََر ان عىل  "ذوي احلياة"آ نظر اىل 

 لك اكرن يّح، آ ختامًا كثرية، وضعها احليُّ القيوم. آ نظر اىل خمت وااد  مهنا:

ك نه مثال مصاَّر للكون، ومثرة لشجرة اخِللقة، ونواةٌ لهذا العالَم،  - نوليكن هذا الانسا - ان ذكل الاكرن احليّ 

حيث آ نه اامٌع ملعظم مناذج آ نواع العوامل، وك ن ذكل الاكرن احلّي قطرٌة حملوبة من الكون لكّه، مس تخلصٌة 

طبة يف قبضة مبوامين علمية حساسة، ذلا يلزم خللِق هذا الاكرن احلّي، وتربيته ورعايته ان يكون الكون قا

اخلالق وحتت ترصفه. فان مل يكن عقكل غارقاً يف ال وهام، فس تفهم ان جعَل النحةل اليت تثل لكمًة  من لكامت 

القدرة الرابنية مبثابة فهرس مصاّر لكثري من ال ش ياء.. وكتابة آ غلب مسائل كتاب الكون يف كيان الانسان 

هناج جشرة التني الضخمة يف بُذيراهتا اليت تثل نقطًة يف كتاب اذلي ميثّل حصيفًة من قدرته س بحانه.. وادراج م

راءة آ اثر ال سامء احلس ىن احمليطة املتجلية عىل صفحات هذا الكون العظمي يف قلب الانسان اذلي  القدرة.. وا 

هية ميثل حرفاً وااداً من ذكل الكتاب.. ودرج ما تضّمه مكتبة خضمة من مفصل حياة الانسان يف ذاكرته املتنا

 يف الصار.. لك ذكل دون شك، خمٌت خيّص مبن هو خالق لك شئ ورب العاملني.

نوَره ابهرًا ح ى اس تقرآ  آ ايته قراءة  "ذوي احلياة"عىل  - من بني آ ختام  رابنية كثرية - فلنئ آ ظهر خمٌت وااد

ان تراها دفعًة  وتشاهد تكل ال ختام معًا، و "ذوي احلياة"واحضة، فكيف اذا اس تطعَت ان تنظر اىل مجيع 

 ؟"س بحان من اختف  بشدة ظهوره"واادة، آ ما تقول: 
#330 

 الرابعة اللمعة

آ نظر اىل هذه املوجودات امللونة الزاهية املبثوثة عىل واه الارض، واىل هذه املصنوعات املتنوعة الساحبة يف 

للمنور ال ميل )اّل وعال(. فكام  حبر الساموات، تأ مل فهيا جيدًا.. تََر: ان عىل لك موجود مهنا طاراء ل تقدل

تشاهد آ ايت وشارات  - وقد رآ ينا بعضًا مهنا - آ ختاُمه "ذوي احلياة"آ ايتُه وشاراته، وعىل  "احلياة"تشاَهد عىل 

فهام."ال حياء"ايضًا عىل   ، اي منح احلياة. سننظر اىل حقيقهتا مبثال، اذ املثال يقرب املعاين العميقة لل 

ن الس يارات الساحبة يف الفضاء، وقطرات املاء، وقطع الزااج الصارية، وبلورات الثلج انه يشاهد عىل لك م

ٌْ نوراين خاص هبا، فان مل تقبل ان تكل الُشميسات  الرباقة... طاراٌء لصورة الشمس وخمت لنعاكسها، وآ ثُر

بوجود مشس  املرشقة عىل ال ش ياء غري احملدودة، يه انعاكسات نور الشمس وجتلهيا، فس تضطر ان تقبل
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ابل صاةل يف لك قطرة، ويف لك قطعة مااج  معّرضة للضوء، ويف لك ذرة شفافة تقابل الضوء، مما يلزم ترديك 

 يف منهتي  البالهة ومنهتي  اجلنون!

وافاضة احلياة، فهو  "ال حياء"وهكذا، فلهّل س بحانه وهو نور السموات والارض جتليات نورانية، من حيث 

ة يضعها س بحانه عىل لك ذي حياة، حبيث لو افرتض اجامتع مجيع ال س باب واصبح آ ية الية وطاراء واحض

لكُّ سبب فاعالً خمتارا فلن تس تطيع منَح حياة  ملوجود. آ ي اهنا تعجز جعزاً مطلقاً عن آ ن تقدّل شيئاً اخلمت الرابين 

هية، اذ هو عىل صورة نقطة يف ال حياء. ذكل ل ن لك ذي حياة هـو حبّد ذاتـه معجزةٌ من معجزات القدرة ال ل 

لتجليات الاسامء احلس ىن، اليت لك مهنا مبثابة شعاع من نوره ســبحانه. فلـو مل يُس نَد ما  "اكلبؤرة"مركزية 

ّ ابهر لرس ال ادية، اىل  يــشاَهد علـ  الاكرن احلّي من صنعة  بديعة يف الصورة، وحمكة  ابلاة يف النظام وجتل 

للزم قبول قدرة  فاطرة مطلـقة غري متـناهية مـستـرتة يف لك ذي حياة، ووجود عمل  ال اد الصمد اّل االهُل، 

حميط واســع فيـه، مـع ارادة مطــلقة قـادرة عـىل ادارة الـكون، بل جيب قبول وجود بقية الصفات اليت ختص 

عـطـاء صـفـات ال لوهـــيـة اخلالق سبــحانه يف ذكل الاكرن، ح ى لو اكن الـاكرن احلــي ذبـابـة آ و مهـرة! آ ي ا

اىل لك ذرة من ذرات اي اكرن! آ ي قبـول افرتاضـات حماةل من آ مثــال هذه الافـتـراضـات اليت تـوجب 

 السقــــوط الــ  آ دنــ  بالهات الضـالةل ومحــاقـات
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وضعًا  - البذرة والنواةل س امي اذا اكنت من امثال  - شئ لك ذلرات آ عط  قد وتعاىل س بحانه ل نه ذكل !اخلرافة

وتتخذ موقفاً معيناً وفق نظامه، بل  - رمغ آ هنا جزء منه - معينًا، ك ن تكل اذلرة تنظر اىل ذكل الاكرن احلي لكه

تتخذ هيئة خاصة مبا يفيد دوام ذكل النوع، وانتشاره ونصب رايته يف لك ماكن، وك هنا تتطلع اىل مجيع آ نواع 

ويتخذ ذكل الاكرن  - البذرة مثالً مبا يش به ُجنيحات ل ال الطريان والانتشار فزتود - ذكل الاكرن يف الارض

احلّي موقفاً يتعلق جبميع موجودات ال رض اليت حيتاهجا ل دامة حياته وتربيته ورمقه ومعامالته. فان مل تكن تكل 

ان يُعط  لها برٌص تبرص  اذلرة مأ مورة من دلن قدير مطلق القدرة، وقُِطعت نسبهتا من ذكل القدير املطلق، لزم

 به مجيع ال ش ياء، وشعوٌر حييط بلك شئ!!.

ااصل الالكم:  كام انه لو مل تُس نَد ُصور الشميسات املرشقة وانعاكسات ال لوان اخملتلفة يف القطرات وقطع 

رافة الزااج اىل ضوء الشمس، ينباي عندئذ  قبول مشوس ل حتىص بدلً من مشس واادة. مما يقتيض التسلمي خب

حماةل، كذكل لو مل يُس ند خلق لك شئ اىل القدير املطلق، للزم قبول آ لهة غري متناهية بل بعدد ذرات الكون 

 بدلً من هللا الوااد ال اد س بحانه. آ ي قبول حمال بدراة مائة حمال، آ ي ينباي السقوط اىل هذاين اجلنون.

حة اىل نور وادانية هللا اّل االهل واىل وجوب خنلص من هذا: ان هناك يف لك ذرة ثالثة ش بابيك انفذة مفتّ 

 وجوده س بحانه وتعاىل:
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 النافذة الاوىل:

ان لك ذرة اكجلندي، اذلي هل عالقة مع لك داررة من ادلوارر العسكرية آ ي مع رهطه ورّسيته وفواه ولوائه 

ن نطاق وفرقته وايشه، وهل حسب تكل العالقة وظيفة هناك، وهل حسب تكل الوظيفة حركة خاصة مض

نظاهما. فاذلرة اجلامدة الصارية ادًا، اليت يه يف بؤبؤ عينك لها عالقة معينة ووظيفة خاصة، يف عينك 

ورآ سك وجسمك، ويف القوى املودلة واجلاذبة وادلافعة واملّصورة ويف ال وردة والرشايني وال عصاب، بل لها 

 عالقة ح ى مع نوع الانسان.

عىل ان اذلرة اناّم يه آ ثٌر من صنعِ القدير  - ذلوي البصارر - ذلرة، يدّل بداهةفوجود هذه العالقات والوظائف ل

 املطلق، ويه مأ مورة موّظفة حتت ترصفه س بحانه وتعاىل.
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 :الثانية النافذة

ان لك ذرة من ذرات الهواء تس تطيع ان تزور آ ية مهرة آ و مثرة اكنت، وتمتكن من ادلخول والعمل فهيا، فلو 

رة مأ مورة مسّخرة من دلن القدير املطلق البصري بلك شئ، للزم ان تكون تكل اذلرة التاهئة عاملًة مل تكن اذل

جبميع آ هجزة ال مثار وال مهار وبكيفيات بناهئا، ومدركًة صنعهتا ادلقيقة املتباينة وحميطة بنسج وتفصيل ما قّد علهيا 

 من صور وآ شاكل، ومتقنًة صناعة نس يجها اتقااًن اتمًا!!

كذا تشع هذه اذلرة شعاعاً من شعاعات نور التوحيد اكلشمس واحضة.. وقس الضوء عىل الهواء، واملاء عىل وه

الرتاب حيث آ ن منشأ  الاش ياء من هذه املواد الاربعة وقس ما يف العلوم احلارضة من مودل املاء ومودل امحلوضة 

 ملذكورة.)الاوكسجني والهيدرواني( وال موت والاكربون عىل تكل العنارص ا

 النافذة الثالثة:

ميكن ان تكون كتةل من الرتاب املركب من ذرات دقيقة منشأ ً ومصدراً لمنّو آ ي نبات من النبااتت املزهرة واملمثرة 

واملركبة من  - اكلُنطف - املوجودة يف ال رض اكفة، فامي لو ُوضعت فهيا بُذيراهُتا ادلقيقة، تكل البذيرات املتشاهبة

وكسجني وهيدرواني، فهيي مامتثةل ماهيًة، رمغ اهنا خمتلفة نوعيًة، حيث آ ودع فهيا بقمل الَقَدر، كربون وآ موت وا

برانمُج آ صلها اذلي هو معنوي حبت. فاذا ما وضعنا ابلتعاقب تكل البذور يف س ندانة، فستمنو لك بذرة بال 

و مل تكن لك ذرة من ذرات الرتاب مأ مورة ريب بشلك يرُبم آ هجزهَتا اخلارقة وآ شاكلها اخلاصة وتراكيهبا املعينة. فل

عطاء لك شئ وجوداً يليق به  وموظفة ومتأ هبة للعمل حتت آ مرة علمي بأ وضاع لك شئ وآ حواهل، وقدير  عىل ا 

ويدميه، اي لو مل يكن لك شئ مسخراً آ مام قدرته س بحانه، للزم ان تكون يف لك ذرة من ذرات الرتاب، مصانع 

د النبااتت، يك تصبح منشأ ً لتكل النبااتت ذات ال هجزة املتباينة وال شاكل وماكرن ومطابع معنوية، بعد

س ناد عمل حييط جبميع املوجودات اىل لك ذرة، وقدرة تقدر عىل القيام بعمل مجيع ال هجزة  اخملتلفة!.. آ و جيب ا 
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 وال شاكل فهيا، يك تكون مصدرًا مجليعها!!

ه وتعاىل، ينباي قبول وجود آ لهة بعدد ذرات الرتاب!! وهذه آ ي انه اذا ما انقطع الانتساب اىل هللا س بحان

 خرافة مس تحيةل يف آ لـف حمال وحمـال. بيامن ال مر
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عتيادايً  جندايً  ان كام اذ مأ مورة، ذرة لك تصبح عندما ومقبولً  وسهالً  عقالً  مستساغاً  يكون  سلطان دلى ا 

يقوم بهتجري مدينة عامرة من آ هلها، آ و يصل بني حبرين  آ ن - ابمس السلطان واستناداً اىل قوته - يس تطيع عظمي

واسعني، آ و يأ رس قائداً عظاميً، كذكل تس تطيع بعوضة صارية آ ن تطرح منروداً عظاميً عىل ال رض، وتس تطيع 

منةل بس يطة ان تدّمر رصح فرعون، وتس تطيع بذرة تني صارية اداً ان حتمل جشرة التني الضخمة عىل ظهرها، 

 سلطان ال مل وال بد وبفضل ذكل الانتساب. لك ذكل بأ مر

وكام رآ ينا هذه النوافذ الثالث املفتحة عىل نور التوحيد يف لك ذرة ففهيا ايضًا شاهدان صادقان آ خران عىل 

 وجود الصانع س بحانه وتعاىل وعىل وادانيته.

 طلق.آ وهلام: هو محل اذلرة عىل اكهلها وظائف عظمية ادًا ومتنوعة ادًا، مع جعزها امل

وال خر: هو توافق حراكهتا ابنتظام اتم وتناسقها مع النظام العام، ح ى تبدو وك ن فهيا شعوراً عاماً لكياً مع اهنا 

 جامد.

آ ي آ ن لك ذرة تشهد بلسان جعزها عىل وجود القدير املطلق، وتشهد ابظهارها الانسجام التام مع نظام الكون 

 .العام عىل وادانية اخلالق س بحانه وتعاىل

آ اد "هل آ يتان عىل آ نه  "يح"وكام ان يف لك ذرة شاهدين عىل ان هللا  واجب الوجود ووااد، كذكل يف لك 

 ."مصدٌ 

 نعم! ففي لك يّح هناك آ يتان:

 ااداهام: آ يُة ال ادية.

 وال خرى: آ يُة الصمدية.

دفعًة واادة يف مرآ ته،  يُظهر جتلّيات ال سامء احلس ىن، املشاَهدة يف آ غلب الاكئنات، يُظهرها "يحّ "ل ن لك 

تبنّي جتيل امس هللا ال عظم، احلي القيوم، آ ي آ نه حيمل آ ية ال ادية ابظهاره نوعًا  - اكلبؤرة - وك نه نقطٌة مركزية

 من ظل آ ادية اذلات حتت س تار امس احمليي.

ار ااجـاته املـرتاميـة يف وملا اكن الاكرن احلّي مبثابة مثال مصار للاكئنات، ومبثابة مثرة لشجرة اخلليقة، فان ا حض

 الكـائنـات اىل دائــرة حياته الصارية ادًا، بسهوةل
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ِنعَم   - رابًّ  احليّ  الاكرن لهذا ان يبنّي  الوضع هذا ان آ ي ويبيهنا، الصمدية آ ية للعيان يرُبم واادة، وبدفعة اكمةل،

يه تكفيه عن مجيع ال ش ياء، ولن حيّل مجيُع حبيث آ ن توهّجًا منه اليه يُانيه عن لك شئ، ونظرًة منه ال  - الرب

 ال ش ياء حمل تواه  وااد  منه س بحانه.

 ."نعم يكفي للك شئ شئ عن لك شئ، ول يكفي عنه لك شئ ولو لشئ وااد"

كام انه ليس حمتاااً اىل شئ آ اّيً اكن، فان خزائنه ل ينقص مهنا  - اّل شأ نه - وكذا يبنّي ذكل الوضع آ ن ربّه ذاك

 ، ول يصعب عىل قدرته شئ.. فاليك مثاًل من آ ية  تُظهر ظل الصمدية.شئ آ يضاً 

 .."قل هو هللا آ اٌد. هللا الصمد"آ ي، ان لك ذي حياة يرتّل بلسان احلياة: 

 هذا وان هناك عدة نوافذ هممة اخرى عدا ما ذكرانه قد ُاخترصت هنا فامي فُصلت يف آ ماكن آ خرى.

ن تفتح ثالث نوافذ، وُكّوتني، واحلياة نفُسها تفتح اببني دفعة واادة  اىل مفا دامت لك ذرة من ذرات هذا الكو

من اذلرات اىل  - وادانية هللا س بحانه، فالبّد انك تس تطيع ال ن قياس مدى ما تنرشه طبقات املوجودات

س بحانه من آ نوار معرفة هللا ذي اجلالل.. فافهم من هذا سعة دراات الريق املعنوي يف معرفة هللا  - الشمس

 ومراتب الاطمئنان والسكينة القلبية، وقس علهيا.

 اللمعة اخلامسة

ن اكن  من املعلوم آ نه يكفي لخراج كتاب  ما، قمٌل وااٌد ِان اكن خمطوطًا. وتلزم آ قالٌم عديدة بعدد حروفه ا 

ككتابة  - مطبوعًا، آ ي حروفاً معدنية عديدة. ولو ُكتب معظُم ما يف الكتاب يف بعض حروفه خبط دقيق اداً 

فيلزم عندئذ  ان تكون مجيع احلرو  املعدنية مصاّرة اداً لطبع ذكل احلر   - سورة يس مصارة يف لفظ يس

 الوااد.

فكام ان ال مر هكذا يف الكتاب املس تنسخ آ و املطبوع كذكل كتاب الكون هذا، اذا قلَت انه كتابة قمِل قدرة 

طريقاً سهةل بدراة الوجوب، ومعقــوةلً بــدرجـة الضــرورة، الصمد، ومكتوُب الوااد ال اد، فقد سلكَت اذن 

 ولكــن اذا ما آ ســندته اىل
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 احملال، بدراة عويصة اشاكلت وذات الامتناع، بدراة صعبة طريقاً  سلكت فقد ال س باب، واىل الطبيعة

 كتةل لك ويف ماء، قطرة لك ويف تراب، جزء لك يف الطبيعةُ  تنشئ ان يلزم اذ فهيا، لشك خرافات وذات

 ال جزاء تكل من جزء   لكُّ  يُظهر يك معنوية، مصانع من حيد ل وما معدنية، مطابع من املاليني ماليني هواء

، بلك حميط عمل   وجود قبول اىل تضطر آ و ..واملمثرة املزهرة النبااتت من حيىص ول يعد ل ما وينىشء  وقوة   شئ 

 الرتاب آ جزاء من جزء   لك ل ن املصنوعات؛ لهذه حقيقياً  مصدراً  ونيك يك مهنا، لك يف شئ لك عىل مقتدرة
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 ومامتيز، ومومون، منتظٌم، نبات   لك تركيب ان واحلال .النبااتت ل غلب منشأ   يكون ان ميكن  والهواء واملاء

 فالطبيعة .فقط هو ختّصه مطبعة واىل واده به خاص معنوي معمل اىل حبااة اذاً  منه فلكٌ  نوعًا، وخمتلف

 مجيع ماكرن احضار الّ  علهيا مفا لوجودها، مصدر   اىل للموجودات قياس   وادةَ  كوهنا عن خرجت اذا اذن

 .!!شئ لك يف ال ش ياء

وهكذا فان آ ساس فكرة عبادة الطبيعة هذه خرافة بئست اخلرافة!. ح ى اخلرافيون آ نفسهم خيجلون مهنا. 

 كيف تسكوا بفكرة غري معقوةل ابملرة.. م اعترب!!.فتأ مل يف آ هل الضالةل اذلين يعّدون انفسهم عقالء 

 اخلالصة:

ان لك حر  يف آ ي كتاب اكن، يظهر نفسه مبقدار حر ، ويدل عىل وجوده بصورة معينة، الّ انه يعّر  

ان اكتيب خطه مجيل، وان قلمه آ محر، وانه كذا "اكتبه بعرش لكامت، ويدل علىه جبوانب عديدة، فيقول مثاًل: 

 .«وكذا..

ومثل ذكل لك حر  من كتاب العامل الكبري هذا، يدل عىل ذاته بقدر جرمه )مادته( ويُظهِر نفسه مبقدار 

صورته، الّ انه يعّر  اسامء البارىء املصّور س بحانه مبقدار قصيدة، ويظهر تكل ال سامء احلس ىن ويشري الهيا 

اخلالق ذي اجلالل ح ى ذكل السوفسطايئ ال محق  بعدد آ نواعه شاهداً عىل مسّماه، ذلا ينباي آ ل يزّل اىل اناكر

 اذلي ينكر نفسه وينكر الكون.
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 السادسة اللمعة

من مصنوعاته، آ ية  "جزء"من خملوقاته وعىل جهبة لك  "فرد"ان اخلالق ذا اجلالل كام وضع عىل جبني لك 

كثرياً من آ ية ال ادية  "نوع" لك آ اديته )وقد رآ يت قسامً مهنا يف اللمعات السابقة(، فانه س بحانه قد وضع عىل

عديدًا من آ ختام الواادية، بل وضع عىل مجموع العامل آ نواعًا من طاراء  "لكّ "بشلك ساطع لمع، وعىل لك 

الوادة. واذا تأ ملنا خامتً واادًا، من تكل الاختام والعالمات العديدة املوضوعة عىل حصيفة سطح ال رض يف 

 :مومس الربيع تبني لنا ما يأ يت

ان البارئ املصّور س بحانه وتعاىل قد حرش ونرش اكةر من ثالمثائة آ لف نوع  من النبااتت واحليواانت عىل واه 

رمغ اختالط ال نواع  - ال رض يف فصل الربيع والصيف بمتيزي وتشخيص ابلاني، وابنتظام وتفريق اكملني

وضوح الربيع. آ ي ان  اجياد ثالمثائة آ لف منوذج فأ ظهر لنا اية واسعة ساطعة للتوحيد، واحضة  - اختالطاً اكمالً 

حياء ال رض امليتة يف مومس الربيع، وكتابَة ال فراد املتداخةل لثالمثائة آ لف  من مناذج احلرش ابنتظام اكمل عند ا 

نوع خمتلف عىل حصيفة ال رض كتابًة دون خطأ  ول سهو ول نقص، ويف منهتي  التوامن والانتظام، ويف منهتي  

ل، لشك آ نه آ ية خاصة مبن هو قدير عىل لك شئ بيده ملكوت لك شئ، وبيده مقاليد لك شئ، وهو الاكامت
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 احلكمي العلمي.

 هذه ال ية من الوضوح حبيث يدركها لك من هل ذرة من شعور.

 ولقد بنّي القرآ ن الكرمي هذه ال ية الساطعة يف قوهل تعاىل:

ل رَض بَْعَد َموهتا اّن ذكل لَمحيي املوت وهو عىل لك يشء  قدير( )فانُظر اىل آ اثِر َرمْحَِت هللا كيَف حُييِي ا
 (26)الروم:

حياء ال رض خالل بضعة آ ايم،  نعم، ان قدرة الفاطر احلكمي اليت آ ظهرت ثالمثائة آ لف نوع من مناذج احلرش يف ا 

َّد ان يكون حرُش الانسان ذ هل يصح آ ن يقال - دلهيا - لب ملن هل خوارق حبيث يزيل  - مثالً  - سهالً ويسريًا. ا 

جباًل عظاميً ابشارة منـه، آ يس تطـيع ان يزيـل هـذه الصخـرة العظـمية التـي سّدت طـريقنا مـن هذا الوادي؟. 

ومثـهَِل كـذلــك ل جيـرآ  ذو عقـل آ ن يـقول بصـياة الاسـتبعاد للقـدير احلكـمي والكرمي الرحمي اذلي خلق 

هامالساموات وال رض يف س تة آ ايم،   واذلي ميل 
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 املفروشة طريقنا سدت واليت علينا اليت هذه الرتاب طبقة يزيل آ ن يس تطيع كيف" :اني بعد حيناً  ويفرغهام

 ."اخلادل؟ مس تضافه اىل

فهذا مثاُل آ ية  واادة للتوحيد تَظهر عىل سطح ال رض يف فصل الربيع والصيف! فتأ مل اذن كيف يظهر خمُت 

يف ال مور يف الربيع الهائل عىل سطح الارض وهو يف منهتي  احلمكة والبرص، ذكل الواادية جبالء عىل ترص 

ل ن هذه الاجراءات املشاَهدة، يه يف انتظام مطلق، وخلقة اتمة، وصنعة اكمةل بديعة، مع اهنا جتري يف سعة 

يوحض هذا  مطلقة، ومع هذه السعة فهيي تمت يف رسعة مطلقة، ومع هذه الرسعة فهيي ترد يف خساء مطلق. آ ل

 آ نه خمٌت ايّل حبيث ل ميكن ان ميتلكه اّل َمن ميكل علامً غري متناه  وقدرة غري حمدودة.

نعم، اننا نشاهد عىل سطح ال رض اكفة، ان هناك خلقاً وترصفاً وفعاليًة جتري يف سعة مطلقة، ومع السعة تُنَجز 

ري ال فراد، ومع السخاء والسعة والرسعة يف رسعة مطلقة، ومع الرسعة والسعة يُشاهد خساٌء مطلق يف تكث

تتضح سهوةٌل مطلقة يف ال مر مع انتظام  مطلق وابداع يف الصنعة وامتيام اتم، رمغ الاختالط الشديد 

والامزتاج الاكمل. ويُشاهد كذكل آ اثٌر مثينة ادًا، ومصنوعاٌت نفيسة اداً رمغ الوفرة غري احملدودة، مع انسجام 

ًا، ودقة الصنعة وبدائعها وروعهتا ويه يف منهتي  السهوةل واليرس. فاجياد لك هذا يف اكمل يف نطاق واسع اد

آ ن وااد، ويف لك ماكن، وابلطرام نفسه، ويف لك فرد، مع اظهار الصنعة اخلارقة والفعالية املعجزة، لشك 

ظر رقيب حسيب، مطلقاً انه برهان ساطع وخمت خيص َمن ل حيّده ماكن، مثلام آ نه يف لك ماكن، اارض وان

 وَمن ل خيف  عليه شئ مثلام انه ل يعجزه شئ. خفلق اذلرات والنجوم سواء امام قدرته.

تكل العناقيد اليت يه معجزات  - بالظ اصبعني - لقد آ حصيُت ذات يوم عناقيد ساق حنيفة لعنب متسلق
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ُت حبّات عنقود وااد مهنا الرحمي ذي امجلال يف بس تان كرمه. فاكنت مائة ومخسة ومخسني عنقودًا. واحصي

فاكنت مائة وعرشين حبة. فتأ ملت وقلت: لو اكنت هذه الساق الهزيةل خزانة ماء معّسل، واكنت تعطي ماًء 

ابس مترار ملا اكنت تكفي آ مام لفح احلرارة ما ترضعه ملئاِت احلبات اململوءة من رشاب سكر الرمحة. واحلال آ هنا 

ُ "، فيلزم ان يكون القامئ هبذا العمل قادراً عىل لك شئ. فـ قد ل تنال الّ رطوبة ضئيةل اداً  س بحان من حَتريَّ

 ."يف صنعه العقول
#338 

 السابعة اللمعة

معان قليةل،  كام انك تمتكن من رؤية اختام ال اد الصمد س بحانه، اخملتومة هبا حصيفة ال رض، وذكل بنظرة ا 

ون الكبري تََر آ نه يقرآ  عىل الكون لكه، خمَت الوادة فارفع رآ سك وافتح عينيك، وآ لق نظرًة عىل كتاب الك

بوضوح اتم، بقدر عظمته وسعته ذكل ل ن هذه املوجودات ك جزاء معمل منتظم، وآ راكن قرص معظم، وآ حناء 

مدينة عامرة، لكُّ جزء  ظهري لل خر، لك جزء ميّد يد العون لل خر، وجيّد يف اسعا  ااااته. والاجزاء مجيعًا 

بيد ابنتظام اتم يف خدمة ذوي احلياة، متاكتفة متساندة متوهجة اىل غاية معينة يف طاعة مدبّر حكمي  تسع  يداً 

.  وااد 

اجلاري الظاهر ابتداًء من جري الشمس والقمر، وتعاقب الليل والهنار وتراد   "التعاون"نعم، ان دس تور 

مداد النبااتت للحيواانت اجلائعة، واىل س عي احليواانت ملساعدة الانسان الضعيف الش تاء والصيف.. اىل ا 

املكرم، بل اىل وصول املواد الاذائية عىل جناح الرسعة لغاثة ال طفال النحا ، وامداد الفواكه اللطيفة. بل 

تُري ملن مل  "التعاون"اىل ِخدمة ذرات الطعام حلااة جحريات اجلسم... لك هذه احلراكت اجلارية وفق دس تور 

ّ وااد كرمي مطلق الكرم،  وبأ مر مدبّر وااد حكمي مطلق احلمكة.يفقد بصريته لكّيًا   اهنا جتري بقوِة مرب 

فهذا التساند، وهذا التعاون، وهذا التجاوب، وهذا التعانق، وهذا التسخري، وهذا الانتظام، اجلاري يف هذا 

مجليع يف الكون. مد عليه، الكون، يشهد شهادة قاطعة، آ ن مدبراً وااداً هو اذلي يديره، ومربياً ااداً يسوق ا

فان احلمكة العامة الظاهرة بداهة يف خلق الاش ياء البديعة وما تتضمنه من عناية اتمة وما يف هذه العناية من 

رمحة واسعة وما عىل هذه الرمحة من ارماق منثورة تفي حبااة لك ذي حياة وتعيّشه وفق ااااته... لك ذكل 

 وضوح ما يفهمه لك َمن مل تنطف ء اذوة عقهل، ويراه لك من مل يُعَم برُصه؟.خمت عظمي للتوحيد هل من الظهور وال

اليت يرتاءى مهنا القصد والشعور والارادة قد آ س بات عىل الكون لكه وُالّلت لك  "احلمكة"نعم، ان ُاةّل 

والاحسان،  اليت تشف عن اللّطف والزتيني والتحسني "العناية"جوانبه. وُخلَعْت عىل اةل احلمكة هذه اةّلُ 

اليت يتأ لق مهنا بريق التودد والتعر  والانعام والاكرام  "الرمحة"وعىل هذه احلةل القشيبة للعناية آ لقيت اةّلُ 

 ويه تامر الكون لكه وتضمه. وصفَّت عىل هذه احلةّل املنّورة للرمحة العامة
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#339 

" ُْ  الرتبية وحسن الاكمةل والرآ فة كراموالا والاحسان الرتمح تعرض اليت موائدها وُمّدت ،"العامة الارماٌق

 .الربوبية ولطف

نعم، ان هذه املوجودات؛ ابتداًء من اذلرات اىل الشموس، سواًء آ اكنت آ فراداً آ م آ نواعاً وسواًء آ اكنت صارية 

املزيّن بنقوش المثرات والنتاجئ  "احلمكة"آ م كبرية، قد ُالبست ثواًب رائعًا ادًا، نُسج هذا الثوب من مقاش 

املطرمة بأ ماهري اللطف والاحسان قّدت وفصلت  "العناية"والااايت والفوائد واملصاحل.. وآ كسيت حبةّلِ 

الساطعة بربيق  "الرمحة"حسب قامة لك شئ ومقاس لك موجود.. وعىل اةّل العناية هذه قدُّلت شارات 

لئة بلمعات الانعام والافضال... وعىل تكل  الشارات املرصعة املنورة نُصبت التودد والتكرم والتحنن، واملتل 

 العام عىل امتداد سطح ال رض مبا يكفي مجيع طوائف ذوي احلياة ومبا يفي سد مجيع ااااهتم. "الرمق"مائدُة 

وهكذا، فهذا العمل يشري اشارة واحضة وضوح الشمس، اىل حكمي مطلق احلمكة، وكرمي مطلق الكرم، ورحمي 

 مطلق الرمحة، ورماق مطلق الرمق.

 ًا ان لك شئ حبااة اىل الرمق؟آ حق

 - ول س امي ال حياء - نعم، كام اننا نرى ان لك فرد حبااة اىل رمق يدمي حياته، كذكل مجيع موجودات العامل

اللكّي مهنا واجلزيئ، آ و اللّك واجلزء، لها يف كياهنا، ويف بقاهئا، ويف حياهتا وادامهتا، مطاليب كثرية، 

، ومع اهنا مفتقرٌة وحمتااة اىل اش ياء كثرية مما ل ميكن آ ن تصل يُدها اىل ورضورايت عديدة، مادًة ومعىنً 

آ دانها، بل ل تكفي قّوُة ذكل الشئ وقدرتُه للحصول عىل آ صار مطاليبه، نشاهد ان مجيع تكل املطاليب 

سب تسلاميً والارماق املادية واملعنوية تُسملَّ اىل يديه من حيث ل حيتسب وابنتظام اكمل ويف الوقت املنا

 موافقًا حلياته متّسامً ابحلمكة الاكمةل.

عانة الايبية، عىل رب حكمي  ذي  آ ل يدل هذا الافتقار، وهذه احلااة يف اخمللوقات وهذا المنط من ال مداد وال 

 االل ومدبّر رحمي ذي جامل؟.

 اللمعة الثامنة

ترص  ماكل البذرة، وان تكل البذرة يه  مثلام ان مراعة بذور  يف حقل  ما، تدل عىل ان ذكل احلقل هو حتت

 كـذكل حتــت تصــرفه، فان لكية العنـارص يف
#340 

 معظم يف وحيواانت نبااتت من اخمللوقات وانتشار وبس يطة، واادة اهنا مع مهنا جزء لك ويف الارض مزرعة

لهية ومعجزات قدرته ولكامت حمكته - الاماكن مامتثةل ومتشاهبة ومتوطنة مع اهنا  - ويه تثل مثرات الرمحة ال 

يف لك طر .. ان هذه اللكية والانتشار يدلن دلةل َالية عىل  اهنام حتت ترص  رّب وااد آ اد، ح ى ك ن 
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يقول بلسان  - آ يُّ مهنا - لّك مهرة، ولك مثرة، ولك حيوان، آ ية ذلمك الرب الكرمي وخمته وطاراؤه، فايامن حيل

 ااهل:

رض مصنوعته، وَمْن كنُت خمته فهذا املاكن مكتوبُه، وَمْن كنُت عالمتَه فهذا املوطن َمْن كنُت آ يَته، فهذه ال  "

 "منسوُاُه..

فالربوبية اذن عىل آ دىن خملوق، امنا يه من شأ ن َمن يُمسك يف قبضة ترّصفه مجيَع العنارص، ورعايُة آ دىن 

 اخمللوقات مضن قبضة ربوبيته!.حيوان امنا يه من شأ ن َمن ل يعجزه تربية مجيع احليواانت والنبااتت و 

 هذه احلقيقة واحضة ملن مل يعم برصه!

َمْن اكن مالاكً مجليع نوعي ميكنه ان يكون "نعم، ان لك فرد يقول بلسان مماثلته ومشاهبته مع  سارر ال فراد: 

رتباطها بسارر . وان لك نوع يقول بلسان انتشاره مع سارر ال نواع، وكذا الارض تقول بلسان ا"ماليك، والّ فال

لّ فال"الس يارات بشمس واادة وتساندها مع السموات:   ."َمْن اكن مالاكً للكون لكه ميكنه ان يكون ماليك، وا 

 فسرتد عليه تكل التفااة بلسان احلال قائةل: "آ نِت مصنوعيت آ ان"فلو قيل لتفااة  ذات شعور: 

رض من تفاح، بل لو اصبحت مترصفًا فامي صه.. لو اس تطعت ان تكون قادراً عىل تركيب ما عىل سطح ال  

عىل ال رض من نبااتت ممثرة من انس نا، بل مترصفاً يف هدااي الرمحن اليت جيود هبا من خزينة الرمحة. فادَّعِ 

!!  ."آ نذاك الربوبية عيلَّ

 ."فتلطم تكل التفااة هبذا اجلواب مَف ذكل ال محق لطمة قوية..!

 اللمعة التاسعة

، وعىل "العامل اللكّي"، وعىل "اللك واللكّي"، وعىل "اجلزء واجلزيئ"ت وآ ختام موضوعة عىل لقد آ رشان اىل آ اي

 ."ال نواع"، ونشري هنا اىل آ ية واادة  مما ل حيىص من ال ايت يف "ال حياء"وعىل  "ذوي احلياة"وعىل  "احلياة"
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 مثرة ومصاريف تاكليف مع تتساوى ح ى تتذلل، ومصاريفها تتسهل، ممثرة لشجرة عديدة آ مثار تاكليف ان

 وبقانون واادة، وبرتبية وااد، مركز من تُدار املمثرة الواادة الشجرة ل ن ذكل الكةرة، ابيدي تربّت واادة

 بقدر - مكيةً  - وآ هجزة وتاكليف مصاريف مثرة للك تكون ان يس تدعيان املراكز وتعدد الكةرة ان آ ي وااد،

لّ  ليس النوعية يف والفرق .اكمةل جشرة حتتااه ما  جتهزياته وتوفري جلندي، عتاد معل مثل هذا يف مثهل .ا 

ذن فالعمل بأ مكهل، اجليش حيتاهجا اليت املعامل بقدر معامل حيتاج اذ العسكرية،  اىل الوادة يد من انتقل اذا ا 

 والسهوةل يرسال  آ ثر من يشاهد ما فان وهكذا .ال فراد بعدد المكية حيث من تزداد التاكليف فان الكةرة يد

 .والتوحيد الوادة يف الفائقة السهوةل من انَشء هو امنا النوع يف الظاهرة
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 اخلالصة:

كام ان التشابه والتوافق يف ال عضاء الاساس ل نواع انس  وااد وافراد نوع  وااد، يثبتان ان تكل ال نواع 

، وانعدام التاكليف، تس تلزمان بدراة وال فراد امنا يه خملوقات خالق وااد، كذكل السهوةل املطلقة املشهودة

الوجوب ان يكون امجليع آ اثر صانع وااد، ل ن وادة القمل ووادة السكة واخلمت تقتضيان هذا، واّل لساقت 

 الصعوبة اليت يه يف دراة الامتناع. ذكل اجلنس اىل الانعدام، وذكل النوع اىل العدم.

بحانه وتعاىل فان مجيع ال ش ياء ُحمْكها يف سهوةل اخللق كخلق حنصل من هذا:  انه اذا ُاس ند اخللق اىل احلق س  

شئ وااد، وان ُاس ند اىل الاس باب فان لك شئ يكون ُحمكه يف اخللق صعباً كصعوبة خلق مجيع ال ش ياء. 

وملا اكن ال مر هكذا، فالوفرة الفائقة املشاهدة يف العامل، واخلصب الظاهر امام العني يظهران اكلشمس آ ية 

. فان مل تكن هذه الفواكه الوفرية اليت نتناولها ُملاكً لوااد  آ اد، ملا آ مكننا ان نأ لك رمانًة واادة ولو آ عطينا الوادة

 ما يف ادلنيا لكها مثنًا لصنعها.

 اللمعة العارشة

 كام ان احلياة اليت تُظهر جتيل امجلال الرابين يه برهان ال ادية، بل يه نوع من جتيل الوادة، فاملوت اذلي

لهيي هو ال خر برهان الواادية.  يُظهر جتيل اجلالل ال 

مفثاًل: ان الفقاعات والزبد واحلباب املواهجة للشمس، واليت تنساب متأ لقة عىل سطح هنر  عظمي، واملواد 

 الشفافة املتلمعة عىل سطح ال رض، شواهٌد عىل وجود
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 تكل غروب مع بهباء الشمس جتيل مُ فدوا .لضوهئا وعكسها الشمس صورة ابراءهتا وذكل الشمس، تكل

 جمددًا، املقبةل الشفافة واملواد القطرات عىل نقص دون التجيل ذكل واس مترار املواد، ملعان وموال القطرات

 اليت املشاهدة ال نوار وتكل املنعكسة، ال ضواء وتكل املثالية، الُشميسات تكل ان عىل قاطعة شهادة لهيي

، ابقية، مشس   جتليات يه امنا جّددًة،مت وتتبدل وتتاري وتضئ تنطفئ  فتكل .لها موال ل واادة   عالية، دامئة 

 .ووادهتا دواهما وعىل الشمس وجود عىل تدل ومبجيهئا بظهورها اذن اللامعة القطرات

 وعىل غرار هذا املثال )وهلل املثل ال عىل( جند آ ن:

وجود اخلالق س بحانه وتعاىل، وعىل آ اديته هذه املوجودات الس ياةل اذ تشهد بوجودها وحياهتا عىل وجوب 

 فاهنا تشهد بزوالها وموهتا  آ يضًا عىل وجود اخلالق س بحانه وعىل آ مليته ورسمديته وآ اديته.

نعم، ان جتدد املصنوعات امجليةل وتبّدل اخمللوقات اللطيفة، مضن الاروب والرشوق وابختال  الليل والهنار، 

صور وادلهور، كام اهنا تشهد عىل وجود ذي جامل رسمدي رفيع ادلراات وبتحول الش تاء والصيف، وتبدل الع
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يبنّي تفاهة  - ابس باهبا الظاهرة - دامئ التجيل، وعىل بقائه س بحانه ووادته، فان موت تكل املصنوعات وموالها

ّل.. فيثُبت لنا هذا الوضع ان هذه اخِللقة  - اثبااًت قاطعاً  - تكل الاس باب وجعزها، وكوهنا س تارًا وجحااًب ليس ا 

والَصنعة، وهذه النقوش والتجليات امنا يه مصنوعاٌت وخملوقاٌت متجددةٌ للخالق ال االهل اذلي مجيع آ سامئه 

 ُحس ىن مقّدسة، بل يه نقوشه املتحوةل، ومراايه املتحركة وآ ايته املتعاقبة، وآ ختامه املتبدةل حبمكة.

آ ايته التكوينية ادلاةل عىل وجوده س بحانه وعىل وادانيته،  اخلالصة: ان كتاب الكون الكبري هذا اذ تعلّمنا

يشهد كذكل عىل مجيع صفات الكامل وامجلال واجلالل لذلات اجلليةل. ويثبت آ يضاً كامل ذاته اجلليةل املربآ ة من 

لك نقص، واملزّنهة عن لك قصور. ذكل ل ن ظهور الكامل يف آ ثر  ما، يدل عىل كامل الفعل اذلي هو مصدره، 

ام هو  بدهييي، وكامل الفعل هذا يدّل عىل كامل ال مس، وكامل ال مس يدل عىل كامل الصفات، وكامل الصفات ك

َادسًا ورضورة  -ذات الشؤون  -يدل عىل كامل الشأ ن اذلايت، وكامل الشأ ن اذلايت يدل عىل كامل اذلات 

 وبداهة.
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 لبنّاء التامة ال فعال كامل من وراءها ما عىل تدل رائع، ملاك لقرص البديعة والزتيينات املتقنة النقوش ان :مفثالً 

 وتاكمل ..الفاعل البنّاء ذكل وعناوين لرتب ال سامء بتاكمل ينطق واتقاهنا ال فعال تكل كامل وان ..خبري ماهر

ِْ  تاكمل عن يُفصح والعناوين ال سامء  الصفات تكل وتاكمل صنعته هجة من الصانع ذلكل حتىص ل صفات 

س تعداداته الصانع ذكل قابليات تاكمل عىل يشهدان الصنعة عوابدا  تكل وتاكمل .ابلشؤون املسامة اذلاتية وا 

 .الصانع ذات ماهية تاكمل عىل تدل اذلاتية والقابليات الشؤون

وهكذا ال مر يف الصنعة املبدعة املرّبآ ة من النقص والفطور يف ال اثر املشهودة يف العامل، ويف هذه املوجودات 

، فهيي تدل ابملشاهدة (3)املكل:ملنتظمة يف الكون، اليت لفتت الهيا ال نظار ال ية الكرمية: )َهل تَرى ِمن فُُطور(ا

عىل كامل ال فعال ملؤثر  ذي قدرة مطلقة، وكامل ال فعال ذاك يدل ابلبداهة عىل كامل آ سامء الفاعل ذي اجلالل، 

مسّم  ذي جامل لتكل ال سامء، وكامل الصفات ذاك يدل  وذكل الكامل يدل ويشهد ابلرضورة عىل كامِل صفاِت 

ويشهد يقيناً عىل كامل موصو  ذي كامل، وكامل الشؤون ذاك يدل حبق اليقني عىل كامل ذات  مقدسة ذات 

وهلل  - شؤون، دلةًل واحضة حبيث ان ما يف الكون من آ نواع الكاملت املشاهدة ليس الّ ظاًل ضعيفاً منطفئاً 

 ابلنس بة ل ايت كامهل ورموم االهل واشارات جامهل س بحانه وتعاىل. - املثل ال عىل

 اللمعة احلادية عرشة  الساطعة اكلشموس

ابن اعظم آ ية يف كتاب الكون الكبري، واعظم امس  يف ذكل القرآ ن الكبري،  "اللكمة التاسعة عرشة"لقد ُعّر  يف 

، والبدر املنّور لعامل الاسالم، وادلال عىل سلطان وبذرة جشرة الكون، وآ نور مثارها، ومشس قرص هذا العامل

ربوبية هللا، والكّشا  احلكمي للاز الاكئنات، هو س يدان محمد ال مني عليه آ فضل الصالة والسالم، اذلي ُض 
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ال نبياء مجيعًا حتت جناح الرساةل، ومح  العامل الاساليم حتت جناح الاسالم، حفلّق هبام يف طبقات احلقيقة 

موكَب مجيع ال نبياء واملرسلني، ومجيع ال ولياء والصديقني، ومجيع ال صفياء واحملققني مبّينًا الوادانية  متقدماً 

واحضة الية بلك ما آ ويت من قوة، فاحتاً طريقاً سواًي اىل عرش ال ادية، دالً عىل طريق الاميان ابّلّل، مثبتًا 

 ام اجلرآ ة ليسدا آ و حيجبا ذكل الطريق السوي؟الوادانية احلقة.. فأ ىّن لومه  آ و ش هبة  آ ن يكون هل
#344 

جاملً  بيّنا قد كنّا وملا اذلي هو املاء  - القاطع الربهان ذكل "عرش التاسع املكتوب" و "عرشة التاسعة اللكمة" يف ا 

الباعث للحياة ـ بأ ربع عرشة رحشة، وتسع عرشة اشارة، مع بيان آ نواع معجزاهتصىل هللا عليه وسمل   ، ذلا 

نكتفي هبذه الاشارة هنا، وخنمتها ابلصالة والسالم عىل ذكل الربهان القاطع للوادانية، صالةً وسالماً تشريان 

 اىل تكل ال سس اليت تزكّيه وتشهد عىل صدقه:

اللّهم صّل عىل َمن دّل عىل وجوب وجودك ووادانيتك، وَشهِد عىل االكل وجامكل وكامكل.. الشاهُد 

ق والرب  هان الناطق احملقق.. س يد ال نبياء واملرسلني، احلامُل رسَّ اجامعهم وتصديقهم ومعجزاهتم.. الصادق املصدَّ

ماُم ال ولياء والصديقني احلاوي رّس اتفاقهم وحتقيقهم وكراماهتم، ذو املعجزات الباهرة واخلوارق الظاهرة  وا 

ل خالق العالية يف وظيفته، والسجااي وادللئل القاطعة احملققة املصّدقة هل.. ذو اخلصال الاالية يف ذاته، وا

السامية يف رشيعته املمكةل املزّنهة عن اخلال ، همبط الويح الرابين ابجامع املزِنل واملزَنل واملزّنل عليه.. س ّيار 

عامل الايب وامللكوت.. مشاهد ال رواح ومصاحب املالركة.. امنوذج كامل الاكئنات خشصاً ونوعاً وانسًا.. آ نور 

رة اخللقة، رساج احلق برهان احلقيقة، تثال الرمحة، مثال احملبة، كشا  طلسم الاكئنات، دّلل مثرات جش

سلطنة الربوبية، املرِمز بعلوية خشصيته املعنوية اىل آ نه نصَب عني فاطر العامل يف خلق الاكئنات.. ذو الرشيعة 

 ضع خالق الاكئنات.اليت يه بوسعة دساتريها وقوهتا تشري اىل آ هنا نظام انظم الكون وو

نعم، ان انظم الاكئنات هبذا النظام ال مت ال مكل هو انظم هذا ادلين هبذا النظام ال حسن ال مجل، س ّيدان حنن 

معارش بين آ دم وهمدينا اىل الاميان حنن معارش املؤمنني، محمد بن عبد هللا بن عبد املطلب عليه افـضل 

الساموات فان ذكل الشاهد الصادق املصّدق يشهد عىل رؤوس الصلوات وامّت التسلاميت ما دامت ال رض و 

الاشهاد مناداًي، ومعلامً ل جيال البرش خلف ال عصار وال قطار، نداًء علواًي جبميع قوته وبااية اّديته وبهناية 

ميانه:  وثوقه وبقوة اطمئنانه وبكامل ا 

ّل هللا واده ل رشيك هل" هل ا   ."آ شهد ان ل ا 
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 اكلشموس الساطعة عرشة يةالثان  اللمعة

ان هذه اللمعة الثانية عرشة من هذه اللكمة الثانية والعرشين لهيي حبر احلقائق واي هل من حبر عظمي حبيث ان 
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اللكامت الثنتني والعرشين السابقة ل تكون اّل جمرد اثنتني وعرشين قطرة منه. ويه منبع ال نوار واي هل من 

 ت الثنتني والعرشين ليست سوى اثنتني وعرشين ملعة من تكل الشمس.منبع عظمي حبيث ان تكل اللكام

السابقة ما يه الّ ملعة واادة لنجمِ آ ية  واادة تسطع يف  "نعم ان لك لكمة من تكل اللكامت"الثنتني والعرشين

لّ لؤلؤة واادة سامء القرآ ن الكرمي. وما يه الّ قطرة واادة من هنر آ ية جتري يف حبر الفرقان الكرمي، وما يه ا

من صندوق جواهر آ ية  واادة من كتاب هللا اذلي هو الكزن ال عظم، ذلا ما اكنت الرحشة الرابعة عرشة من 

لهيي العظمي، الكم هللا اذلي نزل من الامس ال عظم..  اللكمة التاسعة عرشة الّ نبذة من تعريف ذكل الالكم ال 

ية العظم ، يف سعة مطلقة، ومسّو مطلق، يربط ال مل ابل بد، من العرش الاعظم.. من التجيّل ال عظم للربوب 

ّل هو هل ا   مشهدًا عليه الكون قاطبة. "والفرش ابلعرش، واذلي يقول بلك قوته ويردد بلك قطعية آ ايته:"ل ا 

هل اّل هو  ."حقًا ان العامل لكه ينطق معًا"ل ا 

ن هجاته الست ساطعة نرّية، وشفافة رائقة،  فاذا نظرَت اىل ذكل القرآ ن الكرمي ببصرية قلب سلمي، ترى ا

حبيث ل ميكن لظلمة  ول لضالةل ول لش هبة ول حليةل آ اّيً اكنت ان ترى لها شقًا وفراة لدلخول يف راابه 

: الويح الرابين "املقدس قط، حيث ان عليه: شارة الاجعام، حتته: الربهان وادلليل، خلفه"نقطة استناده

ادلارين، ميينه: تصديق العقل ابستنطاقه، شامهل: تثبيت تسلمي الوادان ابستشهاده. احملض، آ مامه: سعادة 

ميانية خالصة ابملشاهدة. مثاره: ال صفياء واحملققون وال ولياء  داخهل: هداية رحامنية خالصة ابلبداهة، فوقه: آ نوار ا 

 والصديقون املتحلّون بكاملت الانسانية بعني اليقني.

 صدر لسان الايب مصايًا فانك ستسمع من آ معق ال عامق صدًى سامواًي يف غاية فاذا آ لصقت آ ذنك اىل

ويكررها بقطعية ااممة  "ال يناس والامتاع، ويف منهتي  اجلدية والسمّو ارجمهّز ابلربهان، يرّدد:"ل ِاهل اّل هو

 ويفيض عليك من العمل اليقني بدراة عني اليقني مبا يقوهل من حق اليقني.
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 حقيقة آ ظهرا ابهر، نور مهنام لك اذلي احلكمي والفرقان وسمل، عليه هللا صىل الكرمي الرسول ان :الالكم مبدة

 .التوحيد حقيقة يه واادة؛

فأ ادهام: لسان عامل الشهادة، آ شار اىل تكل احلقيقة بأ صابع الاسالم والرساةل وبيهّنا جبالء، بلك ما آ ويت من 

 ديق مجيع ال نبياء وال صفياء.قوة من خالل آ لف من معجزاته وبتص

وال خر: هو مبثابة لسان عامل الايب آ ظهر احلقيقة نفسها وآ شار الهيا بأ صابع احلق والهداية، وعرضها بلك اّد 

واصاةل، من خالل آ ربعني وهجاً من وجوه الاجعام، وتصديق من قبل مجيع ال ايت التكوينية للكون.. آ ل تكون 

 وآ سطع مهنا، وآ وحض من الهنار وآ ظهر منه؟!!.تكل احلقيقة آ هبر من الشمس 

 آ هيا الانسان احلقري املمتّرد السادر يف الضالةل
كيف تمتكن ان تضارع هذه الشموس مبا يف رآ سك من بصيص 1
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خافت هزيل؟ وكيف ميكنك الاس تاناء عن تكل الشموس، وتسع  اىل اطفاهئا بنفخ ال فواه؟ تبًا لعقكل 

سان الايب ولسان الشهادة من الكم ابمس رب العاملني وماكل الكون وتنكر ما اجلااد، كيف جتحد ما قاهل ل 

 دعا اليه من دعوة.

آ هيا الشقي ال جعز من اذلابب وال حقر منه، َمن آ نت ح ى تورط نفسك يف تكذيب ماكل الكون ذي اجلالل 

 والاكرام؟

--- 
1
 املؤلف. - هذا اخلطاب مواه لذلي ااول رفع القرآ ن وامالته.  
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 اخلاتة

من بدايهتا،  "آ هيا الصديق اي ذا العقل املنّور والقلب املتيقظ! ان كنت قد فهمت هذه"اللكمة الثانية والعرشين

خفذ بيدك الثنيت عرشة ملعة دفعة واادة، واظفر هبا رسااًا للحقيقة، بقوة آ ل   من املصابيح، واعتصم 

تطِ براق التوفيق واعرج يف ساموات احلقائق واصعد اىل عرش ابل ايت القرآ نية املمتدة من العرش ال عظم، وام 

 معرفة هللا س بحانه وقل:

ّل آ نت وادك ل رشيك كل هل ا   آ شهد ان ل ا 

 وآ علن يف املسجد الكبري للعامل عىل رؤوس موجودات الكون الوادانية قائاًل:

هل ا لّ هللا واده ل رشيك هل، هل املكل، وهل امحلد، حييي ومييت،  وهو يحٌّ ل ميوت، بيده اخلري، وهو عىل ل ا 

 لك يشء قدير

ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمي( َّْمَتنا ِان ْبَحانََك َل ِعمْلَ لَنَا ِاّل ما عَل  )س ُ

َّنا ول حُتّملن َّنا ول حتِمل علينا ا رصاً كام مَحَلته عىل اذلين من قَبلنا َرب ن نَسينا او اخطأ ان رب َّنا ل تُؤاخذان ا  ا ما )رب

 ل طاقَة لنا به واعُف عنا واغفر لنا وارمحنا انت مولان فانرصان عىل القوم الاكفرين(

نك انَت الوّهاب( نَك رمحًة ا  ذ َهَديْتَنا َوَهْب لنا ِمن دَلُ َّنا ل تُزْغ قلوبَنا بعد ا   )رب

 )ربّنا انك اامُع الناس ليوم  ل ريب فيه ان هللا ل خُيلف امليعاد(

  من آ رسلَته رمحًة للعاملني وعىل آ هل وحصبه امجعنياللّهم صل عىل

 وارمحنا وارمح آ مته برمحتك اي آ رمح الرامحني

 آ مني

 )وآ خر دعوامه ان امحلد هلل رب العاملني(
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% 

 والعرشون الثالثة اللكمة

 ويه مبحثان

ِحميْ  مْحِن الرَّ  بِْسِم هللا الرَّ

نْساَن يف آ ْحَسِن تَقْ  اِلحاِت فَلَهُْم آ ْجٌر )لََقْد َخلَْقنَا ال  لُوا الصَّ لّ اذليَن آ َمنوا َومَعِ ومي _ ُمّ َرَدْدانُه آ ْسَفَل ساِفلنَي_ ا 

)  غرُي َمْمنون 

 (0 -4)التني: 

 املبحث ال ول

 نبني مخس حماسن من بني آ ل  حماسن الاميان  وذكل يف مخِس نقاط

 النقطة الاوىل:

يني فيكتسب بذكل قميًة جتعهُل لئقاً ابجلنة، بيامن يرتّدى بظلمةِ الكفر ا ن الانساَن يسمو بنور الاميان اىل اعىل عل 

ا ىل اسفل سافلني فيكون يف وضع  يؤّههُل لنار هجمن، ذكل ل ّن الامياَن يربطُ الانساَن بصانعِه اجلليل، ويربطه 

نتساٌب؛ ذلا يكتسب الانساُن ابلميان قمي ة سامية من حيث جتيِلّ بواثق شديد ونس بة  اليه، فالمياُن امنا هو ا 

لهية فيه، وظهوِر آ ايت نقوِش ال سامء الرابنية عىل صفحةِ وجوده. آ ما الكفُر فيقطع تكل النس بَة وذكل  الصنعةِ ال 

الانتساَب، وتاىش ظلمته الصنعَة الرابنية وتطِمس عىل معاملها، فَتنُقص قميَة الانساِن حيث تنحرص يف ماّدته 

 يُعتّد هبا فهيي يف حمك املعدوم، لكوهنا فانية، مائةل، وحياهُتا حياٌة حيوانيٌة مؤقتة.حفسب؛ وقميُة املادة ل 

 وها حنن آ ولء نبنّيُ هذا الرسَّ مبثال توضيحي:

آ ن قميَة املادة ختتلف عن قمية الصنعة ومدى الااادة فامي يصنعه الانساُن، فرنى آ حيااًن القميتني متساويتني، 

قميًة من الصنعة نفِسها، وقد حيدث ان حتتوي مادة اديد عىل قمية فنية  وجاملية عالية  وقد تكون املادُة اكةَر 

 ادًا، وحيدث آ ن حتوم
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 التحفة هذه مثل ُعرَضت فاذا .اداً  بس يطة مادة من كوهنا رمغ اللريات ماليني قميةَ  اداً  نفيسة اندرة صنعةٌ 

 َمليون سعر حتوم فاهنا الشهري املاهر الباهر صانعها رفواوع الـُمجيدين واحلرفيني الصنّاعني سوق يف النادرة

ذا آ ما لرية، فقد ل يتقدم لرشاهئا آ اٌد، ورمبا ل ينفق آ اٌد  - مثالً  - احلدادين سوق اىل نفُسها التحفةُ  ُاخذت ا 

 يف رشاهئا شيئًا.

معجزات قدرته وآ لطُفها، وهكذا الانساُن، فهو الصنعة اخلارقة للخالق الصانع س بحانه، وهو آ رىق معجزة  من 
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حيث خلقه الباري مظهرًا مجليع جتليات آ سامئه احلس ىن، وجعهل مدارًا مجليع نقوشه البديعة الّت عظمته، 

 وصرّيه مثاًل مصارًا ومنوذاًا للاكئنات بأ رسها.

ذا اس تقر نوُر الاميان يف هذا الانسان لبنّي  ة، بل مجيع ما عىل الانسان من نقوش حكمي - ذكل النور - فا 

يس تقرهئا ال خرين؛ فيقرآ ها املؤمن بتفكر، ويشُعر هبا يف نفسه شعورًا اكماًل، وجيعل ال خرين يطالعوهنا 

. ومبا "ها آ ان ذا مصنوع الصانع اجلليل وخملوقُه. انظروا كيف تتجىل يّف رمحُته، وكرُمه"ويمتلّوهَنا، آ ي ك نه يقول: 

 الرابنية يف الانسان.شاهبها من املعاين الواسعة تتجىّل الصنعة 

يقوم ابظهار مجيع آ اثر الصنعة الاكمنة يف  - اذلي هو عبارة عن الانتساب اىل الصانع س بحانه - اذن الاميان

الانسان، فتتعني بذكل قميُة الانسان عىل مدى بروم تكل الصنعة الرابنية، وملعان تكل املرآ ة الصمدانية. 

اىل مرتبة آ مس  اخمللوقات قاطبة، حيث يصبح آ هاًل للخطاب  - اذلي ل آ مهية هل - فيتحول هذا الانسان

لهيي، وينال رشفًا يؤههل للضيافة الرابنية يف اجلنة.  ال 

ذا تسلّل الكفر يف الانسان، فعندئذ  تسقط مجيع معاين  - اذلي هو عبارٌة عن قطع الانتساب اىل هللا - آ ما ا 

لهية احلكمية يف الظالم  وتح  هنائيًا، ويتعذر مطالعهتا وقراءهتا؛ ذكل لنه ل ميكن ان نقوش الاسامء احلس ىن ال 

تُفهَم اجلهات املعنوية املتوهجة فيه اىل الصانع اجلليل، بنس يان الصانع س بحانه، بل تنقلب عىل عقبهيا، وتندرس 

تـــراءى للعـني اكةر آ ايت الصنعة النفيسة احلكمية واغلب النقوش املعنوية العالية، آ ما ما يتبق  منـها مـمـا ي 

فـــسو  يُعزى اىل الاسبــاب التـافهــة، اىل الطبـيـعة، واملصادفة، فتسقط هنائيًا وتزول، حـيث تتحول لك 

لئة اىل ماااة  سوداء مظلمة، وتقترص آ مهيهتا آ نذاك عىل املادة احليوانية  جــوهرة  مــن تـكل اجلــواهر املتل 
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 اخمللوقات آ جعز وهو صاحهبا يعيشها جزئية قصرية حياة قضاء يه ومثرهتا دةاملا غاية ان قلنا وكام .وادها

 جوهرة من وحييلها الانسانية املاهية الكفر هيدم وهكذا ..ويزول الهناية يف يتفسخ م ومن وآ شقاها، وآ حوهجا

 .خسيسة حفمة اىل نفيسة

 النقطة الثانية:

ُره ويُظه ر ابرماً مجيَع املاكتيب الصمدانية املكتوبة عليه ويس تقرهُِئا، كذكل كام ان الاميان نور يضُئ الانساَن وينِوّ

 فهو يُنري الاكئنات آ يضًا، وينقذ القرون اخلالية وال تية من الظلامت ادلامسة.

 وس نوحض هذا الرّس مبثال؛ استنادًا اىل آ اد ارسار هذه ال ية الكرمية:

م ِمن الُظلامِت   (129)البقرة: اىل النّور( )هللا  ويلُّ اذلين آ َمنوا خُيرهُجُ

لقد رآ يُت يف واقعة  خيالية آ ن هناك طودين شاخمني متقابلني، نُصَب عىل مقتهيام جرٌس عظمي مدهش، وحتته 
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واد  معيٌق حسيق. وآ ان واقف عىل ذكل اجلرس، وادلنيا خيمّي  علهيا ظالٌم كثيف من لك اانب، فال ياكد يرى 

ربًة خضمة حتت جنح ظلامت ل هناية لها، اي هكذا ختيلت، م نظرت مهنا شئ. فنظرت اىل مييين فوادت مق

اىل طريف ال يرس فك ين وادت آ مواَج ظلامت  عاتية تتدافع فهيا ادلوايه املذهةل والفواجع العظمية وك هنا تتأ هب 

مصباح   لالنقضاض، ونظرُت اىل آ سفل اجلرس فرتاءت لعيين هوةٌ معيقٌة ل قرار لها، وقد كنُت ل آ مكل سوى

يدوي خافِت النور آ ماَم لك هذا الهدير العـظـمي من الظـلامت. فاستـخدمته، فبـدا لـي وضـٌع رهيب، اذ رآ يت 

ُاسوداً وضواري ووحوشاً وآ ش باااً يف لك ماكن ح ى يف هناايت وآ طرا  اجلرس، فمتنيُت آ ن مل آ كن آ مكُل هذا 

ُت نـوَر املصباح شهــدُت اخملــاطر  املصباَح اذلي كشف يل لكَّ هذه اخمللوقات اخمليفة؛ نين آ يامن وهجَّ ذ ا  ا 

ن هذا املصباَح مصيبٌة وبالءٌ عيلّ "املدهـشة نفـَسها، فتحرسُت يف ذات نفيس وتأ ّوهُت قائاًل:  . فاستشاط "ا 

ذا به يُ  مه قد آ صبُت مّراً ملصباح كهرابيئ هائل، فا  َم، وك ن بتحطُّ نور غيظي فالقيت املصباح اىل ال رض وحتطَّ

الاكئـناِت مجـيعًا فانـقـشــعْت تكل الظــلامُت، وانكشفت ومالت هنائيًا، وامتل  لكُّ ماكن  ولكُّ جــهة  بـذكل 

لّ شارعٌ يـمّر من  النور. وبََدْت حقيقُة لّك شئ انصعًة واحضة. فوادُت آ ن ذكل اجلرس املعلَّق الرهيَب ما هو ا 

 قـبــرَة الهــائــةَل التــيسهل  مـنـبـسط. وتبـيّـنُت آ ن تلــك امل 
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مرة حتت سامية وعبادة اليةل، وِخدمة لطيفة كرمية وندوة وهتليل   ذكر   جمالَس  الّ  ليست الميني هجة عىل رآ يهُتا  ا 

 ال ودية تكل آ ما .ورسوراً  سعادةً  القلب يف وتبعث ونوراً  هبجةً  تشعُّ  مجيةل ُخرض   جنارن يف نورانيني راال  

 خرضاء  مشجّرةً  جبالً  الّ  تكن فمل يساري، عن رآ يهُتا اليت الاامضةُ  واحلوادُث  املدهشةُ  وايهوادل السحيقةُ 

هٌ  رائعةٌ  ومروجٌ  عظميٌ  مضيٌف  ووراَءها الناظرين، ترسُّ   اخمللوقاُت  تكل آ ما خبيايل، رآ يهُتا هكذا نعم، ..رائع ومتزنَّ

 واملاعز، والضأ ن والثور اكمجلل آ نيسة؛ آ ليفة حيواانت الّ  تكن فمل شاهدهُتا اليت الضارية والوحوُش  اخمليفة

 :الكرمية ال يةَ  تلوُت  وعندها

ْم ِمَن الُظلاُمِت اىل النّوِر(  )هللا ِويلُّ اذليَن آ َمنوا خُيرهُِجُ

 وبدآ ُت آ رّدد:  امحلدهلل عىل نور الاميان.

 َمَّ آ فقُت من تكل الواقعِة.

اِة وُمنهتاها، آ ي هام عامُل ال رض وعامُل الربمخ.. وذكل اجلرُس هو طريُق وهكذا، فذاكام اجلبالن هام: بدايُة احلي

احلياة.. والطرُ  الاميُن هو املايض من الزمن، والطرُ  ال يرُس هو املس تقبُل منه . آ ما املصباُح اليدوي فهو 

لويح الساموي.. آ ما تكل الايالُن آ اننيُة الانسان املعتدُة بنفسها واملتباهيُة مبا دلهيا من عمل، واليت ل تصاي اىل ا

 والوحوُش الاكرسة فهيي حوادُث العامل العجيبة وموجوداته.

نه يش به  فالنساُن اذلي يعمتد عىل آ اننيته وغروره ويقع يف رِشاِك ظلامِت الافةِل ويُبتىل بأ غالل الضالةل القاتةل، فا 
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بنور ذكل املصباح الناقص اذلي هو معرفُة  - يضااليت اُلوىل يف تكل الواقعة اخليالية، حيث يرى الزمَن املا

ُر الزمن من املس تقبِل موحشاً تَعبُث فيه ادلوايه  انقصُة منحرفة للضالةل مكقربة  عظمية يف ظلامت العدم، ويصِوّ

ُر مجيَع احلوادث واملوجودات ايه اىل الصدفِة العمياء. كام يصِوّ  اليت لك مهنا موظفٌة مسخرةٌ  - واخلطوب حميالً ا 

ٌْ وفواتك ضارية. فيحّق عليه ُحمُك ال ية الكرمية: - من دلن رّب رحمي حكمي  ك هنا وحوٌش اكرسٌة

 (129)البقرة: )واذليَن َكَفروا آ ولَياؤمُه الّطاغوُت خُيرُجوهَنُم من النّوِر اىل الُظلاُمت( 

لهيُة، وواد الامياُن اىل قلبه سبياًل، وا ذا آ غاثت الانساَن الهدايُة ال   نكرستاما ا 
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 اخليالية، الواقعةِ  تكل يف الثانيةِ  حباليت آ ش بهَ  فيكونُ  هللا، كتاب اىل وآ صا  وحتّطمْت، النفِس  فرعونيةُ 

لهيي، ابلنور وتتىلءُ  ابلهنار الاكئناُت  فتصطبغُ  ته العاملُ  وينطق ال   (35:النور)(وال رض السمواِت  نورُ  هللا) : برمَّ

ًة عظم  كام يُتومه، بل لك عرص  من عصوره كام تشهُده بصريُة القلب، ماخٌر فليس الزمُن الاابُر اذ ذاك مقرب 

بوظائَف عبودية  حتت قيادة نيّب ُمرَسِل، آ و طائفة  من ال ولياء الصاحلني، يديُر تكل الوظيفة السامية وينرشها 

ُ اراكهَنا يف الرعية عىل آ مِتّ واه  وآ مكل صورة. ومن بعد انهتاء هذه امجل اعات الافرية من ذوي ال رواح ويُرخِسّ

خمرتقًة  "هللا اكربُ "الصافية من اداء وظائفها احلياتية وواجباهتا الفطرية حتلّق ُمرتَقيًة اىل املقامات العالية ُمرّددًة: 

آ ن هناك وراَء انقالابت   - مبنظار نور الاميان - جحاَب املس تقبل. وعندما يلتفُت اىل يساره يرتاءى هل من بعيد

ت فهيا مضايُف الرمحن َمدًا  -ويه بضخامة اجلبال الشواهق  -ية  وُاخروية برمخ  قصور سعادة اجلنان، قد ُمدَّ

امنا يه  - اكل عاصري والزلمل والطاعون وامثالها - ل آ وَل لها ول آ خر. فيتيقن بأَن لكَّ اادثة  من حوادث الكون

املطر وآ مثالَها من احلوادث اليت تبدو حزينًة مسجًة، ُمسخّرات موظفاٌت مأ موراٌت، فريى آ ن عواصَف الربيع و 

، ويرى القرَب ابَب  نه يرى املوَت مقدمًة حلياة  آ بدية  ما يه يف احلقيقة واملعىن الا مداُر احِلمَكِ اللطيفة، ح ى ا 

 سعادة  خادلة.. وقْس عىل هذا املنوال سارَر اجلهاِت بتطبيق احلقيقِة عىل املثال.

 النقطة الثالثة:

كام آ ن الامياَن نوٌر وهو قوةٌ ايضًا. فالنساُن اذلي يظفر ابلميان احلقيقي يس تطيع آ ن يتحدى الاكئناِت ويتخلَص 

من ضيق احلوادِث، مستندًا اىل قوِة اميانه فَيبحُر متفرااً عىل سفينة احلياة يف خضم آ مواج ال اداث العاتية 

ُت عىل هللا ، ويسمّل آ عباءه الثقيةَل آ مانًة اىل يِد الُقدرِة للقدير املطلق، ويقطُع بكامل ال مان والسالم قائاًل: تَولكَّ

بذكل سبيَل  ادلنيا مطمنّئ البال يف سهوةل  ورااة  ح ى يصل اىل الربمخ ويسرتحي، ومن م يس تطيع ان يرتفَع 

 طاررًا اىل اجلنة لدلخول اىل السعادة ال بدية.

يع التحليَق والطرياَن اىل اجلنة حفسب بل س تجذبه تكل ال ثقاُل اىل آ ما ِاذا ترك الانساُن التولك فال يس تط 

 آ سفَل سافلني.
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 اىل الطريَق  يسهّل والتولكُ  التولَك، حُيقق والتسلمي التسلمي، اىل يقودُ  والتوحيدُ  التوحيَد، يقتيض اذن فالميان

منا لكيًا، ورّدها ال س باب رفُض  هو التولك آ ن تظنن ول .ادلاَرين سعادة  ال س باَب  بأ ن العملِ  عن عبارةٌ  هو وا 

لهية، القدرة بَيدِ  ُحُجب يه  .الفعيل ادلعاء من نوعٌ  فهو هبا ال خذ آ و هبا التشبثُ  آ ما ومداراهتا، رعايهتا ينباي ال 

 ترجعُ  ل ءَ والثنا وامحلدَ  املنةَ  وَانّ  وتعاىل، س بحانه احلِقّ  ِمن الّ  يكون ل النتاجئ وترقّب اذن املَسبَّباِت  فطلُب 

 .واَده ِاليه الّ 

ان َمثَل املتولِك عىل هللا وغرَي املتولك مَكثَِل رالنَي قاما حبمل اعباء  ثقيةل  مُحّلت عىل رآ سهام وعاتقهام، فقطعا 

التذاكر وصعدا سفينًة عظميًة، فوضَع اادُهام ما عىل اكِههل ااملا دخل السفينة والَس عليه يرقُُبه آ ما ال خُر فمل 

 ل مثهَل محلاقته وغروره، فقيل هل:يفع

 . فقال:"ضع عنك محكَل الثقيل لرتاتح من عنائك؟»

الك، اين لست فاعالً ذاك خمافة الضياع، فاان عىل قوة  ل آ عبأُ حبميل، وسأ حتفظ مبا آ ملُكه فوَق رآ يس وعىل »

 . فقيل هل اثنية:"ظهري

ّن هذه السفينَة السلطانية ال مينَة » اليت تأ وينا وجتري بنا يه آ قوى وآ صلُب عودًا منا مجيعًا. ولكن آ هيا ال خ ا 

وابماكهنا احلفاُظ علينا وعىل آ متعتنا اكةَر ِمن آ نفس نا، فرمبا يُام  عليك فهتوي بنفِسك وآ متعتك يف البحر، 

ُل هذه فضاًل عن انك تفُقد قوتَك رويداً رويدًا، فاكهكُل الهزيل هذا وهامُتك اخلرقاء هذه لن يََسعهام بعُد مح

ال عباء اليت تزتايد َرَهقًا، واذا رآ ك راّبن السفينة عىل هذه احلاةل فيسظنــُّك مصااًب بَمس  من اجلنون وفاقدًا 

لقاء القبِض عليك ويُوِدعك السجن قائاًل: ان هذا خارٌن يهتم  للوعي، فيطُرُدك ويقِذُ  بَك خاراًا، آ و يأ مُر اب 

كام يراه آ هُل  - وكًة للناس، ل نك ابظهارك التكرّب اذلي خُيفي ضعفاً سفينَتَنا ويس هتزُئ بنا، وس ُتصبح آ حض

وباروِرك اذلي حيمل جَعزًا، وبتصنّعك اذلي يُبطن رايًء وذةل، قد جعلَت من نفسك ُاحضوكًة وهمزةًل.  - البصارر

سكنُي اىل آ ل ترى ان اللك ابتوا يضحكون منك ويس تصارونك..! وبعد ما مسع لكَّ هذا الالكم عاد ذكل امل 

 صوابه فوضع مِحهَل عىل آ رِض السفينة والَس عليه وقال:

 امحلد ّلّل... لريَض هللا عنك لك الرضا فلقد آ نقذتيَن من التعب والهوان ومن السجن والسخرية.
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 لتتخلص هللا عىل وتولّك  الرال كهذا ُرشدك اىل وعُد صوابك اىل ارجع !التولك عن البعيدُ  الانسان آ هيا فيا

 الرايء من نفَسك ولتنقذَ  احلاداثت،  آ مام والهلع ال رتعاد من ولتنجوَ  الاكئنات، من والتسّول احلااة من

 .ادلنيا مضايقات آ غالل ومن الابدي الشقاء ومن والاس هتزاء

 النقطة الرابعة:
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مياُن ابهلل تعاىل الا"ا ن الامياَن جيعل الانساَن انسااًن حقًا، بل جيعهل سلطااًن؛ ذلا اكنت وظيفُته ال ساس: 

 . بيامن الكفُر جيعل الانساَن حيوااًن مفرتسًا يف غاية العجز."وادلعاء اليه

وس نورد هنا دلياًل واحضاً وبرهااًن قاطعاً من بني آ ل  ادللئل عىل هذه املسأ ةل، وهو: التفاوُت والفروُق بني 

 جمئ احليوان والانسان اىل دار ادلنيا.

ئ احليوان والانسان اىل هذه ادلنيا يدل عىل آ ن اكامتَل الانسانيِة وارتقاءها اىل نعم، ان التفاوَت بني جم

كمتَل يف عامل   منا هو ابلميان واَده، وذكل ل ن احليواَن حيامن يأ يت اىل ادلنيا يأ يت الهيا ك نه قد ا  الانسانية احلقة ا 

س تعداده. فيتعمل يف ظر  ساعت ، فرُيَسُل الهيا متاكمالً حسب ا  ني آ و يومني آ و شهرين مجيع رشائط حياته آ خر 

القدرَة  - مثالً  - وعالقاته ابلاكئنات ال خرى وقواننَي حياته، فتحصُل دليه َملَكٌة؛ فيتعمّل العصفوُر آ و النحةلُ 

لهامِ الرابين وهدايتِه س بحانه. وحيصُل يف عرشين يوماً عىل ما ل يتعلمه  احلياتية والسلوَك العميل عن طريق ال 

نساُن اّل يف عرشين س نة. اذن الوظيفُة الاساس للحيوان ليست التمكّل وال مكتال ابلتعمّل، ول الرتيق الا

بكسب العمل واملعرفة، ول الاس تعانة وادلعاء ابظهار العجز. وامنا وظيفُته ال صلية: العمل حسب اس تعداده، 

 اي العبودية الفعلية.

فهو عندما يَِقدم اىل ادلنيا يقِدُمها وهو حمتاٌج اىل تعمّل لك شئ  آ ما الانساُن فعىل العكس من ذكل تامًا،

نه قد ل يس توعب رشائطَ حياته خالل عرشين  وادراكه؛ اذ هو ااهٌل بقوانني احلياة اكفة هجالً مطبقًا،  ح ى ا 

غاية الَضعف س نة. بل قد يبق  حمتااًا اىل التعمل والتفهم مدى معره. فضاًل عن آ نه يُبعث اىل احلياة وهو يف 

نه ل يمتكن من القيام منتصباً الّ بعد س نتني من معره، ول ياكد ميزّي النَفع من الرّض الا بعد مخس  والَعجز ح ى ا 

 عرشة س نة، ول ميكنه آ ن حيقّق لنفسه منافع حياته
#355 

لّ  عهنا الرضر دفـع ول ومصاحلها  .يةالبرش  الاجامتعية احليـاة فـي والاخنـراط ابلتعـاون ا 

آ ي الرتيق عن طريق كسب العمل واملعرفة،  "ابلتعمل"يتضح من هذا ان وظيفة الانسان الفطرية امنا يه التمكل 

برمحِة َمْن وَشفقته ُادارى هبذه الرعاية احلكمية؟! ". آ ي آ ن يدرك يف نفسه ويس تفرس: "ابدلعاء"والعبودية 

ابلشفقة والرمحة؟ وبأ لطاِ  َمْن بوُجوِده ُاغّذى هبذه الصورة الرامقة  ومبَْكَرمةِ َمْن وخسائِه ُارىّب هذه الرتبية املفعمةَ 

. فريى آ ن وظيفته حقًا هو ادلعاُء والترضُع والتوسُل والرااُء بلسان الفقر والعجز اىل قايض "الرقيقة؟!

وظيفته ال ساس احلااات ليقيض هل طلباته وااااته اليت ل تصل يُده اىل واادة  من ال لِف مهنا. وهذا يعين ان 

 اىل مقام العبودية السايم. "العجز والفقر"يه التحليق والارتفاع جبنايَح 

ه اىل العمل  اذن فلقد جئ هبذا الانسان اىل هذا العامل ل ال آ ن يتاكمل ابملعرفة وادلعاء؛ ل ن لك شئ فيه مواَّ

معرفة "ة ومعدهنا ونوُرها وروهحا هو ومتعلٌق ابملعرفة حسَب املاهية والاس تعداد. فأ ساُس لِكّ العلوم احلقيقي
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 ."الامياُن ابهلل ال وعال"كام ان ُاسَّ هذا الاساس هو  "هللا تعاىل

 . وحيث ان الانسان متعرٌض ملا ل حيىص من آ نواع البالاي واملصائب وهمامجة الاعداء ملا حيمل من جعز  مطلق 

 "ادلعاءَ "هناية هل؛ ذلا تكون وظيفُته الفطريُة ال ساس وهل مطالُب كثريةٌ وااااٌت عديدة مع آ نه يف فقر  مدقع ل 

بعد الاميان، وهو آ ساُس العبادة وخّمها. فكام يلجأ  الطفُل العاجز عن حتقيق مرامه آ و تنفيذ رغبته مبا ل تصل 

ما قوًل آ و فعاًل فيوفَّق اىل م قصوده اليه يُده، اىل الباكء والعويل آ و يطلب مأ موهَل، آ ي يدعو  بلسان جعزه ا 

، فالبّد  ّ ضعيف  لطيف  ذاك، كذكل الانساُن اذلي هو آ لطُف آ نواع ال حياء وآ جعُزها وآ فقُرها وهو مبزنةل صيب 

ما ابكيًا معرباً عن ضعفه وجعزه، آ و داعيًا بفقره  هل من آ ن يأ وى اىل كنِف الرمحن الرحمي والانطراَح بني يديه ا 

ُتُه.  وعندئذ  يكون قد آ ّدى شكَر تكل ال غااثت والتلبيات واحتياجـه، حتـ  تُلىّب ااجُته وتُنفَّذ رغب 

آ ان آ تكن آ ن ُاخّسَر مجيع هذه ال ش ياء واس تحوَذ علهيا "والتسخريات.  واّل فاذا قال بارور  اكلطفل ال محق. 

ومعصيٌة  ويه اليت تفوق آ لو  املرات قوتَه وطاقَته! فليس ذكل الّ كفراٌن بنَعم هللا تعاىل، "ابفاكري وتدبريي

 كبرية تنايف الفطرة الانسانية وتناقضها، وسبٌب جلعل نفسه مس تحقًّا لعذاب  آ لمي .
#356 

 :اخلامسة النقطة

ويتّخذه وس يةًل قاطعًة ووساطًة بني املؤمن وربّه، وكام َان الفطرَة الانسانية  "ادلعاء"كام آ ن الامياَن يقتيض 

 اىل ايضًا يدعو الانساَن اىل ال مر نفسه بقوهل:تتلهف اليه بشدة  وشوق، فان هللا س بحانه وتع

 (99)الفرقان: )قُْل َما يَْعَبؤا بمُك ريّب لَول ُدعَاؤمُك( 

 (06)غافر: وبقوهل تعاىل: )ُاْدعوين آ س َتِجْب لمُك( 

ننا كثريًا ما ندعو هللا فال يُس تجاُب لنا رمغ ان ال ية عامٌة ترُّصح بأ ّن لك دعاء  مس تجا"ولعكل تقول:   ."بٌ ا 

 اجلواب:

س تجابَة ادلعاء شئ، وقبوهَل شئ آ خر. فلكُّ دعاء  مس تجاٌب، الّ آ ن قبوهَل وتنفيَذ املطلوب نفسه منوٌط  ان  ا 

 حبمكة هللا س بحانه.

 مفثاًل: يس ترصخ طفٌل عليل الطبيَب قائاًل:

 ."آ هيا الطبيب انظر ايّل واكشف عين"

 . فيقول الطفل:"آ مُرك اي صاريي"فيقول الطبيب: 

ّما انه يُعطيه ادلواء نفَسه، آ و يعطيه دواًء آ كةر نفعًا وآ فضل هل، آ و "اعطين هذا ادلواء" . فالطبيب حينذاك ا 

 مينع عنه العالَج هنائيًا. وذكل حس امب تقتضيه احلمكُة واملصلحُة.
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نه حكمٌي مطلٌق ورقيٌب حسيب يف لك آ ن، فهو س ب حانه وكذكل احلق تبارك وتعاىل )وهل املثل الاعىل( فل 

طمئنااًن. وهو  ايها آ مالً وُانساً وا  ته القاتَة وغربته الرهيبة، ُمبدلً ا  يس تجيب دعاءَ العبد، وابس تجابته يُزيل وحش َ

ما آ نه يَقبل َمطلَب العبد ويس تجيب دلعائه نفسه مبارشة، آ و مينحه آ فضل منه، آ و يرّده، وذكل  س بحانه ا 

 العبد املتحمكة وآ مانّيه الفاسدة.حسب اقتضاء احلمكة الرابنية، ل حسَب آ هواء 

ذكل  "آ وقاُت "وكذا، فادلعاء هو رضٌب من العبودية، ومثار العبادة وفوائُدها آ خرويٌة. آ ما املقاصُد ادلنيوية فهيي 

 النوع من ادلعاء والعبادة، وليست غاايهتا.
#357 

 وذكل العبادةُ  تكل فليست .بادةالع  تكل وقُت  هو املطر وانقطاع العبادة، من نوعٌ  الاستسقاء صالةُ  :مفثالً 

 حيث ابلقبول، حريّة غري لاكنت اذن واَدها النية هذه ل ال العبادةُ  تكل ُاّديَْت  فلو .املطر نزولِ  ل ال ادلعاء

 ..تعاىل هللا لواه خالصةً  تكن مل

وكذا وقُت غروِب الشمس هو اعالٌن عن صالة املارب، ووقُت كسو  الشمس وخسو  القمر هو وقُت 

ِة الكسو   واخلسو . آ ي آ ن هللا س بحانه يدعو عباَده اىل نوع  من العبادة ملناس بة انكسا  آ ية الهنار صال

واخنسا  آ ية الليل اللتني تومئان وتُعلنان عظمَتُه س بحانه. والّ فليست هذه العبادة ل جنالء الشمس والقمر 

 اذلي هو معلوٌم عند الفليك..

 وقُت احنباس املطر هو وقُت صالِة الاستسقاء، وهتافُت البالاي وتسلُط فكام ان ال مر يف هذا هكذا فكذكل

الرشور وال ش ياء املرضة هو وقُت بعض الادعية اخلاصة، حيث يدرك الانساُن حينئذ  جعَزه وفقَره فيلوذ 

مع ادلعاء ابدلعاء والترضع اىل ابب القدير املطلق. واذا مل يدفع هللا س بحانه تكل البالاي واملصائب والرشور 

ذا ما رفع س بحانه بفضهل  ن وقت ادلعاء مل ينقِض بعُد. وا  ن ادلعاَء مل يُس تجْب، بل يقال: ا  امللّح، فال يقاُل: ا 

 وكرمه تكل البالاي وكشف الامة فقد انهتي  وقُت ادلعاء اذن وانقىض. وهبذا فادلعاء رٌس من آ رسار العبودية.

َّه ابدلعاء ُمظهرًا جعَزه، مع عدم التدخل والعبودية لبد آ ن تكون خالصًة لواه هللا،  بأ ن يأ وي الانساُن اىل رب

يف اجراءات ربوبيته، آ و الاعرتاِض علهيا، وتسلمُي ال مر والتدبري لكّه اليه واَده، مع الاعامتد عىل حمكته من 

هتام  لرمحته ول القنوِط مهنا.  دون ا 

، يف عبادة خاصة،  نعم! لقد ثبت ابل ايت البيّنات آ ن املوجودات يف وضعِ  تسبيح هلل تعاىل؛ لٌك بتسبيح  خاص 

يف جسود خاص، فتمتخض عن هذه ال وضاع العبادية اليت ل تعّد ول  حتىص س بُل ادلعاء املؤدية ا ىل كنف 

ّ عظمي.  رب 

ام اما عن طريق لسان الاس تعداد والقابلية؛ كدعاء مجيع النبااتت واحليواانت قاطبة، حيث يبتاي لكُّ وااد  مهن

من الفيّاض املطلق صورةً معينًة هل فهيا معان  ل سامئه احلس ىن، آ و عن طريق لسان احلااة الفطرية ك دعية مجيع 
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 آ نواع الاحياء للحصول عىل ااااهتا الضـرورية التــي هــي خــاراة عن قدرهتــا، فيطــلب كـلُّ يح  
#358 

 .رمقها مبثابة يه اليت وجوده اســمتــرار عنارصَ  الفطرية حــاجته بلســان املطلق؛ اجلواد من

آ و عن طريق لسان الاضطرار، كدعاء املضطّر اذلي يترضع ترضعاً اكمالً اىل موله املايب، بل ل يتوّاه اّل 

 اىل ربه الرحمي اذلي يليّب ااجته ويقبل التجاَءه.

ن مل يطرآ  علهيا ما جيعلها غ  ري مقبوةل.فهذه الانواع الثالثة من ادلعاء مقبوةٌل ا 

 النوع الرابع من ادلعاء، هو دعاؤان املعرو ، فهو آ يضًا نوعان:

 اادهام: دعاٌء فعيل واايل.

 واثنهيام: دعاء قليب وقويل.

بب. وامنا هو ل ختاذ  مفثاًل: ال خُذ ابل س باب هو دعاء فعيل، علامً آ ن اجامتع ال س باب ليس املراُد منه اجياد املسَّ

ن احلراثَة مبزنةِل َطْرِق ابِب خزينِة  وضع  مالمئ  وُمرض  هلل بب منه بلسان احلال. ح ى ا  س بحانه ِلَطلَب املسَّ

لهية. ونظراً لكون هذا النوع من ادلعاء الفعيل موّاٌه حنو امس  املطلق واىل عنوانه فهو مقبوٌل  "اجلواد"الرمحِة ال 

 ل يُردُّ يف آ كةر ال حيان.

سان والقلب. آ ي طلُب احلصوِل عىل املطالب غري القابةل للتحقيق واحلااات آ ما القسم الثاين: فهو ادلعاُء ابلل 

اليت ل تصُل الهيا اليُد. فأ مهُّ هجة  لهذا ادلعاء وآ لطُف غاايته وآ ذلُّ مثراته هو آ ن ادلاعي يدرك ان هناك َمن يسمع 

اهِل، وَمن يرمح جعزه ويُوايس خواطر قلبه، وتصل يُده اىل لك شئ، وَمن هو القادُر عىل تلبية مجيع رغباته وآ م

 فقَره.

فيا آ هيا الانسان العاجز الفقري! اايك ان تتخىّل عن مفتاح خزينِة رمحة واسعة ومصدر قوة متينة، آ ل وهو 

ادلعاُء. فتشبَّث به لرتتقَي اىل اعىل عليي الانسانية، واجعل دعاءَ الاكئنات جزءاً من دعائك. ومن نفسك عبدًا 

َتعنُي( وكن آ حسَن تقومي  لهذا الكون.لكيًا ووكياًل عا ايَك نَس ْ  مًا بقوكل )ا 
#359 

 الثاين املبحث

 )وهو عبارة عن مخِس ناكت تدورحول سعادة الانسان وشقاوته(

ان الانساَن نظراً لكونه خملوقاً يف آ حسِن تقومي  وموهوابً بأ متّ اس تعداد  اامع، فانه يمتكن من آ ن يدخل يف ميدان 

آ سفل "ي ُابتيل به مضن مقامات  ومراتَب ودراات  ودراكت مصفوفة ابتداًء من جسني الامتحان هذا اذل

فيسمو آ و يرتدى، ويرىق آ و هيوي مضن دراات  من الةرى اىل العرش  "آ عىل عليني"اىل رايض  "سافلني

لصعود والهبوط. وهكذا ال عىل، من اذلرة اىل ارجمّرة، اذ قد فُِسَح ارجماُل آ ماَمه للسلوك يف جندين ل هناية هلام ل
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. ، وآ جعوبَة صنعة  ، ونتيجَة خلقة   ُارسل هذا الانساُن معجزَة قدرة 

 ."مخِس ناكت"وس نبني هنا ارسار هذا الرتيق والعروج الرائع، آ و التديّن والسقوط املرعب يف 

 النكتة ال وىل

قد انترشت ااااتُه يف لك طر  ان الانساَن حمتاٌج اىل اكةر انواع الاكئنات وهو ذو عالقة مصميية معها. فل

من العامل، وامتدت رغباتُه وآ ماهُل اىل حيث ال بد، مفثلـام يطلب آ حقـوانًة، يطلب آ يضاً ربيعاً ماهياً فس يحًا، ومثلام 

يرغب يف َمرج  مهبج يرغب آ يضاً يف اجلنة ال بدية، ومثلام يتلهّف لرؤية حمبوب  هل يش تاق ايضاً ويتوق اىل رؤية 

اجلالل يف اجلنة، ومثلام آ نه حمتاٌج اىل فتح ابب غرفة لرؤية صديق محمي قابع  فهيا، فهو حمتاٌج آ يضًا امجليل ذي 

اىل مايرة عامِل الربمخ اذلي يقبُع فيه تسـع وتسعون ابملائة من آ حبابه وآ قرانه. كام هـو حمتاج اىل اللواذ بباب 

تـح ابَب ال خـرة الزاخـرة واحملــشـورة ابلعجـائب، القدير املطـلـق الـذي س ياـلق ابَب الكـون ال وسـع ويف 

 واذلي سريفع ادلنيا ليضـع ماكهَنا ال خرَة انقاذًا لهذا الانسان املسكنِي من آ مِل الفراق ال بدي.

ذلا فال معبود لهذا الانسان وهذا وضُعه، اّل َمن بيده مقاليُد ال مور لكها، وَمن عنده خزارُن لك شئ. وهو 

ٌس من القصور، الرقيُب عىل  لك شئ، واارٌض يف لك ماكن، ومزّنٌه من لك ماكن، ومرّبآ ٌ من العجز، ومقدَّ

ومتـعـال  عن النقـص، وهو القادر ذو اجلالل، وهو الرحمي ذو امجلال، وهـو احلكيـــم ذو الكــمــال. ذكل ل نه 

 ل
#360 

 حميط وعمل لها هناية ل قـُـدرة هل َمن الّ  حمــدودة ريغــ ومطــامــحَ  بأ مــال   انــسان   اااات تلبـية آ ادٌ  يس تطيع

ذ هل ادود ل شامل  .هو الّ  العبادة يس تحق ل ا 

فيا آ هيا الانسان! اذا آ منَت ابهلل واَده وآ صبحَت عبداً هل واَده، فُزَت مبوقع  مرموق  فوق مجيع اخمللوقات. آ ما 

دًا ذلياًل آ مام اخمللوقات العاجزة، واذا ما تباهيَت اذا استنكفَت من العبودية وجتاهلهَتا فسو  تكون عب

بقدرتك وآ اننيتك، وختلّيَت عن ادلعاء والتولك، وتكرّبَت وِمغَت عن طريق احلق والصواب، فس تكون 

آ ضعَف من المنةل والنحةل من هجة اخلري والاجياد، بل آ ضعف من اذلاببة والعنكبوت. وس تكون آ ثقَل من اجلبل 

 من هجة الرش والتخريب. وآ رّض من الطاعون

 نعم، اهيا الانساُن! ِاّن فيك هجتني:

 الاوىل: هجُة الاجياد والوجوِد واخلري والاجيابية والفعل.

 والاخرى: هجُة التخريب والعدم والرش والسلبية والانفعال.

ذلاببة والعنكبوت. فانك آ قلُّ شأ انً من النحةل والعصفور وآ ضعُف من ا "هجة الاجياد"فعىل اعتبار اجلهة الاوىل 

285



فباس تطاعتك ان تتجاوم ال رَض واجلبال والسموات، وبوسِعَك  "هجة التخريب"آ ما عىل اعتبار اجلهة الثانية 

ان حتمل عىل عاتقك ما آ شفقن منه فتكسَب داررةً آ وسَع وجمالً آ فسح؛ ل نك عندما تقوم ابخلري والاجياد فانك 

وتك، آ ما اذا مقَت ابل ساءِة والتخريب، فا ن اساءتَك  تتجاوم تعمل عىل سعِة طاقتك وبقدر هجدك ومبدى ق

 وتسترشي، وان ختريَبك يعم وينترش.

ساءٌة وختريٌب وتكذيٌب، ولكن هذه السيئَة الواادة تُفيض اىل حتقري مجيع الاكئنات وامدراهئا  مفثاًل: الكفُر ا 

لهية احلس ىن وا   هانة الانسانية واس هتجاهنا، وتتضمن آ يضاً تزييف مجيع الاسامء ال  ناكرها. وتمتّخض كذكل عن ا 

وترذيلها؛ ذكل ل ن لهذه املوجودات مقاماً عالياً رفيعًا، ووظيفًة ذات مازى، حيث اهنا ماكتيب رابنية، ومرااي 

سقاطِه تكل املوجودات من مرتبة التوظيف ومزنةل  لهية. فالكفر فضـالً عن ا  س بحانية، وموظفات مأ مورات ا 

بودية، فانه كذكل يُردهيا اىل درك الَعَبث واملصادفة ول يرى لها قميًة ووماًن مبا يعرتهيا من التسخري وهممة الع 

موال  وفراق يبّدلن ويفّسخان بتخريهبام وآ رضارهام املوجودات اىل مواد فــانيـة اتفهة عـقيــمة ل آ مهية لها ول 

لهية ويتجا هلها، تكل الاسامء اليت ترتاءى نقــوُشها ادوى مهنا. وهو يف الوقت نفسه يُنكر ال سامء ال 

 وجتــليـــاهُتا وجـاملهُتا يف مــرااي مجيــع الاكئــنات،
#361 

ْ   قصيدة يه اليت "الانسانية" :عليه يُطلق ما ا ن ح ى  ال سامء جتليات مجيع لطيفاً  اعالانً  تعلن منظومةٌ  حكميٌة

لهية  الكفرُ  يقذفُها "الانسانية" هذه .ابقية دامئة   جشرة   ل هجزة لنواةاك اامعة   ابهرة قدرة   معجزةُ  ويه القدس ية، ال 

 الكربي ال مانة من عاتقها عىل آ خذْت  مبا والساموات واجلبال الارض عىل هبا تفّوقت اليت احلّية صورهتا من

 يقذفها من هذه القمة - ال رض خالفة مرتبةِ  صاحبةَ  آ صبحت ح ى علهيا وترّجحت املالركة عىل وفُّضلت

السامية العالية اىل َدراكت يه آ ذلُّ وآ دىن من آ ي خملوق  ذليل فان  عاجز  ضعيف فقري، بل يُردهيا اىل دركة 

 آ تفِه الصور القبيحة الزائةل رسيعًا.

ماكهنا اقرتا  جناية  ل هناية لها يف هجة الرش والتخريب، آ ما يف اخلري  وخالصة القول: ان النفس ال مارة اب 

قهتا حمدودة وجزئية؛ اذ الانسان يس تطيع هدمَ بيت  يف يوم وااد الّ آ نه ل يس تطيع آ ن يش ّيده والاجياد فان طا

لهيي وآ رَجَع الامَر اليه،  ذا ختىل الانساُن عن الااننية، وطلب اخلري والوجود من التوفيق ال  يف مائة يوم. آ ما ا 

هلل تعاىل اتئباً مس تافرًا، ذاكراً هل س بحانه. وابتعد عن الرش والتخريب، وترك اتباعَ هوى النفس. فاكمتل عبداً 

نات (  فتنقلب القابلية العظم  عنَده  (96)الفرقان: فس يكون َمظهرًا لل ية الكرمية: )يُبّدُل هللا َسيّئاهِتم َحس َ

 فيحلق عاليًا اىل آ عىل عليني. "آ حسن تقومي"للرش اىل قابلية عظم  للخري. ويكتسب قمية 

انظر اىل فضل احلق تبارك وتعاىل وكرِمه، ففي الوقت اذلي تقتيض العداةُل آ ن يكتب آ هيا الانسان الاافل! 

السيئَة مائة سيئة  ويكتب احلس نَة حس نًة واادة او ل يكتهبا حيث آ ن خريها ومصلحهتا يعودان عىل الانسان 

286



و بس بعامئة آ و بس بعة فهو الّت قدرته يكتب السيئة سيئًة واادًة واحلس نَة يزهنا بَعرش آ مثالها آ و بس بعني آ  

 آ ل  آ مثالها.

لهيي  فأ فهم من هذه النكتة ان ادلخول يف هجمن هو جزاء معل وهو عني العداةل، وآ ما دخول اجلنة فهو فضل ا 

 حمض وَمكرمٌة خالصة، ومرمحة حبتة.

 النكتة الثانية

 يف الانسان وهجان:

 الاول: هجة الااننية املقصورة عىل احلياة ادلنيا.

 العبودية املمتدة اىل احلياة ال بدية. وال خر: هجةُ 
#362 

ذ .مسكنيٌ  خملوٌق  الاول الواه اعتبار عىل فهو  من وهل اكلشعرة، ضيئل جزءٌ  اجلزئية الارادة من رآ سامهل ا 

 من وهل خاطفة، عابرة فرتةٌ  العمر من وهل تنطفئ، آ ن تلبث ل شعةلٌ  احلياة من وهل ضعيف، كسبٌ  الاقتدار

 وال نواع احملدودة غري ال فراد بني من ضعيف رقيق لطيف فردٌ  فالنسان هذا ومع .رسعةب  يبىل جسمٌ  الوجود

 .الاكئنات طبقات يف املرتاصة املعدودة غري

آ ما عىل اعتبار الواه الثاين وخاصة من حيث العجز والضعف املتوهجني اىل العبودية، فهو يمتتع بفسحة 

كمي قد آ ودع يف ماهيته املعنوية جعزاً عظاميً ل هناية هل، وفقراً جس اميً واسعة، وآ مهية عظمية ادًا؛ ل ن الفاطَر احل

اذلي ل هناية لقدرته  "للقدير الرحمي"ل اد هل، وذكل ليكون مرآ ًة واسعة اامعة اداً للتجليات غري احملدودة 

 اذلي ل منهتي  لاناه وكرمه. "للاين الكرمي"ورمحته و 

وُادرجت فهيا خطٌة دقيقة  "الُقدرة"قد ُوهبت للبذرة اهجزةٌ معنوية من دلن نعم، ان الانسان يش به البذرة، فل

لتمتكن من العمل داخل الرتبة، ومن المنو والرتعرعِ والانتقاِل من ذكل العامل املظمل  "الَقَدر"وهممة اداً من دلن 

بلسان الاس تعداد والقابليات  الضيق اىل عامل الهواء الطليق وادلنيا الفس يحة، وآ خرياً التوسل والترضع خلالقها

ليك تصري جشرًة، والوصوِل اىل الكامل الالئق هبا. فاذا قامت هذه البذرُة جبلب املواد املرضة هبا، ورصِ  

آ هجزهتا املعنوية اليت ُوهبت لها اىل تكل املواد اليت ل تعنهيا بشئ وذكل لسوء مزاهجا وفساد ذوقها، فالشك 

ًا؛ اذ ل تلبث آ ن تتعفن دون فائدة، وتبىل يف ذكل املاكن الضيق. آ ما اذا اخَضعْت ان العاقبَة تكون وخميًة اد

التكويين واحسنْت اس تعاملَها، فاهنا س تنبثق من  (62)الانعام:آ هجزهَتا املعنوية لتمتثل آ مر  )فالق احلّبِ والنَّوى(

وهُحا املعنوية الصارية صورهَتا احلقيقية اللكية عاملها الضيق لتكمتَل جشرةً ممثرةً ابسقة، ولتأ خذ حقيقهُتا اجلزئية، ور

 الكبرية.

لهية، وُمنَح برامَج  فكام ان البذرة هكذا فالنساُن كذكل. فقد ُاودعْت يف ماهيته اهجزةٌ هممٌة من دلن القدرة ال 
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لهيي. فاذا آ خطأ  هذا الانساُن التقديَر والاختيار، ورَصَ  اهجزتَ  ه املعنوية حتت دقيقة ومثينة من دلن الَقَدر ال 

ثرى احلياة ادلنيا ويف عامل الارض الضيق احملدود، اىل هوى النفس، فسو  يتعفُّن ويتفّسخ كتكل البذرة 

 املتعفنة، ل ال ذلة  جزئية  مضن معر  قصري  ويف ماكن  حمصور ويف وضع متأ مم
#363 

 .خارساً  خائباً  ياادلن  من فريالُ  املعنوية املسؤولية تبعات املسكينة روُاه وستتحمل مؤمل،

آ ما اذا رىّب الانساُن بذرَة اس تعداده وسقاها مباِء ال سالم، وغّذاها بضياِء الاميان حتت تراب العبودية موهجًا 

آ هجزهَتا املعنوية حنو غاايهتا احلقيقية ابمتثال ال وامر القرآ نية. فالبد آ هنا س تنشّق عن آ وراق  وبرامع واغصان  تتّد 

ماهرُيها يف عامل الربمخ وتودّل يف عامل ال خرة ويف اجلنة ِنَعامً وكاملت  ل اد لها. فيصبح الانسان فروُعها وتتفتّح آ  

بذرةً قيّمًة ااوية عىل آ هجزة اامعة حلقيقة دامئة ولشجرة ابقية، ويادو آ ةلً نفيسة ذات رونق وجامل، ومثرةً مباركة 

 منورة لشجرة الكون.

امنا هو بتوجيه القلب، والرِس، والروح، والعقل، وح ى اخليال وسارر القوى نعم ان السموَّ والريق احلقيقي 

ّ مهنا مبا خيّصها ويناس هبا من وظائف العبودية. آ ما  املمنواة لالنسان، اىل احلياة ال بدية الباقية، وآ ش تاال لك 

وال نكباب عىل جزئيات ذلاهتا ما يتومهه آ هُل الضالةل من الاناامس يف تفاهات احلياة والتذّلِذ مبذلاهتا الهابطة 

الفانية دون الالتفات اىل جامل اللكيات وذلائذها الباقية اخلادلة مسّخرين القلب والعقل وسارر اللطائف 

مرِة النفس ال مارة ابلسوء وتس يريها مجيعاً خلدمهتا، فان هذا ل يعين رقياً قط، بل هو سقوٌط  الانسانية حتت ا 

 وهبوط واحنطاط.

 ذه احلقيقة يف واقعة خيالية سأ وحضها هبذا املثال:ولقد رآ يت ه

دخلُت يف مدينة عظمية، وادت فهيا قصورًا خفمة وُدورًا خضمة، اكنت تُقام آ مام القصور وادلور حفالت 

، فلها ااذبية وهبراة. م امعنت النظر فاذا صاحُب قرص  وهمرااانت وآ فراح جتلب الانظار ك هنا مسارُح وماله 

باب وهو يداعب لكبه ويالعبه. والنساء يرقصن مع الش باب الارابء، واكنت الفتيات اليافعات واقٌف آ مام ال 

ينّظمن العاَب ال طفال. وبّواب القرص قد اختذ طوَر املرش  يقوُد هذا احلشد. فأ دركت ان هذا القرص خال  

درون يف غهّيم قد سقطت من آ ههل وآ نه قد ُعطلّت فيه الوظائف والواجبات. فهؤلء السارحون من ذويه السا

آ خالقُهم وماتت ضامررمه وفرغت عقولُهم وقلوهُبم فأ صبحوا اكلهبــامئ هيـميون علـ  وجوههم ويلعبون آ مام القرص. 

م مشــيُت قــلــياًل فـفااأ ين قرٌص آ خر. رآ يت لكبًا انمئًا امام اببه. ومعه بّواب شهٌم وقور هادئ، وليس امام 

، فتعجبت من هذا الهدوء والســكـيــنــة واس تاـربت! واس تفـــرسُت عن الســـبــب، القرص ما يثري الانتباه

 فــدخلت
#364 
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 يف لكٌّ  القرص، آ هلُ  ينجزها ادلقيقة املهمة والواجبات املتباينة الوظائف فهناك بأ ههل، عامراً  فوادته القرصَ 

 ففي .والسعادة والهبجة الفراة الفؤاد يف يبعث حبيث والصفاء والهناء الهباء من جوّ  يف هل اخملصص طابقه

دارة يقومون راالٌ  هناك ال ول الطابق  والاولد البناُت  هناك آ عىل طابق   ويف شؤونه، وتدبري القرص اب 

 امللونة الزخار  ونسج والتطريز اخلياطة بأ عامل يقمن الس يداُت  الثالث الطابق ويف .ويتدارسون يتعلمون

 لتأ مني ابملكِل  هاتفياً  يتصل القرص صاحُب  فهناك ال خري الطابق آ ما البس،امل انواع عىل امجليةل والنقوش

 وينجز اختصاصه حسب اعامهل ميارس لكٌّ  القرص، ل هل املرضية العزيزة احلّرة واحلياة والسالمةِ  الرااةِ 

 احناء يف التجّول من آ ادٌ  مينعين فمل عهنم حمجوابً  لكوين ونظراً  .ومزنلته بكامهل املالمئة مباكنته الالئقة وظائفه

 هذين اىل منقسمةٌ  اهنا فرآ يُت  املدينة يف وجتولت القرص غادرُت  م .اتمة حبّرية ال مور اس تطلعت ذلا القرص؛

 اخلاليةِ  القصور من الاول النوع ان" :يل فقيل ايضاً  ذكل سبب عن فسأ لت والبناايت، القصور من النوعني

 من الثاين النوع آ ما .والضالةل الكفر امئة مأ وى الّ  يه ما وافنيهُتا سطوهُحا واملزينةِ  خارهُجا واملهبرجِ  آ هلها من

 موااي من ماوية يف قرصاً  آ ن رآ يت م ."والنخوة والشهامة الارية ذوي من املؤمنني آ اكبر مساكن فهيي القصور

 يل، ءتترا قد صوريت ك ن آ برصت النظر آ معنت وعندما فتعجبت، (سعيد) امس عليه مكتوٌب  املدينة

 .خيايل من وافقُت  عقيل واسرتجعت دهش يت من فرصخُت 

 واريد آ ن آ فرس بتوفيق هللا هذه الواقعة اخليالية:

فتكل املدينة يه احلياة الاجامتعية البرشية ومدنية احلضارة الانسانية، ولك قرص من تكل القصور عبارة عن 

ولطائُفه اكلقلب والرس والروح، ونوامعُه اكلهوى  انسان، آ ما آ هُل القرص فهم جوارُح الانسان اكلعني والاذن،

والقوة الشهوانية والاضبية. ولكُّ لطيفة  من تكل اللطائف معّدةٌ ل داِء وظيفِة عبودية  معينة ولها ذلائُذها وآ لُمها، 

لطائف آ ما النفس والهوى والقوة الشهوانية والاضبية فهيي حبمك البّواب ومبثابة اللكب احلارس. فا خضاع تكل ال

السامية اذن ل وامر النفس والهوى وطمس وظائفها الاصلية ل شك يعترب سقوطًا واحنطاطًا وليس ترقيًا 

 وصعودًا.. وقس آ نت سارر اجلهات علهيا.
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 الثالثة النكتة

ان الانسان من هجة الفعل والعمل وعىل اساس السعي املادي حيواٌن ضعيٌف وخملوق عاجز، داررة ترصفاته 

ه يف هذه اجلهة حمدودةٌ وضيقٌة، فهيي عىل مّد يده القصرية، ح ى ان احليواانت ال ليفة اليت آ عطي مماُمها وتلك

بيد الانسان قد ترّسبْت الهيا من ضعف الانسان وجعزِه وَكَسهل حصة كبرية. فاذا ما قيس مثاًل الامن والبقر 

 .ال هيل ابلامن والبقر الوحيش لَظهر فرٌق هائٌل وبوٌن شاسعٌ 

الّ ان الانسان من هجة الانفعال والقبول وادلعاء والسؤال ضيٌف عزيٌز كرميٌ يف دار ضيافة ادلنيا، قد اس تضافه 
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املوىل الكرمُي ضيافًة كرميًة ح ى فتح هل خزارن رمحته الواسعة وخسّر هل َخَدمه ومصنوعاته البديعة غري احملدودة، 

 ة واسعة ادًا، نصُف قطرها مدُّ البرص بل مدُّ انبساط اخليال.وهيأ  لتزنهه واس تجاممه ومنافعه داررًة عظمي

ه ل ال احلصول عىل  ذا استند الانسان اىل آ اننيته وغروره واختذ احلياة ادلنيا غاية آ ماهل، واكن هجُده وكدُّ فا 

ذلات  عااةل  يف سعيه وراء معيش ته. فسو  يارق يف داررة ضيقة ويذهب سعيه ادراَج الرايح، وستشهد 

ذا عل  يه يوم احلرش مجيُع الاهجزة واجلوارح واللطائف اليت ُاودعت فيه شاكيًة ضده، ساخطًة اثررة عليه. آ ما ا 

آ درك انه ضيٌف عزيز، وحترك مضن  داررة مرضاة َمْن نََزل عليه ضيفاً وهو الكرميُ ذو اجلالل،  ورَصَ  رآ سامل 

اررة فس يحة رحبة اداً تتد اىل احلياة ال بدية معره مضن ادلاررة املرشوعة فسو  يكون نشاطه ومعهل مضن د

ماكِنِه الصعوُد والريق اىل آ عىل  اخلادلة، وس يعيش ساملًا آ منًا مطمئنًا، ويتنفس تنفس الصعداء ويسرتوح، واب 

 عليني. وستشهد هل يف ال خرة ما منحه هللا من الاهجزة واجلوارح واللطائف.

يست لهذه احلياة ادلنيا التافهة، وامنا ُانعم عليه هبا حلياة  ابقية دامئة، نعم، ان الاهجزة اليت ُمرعت يف الانسان ل 

ذا قاراّن بني الانسان واحليوان نرى ان الانسان آ غىن من احليوان بكثري من  لها شأ هنا وآ يُّ شأ ن. ذكل ل ننا ا 

منه مبائة دراة، ل ن الانسان  حيث ال هجزة وال لت، مبائة مرة، ولكنه من حيث ذّلتِه وتتّعه ابحلياة ادلنيا آ فقرُ 

جيد يف لك ذلة  يلتّذ هبا ويتذوقها آ اثَر آ ل  من ال لِم واملناّصات. فهناك آ لُم املايض، وغصُص الزمن اخلايل، 

وخماوُ  املس تقبل، وآ وهاُم الزمان ال يت، وهناك ال لُم الناجتة من موال الذلات. لكُّ ذكل يُفسد عليه مزاَاه 

مل. بيامن احليواُن ليسوآ ذواقَه ويكدِّ   ر عليه صفَوه ونشوتَه، حيث ترتك لكُّ ذلة  آ ثرًا لل 
#366 

ر   دون صافيةً  الاش ياء ويتذوق آ مل ، دون يتذّلذُ  فهو كذكل،  ترهبهُ  ول املايض آ لمُ  تعّذبه فال وتعكر، تكِدّ

 .هل خالَقه،اامداً  شاكراً  هانئاً  ويافو مراتااً  فيعيش املس تقبل، خماوُ  

ذا َحرَص فكَره يف احلياة ادلنيا واَدها فس هيبط ويتَّضع ويصبح  "آ حسن تقومي"فالنسان اذلي ُخلق يف اذن  ا 

آ قل شأ انً مبائة دراة من حيوان اكلعصفور وان اكن آ مس  وآ مت من احليوان من حيث رآ سامهل مبائة دراة. ولقد 

 ابملناس بة:وحّضُت هذه احلقيقة مبَثَل  آ وردتُه يف موضع آ خر وسأ عيُده هنا 

ان راالً منح خاَدمه عرَش لريات  ذهبية وآ مره آ ن يفّصل لنفسه بدةًل من آ جود آ نواع ال مقشة. وآ عط  خلادمه 

ال خر آ لَف لرية ذهبية الّ انه آ رفق ابملبلغ قامئة صارية فهيا ما يطلُبه منه، ووضع املبلَغ والقامئَة يف جيب اخلادم. 

م ال ول بدةلً آ نيقة اكمةل من آ خفر ال مقشة البديعة بعرش لريات. آ ما اخلادُم الثاين وبعهثام اىل السوق. اشرتى اخلاد

فقد قدّل اخلادم ال ول واذا اذوه، ومن حامقته وخسافة عقهل مل يراجع القامئة املوجودة دليه، فدفع لصاحب حمل  

املُنصف اختار هل بدةًل من آ ردآ  ال نواع، لكَّ ما عنده آ لَف لرية. وطلب منه بدةًل رااليًة اكمةل، ولكن البائع غرَي 

وعندما قفل هذا اخلادُم الشقُي راجعًا اىل س ّيده، ووقف بني يديه، عنَّفه س يُده آ شدَّ التعنيف وآ نّبه آ قىس 
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به عذااًب آ لاميً.  التأ نيب وعذَّ

ة مل يُرَسل اىل السوق فاذلي ميكل آ دىن شعور  وآ قلَّ فطنة  يدرك مبارشًة بأ ن اخلادم الثاين اذلي ُمنح آ لف لري 

جّتار يف جتارة هممة ادًا.  لرشاء بدةل، وامنا لل 

ذا ما قيست لكُّ واادة  مهنا  فكذكل الانسان اذلي ُوهب هل هذه الاهجزُة املعنوية واللطائف الانسانية اليت ا 

نسان اليت تزّي مجيَع مراتب مبا يف احليوان لظهرْت اهنا آ كةُر انبساطًا واكةُر مدى مبائة مّرة. مفثاًل: آ ين عنُي الا

احلسن وامجلال؟ وآ ين ااس ُته اذلوقية اليت تزّي بني خمتلف املطعومات بذلائذها اخلاصة؟ وآ ين عقهُل اذلي ينفذ 

اىل قرارة احلقائق واىل آ دق تفاصيلها؟ وآ ين قلُبه املش تاق املتلهّف اىل مجيع انواع الكامل؟ آ ين لك هذه ال هجزة 

ل لت احليوانية البس يطة اليت قد ل تنكشف الّ حلد مرتبتني اوثالث!! فامي عدا الاعامل اخلاصة وآ مثالها مما يف ا

املناطة جبهام خاص يف حيوان معني، واذلي يؤدي معهل بشلك قد يفضل ما عند الانسان اذلي ليس من 

 هممته مثل هذه الاعامل والوظائف.
#367 

 ومناءً  قوةً  اكتسبت قد ومشاعره الانسان حواسَّ  ان :هو وِغناها لالنسان ُمنحت اليت ال هجزة َوفَْرةِ  يف والرسُّ 

 لتباين حواسه،نظراً  اس تقطاب مدى كثرياً  تبايَن فقد والعقل، الفكر من ميكل ملا اكةر؛ وانبساطاً  وانكشافاً 

 ل مال   وراً حم آ صبح فقد اامعةً  فطرةً  ميكل ول نه ..مشاعُره وتعددت آ ااسيُسه تنوعت ذلا .احتياااته وكةرة

 ..وتوّسعت اهجزتُه انفرجت فقد الفطرية وظائفه لكةرة ونظراً   ..ش  ّى  مقاصدَ  اىل للتوّاه ومداراً  عدة ورغبات  

 تُمنح ان ميكن ل ذلا الكامل؛ لبذور اامعاً  اس تعداداً  ُمنح فقد العبادة انواع لش  ى املهيأ ة البديعة فطرته وبسبب

 لبد بل حفسب، الفانية املؤقتة ادلنيوية احلياة هذه لتحصيل الكثيفة ادلراة هذه اىل الوفرية ال هجزة هذه هل

 وفقره جعَزه يعلن وآ ن لها، هناية ل مقاصدَ  اىل املتطلعة بوظائفه يفي آ ن يه الانسان لهذا القصوى الاايةَ  آ ن

 ماتّده عىل ويّطلع ذكل عىل فيشهد املوجودات، تسبيحات الواسع بنظره يرى وان بعبوديته، تعاىل هللا جبنب

لهية الرمحة نعام من ال   فيتفكر املصنوعات هذه يف الرابنية القدرة معجزات يعاين وآ ن علهيا، هللا فيشكر وآ لء ا 

 .والاجعاب العربة نظر الهيا وينظر ويتأ مل فهيا

قعة اخليالية اليت تمتثل ! اس متع اىل هذه الوا"آ حَسِن تقومي"فيا عابَد ادلنيا وعاشَق احلياة الفانية الاافَل عن رس 

 ويه: "سعيد اجلديد"حفّولته اىل  "سعيد القدمي"فهيا حقيقُة حياِة ادلنيا. تكل الواقعة المتثيلية اليت رآ ها 

رآ يُت نفيس ك ين آ سافر يف طريق  طويل، آ ي ُارَسل اىل ماكن  بعيد، واكن س يدي قد خّصص يل مقداَر س تني 

ويه عرُش  - شيئًا، ح ى دخلُت اىل فندق  فيه ملهي  فطفقُت آ بّذر ما آ مكللرية ذهبية مينحين مهنا لكَّ يوم  

يف ليةل  واادة عىل مائدة القامر والسهر يف سبيل الشهرة والاجعاب. فاصبحُت وآ ان صفر اليدين مل آ جّتر  - لريات

واخلطااي اليت ترسبْت  بشئ، ومل آ خذ شيئاً مما سأ حتاج اليه يف املاكن اذلي آ قصده، فمل آ وفّر لنفيس سوى ال لم
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من ذلات غري مرشوعة، وسوى اجلروح والاّصات وال هات اليت ترحشت من تكل السفاهات والسفالت.. 

 وبيامن آ ان يف هذه احلاةل الكئيبة احلزينة البائسة اذ تثّل آ مايم راٌل. فقال:

تريُده خاوَي اليدين. فان  آ نفَقت مجيع رآ سامكل سدًى، ورصَت مس تحقاً للعقاب، وس تذهب اىل البدل اذلي"

مكــانــك ان تّدخر نصـــف ما حتــصـل علــيه، مما بقي  كنَت فطناً وذا بصرية فباُب التوبة مفتوٌح مل يالق بعُد. فبا 

 كل من الـلــريات
#368 

 لفقا بذكل، راضية غري يه فاذا نفيس فاسترشُت  "..املاكن ذكل يف اليه حتتاج مما بعضاً  لتشرتي عرشة امخلس

 :الرال

 . ولكن وادُت نفيس غري راضية هبذا ايضًا. فقال:"فاّدخر اذن ثُلُثَه"  -

. فرآ يُت نفيس ل تريد آ ن تََدع العادةَ اليت ُابتلَيت هبا. فأ دار الراُل رآ سه وآ دبر يف اّدة  وغيظ  "فاّدخر ربَُعهَ "  -

ار ينطلق منحدراً برسعة فائقة يف داخل ومىض يف طريقه. م رآ يُت ك ن ال مور قد تارّيت. فرآ يت نفيس يف قط

نفق حتت الارض، فاضطربت من دهش يت، ولكن ل مناص يل حيث ل ميكنين اذلهاُب مييناً ول شامًل. ومن 

حنَوها  - اكلغبياء - الاريب آ نه اكنت تبدو عىل طريَف القطار آ مهاٌر مجيةل اذابة ومثاٌر ذليذة متنوعة مفددُت يدي

رها واحصل عىل مثراهتا، اّل اهنا اكنت بعيدَة املنال، ال شواُك فهيا انارمْت يف يدي مبجرد ُاااول قطَف آ مها

مالمس هتا فأ ْدَمهتا وجرَحهتا والقطاُر اكن ماضياً برسعة فائقة فأ ذيُت نفيس من دون فائدة تعود عيّل. فقال آ اد 

تريُدها من تكل ال مهار وال مثار، فانك  اعطين مخسة قروش ل نتقَي كل المكيَة املناس بة اليت"موظفي القطار: 

خترس جبرواك هذه اضعاَ  اضعاِ  ما حتصل عليه خبمسة قروش فضاًل عن ان هناك عقااًب عىل صنيعك 

ذن. فاش تّد عيّل الكرُب يف تكل احلاةل فنظرت اتطلّع من النافذة اىل الامام  "هذا، حيث آ نك تقطفها من غري ا 

آ ن هناك نوافَذ كثريةً وثاوراً عدة قد آ الّت حملَّ هناية النفق وآ ن مسافري القطار ل تعّر  هنايَة النفق، فرآ يت 

يُقَذفون خارااً من القطار اىل تكل الثاور واحلفر، ورآ يت آ ن ثاراً يقابلين آ ان ابذلات ُاقميَ عىل طرفيه جحٌر اش بُه 

 "سعيد"تب علهيام حبرو   كبرية امس ما يكوُن بشواهِد القرب، فنظرت الهيا بلك دقة وامعان فرآ يُت آ نه قد كُ 

فرصخُت من فريق وارييت: اي وياله!! وآ نذاك مسعُت صوت ذكل الرال اذلي آ طال عيّل النصح يف ابب 

 امللهي  وهو يقول:

 فقلت: "هل اسرتجعَت عقكل اي بين وآ فقَت من سكرتك؟"

 ."قوة نعم ولكن بعد فوات الاوان،  بعد آ ن خارْت قواي ومل يبَق يل حوٌل ول"

 فقال:

 فقلت: "تُب وتولّك "-
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#369 

 .«قد فعلت"  -

 م آ فقُت وقد آ ختف  سعيٌد القدمي ورآ يُت نفيس سعيدًا اديدًا.

 ونرجو من هللا آ ن جيعل هذه الواقعة اخليالية خريًا. وسأ فرس قسامً مهنا وعليك تفسري البايق وهو:

مح، ومن الش باب، ومن الش يخوخة، ان ذكل السفر هو السفُر اذلي ميرُّ من عالَم ال رواح، و  من آ طوار عامل الرَّ

 ومن القرب، ومن الربمخ، اىل احلرش واىل الرصاط واىل آ بد ال ابد.

وتكل اللريات اذلهبية البالاة س تني يه العمر البالغ س تني عامًا. وحيامن رآ يت تكل الواقعة اخليالية كنت يف 

يل س نٌد ول جحٌة من آ ن آ عيش اىل الس تني من العمر،  اخلامسة وال ربعني من العمر حسب ظين، ومل يكن

لّ آ نه آ رشدين آ اُد تالميذ القرآ ن اخمللصني آ ن ُانفق نصَف ما بقي من العمر الاالب  وهو مخسة عرش عاماً  - ا 

 يف سبيل ال خرة. -

 وذكل الفندق هو مدينُة اس تانبول ابلنس بة ايّل.

ربة منه.. وذكل النفُق هو احلياة ادلنيا.. وتكل ال مهاُر والامثر الشاركة وذكل القطار هو الزمن، ولكُّ عام  مبزنةل ع

يه الذلات غري املرشوعة واللهو احملظور حيث آ ن ال مَل الناشئ من تصّور موالها يُديم القلَب وجَيرح النفَس 

اعطين مخسة قروش  "فيقايس الانسان من توقّع فراِقها مرارَة العذاب. وان معىن ما قاهل اخلادم يف القطار: 

هو: ان الذلات وال ذواَق اليت حيصل علهيا الانساُن عن طريق السعي احلالل  «اعطك من آ حسن ما حتتااه

مضن ادلاررة املرشوعة اكفيٌة لسعادته وهنائه وراحته فال يدع جماًل لدلخول يف احلرام.. وميكنك ان تفرّس ما 

 بقي.

 النكتة الرابعة

ن آ ش َبه ما يكون ابلطفل الضعيف احملبوب حيمل يف ضعِفه قوًة كبريًة ويف جعزه قدرًة ان الانسان يف هذا الكو

ذا ما آ درك  ّرت هل هــذه املوجــوداُت وانقــادت. فا  عظمية؛ ل نه بقوة ذكل الضعِف وقدرِة ذكل العجز خُسِ

َّه قولً واالً وطـورًا، وآ درك جعَزه فاستــنجد واســ  َّه، واّدى الشــكَر والثناَء الانســاُن ضعَفه ودعــا رب تااث رب

 عىل ذكل التسخري، فس يوفّق اىل  مطلوبه وس تخضع هل مقــاصُده وتتحــقـق مأ ربُه
#370 

 معشار ُعرش هل يتس ىّن  ول بل احملدودة اجلزئية اذلاتية بقدرته ينال آ ن عن يعجز آ نه مع منقادةً  طائعةً  اليه وتأ يت

ً  حييل انه الّ  .ذكل  الاكمنة القوة ان :املثال سبيل وعىل .اذلاتية قدرته اىل احلال لسان بدعاء انهل ما آ حياانً  خطأ 

ه جتعل ادلااج فرخ ضعف يف  ال سد ش بل ضعف يف الاكمنة القوة وان .قوة من تكل مبا ال سدَ  عنه تدفع آ مَّ

ر ه تسِخّ رُ  ال سدُ  يبق  حبيث لنفسه، الضارية املفرتسة آ مَّ  وانه .وَضعفه ِصَاره مع هو ش بعي  بيامن اجلوع من يتضوَّ
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 .الضعف ذكل يف الرمحة جتيل :والاجعاب ابملشاهدة حريٌّ  بل الضعف، يف الهائةلُ  القوةُ  ابملالحظة؛ جلدير

وكام ان الطفل احملبوَب الرقيَق حيصل بضعفه عىل شفقة ال خرين، وبباكئه عىل مطالبه، فيَخضع هل ال قوايُء 

آ ن ينال وااداً من ال لف منه بقوته الضئيةل. فضعُفه وجعُزه اذن هام الذلان حيّراكن والسالطني فينال ما ل ميكنه 

نه يذلّل بس بابته الصارية الكباَر وينقاد اليه امللوُك وال مراُء.  فلو آ نكر ذكل  ويثريان الشفقة وامحلاية حبقه ح ى ا 

! "ذلي خسرُت لك هؤلء ال قوايء بقويت واراديتآ ان ا"الطفُل تكل الشفقَة واهّتم تكل امحلايَة وقال حبامقة وغرور: 

فالشك انه يس تحق آ ن يقابََل ابللطمة والصفعة. وكذكل الانساُن اذا آ نكر رمحَة خالقه وآ هتم حمكَته وقال مثل 

ناّم ُاوتيُتُه عىل ِعمل  عندي(  فالشك انه يعّرِض نفَسه للعذاب. فهذه  (91)القصص: ما قال قارون اااداً النعمة.)ا 

زنةل والسلطنة اليت يمتتع هبا الانساُن اذن وهذه الرتقيات البرشية وال فاق احلضارية ليست انش ئة من تفّوقه امل

وقوةِ اداهِل وهمينةِ غلبتِه ول هو جبالب لها، بل ُمنحت لالنسان لَضعفه وُمّدت هل يُد املعاونة لعجزه، وُاحسنُت 

السلطنِة ليس مبا ميكل من قوة  ول مبا يقِدُر عليه من عمل  بل  اليه لفقره، وُاكرم هبا ل حتيااه. وآ ن سبب تكل

لهية وحمكهُتا اليت خَسَّرت هل ال ش ياَء وسلَّمهْتا اليه. نعم ان الانسان  هو الشفقُة الرابنيُة ورآ فهُتا والرمحُة ال 

دودة صارية واطعمته  املالوَب آ مام عقرب بال عيون وحية بال ارال ليست قدرتُه يه اليت آ لبَس ْته احلريَر من

كرام الرحامين.  العسَل من حرشة سامة، وامنا ذكل مثرُة ضعفه الناجتة من التسخري الرابين وال 

فيا آ هيا الانسان! ما دامت احلقيقة هكذا فدع عنك الاروَر وال اننية، وآ علن آ ماَم عتبة ابب ال لوهية جعَزك 

ك وااجتك بلسان الترضع وادلعاء، وآ ظهِر ابنك عبٌد هلل وضعَفك، اعلهنام بلسان ال س متداد، وآ فِصح عن فقر 

 خالص قائاًل:
#371 

 .العال مدارج يف وارتقِ  فارتفعْ  "الوكيلُ  وِنَعم هللا َحْسبُنا

آ ان لست بشئ وما آ مهييت ح ى يُسخرَّ يل هذا الكون من دلن احلكمي العلمي عن قصد وعناية وح ى "ول تقل: 

 ."يطلب مين الشكر اللكي

لّ انك حبسب وظيفتك ومزنلتك ُمشاهٌد ذكل  وان كنَت حبسب نفِسك وصورتِك الظاهرية يف حمك املعدم، ا 

فَِطٌن، ومتفرٌج ذيك عىل الاكئنات العظمية. وانك اللساُن الناطق البليغ ينطق ابمس هذه املوجودات احلكمية.. 

  املتفكر يف هذه اخمللوقات املس ّبحة.. وانك وانك القارئ ادلايه واملطالُع النبيه لكتاب العامل هذا.. وانك املرش 

 حبمك الاس تاذ اخلبري واملعامر الكرمي لهذه املصنوعات العابدة الساادة.

نعم اهيا الانسان! انك من هجة جسِمك النبايت ونفِسك احليوانية جزٌء صاري وجزيٌئ حقرٌي وخملوٌق فقري 

ّل آ نك من حيث انسانيتك وحيواٌن ضعيف ختوض يف ال مواج الهادرة لهذه املوجو  دات املزتامحة املدهشة. ا 

لهية سلطاٌن يف هذه العبدية.. وانك  رة بنور الاميان املتضمن لضياء احملبة ال  املتاكمةل ابلرتبية الاسالمية املنوَّ

294



نرّية لكٌي يف جزئيتك.. وانك عاملٌ واسع يف صارك.. وكل املقاُم السايم مع حقارتك فانت املرشُ  ذو البصرية ال 

ان ريَب الرحمَي قد جعَل يل ادلنيا مأ وًى ومسكنًا، "عىل هذه ادلاررة الفس يحة املنظورة، ح ى ميكنك القول: 

 ، وجعل يل الشمس والقمر رسااًا ونورًا، وجعل يل الربيَع ابقَة ورد  ماهية، وجعَل يل الصيَف مائدَة نعمة 

 ."نباَت مينًة وااثاًث وهبجة دلاري ومسكينوجعل يل احليواَن خادمًا ذلياًل، وآ خريًا جعل يل ال 

 وخالصة القول:

انك اذا آ لقيَت السمَع اىل النفس والش يطان فستسقط اىل آ سفل سافلني واذا آ صايَت اىل احلق والقرآ ن 

 يف هذا الكون. "آ حسن تقومي"فسرتتقي اىل آ عىل عليني وكنَت 

 النكتة اخلامسة:

ندت ان الانسان ُارسل اىل ادلنيا ضيفاً وم وظفاً وُوهبْت هل مواهٌب واس تعدادات هممة ادًا، وعىل هذا اس ُ

اليه وظائٌف اليةل. وليك يقوم الانساُن ابعامهل وليكّد ويسع  لتكل الااايت والوظائف العظمية فقد ُرِغّب 

 وُرهَّب ل جنام معهل.
#372 

 رس وادراك لفهم وذكل خر،آ   موضع يف آ وحضناها اليت العبودية وآ ساسات الانسانية الوظائف هنا س نجمل

 :فنقول "تقومي آ حسن"

 ان الانسان بعد جميئه اىل هذا العامل هل عبوديٌة من انحيتني:

 الناحية الاوىل: عبوديٌة وتفكٌر بصورة غيابية.

 الناحية الثانية: عبوديٌة ومناااٌة بصورة خماطبة اارضة.

 الناحية الاوىل يه:

 اهر يف الكون والنظُر اىل كامهل س بحانه وحماس نه ابجعاب وتعظمي.تصديُقه ابلطاعة لسلطان الربوبية الظ

عالهنا ونرشها واشاعهتا.  م اس تنباط العربة وادلروس من بدائع نقوش اسامئه احلس ىن القدس ية وا 

ا مبزيان ال دراك والتبرّص وتقيميه - لكُّ وااد  مهنا خزينة معنوية خفية - م ومُن جواهر الاسامء الرابنية ودررها

 ابنوار التقدير والعظمة والرمحة النابعة من القلب.

جعاب عند مطالعة آ وراق ال رض والسامء وحصائف املوجودات اليت يه مبثابة كتاابت قمل القدرة.  م التفكر اب 

م النظُر ابس تحسان ابلغ اىل مينة املوجودات والصنائع امجليةل اللطيفة اليت فهيا والتحبُب ملعرفة الفاطر ذي 

 ال والتلهُّف اىل الصعود اىل مقام حضور  عند الصانع ذى الكامل ونيل التفاته الرابين.امجل

 الناحية الثانية يه:
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مقاُم احلضور واخلطاب اذلي ينفذ من ال ثر اىل املؤثر، فريى آ ن صانعاً اليالً يريد تعريف نفسه اليه مبعجزات 

 صنعته. فيقابهل هو ابلميان واملعرفة.

 رحاميً يريد آ ن حيبب نفسه اليه ابل مثار احللوة الذليذة لرمحته، فيقابهل هو جبعل نفسه حمبوابً عنده م يرى آ ن رابًّ 

 ابحملبة اخلالصة والتعبد اخلالص لوهجه.

 م يرى: آ ن ُمنعامً كرمياً يارقه يف ذلائذ ِنَعِمه املادية واملعنوية، فيقابهل هو بفعهل وااهل وقوهل بلك حواسه وآ هجزته

 ابلشكر وامحلد والثناء عليه. - ن اس تطاعا -
#373 

 حبيث فهيا وجامهَل  االهَل  ويرُبم وكامهَل  وعظمَته كربايَءه املوجودات هذه مرآ ة يف يُظهر مجيالً  اليالً  آ ن :يرى م

 ةاري  بلك ميل ل َمن جسودَ  ويسجد "..هللا س بحان ..اكرب هللا" برتديد :لكه ذكل هو فيقابل ال نظار الهيا جيلب

 .الفناء يف ذائبة ومبحبة واجعاب

م يرى: ان غنيًا مطلقًا يعرض خزائنه وثروتَه الهائةل اليت ل تنضب يف خساء مطلق، فيقابهل هو ابلسؤال 

 والطلب بكامل الافتقار  يف تعظمي وثناء.

ادرة فيقابل هو م يرى: ان ذكل الفاطَر اجلليل قد جعل ال رض معرضًا جعيبًا لعرض مجيع الصنائع الاريبة الن

معجباً هبا، وبقوهل  "س بحان هللا"مقدراً لها، وبقوهل  "ابرك هللا"مس تحس ناً لها، وبقوهل  "ما شاء هللا"ذكل بقوهل 

 تعظاميً خلالقها. "هللا اكرب"

هيا م يرى: آ ن وااداً خيمت عىل املوجودات لكها خمتَ التوحيد وسكّتَه اليت ل تقدل وطاراَءه اخلاصة به، وينقش عل

آ ايت التوحيد، وينصُب رايَة التوحيد يف آ فاق العامل معلنًا ربوبيتَه، فيقابهل هو ابلتصديق والاميان والتوحيد 

 والاذعان والشهادة والعبودية.

فيصري بُيمن الاميان  "آ حسن تقومي"فالنسان مبثل هذه العبادة والتفكر يصبح انسااًن حقاً ويُظهر نفسه آ نه يف 

مانة الكربى وخليفة آ مينًا عىل ال رض.وبركته لئقًا   لل 

واذلي ينحدر آ سفَل سافلني لسوء اختياره ونزقه وطيشه.  "آ حَسن تقومي"فيا آ هيا الانسان الاافُل اخمللوُق يف 

ح ى ترى آ نت ايضًا  "اللكمة السابعة عرشة"امسعين جيداً وانظر اىل اللوحتني املكتوبتني يف املقام الثاين من 

ى ادلنيا مثكَل الوًة خرضة عندما كنُت يف غفةل الش باب وُسكره. ولكن ملا آ فقُت من سكر كيف كنُت آ ر 

ه مجيالً رآ يته  الش باب وحصوُت منه بصبحِ املشيب رآ يت آ ن واَه ادلنيا غري املتواه اىل ال خرة واذلي كنُت اعدُّ

 وهجًا قبيحًا. وان واه ادلنيا املتواه اىل ال خرة حسن مجيل.

 وىل:فاللواة ال  
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تصّور دنيا آ هل الافةل. فقد رآ يهتا من دون آ ن اسكر فهيا شبهية بدنيا اهل الضالةل اذلين َاطبقت علهيم جحب 

 الافةل.
#374 

 :الثانية اللواة

 تشري اىل حقيقة آ هل الهداية وذوى القلوب املطمئنة.

 نتا تش هبان الشعر الّ اهنام ليسا بشعر.فمل ابدل شيئاً من تلكام اللوحتني بل تركهتام كام اكنتا من قبل، وهام وان اك

ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمي( َّْمَتنا ِان ْبَحانََك َل ِعمْلَ لَنَا ِاّل ما عَل  )س ُ

 )رّب ارشح يل صدري_ ويرس يل امري_

 واالل عقدًة من لساين_ يفقهوا قويل(

ار، وَمظهِر ال نوار، ومركز مدار اجلالل، اللّهم صِلّ عىل اذلات احملمدية اللطيفة ال ادية مشِس سامء ال رس 

 وقطِب فكِل امجلال.

ليك  ليِك، آ ِمْن خويف، وَاِقل عةَريت، وَاذِهب ُحزين وحريص، وُكن يل، وخذين ا  اللّهم برّسه دليك، وبسريه ا 

 مين، وارمقين الفناَء عين، ول جتعلين مفتواًن بنفيس حمجواًب حبيس، واكشف يل عن لك رّس مكتوم.

 اي قيوم، اي يح اي قيوم، اي يح اي قيوم.اييح 

 وارمحين وارمح رفقايئ وارمح اهَل الاميان والقرآ ن.

 آ مني آ مني اي آ رمح الرامحني واي آ كرم ال كرمني.

 )وآ خر دعوامه ان امحلد هلل رب العاملني(
#375 

% 

 والعرشون الرابعة اللكمة

لرابع واس متسك ابلاصن اخلامس واصعد لتقطف ]هذه اللكمة عبارة عن مخسة اغصان. لحظ ابمعان الاصن ا

 مثاره[

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 (1)طه:)هللا ل ا هل الاهو هل الاسامء احلس ىن(

 نشري اىل مخسة اغصان حلقيقة واادة من احلقائق الكربى اجلليةل لهذه ال ية الكرمية.

 الاصن ال ول
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متباينة مضن طبقات رعاايه، واسامًء وعالمات  متنوعة ان للسلطان عناوين خمتلفة يف دوارر حكومته، واوصافاً 

يف مراتب سلطنته. مفثاًل: هل امس احلامك العادل يف دوارر العدل، وعنوان السلطان يف ادلوارر املدنية، بيامن هل 

اوين.. امس القائد العام يف ادلوارر العسكرية وعنوان اخلليفة يف ادلوارر الرشعية.. وهكذا هل سارر الاسامء والعن

فهل يف لك داررة من دوارر دولته مقام وكريس مبثابة عرش معنوي هل؛ وعليه ميكن ان يكون ذكل السلطان الفرد 

مالاكً ل لف امس وامس يف دوارر تكل السلطنة ويف مراتب طبقات احلكومة؛ اي ميكن ان يكون هل الف عرش 

موجود واارض يف لك داررة من دوارر  وعرش من العروش املتداخل بعضها يف بعض ح ى ك ن ذكل احلامك

دولته.. ويعمل ما جيري فهيا بشخصيته املعنوية، وهاتفه اخلاص. ويُشاهد ويَْشهَد يف لك طبقة من الطبقات 

بقانونه ونظامه ومبمثليه.. ويراقب ويدير من وراء احلجاب لكَّ مرتبة من املراتب حبمكته وبعلمه وبقوته.. فللك 

 موقٌع خاص هبا، آ حاكُمه خمتلفة، طبقاتُه متاايرة.داررة مركٌز خيّصها و 

وهكذا فا ن رب العاملني وهو سلطان ال مل والابد هل مضن مراتب ربوبيته شؤون وعناوين خمتلفة، لكن يتناظر 

 بعضها مـع بعـض.. وهل مضــن دوائــر الوهـيـتــه
#376 

 متباينة، والوات جتليات العظمية اجراءاته مضن وهل ..بعض   يف بعضها يُشاهد لكن متاايرة، واسامء عالمات

 مضن وهل ..ببعض بعضها يُشعر لكن متنوعة، عناوين قدرته ترصفات مضن وهل ..بعضاً  بعضها يشابه لكن

 متباينة، ترصفات افعاهل جتليات مضن وهل ..بعضاً  بعُضها يُظهر لكن متفاوتة، مقدسة مظاهر صفاته جتليات

 .الاخرى ااداها تلحظ لكن متاايرة هميبة ربوبية ومصنوعاته صنعته مضن هلو ..الاخرى الواادة تمكّل لكن

ومع هذا يتجىل عنوان من عناوين امس  من الاسامء احلس ىن، يف لك عامل  من عوامل الكون ويف لك طائفة من 

 اة فيه.طوائفه. ويكون ذكل الامس ااكامً هممينًا يف تكل ادلاررة، وبقية الاسامء اتبعة هل هناك، بل مندر 

م ان ذكل الامس هل جتل  خاص وربوبية خاصة يف لك طبقات اخمللوقات، صارية اكنت آ و كبرية، قليةل اكنت 

او كثرية، خاصة اكنت آ و عامة. مبعىن آ ن ذكل الامس وان اكن حميطًا بلك شئ وعامًا، اّل انه متواه بقصد  

 ط وابذلات اىل ذكل الشئ، وك نه خاص بذكل الشئ.وبأ مهية ابلاة اىل شئ  ما، ح ى ك ن ذكل الامسَ متواه فق

مد عىل ذكل فان اخلالق اجلليل قريب اىل لك شئ مع ان هل س بعني الف جحاب من الـُحجب النورانية. وميكنك 

تكل  - من الـُحجب املوجودة يف مراتب امس اخلالق، ابتداًء من جتيل امس اخلالق كل - مثالً  - ان تقيس ذكل

وانهتاء اىل املرتبة الكربى خلالق العاملني مجيعًا، ذكل العنوان  - املتعلقة ابخمللوقية يف امس اخلالق املرتبة اجلزئية

الاعظم. مبعىن انك تس تطيع ان تبلغ هناية جتليات امس اخلالق وتدخل الهيا من ابب اخمللوقية، برشط ان تدع 

 الاكئنات وراءك، وعندئذ  تتقرب اىل داررة الصفات.

نافذ يف احلجب، والتناظر يف الشؤون، والتعاكس يف الاسامء، والتداخل يف المتثاّلت، والامتمج يف ولوجود امل 
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العناوين، والتشابه يف الظهور، والتساند يف الترصفات، والتعاضد يف الربوبيات، لزم البتة ملن عرفه س بحانه 

سامء والعناوين والشؤون، بل يفهم بداهة انه يف وااد مما مر من الاسامء والعناوين والربوبية الّ ينكر سارر الا

ّل يترضر ا ن ظل حمجواًب عن جتليات الاسامء الاخرى ومل ينتقل من جتيل امس  اىل آ خر.  هو هو. وا 
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 جيول ان عليه ذلا الطبيعة، ضالةل يف يسقط العلمي، امس اثر ير ومل القدير، اخلالق امسِ  آ ثر رآ ى اذا :مفثالً 

 هللا هو قل) :شئ لك من اذنه تسمع وان .شئ لك يف جتليه ويشاهد هو، هو هللا آ ن ويرى حوهل فامي بنظره

 يشري وهكذا .(عَالَمْ  مزَينَدْ  بََرابَرْ  ُهو ِالّ  ِاهَل  ل  ) ويعلن هللا الّ  ا هل ل :دامئاً  لسانه يردد وان .اليه وينصت (ااد

هل ل هللا) الكرمية ال ية هبذه الكرمي القرآ ن  .ذكرانها اليت احلقائق اىل (احلس ىن الاسامء هل هو الّ  ا 

فان كنت تريد ان تشاهد تكل احلقائق الرفيعة عن قرب، فاذهب اىل حبر  هاجئ، واىل ارض  همزتة ابلزلمل، 

 …وآ سأ هلام: ما تقولن؟ ستسمع حامتً اهنام يناداين: اي اليل.. اي اليل.. اي عزيز.. اي جبار

من احليواانت، اليت تعيش يف البحر آ و عىل الارض، واليت تُرىب يف منهتي  م اذهب اىل الفراخ والصاار 

الشفقة والرمحة، وآ سأ لها: ما تقولني؟ لبد آ هنا ترتمن: اي مجيل .. اي مجيل.. اي رحمي.. اي رحمي.
2

 

يـل ذو م انصت اىل السامء كيف تنادي: اي جـليـل ذو امجلال! واعر مسعك اىل الارض كــيــف تردد: يــا مجــ 

الـجــالل. وتصــنّت للحـيواانت كيـف تقــول: اي رمحن اي رماق. واسأ ل الربيع، فستسمع منـه: اي حـنان اي رمحـن 

 اي رحـمي اي كرمي

--- 
1
ح ى انين لحظت القطط وتأ ملت فهيا، فرآ يت آ هنا بعدما الكت ولعبت، انمت. فورد اىل ذهين سؤال: ِلَم يُطلق عىل هذه احليواانت   

لشبهية ابملفرتسة، حيواانت مباركة طيبة؟ م يف الليل اضطجعت ل انم واذا بقطة من تكل القطط ااءت واستندت اىل خمديت وقّربت ا

ا. مفها اىل اذين، وذكرت هللا ذكراً رصحياً ابمس: "ايرحمي .. اي رحمي ..اي رحمي" وك هنا رّدت ما ورد من الاعرتاض والاهانة ابمس طائفهت

قيل: تُرى هل  ان هذا اذلكر خاص هبذه القطة فقط آ م بطائفة القطط عامة؟  وان اس امتع ذكرها، هل هو خاص يب فورد اىل ع

لو آ عار مسعه الهيا؟ ويف الصباح بدآ ُت انصت اىل  - اىل اد - ومنحرص ملعرتض باري حق مثيل آ م ان لك انسان يس تطيع الاس امتع

متفاوتة وان مل يكن رصحياً مثل ال وىل. اذ يف بداية هريرها ل يمتزي هذا اذلكر م ميكن  القطط الاخرى، اكنت تكرر اذلكر نفسه بدراات

حيث  تيزي: اي رحمي .. اي رحمي.. يف الهرير، م يتحول هريرها لكه اىل: اي رحمي نفسه. فتذكرهللا ذكراً حزيناً فصيحاً دون اخراج  للحرو 

 رحمي. تسد مفها وتذكرهللا  ذكرًا لطيفًا بــ : اي

ذكرُت احلادثة نفسها اىل اذلين آ توا لزايريت، ومه بدورمه بدآ وا يالحظون ال مر. م قالوا: نسمع اذلكر اىل اد  ما، م ورد 

بقليب: ما واه ختصيص هذا الامس : ايرحمي؟ وِلَم تذكر القطط هذا الامس ابذلات بلهجة لسان الانسان ول تذكره بلسان 

حيوان رقيق لطيف اكلطفل الصاري، خيتلط مع الانسان يف  لك ماوية من مسكنه، ح ى ك نه  احليواانت. فورد: ان القط

خبال   - صديقه فهو حمتاج اذن اىل مزيد من الشفقة والرمحة. فعندما ياُلطف ويس تأ نس به حيمد ا اتراكً الاس باب 

سان السادر يف نوم الافةل وبنداء "ايرحمي" ومعلنًا يف عامله اخلاص رمحة خالقه الرحمي، فيوقظ بذكل اذلكر الان  - اللكب
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ًْ : ممن يَرُِد املدد والعون وممن يتوقع الرمحة؟  .املؤلف - ينبه َعَبدة الاس باب قائاًل

#378 

 .الكثرية الاسامء من وامثالـها ..مزيّن اي حمـسن يـا منّور اي مصّور اي عطو  اي لطيف اي

مجيع الاسامء احلس ىن، فهيي مكتوبٌة عىل جهبته، ح ى اذا  واسأ ل انسااًن هو حقًا انسان وشاهد كيف يقرآ  

 انعمت النظر س تقرؤها انت بنفسك.

وك ن الكون لكه موس يق  متنامغة الاحلان ذلكر عظمي. فامزتاج اصار نامة واوطهئا مع اعظم نامة واعالها ينتج 

 حلنًا لطيفًا هميبًا.. وقس عىل ذكل..

ع  الاسامء احلس ىن اّل ان تنوع الاسامء احلس ىن اصبح سببًا لتنوع غري ان الانسان همام اكن مظهرًا مجلي

كام هو احلال يف تنوع الاكئنات واختال  عبادة املالركة، بل قد نشأ ت من هذا التنوع  - اىل اد  ما - الانسان

 رشائع الانبياء اخملتلفة وطرائق الاولياء املتفاوتة ومشارب الاصفياء املتنوعة.

لب يف س يدان عيىس عليه السالم هو جتيل امس )القدير( مع الاسامء الاخرى، واملهمين عىل آ هل مفثاًل: ان الاا

 العشق هو امس )الودود( واملس تحوذ عىل اهل التفكر هو امس )احلكمي(.

فلو آ ن رااًل اكن عاملًا وضابطًا واكتَب عدل  ومفتشًا يف دوارر ادلوةل يف الوقت نفسه، يف لك داررة من تكل 

ارر عالقًة وارتباطاً ووظيفًة ومعاًل، وهل ايضاً اجرة ومرتٌب ومسؤولية فهيا، وهل كذكل مراتب ريق، فضاًل ادلو 

عن وجود احلّساد والاعداء اذلين حياولون ان يعيقوا معهل.. فكام ان هذا الرال وهذا شأ نه، يظهر امام 

لعناوين املتنوعة، ويسأ هل العون واملدد السلطان بعناوين كثرية خمتلفة ادًا، ويرى السلطان من خالل تكل ا

بأ لس نة كثرية، ويراجعه بعناوين كثرية ويس تعيذ به يف صور ش  ى كثرية، خالصًا من رش اعدائه. كذكل 

الانسان اذلي حظي بتجليات اسامء كثرية، وانيطت به وظائف كثرية، وابتيل ابعداء كثريين، يذكر كثرياً من 

ته، كام آ ن مدار خفر الانسانية، وهو الانسان الاكمل احلقيقي، محمد صىل هللا اسامء هللا يف مناااته واس تعاذ

 يدعو هللا ويس تعيذ به من النار بأ لف امس وامس يف دعائه املسم  ابجلوشن الكبري.   عليه وسمل 

 ومن هذا الرس جند القرآ ن يأ مر ابلس تعاذة بثالثة عناوين، وذكل يف سورة الناس

#379 

 (...اخلناس الوسواس رش من _الناس ا هل _الناس مكل _ناسال  برب اعوذ قل)

 ويبني يف )بسم هللا الرمحن الرحمي( الاس تعانة بثالثة اسامء من اسامئه احلس ىن.

 الاصن الثاين

 يبني رسين يتضمنان مفاتيح آ رسار كثرية
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 الرس ال ول:

آ صول الاميان، اذ تظهر احيااًن كشوفهم  ِلَم خيتلف ال ولياء كثرياً يف مشهوداهتم وكشفياهتم مع آ هنم يتفقون يف

 اليت يه يف دراة الشهود خماِلفًة للواقع وجمانبة للحق؟

آ حصاب الفكر وارابب النظر احلقيقَة متناقضًة يف آ فاكرمه رمغ اثبات آ حقيهتا ابلربهان القاطع  - ويبنّي  - وملاذا يرى

 ؟دلى لك وااد مهنم؟ ِفمَل تتلون احلقيقة الواادة بأ لوان ش  ى

 الرس الثاين:

ملاذا ترك الانبياء السابقون علهيم السالم قسامً من آ راكن الاميان، اكحلرش اجلسامين، عىل شئ من الاجامل، 

قسٌم من آ ممهم اىل اناكر تكل الاراكن  - فامي بعد - ومل يفّصلوه تفصيالً اكمالً كام هو يف القرآ ن الكرمي. ح ى ذهب

الاولياء العارفني احلقيقيني يف التوحيد حفسب، ح ى بلاوا دراة حق اليقني، ارجممةل؟ م ملاذا تقدم قسم من 

مع ان قسامً من آ راكن الاميان يبدو مجماًل يف مشارهبم آ و يرتاءى اندرًا، بل ل ال هذا مل يول متبعومه فامي بعد 

 تكل الاراكن الاهامتم الالمم، بل قد ماغ بعضهم وضل.

ابنكشا  آ راكن الاميان لكها، فلامذا تقدم آ هُل احلقيقة يف بعضها بيامن ختلّفوا يف بعضها مفا دام الكامل احلقيقي يُنال 

وهو امام املرسلني اذلي حظ  ابملراتب العظم  لالسامء     ال خر. علام ان الرسول الكرمي صىل هللا عليه وسمل

فّصال آ راكن الاميان لكها تفصياًل احلس ىن لكها، وكذا القرآ ن احلكمي اذلي هو امام مجيع الكتب الساموية، قد 

 واحضًا اليًا وابسلوب ااد ومقصود؟
#380 

 .احلقيقة يف هكذا هو ال مت احلقيقي الكامل ل ن !نعم :اجلواب

 وحمكة هذه ال رسار يه عىل النحو ال يت:

عها فانه يتحرى ان الانسان عىل الرمغ من ان هل اس تعداداً لبلوغ الكاملت لكها ونيل آ نوار الاسامء احلس ىن مجي 

احلقيقة من خالل آ لو  احلجب والربامخ، اذ اقتداره جزيئ، واختياره جزيئ، واس تعداداته خمتلفة ورغباته 

 متفاوتة.

ول ال هذا تتوسط احلجب والربامخ دلى انكشا  احلقيقة، ويف شهود احلق، فبعضهم ل يس تطيع املرور من 

 بعضهم ل تكون منشأ  لنكشا  بعض آ راكن الاميان.الربمخ. وحيث ان القابليات متفاوتة، فقابلية 

م ان آ لوان جتليات الاسامء تتنوع، حسب نيل املظاهر، وتصبح متاايرة، فال يس تطيع بعض من حظي مبظهر 

امس من الاسامء ان يكون مدارًا لتجليه جتليًا اكماًل، فضاًل عن ان جتيل الاسامء تتخذ صورًا خمتلفة ابعتبار 

ية والظلية وال صلية.  فيقرص بعض الاس تعدادات عن اجتيام اجلزئية واخلروج من الظل. وقد اللكية واجلزئ 
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ه واَده، ويكون هممينًا يف ذكل الاس تعداد. - حسب الاس تعداد - يالب امس من الاسامء َْ  فينفُذ حمُك

ثيل واسع تاماه وهكذا، فهذا الرس الاامض العميق وهذه احلمكة الواسعة، سنشري الهيا ببضع اشارات مضن ت 

 احلقيقة اىل اد.

فلنفرض "مهرة" ذات نقوش، و "قطرة" ذات حياة عاشقة للقمر، و"رحشة" ذات صفاء متوهجة حنو الشمس، 

 حبيث ان للك  مهنا شعورًا، وللك  مهنا كامًل، وشوقًا حنو ذكل الكامل.

لوك النفس والعقل والروح، ويه آ مثةل فهذه ال ش ياء الثالثة تشري اىل حقائق كثرية، فضالً عن اشاراهتا اىل س

لثالث طبقات ل هل احلقيقة
2
: 

 آ ولها:

 آ هل الفكر وآ هل الولية وآ هل النبوة.. فهذه ال ش ياء تشري اىل هؤلء.

--- 
1
ويف لك طبقة ايضاً ثالث طوائف. فالمثةل الثالثة الواردة يف المتثيل متوهجة اىل الطبقات الثالث اليت يف لك طبقة،   

 املؤلف. - ىل الطبقات التسع اليت فهيا. ل الطبقات الثالث وادها.بل ا
#381 

 :اثنيهتا

 السالكون اىل احلقيقة سعيًا لبلوغ كامهلم بأ هجزة جسامنية.. )آ ي عن طريق احلواس(

 واملاضون اىل احلقيقة ابرجماهدة بزتكية النفس واعامل العقل..

 والتسلمي.. فهذه ال ش ياء آ مثةل لهؤلء. والساررون اىل احلقيقة بتصفية القلب والاميان

 اثلثهتا:

 اذلين حرصوا السلوك اىل احلقيقة ابس تدلهلم، ومل يَدعوا الااننية والارور، وآ وغلوا يف ال اثر.

 واذلين يتحّرون احلقيقة ابلعمل واحلمكة واملعرفة.

 واذلين يصلون اىل احلقيقة رسيعًا ابلميان والقرآ ن والفقر والعبودية.

 لش ياء الثالثة تثيالت تشري اىل حمكة الاختال  يف الطوائف الثالث املتفاوتة يف الاس تعدادات.فا

فالرس ادلقيق واحلمكة الواسعة اليت يتضمهنا ريق هذه الطبقات الثالث، حناول ان نبيهنا مضن تثيل وحتت 

 ."رحشة"و  "قطرة"و  "مهرة"عناوين 

 آ نواع ثالثة خمتلفة من التجيل والانعاكس والافاضة. - ابذن خالقها وبأ مره - مفثاًل: للشمس

 اادها: عىل ال مهار.
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 وال خر: عىل القمر والكواكب الس يارة.

 وآ خر: عىل املواد اللامعة اكلزااج واملاء.

 فال ول:  من هذا التجيل والافاضة والانعاكس عىل آ واه ثالثة:

 الامهار.الاول: جتل لكي وانعاكس معويم، وهو آ فاضهتا عىل مجيع 

، وهو انعاكس خاص حسب لك نوع.  الثاين: جتل  خاص 

 الثالث: جتل جزيئ، وهو افاضة حسب خشصية لك مهرة.
#382 

 الس بعة الالوان حتلل انعاكس من تنشأ   امنا لالمهار الزاهية الالوان بأ ن القائل الرآ ي عىل مبين مثالنا وان هذا

 .الشمس لضياء

 ضًا نوع من مرااي الشمس.وبناء عىل هذا القول فالمهار اي

اثنيه: هو الفيض والنور اذلي تعطيه الشمُس القمَر والكواكب الس يارة، ابذن الفاطر احلكمي. فالقمر يس تفيد 

من النور اذلي هو يف حمك ظل لضياء الشمس اس تفادة لكية، بعد ان ُافيض عليه هذا الفيض اللكي والنور 

ور بشلك خاص عىل البحار والهواء والرتاب الالمع، ويفيض بصورة الواسع، وبعد ذكل يفيد القمر فيفيض ابلن

 جزئية عىل حباابت املاء ودقائق الرتاب وذرات الهواء.

، حبيث جيعل الًك من جو الهواء وواه  - بأ مر آ لهيي - اثلثه: هو انعاكس للشمس انعاكسًا صافيًا لكيًا بال ظل 

زئية وتثالها املصار اىل لك من حباابت البحار وقطرات البحار مرااي.. م ان تكل الشمس تعطي صورهتا اجل

 املاء ورحشات الهواء وبلورات الثلج.

لها افاضة وتوّاه اىل لك مهرة، واىل لك قطرة متوهجة للقمر،  - يف اجلهات الثالث املذكورة - وهكذا فالشمس

 واىل لك رحشة، بطريقني اثنني يف لك مهنا:

لصاةل، من دون املرور يف الربمخ، وبال جحاب.. هذا الطريق ميثل طريق الطريق الاول: افاضة مبارشة اب

 النبوة.

الطريق الثاين: تتوسط فيه الربامخ، اذ قابليات املرااي واملظاهر تعطي لوانً لتجليات الشمس.. هذا الطريق ميثل 

 طريق الولية.

اان مرآ ة مشس العامل "يف الطريق الاول: لك مهنا تس تطيع ان تقول  "الرحشة"و  "القطرة"و  "فالزهرة"وهكذا، 

انين مرآ ة للشمس املتجلية "آ و  "انين مرآ ة مشيس"ولكهنا ل تمتكن ان تقولها يف الطريق الثاين، بل تقول:  "آ مجع

ل هنا تعر  الشمس هكذا، اذ ل تس تطيع ان ترى الشمس املتوهجة اىل العامل لكه؛ ل ن مشس ذكل  "عىل نوعي
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و انسه، تظهر هل مضن برمخ ضيق وحتت قيد حمدود. فـال يس تطـيـع ان ميـنـح تلـك الشخص، او نوعه، ا

الشمس املقيدة آ اثر الشـمس املطلـقة بـال قيد ول برمخ. اي ل يس تطيع ان مينح بشهود قليب د ء واه 

 لها..الارض قاطبة وتنويره وحتريك حياة احليواانت والنبااتت مجيـعـها وجـعـل السـيـارات جتـري حـو 
#383 

 الضيق القيد ذكل مضن شاهدها اليت ال اثر الشمس تكل منح يس تطيع ل املهيبة، اجلليةل ال اثر من وامثالها

 .احملدود والربمخ

الشمَس تكل ال اثر العجيبة اليت تشاهدها حتت  - اليت فرضناها ذات شعور - وح ى لو منحت الاش ياءُ الثالثة

 حها بواه  عقيل وامياين حبت، وبتسلمي اتم من ان تكل املقيدة يه املطلقة ذاهتا.ذكل القيد، فاهنا ميكهنا ان تن 

اي ال اثر  - اليت فرضناها شبهية ابلنسان العاقل، اس ناُدها هذه الاحاكم "الزهرة والقطرة والرحشة"فتكل 

هوداهتا الكونية، فتصّدق اىل مشوسها اس نادٌ عقيل ل شهودي.. بل قد تتصادم احاكُمها الاميانية مع مش  - العظمية

بصعوبة ابلاة. وهكذا فعلينا حنن الثالثة ادلخول اىل هذا المتثيل املمزتج ابحلقيقة، واذلي يضيق هبا ول يسعها، 

 وتشاَهد يف بعض جوانبه اعضاء احلقيقة.

هيا، فنلحق . اذ ل يكفي ما افرتضناه من شعور ف"الرحشة"و  "القطرة"و  "الزهرة"س نفرض انفس نا حنن الثالثة 

هبا عقولَنا ايضًا. اي ان ندرك ان تكل الثالثة مثلام تس تفيض من مشسها املادية، فنحن كذكل نس تفيض من 

 مشس نا املعنوية.

. ل ن "الزهرة"فأ نت اهيا الصديق اذلي ل ينىس ادلنيا ويوغل يف املادايت وقد غلظْت نفُسه وتاكثفت! كن 

تأ خذ لوان قد حتلل من ضياء الشمس وتزج مثال الشمس من ذكل اس تعدادك شبيه هبا، اذ ان تكل الزهرة 

 اللون، وتتلون به يف صورة ماهية.

، فليكن "سعيد القدمي"اما هذا الفيلسو  اذلي درس يف املدارس احلديثة، واملعتقد ابل س باب، واذلي يش هبه 

ل  به... ولكن العاشقة للقمر، اذلي مينحها ظل الضياء املس تفاد من الشمس فيعطي  "القطرة" عيهَنا نوراً فتتل 

مياهنا. "القطرة"  ل ترى بذكل النور الا القمر، ول تس تطيع ان ترى به الشمس، بل ميكهنا رؤية الشمس اب 

، فهيي "الرحشة"م ان هذا الفقري اذلي يعتقد آ ن لك شئ منه تعاىل مبارشة، ويعّد الاس باب جحااب، ليكن هو 

ا يك تستند اليه وتعمتد عليه اكلزهرة وليس لها لون يك تشاهد به، ول تعر  رحشة فقرية يف ذاهتا، ل شئ له

 اش ياء اخرى يك تتواه الهيا. فلها صفاء خالص خيئب مثال الشمس يف بؤبؤ عيهنا.

 وال ن، ما دمنا قد اللنا مواضع هذه الثالثة، علينا ان ننظر اىل انفس نا، لرنى ماذا بنا؟ وماذا نعمل؟
#384 

 الاحسان، عبد والانسان .وجيّملنا ويربينا فينوران واحسانَه، ِنَعمه علينا يُس بغ ابلكرمي واذا ر،ننظ حنن فها
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 تكل جباذبة اس تعداده حسب يسكل منا فلك ذلا رؤيته، ويطلب واحملبة، العبادة يس تحق ممن القرب ويسأ ل

 .احملبة

ها قد مضيت، وقد ترقيت تدرجييًا انت تيض يف سلوكك، ولكن امض وانت مهرة.. و  "الزهرة"فيا من يش به 

ح ى بلاَت مرتبًة لكية، ك نك اصبحت مبثابة لك الامهار. بيامن الزهرة مرآ ة كثيفة، فأ لوان الضياء الس بعة تنكرس 

وتتحلل فهيا، فتخفي صورة الشمس املنعكسة فلن توفّق اىل رؤية واه حمبوبك الشمس، ل ن ال لوان املقيدة، 

س وتسدل احلجاب دونه، فيحجب ما وراءه. فانت يف هذه احلاةل لن تنجو واخلصائص، تشتت ضوء الشم

 من الفراقات الناش ئة من توسط الصور والربامخ. ولكن النجاة برشط وااد هو:

ان ترفع رآ سك السارح يف حمبة نفسك، وتكّف نظرك املس متتع مبحاسن نفسك واملارت هبا، وحتدقه يف واه 

اىل الشمس يف عالها،  - يسأ ل الرمق - م حتّول وهجك املنكب اىل الرتابالشمس اليت يه يف كبد السامء. 

ذكل ل نك مرآ ة لتكل الشمس، ووظيفتك مرآ تية واظهار لتجلهيا. آ ما رمقك فس يأ تيك من ابب خزينة الرمحة، 

 الرتاب، سواء آ علمت آ م مل تعمل.

يه مرآ ة كقطرة يف حبر السامء تعكس  نعم، كام ان الزهرة مرآ ة صارية للشمس، فان هذه الشمس الضخمة ايضاً 

 . فأ درك اي قلب الانسان من هذا ما اعظم الشمس اليت آ نت مرآ هتا!"النور"ملعة متجلية من امس هللا 

فبعدما اجنزت هذا الرشط جتد كامكل، ولكن لن ترى الشمس بذاهتا ويف نفس ال مر بل ل تدرك تكل احلقيقة 

 ، ومنظارك الكثيف يلبسها صورة، وقابليتك املقيدة حيددها حتت قيد.جمّردة، اذ آ لوان صفاتك تعطهيا لوانً 

! انك مبنظار قطرة فكرِك وسمّل الفلسفة رقيَت وصعدت ح ى "القطرة"وال ن اهيا الفيلسو  احلكمي ادلاخل يف 

اًء بلات القمر. ودخلت القمر. انظر! القمر يف ذاته كثيف مظمل، ل ضياء هل ول حياة. فقد ذهب سعُيك هب

وعلمك بال ادوى ول نفع. فانك تقدر آ ن تنجو من ظلامت اليأ س ووحشة الاربة وامعااات الارواح اخلبيثة 

 هبذه الرشوط، ويه:
#385 

 مشس ضياء ظالل يه هذا الليل انوار ان يقينا اعتقدت احلقيقة، مشس اىل وتوهّجت الطبيعة ليل تركَت  ان

 مثل ايضاً  ولكنك .معمت فقري مقر بديل املهيبة الشمس فتجد كامكل، جتد الرشط هبذا وفيت فان .الهنار

 خلف تراها فلسَفُتك، وآ لَفهْتا عقكُل  آ نسها س تارر وراء تراها وامنا صافية، الشمس ترى لن ال خر صديقك

 .قابليُتك اايها اعَطهْتا صباة يف تراها ُحجب،  من وحمكُتك علُمك نسجها ما

ـ  فقري، عدمي اللون، يتبخر برسعة حبرارة الشمس، يدع ااننيَته وميتطي  "رحشةال"وهذا صديقمك الثالث الشبيه ب

البخاَر فيصعد اىل اجلو، يلهتب ما فيه من مادة كثيفة بنار العشق، ينقلب ابلضياء نورًا، ميسك بشعاع صادر 

 من جتليات ذكل الضياء ويقرتب منه.
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ة، فكن ايامن شئت من املراتب، فميكنك ان جتد فيا مثال الرحشة! ما دمت تؤدي وظيفة املرآ ة للشمس مبارش 

انفذة نظارة صافية تطل مهنا اىل عني الشمس بعني اليقني، فال تعاين صعوبة يف اس ناد ال اثر العجيبة للشمس 

الهيا، اذ تس تطيع ان تس ند الهيا اوصافها املهيبة بال تردد، فال ميكن ان ميسك يَدك ويكفّك شٌئ قطعًا عن 

ملذهةل لسلطنهتا اذلاتية الهيا. فال حيريك ضيق الربامخ ول قيد القابليات ول صار املرااي، ول اس ناد ال اثر ا

يسوقك اىل خال  احلقيقة شئ من ذكل ل نك صا  وخالص تنظر الهيا مبارشة، وذلكل فقد آ دركت آ ن ما 

انعاكساهتا املتلونة. وان تكل  يشاَهد يف املظاهر ويُرى يف املرااي ليس مشسًا، وامنا نوع من جتلياهتا ورضب من

 الانعاكسات امنا يه دلئل وعناوين لها حفسب، ولكن ل ميكهنا ان تُظهر آ اثر هيبهتا مجيعًا.

ففي هذا المتثيل املمزتج ابحلقيقة يُسكَل اىل الكامل بطرق ثالثة خمتلفة متنوعة، فهم يتباينون يف مزااي تكل 

  اهنم يتفقون يف النتيجة، ويف الاذعان للحق، ويف التصديق ابحلقيقة.الكاملت ويف تفاصيل مرتبة الشهود، الا

هذا فكام ان انسااًن ليلياً مل يشاهد الشمس اصاًل، وامنا يرى ظاللها يف مرآ ة القمر، ل ميكنه ان ميكّن يف عقهل 

كذكل َمن مل يبلغ ويس توعب هيبة الضياء اخلاص ابلشمس وااذبهتا العظمية وامنا يقدل َمن رآ ها ويستسمل هلم. 

وامثالها من الاسامء يرى احلرش الاعظم والقيامة  "احمليي"و  "القدير"ابلوراثة النبوية املرتبة العظم  ل مسي 

 الكربى ويقبلها تقليدًا، قائاًل: اهنا ليست مسأ ةل عقلية. ل ن حقيقة احلرش والقيامة
#386 

 يضطر املرتبة تكل اىل نظره يرَق  مل مفن .سامءالا من لقسم العظم  واملراتب الاعظم الامس لتجيل مظاهر

 والش تاء والهنار الليل تعاقب كسهوةل سهةل والقيامة احلرش يرى هناك اىل فكُره نفذ َمن بيامن .التقليد اىل

 .القلب مطمنئ هبا فريىض والصيف،

تفصيل وهكذا يرشد الهيام وهكذا مفن هذا الرس يذكر القرآ ُن الكرمي احلرَش والقيامة يف اعظم مرتبة ويف امكل 

 الرسول الاعظم صىل هللا عليه وسمل  اذلي حظي بأ نوار الامس الاعظم.

آ ما الانبياء السابقون علهيم السالم فمل يبينوا احلرش يف آ عظم دراة واوسع تفصيل بل بشئ من الاجامل، 

 وذكل مبقتىض حمكة الارشاد حيث اكنت آ ممهم عىل احوال ابتدائية بس يطة.

 ا الرس ايضاً مل ير قسٌم من الاولياء بعض اراكن الاميان يف مرتبته العظم  آ و جعزوا عن ان يبينوه هكذا.ومن هذ

 ومن هذا الرس ايضًا تتفاوت كثريًا دراات العارفني يف معرفة هللا.

 وهكذا تنكشف من هذه احلقيقة ارسار كثرية امثال هذه.

ابحلقيقة، اذ احلقيقة واسعة ادًا ومعيقة ادًا،ول نتدخل مبا هو  وال ن نكتفي ابلمتثيل، ل نه يُشعر اىل اد  ما 

 فوق ادان من ارسار ومبا ل طاقة لنا به.
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 الاصن الثالث

عالمات الساعة "نظرًا لشئ من الاموض اذلي يكتنف فهَم قسم  من الاااديث الرشيفة اليت تبحث يف 

من آ هل العمل املعتّدين بعقوهلم، ووضعوا بعضها يف فقد ضعفها عدٌد  "فضائل الاعامل وثواهبا"ويف  "وااداهثا

 وتطّر  آ خرون من ضعا  الاميان املارورين بعقوهلم فذهبوا اىل اناكرها. "املوضوعات"عداد 

اصاًل من الاصول والقواعد العامة اليت ميكن  "اثين عرش"وحنن هنا ل نريد آ ن نناقشهم تفصياًل، بل ننبه اىل 

 ذه الاااديث الرشيفة موضوعة البحث.الاس هتداء هبا يف فهم ه

 الاصل الاول

 ومجملها: "اللكمة العرشين"وهو املسأ ةل اليت بيناها يف اجلواب عن السؤال الوارد يف هناية 
#387 

 سيشهدها اليت احلوادث يف يبحث ذلا السافةل، الارواح من العالية الارواح ميزي واختبار، امتحان ادلين ان

 البداهة وضوح واحضة وليست فهمها، اس تعصاء اد اىل ومهبمة جمهوةل ليست ياةبص  املس تقبل يف الناس

ًْ  عرضاً  يعرضها بل .تصديقها من مناص ل اليت  عىل القدرة مهنا يسلب ول يعجزها، ل العقول، عىل منفتحًا

 .الاختيار

، لتساوى فلو ظهرت عالمة من عالمات الساعة بوضوح كوضوح البدهييات، واضطر الناس اىل التصديق

عندئذ اس تعداد فطري اكلفحم يف خساس ته مع اس تعداد فطري آ خر اكل ملاس يف نفاس ته، ولضاع رس 

 التلكيف وضاعت نتيجة الامتحان سدى.

فل ال هذا ظهرت اختالفات كثرية يف مسائل عديدة، مكسائل املهدي 
2
والسفياين  

1
وصدرت احاكم  

 متضاربة لكةرة الاختال  يف الرواايت.

 الثاين:الاصل 

تكتفي  - كام يف مسائل العقائد - للمسائل الاسالمية طبقات ومراتب، فبيامن حتتاج ااداها اىل برهان قطعي

 الاخرى بالبة الظن، واخرى اىل جمرد التسلمي والقبول وعدم الرفض.

 لهذا ل يُطلب برهاٌن قطعي واذعان يقيين يف لك مسأ ةل من مسائل الفروع آ و

--- 
1
هدي عند الرتمذي، وايب داود، وابن مااه، واحلامك، والطرباين، وايب يعىل املوصىل، واس ندوها اىل جامعة واااديث امل   

من الصحابة. قال الشواكين يف التوضيح: والاااديث الواردة يف املهدي اليت آ مكن الوقو  علهيا مهنا مخسون اديثاً فهيا 

ول ش هبة، بل يصدق وصف التواتر عىل ما هو دوهنا عىل  الصحيح واحلسن والضعيف املنجرب، ويه متواترة بالشك
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مجيع الاصطالاات احملررة يف الاصول، وآ ما ال اثر عن الصحابة املرصاة ابملهدي فهيي كثرية ايضًا، لها حمك الرفع، اذ 

ي  ( وانظر التحفة  للمباركفور224 - 223ل جمال لالجهتاد يف مثل ذكل آ هـ. )الاذاعة حملمد صديق حسن خان 

(412/0.) 
2
 وردت اااديث كثرية حبق داال املسلمني املوصو  "ابلسفياين" نذكر مهنا:   

"عن ايب هـريرة ريض ا عنه قـال قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل   : خيرج رال يقال هل السفياين يف معق دمشق 

مع هلم قيس فيقتلها ح ى ل مينع ذنب تلعة، وعامة من يتبعه من لكب، فيقتل ح ى يبقر بطون النـساء ويقتل الصبيان فتج

وخيرج رال من اهل بييت يف احلرة فيـبلغ السفياين، فيبعث اليه جنداً من جنده فهيزهمم فيسري مهنم اليه السفياين مبن معه 

ـال: وق 216/4ح ى اذا صار ببيداء مـن الارض خسف هبم فال ينجو مهنم الا اخملرب عهنم" اخراه احلامك يف املس تدرك 

هذا حـديث حصيح الاسـناد عىل رشط الشيــخـيـن ومل خيـرجـاه، ووافقه الـذهيب. )يبقر: يفتح ـ لكب: ماء بني الكوفة 

 والشام ـ ل مينع ذنب تلعة: ل خيلو منه موضع".

 املرتمج. - . وانظر البداية والهناية لبن كثري وتذكرة القرطيب.92/1والاسفرايين  311/1واورده الس يوطي يف الل لئ 

#388 

 .الرفض وعدم ابلتسلمي يكتف  بل الاميان، اسس من ليست يه اليت الزمانية الااداث

 الاصل الثالث

لقد آ سمل كثري من علامء بين ارسائيل والنصارى يف عهد الصحابة الكرام، رىض هللا عهنم، ومحلوا معهم اىل 

تكل املعلومات السابقة اخملالفة لواقع احلال ك هنا من العلوم  الاسالم معلوماهتم السابقة، فأُخذ وهامً غرُي قليل  من

 الاسالمية.

 الاصل الرابع

لقد ُادرج شئ من اقوال الرواة، آ و املعاين اليت اس تنبطوها مضن منت احلديث، فُاخذت عىل عاّلهتا. وملا اكن 

قع، مما سبب ضعَف الانسان ل يسمل من خطأ ، ظهر شئ من تكل الاقوال والاس تنباطات خمالفًا للوا

 احلديث.

 الاصل اخلامس

ثني  ُاعترب بعض املعاين امللهَمة لالولياء واهل الكشف من احملّدثني عىل آ هنا اااديث، بناء عىل آ ن يف ال مة حمدَّ
2

لهام الاولياء قد يكون خاطئًا لبعض العوارض، فميكن آ ن يظهر ما خيالف  ، اي: ملهمني. ومن املعلوم ان ا 

 ثال هذا النوع من الرواايت.احلقيقة يف ام 

 الاصل السادس

يش هتر بعض احلاكايت بني الناس، فتجري تكل احلاكية جمرى الامثال، والامثال ل يُنظر اىل معناها احلقيقي، 
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وامنا يُنظر اىل الهد  اذلي يساق اليه املَثَل، لهذا اكن يف بعض الاااديث ذكر بعض ما تعار  عليه الناس 

 اية وتثياًل عىل سبيل التوجيه والارشاد.من قصص وحاكايت كن

فان اكن هناك نقص وقصور يف املعىن احلقيقي يف مثل هذه املسائل فهو يعود اىل اعرا  الناس وعاداهتم ويرجع 

 اىل ما تسامعوه وتعارفوا عليه من حاكايت.

--- 
ثون عن ايب هريرة ريض هللا عنه قال: قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل :"لق   1 د اكن فمين اكن قبلمك من الا م انس حمدَّ

 من غري ان يكونوا انبياء، فان يكن من اميت ااد فانه معر" رواه البخاري يف فضائل احصاب النيب صىل هللا عليه وسمل 

 ابب ما ذكر عن بين ارسائيل. ورواه مسمل - ابب مناقب معر بن اخلطاب ريض هللا عنه مس ندًا ومعلقًا، ويف ال نبياء

 املرتمج. - يف فضائل الصحابة ابب فضائل معر بن اخلطاب ريض هللا عنه من اديث عائشة ريض هللا عهنا. 1361
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 السابع الاصل

ما مبرور الزمن او ابنتقالها من يد العمل  هناك كثري من التشبهيات والمتثيالت البالغية تؤخذ كحقائق مادية، ا 

 من حس بان تكل التشبهيات حقائَق مادية.اىل يد اجلهل، فيقع الناس يف اخلطأ  

مفثاًل: ان املَلَكني املسميني ابلثور واحلوت، واملمتثلني عىل صورتهيام يف عامل املثال، وهام من مالركة هللا املرشفة 

عىل احليواانت الربية والبحرية، قد حتول اىل ثور خضم وحوت جمسم يف ظن الناس وتصورمه اخلاط ء، مما 

 عرتاض عىل احلديث.ادى اىل الا

: مُسع صوت يف جملس الرسول صىل هللا عليه وسمل َْ ، فقال: هذا صوُت جحر  هيوي يف هجمن منذ س بعني  ومثاًل

خريفاً فال ن اني انهتي  اىل قعرها 
2
فاذلي يسمع هبذا احلديث ومل تتبني هل احلقيقة ينكره، فزييغ، ولكن اذا عمل  

ة ااء آ ادمه فاخرب النيب صىل هللا عليه وسمل ان املنافق الفالين املشهور ما هو اثبت قطعًا، انه بعد فرتة وازي 

قد مات قبل هنهية، عندئذ يتيقن ان الرسول صىل هللا عليه وسمل قد صور ببالغته النبوية الفائقة ذكل املنافق 

ّ اىل  اذلي دخل الس بعني من معره كحجر  يتدحرج اىل قعر هجمن، حيث ان حياته لكها سقوط اىل الكفر وترد 

 اسفل سافلني، وقد آ مسع هللا س بحانه ذكل الصوت يف حلظة موت ذكل املنافق وجعهل عالمة عليه.

 الاصل الثامن

خيفي احلكمي العلمي يف دار الامتحان وميدان الابتالء هذا، اموراً هممة اداً بني ثنااي كةرة من الامور. وترتبط 

 هبذا الاخفاء حمك كثرية ومصاحل ش  ى.

: قد آ خف  س بحانه وتعاىل )ليةل القدر( يف شهر رمضان، و )ساعة الااابة( يف يوم امجلعة، و)آ ولياءه مفثالً 

 الصاحلني( بني جماميع البرش، و)ال ال( يف العمر، و)قيام الساعة( يف معر ادلنيا.. وهكذا.
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--- 
1
 عنه قال:"كنا مع رسول هللا صىل هللا روى مسمل يف كتاب الزهد، وصـفة اجلنة، والاميـان، عن ايب هريرة ريض هللا   

عليه وسمل  اذ مسع وجبة )اي سقطة( فقال النيب صىل هللا عليه وسمل تدرون ما هذا؟ قلنا: هللا ورسوهل اعمل. قال: هذا 

هتا جحر ريم به يف النار منذ س بعني خـريفًا فهو هيـوي يف النار ال ن حتـ  انهتـ  اىل قعرها" ماد يف رواية"فسمعمت وجـب

 (.1144رمق  3212 - 1212/4")

وروى ايضًا عن اابر ريض هللا عنه ان رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  قدم من سفر، فلام اكن قرب املدينة هاجت 

رحي شديدة تاكد ان تدفن الراكب، فزمع ان رسول هللا صىل هللا عليه وسمل    قال: بعثت هذه الرحي ملوت منافق، فلام 

، 3/342(. ورواه امحد باري هذا اللفظ )1911رمق  1242/4ذا منافق عظمي من املنافقني قد مات". )قدم املدينة فا

 (.ــ املرتمج.340
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 ونصفه اتمة، غفةل يف معره نصف املسكني الانسان هذا لقىض وقته، ومعلوماً  معيناً  الانسان آ َالُ  اكن فلو

 املطلوب التومان عىل احملافظة تقتيض بيامن .املش نقة بلح  حنو خطوة خطوة يُساق مكن مدهوشاً  مرعوابً  ال خر

 ابلنسان تر دقيقة لك يف تكون آ ن واخلو ، الرااء بني قلُبه معلقاً  الانسان بقاء ومصلحة وال خرة ادلنيا بني

 س نة آ لف عىل الاال جمهول معر من س نة عرشون يرحج هذا وعىل ..احلياة اس مترار او املوت ادوث اماكن

 .الاال معلوم معر من

وهكذا فقيام الساعة، هو آ َاُل هذه ادلنيا، اليت يه اكنسان كبري، فلو اكن وقته معينًا ومعلنًا ملضت القرون 

الاوىل والوسط  سادرة يف نوم الافةل، بيامن تظل القرون الاخرية يف رعب ودهشة؛ ذكل لن الانسان وطيد 

حبمك حياته الاجامتعية والانسانية مثلام يرتبط مبسكنه وبدله  - نياادل - العالقة حبياة مسكنه الاكرب وبدله الاعظم

 حبمك حياته اليومية والشخصية.

نفهم من هذا آ ن القرب املذكور يف ال ية الكرمية)اقرتبت الساعة( ل يناقضه مرور آ لف س نة ونيف، اذ الساعة 

الّ كنس بة يوم  آ و يومني آ و دقيقة ودقيقتني اال ادلنيا. وما نس بة آ لف س نة آ و آ لفني من الس نني اىل معر ادلنيا 

 اىل س ين العمر.

وكذكل ينباي آ ل يايب عن ابلنا آ ن يوم القيامة ليس آ ال الانسانية حفسب ح ى يقاس قربه وبعده مبقياس 

 معرها، بل هو آ ال الاكئنات والساموات والارض ذات الاعامر املهوةل اليت تنّد عن القياس واحلساب.

قد آ خف  احلكمي العلمي موعَد قيام الساعة يف علمه بني املاّيبات امخلسة، واكن من حمكة الاخفاء ول ال هذا ف

هذا آ ن خيىش الناُس يف مجيع العصور قيام الساعة، ح ى الصحابة الكرام رضوان هللا علهيم اكنوا آ شّد خش ية 

هو قرن السعادة واجنالء احلقائق، بل من قياهما يف ممهنم من غريمه، مع آ هنم اكنوا يعيشون يف خري القرون، و 

قال بعضهم ان آ رشاط الساعة وعالماهتا قد حتققت. فاذلين جيهلون حمكة الاخفاء وحقيقته يف الوقت احلارض 
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يقولون ظلامً: كيف ظن الصحابة الكرام رضوان هللا علهيم قرب وقوع حقيقة هممة وخطرية س تأ يت بعد آ لف 

عرصمه، علامً بأ هنم اكنوا آ قدر املسلمني وآ فضلهم يف ادراك معاين ال خرة، وآ اّد وآ ربعامئة س نة، ظنوها قريبة يف 

 املؤمنني بصرية وآ رهفهم حسًا ابرهاصات ما س يأ يت به الزمن؟ لك ن فكرمه قد ااد عن احلقيقة الف س نة!
#391 

رة، وآ رخسهم يقينًا بفناء اكنوا اكةر الناس تفكرًا ابل خ - رىض هللا عهنم آ مجعني - الكرام الصحابة ل ن :اجلواب

ادلنيا، وآ وسعهم فقهاً حبمكة اخفاء هللا س بحانه لوقت القيامة، وذكل بفضل نور الصحبة النبوية وفيضها علهيم، 

 ذلا اكنوا منتظرين آ َال ادلنيا، مهتيئني ملوهتا مكن ينتظر آ اهل الشخىص، فسعوا ل خرهتم سعيًا حثيثًا.

)... فانتظروا الساعة( انبع من هذه احلمكة حمكة الاخفاء والاهبام  يه وسملصىل هللا عل  م ان تكرار الرسول 

وفيه ارشاد نبوي بليغ، وليس تعييناً ملوعد الساعة ابلويح، ح ى يُظن بُعده عن احلقيقة، اذ احلمكة شئ خيتلف 

 عن العةل.

 ام.وهكذا فالااديث الرشيفة اليت يه من هذا القبيل انبعة من حمكة الاخفاء والاهب

وبناء عىل هذه احلمكة نفسها، فقد انتظر الناس منذ ممن مديد، بل منذ ممن التابعني ظهور املهدي وادلاال 

 السفياين، عىل آ مل اللحاق هبم، ح ى قال قسم من الاولياء الصاحلني بفوات وقهتم!

 تتلخص مبا يأ يت:فاحلمكة يف عدم تعيني اوقات ظهورمه يه احلمكة نفسها يف عدم تعيني يوم القيامة. و 

املهدي اذلي يكون آ ساساً للقوة املعنوية، وخالصاً من اليأ س. فيلزم  "معىن"ان لك وقت ولك عرص حبااة اىل 

ان يكون للك عرص نصيب من هذا املعىن. وكذكل جيب ان يكون الناس يف لك عرص متيقظني واذرين من 

من الرش، وذكل لئال يرختي عناُن النفس ابلتسيّب خشصيات رشيرة تكون عىل رآ س النفاق وتقود تياراً عظاميً 

 وعدم املبالة.

 فلو اكنت اوقات ظهور املهدي وادلاال وامثاهلام من الاشخاص معينًة لضاعت مصلحة الارشاد والتوجيه.

 اما رس الاختال  يف الرواايت الواردة يف حقهام فهو:

طاهتم واجهتاداهتم الشخصية مع منت احلديث. ان اذلين فرسوا تكل الاااديث الرشيفة قد ادجموا اس تنبا

كتفسريمه ان وقائع املهدي وااداث ادلاال تقع حول الشام والبرصة والكوفة حسب تصورمه؛ اذ اكنت تكل 

 املدن تقع حول مركز اخلالفة يومئذ يف املدينة املنورة والشام.
#392 

 هبا تقوم آ و الاشخاص لولئك املعنوية الشخصية تثّل اليت العظمية ال اثر بأ ن الاااديث تكل فرسوا آ هنم آ و

 الاشخاص هؤلء ان يُفهم ان اىل ادى مما الفردية، اذلاتية خشصيهتم من انش ئةً  تصّوروها جامعاهُتم،

ان ادلنيا ميدان اختبار وامتحان، وان  - كام قلنا - واحلال الناس، مجيع فيعرفهم للعادة، خارقاً  ظهوراً  س يظهرون
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 - دما خيترب الانسان ل يسلب منه الاختيار بل يفتح الباب امام عقهل؛ ذلا فهؤلء الاشخاصهللا تعاىل عن

ل يُعرفون من قبل كثري من الناس عند ظهورمه، بل ل يَعر  ذكل ادلاال الرهيب  - اي ادلاال واملهدي

 الاعامق. نفسه انه داال ابدئ الامر، وامنا يعرفهم َمن ينظر الهيم بنور الاميان النافذ اىل

آ ن يوماً من اايمه كس نة ويومًا    وادلاال اذلي هو من عالمات الساعة قال عنه الرسول  صىل هللا عليه وسمل

كشهر ويومًا كجمعة وسارر آ ايمه ك ايممك 
2

 . وان ادلنيا تسمع صوته، ويس يح الارض يف اربعني يومًا.

 والعمل عند هللا - انكروها. ااَش ّلّل، بل ان حقيقهتافاذلين مل ينصفوا قالوا: هذه الرواية رضب من احملالت، و 

 يه ال يت: -

يقود  - اذلي هو اكثف منطقة لعامل الكفر - ان يف احلديث الرشيف اشارة اىل ظهور خشص من هجة الشامل

ظهور  تياراً عظاميً يمتخض من املادية اجلاادة، ويدعو اىل الاحلاد واناكر اخلالق. مفعىن احلديث فيه اشارة اىل

 هذا الشخص من شامل العامل. وتتضمن هذه الاشارة رمزًا حكاميً وهو:

ان ادلاررة القريبة للقطب الشاميل تكون الس نة فهيا يوماً وليةل، حيث آ ن س تة آ شهر مهنا ليل والس تة الاخرى 

تكل ادلاررة. آ ما هنار. اي يوم ادلاال هذا س نة واادة كام ورد )يوم كس نة(. فهذه اشارة اىل  ظهوره قريباً من 

ـ )يوم كشهر( فهو انه لكام تقدمنا من الشامل حنو مناطقنا يكون الهنار احياانً شهراً اكمالً حيث ل تارب  املراد ب

الشمس شهراً يف الصيف. وهذه اشارة ايضاً اىل جتاوم ادلاال اىل عامل احلضارة بعد ظهوره يف الشامل. وهذه 

ادلاال.. وهكذا لكام اقرتبنا نزولً من الشامل اىل اجلنـوب نرى الـشمــس ل الاشارة آ تية من اس ناد اليوم اىل 

 تارب اســبوعًا،

--- 
1
الاااديث يف هذا الباب كثرية نذكر مهنا: رواية مسمل: )قلنا اي رسول هللا: ما لبثه يف الارض؟ قال: اربعون يومًا، يوم   

( واخراه بس ياق قريب 00/21". )حصيح مسمل برشح النووى كس نة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسارر اايمه اكايممك

 املرتمج. - (، والرتمذي لكهم من اديث النواس بن مسعان ريض هللا عنه.4311، 4312ابو داود )
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 كهذا ماكن يف كنُت  وقد .الاعتيادية ك ايمنا اي ساعات، ثالث والاروب الرشوق يف الفرق يكون ان اىل

 خيرجون الناس اكن ح ى منا، قريب ماكن يف اس بوعاً  تارب ل الشمس فاكنت وس يا،ر  يف اسرياً  كنت عندما

 .للاروب الاريب املنظر ملشاهدة

اما بلوغ صوت ادلاال اىل احناء العامل، وانه يطو  الارض يف اربعني يومًا، فقد الهّتام اهجزة الراديو واخملابرة 

انكروا هاتني احلالتني من امللحدين ابلمس وعّدوهام  ووسائل النقل احلارضة من قطارات وطاررات. فاذلين

 من احملالت يروهنام اليوم من الامور العادية.
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آ ما يأ جوج ومأ جوج والسد الذلان هام من عالمات الساعة، فقد كتبُت عهنام بشئ من التفصيل يف رساةل 

 اخرى، احيل الهيا، اما هنا فأ قول:

اول ابلمس ارجممتعات البرشية واكنوا السبب يف بناء سد الصني، فهناك انه مثلام دمرت قبيلتا املاجنور وامل

رواايت تشري اىل انه مع قرب قيام الساعة ستسقط احلضارة اجلديدة ايضاً وتهنار حتت رضابت اقدام افاكرمه 

 الارهابية والفوضوية املرعبة.

 وهنا يتساءل عدد من املالادة:

 مت وس تقوم مبثل هذه الافعال؟اين هذه الطائفة من البرش، واليت قا

اجلواب: كام ان اجلراد آ فة مراعية تكتسح منطقة معينة يف مومس معني، م ختتفي تبعًا لتبدل املومس. فا ن 

خواص تكل الاجناس اليت اابدت تكل املنطقة خمبوءة يف حنااي بعض افراد حمدودين مهنا، فتظهر تكل ال فة 

لهيي - نفسها وبكةرة ساحقة، اي ان حقيقة اجناسها تزنوي ول تضمحل، لتظهر من يف مومس معني،  - بأ مر ا 

 اديد يف مومس معني.

فكام ان الامر هكذا يف اجلراد، فان الاقوام اذلين اشاعوا الفساد يف العامل يف وقت ما، س يظهرون عند موعد 

لهيي ومبش يئته س بحانه، فيدمرون احلضارة البرشية مر  ة اخرى، ولكن ااثرهتم حمدد هلم ل هالك البرشية بأ مر ا 

 وحتريكهم س يكون بمنط آ خر. ول يعمل الايب الا هللا.
#394 

 التاسع الاصل

ان حصيةل قسم من املسائل الاميانية متوهجة اىل امور تتعلق هبذا العامل الضيق املقيد، والقسم ال خر مهنا يرنو 

 اىل العامل الاخروى الواسع الطليق.

ابسلوب  (ص)نبوية الواردة يف فضائل الاعامل قد عرّب عهنا الرسول الكرمي وحيث ان قسامً من الاااديث ال 

بالغ  يناسب الرتغيب والرتهيب، فقد ظن َمن ل ينعم النظر ان تكل الاااديث الرشيفة حتمل مبالاة!. الك، 

 اهنا مجيعًا لعني احلق وحمض احلقيقة وليست فهيا مبالاة قط.

 ني ويثريها هو احلديث ال يت:مثال: ان اذلي خيرش اذهان املتعسف

)لو اكنت ادلنيا تعِدل عند هللا جناح بعوضة  ما رَشب الاكفُر مهنا ُجرعة ماء( 
2

 . او كام قال. وحقيقته يه:

تعرّب عن العامل البايق، فالنور املنبثق من عامل البقاء، ولو مبقدار جناح بعوضة هو آ وسع وآ مع،  "عند هللا"ان لكمة 

ر موقت ولو اكن ميل  الارض. اي ان احلديث ل يعقد موامنة بني جناح البعوض والعامل لنه ابدي، من نو 

وبني النور ادلامئ املشع، ولو مبقدار جناح  - حمصورة يف معره القصري - الكبري، وامنا املوامنة يه بني دنيا لك فرد
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لهيي واحسانه العممي.  بعوضة من الفيض ال 

 ثة اواه:م ان ادلنيا لها وهجان، بل ثال

 الاول: واه اكملرآ ة تعكس جتليات الاسامء احلس ىن.

 والثاين: واه ينظر اىل ال خرة، اي ان ادلنيا مزرعة ال خرة.

اما الثالث: فهو الواه اذلي ينظر اىل العدم والفناء، فهذا الواه الاخري هو ادلنيا غري املرضية عند هللا، ويه 

 املعروفة بدنيا اهل الضالةل.

ا املذكورة يف احلديث الرشيف ليست ابدلنيا العظمية اليت يه مكرااي لالسامء احلس ىن ورسائل اذن فادلني

 مصدانية، ول يه ابدلنيـا اليت هـي مزرعـة لل خـرة، وامنا

--- 
1
اصل احلديث : "لو اكنت ادلنيا تعدل عند هللا جناح بعوضة ما سق  اكفرًا مهنا رشبة ماء" اديث حصيح: اخراه    

( 146/2( وابن عدي يف الاكمل )360/4( واحلامك )123/3( "حتفة" وابو نعمي يف الية ال ولياء )1411ي )الرتمذ

والعقييل يف الضعفاء وعزاه يف اجلامع الصاري للضياء يف اخملتارة، لكهم من اديث سهل بن سعد ريض هللا عنه، وقال 

 املرتمج. الرتمذي: هذا اديث حصيح غريب من هذا الواه وحصحه احلامك.ــ

#395 

 ادلنيا عبدة دنيا يه واملصائب، البالاي لك ومنبع واذلنوب اخلطااي مجيع ومنشأ   ال خرة نقيض يه اليت ادلنيا يه

 الصادقة احلقيقة هذه فاين.املؤمنني هللا لعباد املمنوح الرسمدي ال خرة عامل من واادة ذرة تعِدل ل اليت

 !مبالاة؟ ظنوه امل الظاملني الاحلاد اهل فهم من الصائبة

ومثال آ خر: هو ما ذهب امللحدون وتادوا فيه بتعسفهم اني ظنوا آ ن ما ورد من الاااديث الرشيفة حول 

 ثواب الاعامل وفضائل بعض السور يف القرآ ن الكرمي مبالاة غري معقوةل، بل ح ى قالوا اهنا حماةل!

 لها ثـواب الـقـرآ ن "الفاحتة"ان سـورة  - مثالً  - فقد ورد
2

تعدل ثلث الـقرآ ن  "الاخـالص"، وسورة 
1

، وسورة 

ربـع القرآ ن  "الزلـزال"
3

ربع القرآ ن  "الاكفرون"، وسورة 
4
لها ثواب عرشة امثال القرآ ن  "يس"وسورة  

2
. 

فاذلين ل ينعمون النظر وليس هلم انصا  وترو ّ يّدعون اس تحاةل هذه الرواايت! اذ يقولون: كيف تكون 

 ضيةل ويه سورة من القرآ ن الكرمي وهناك سور اخرى فاضةل؟!هذه الف  "يس"لسورة 

--- 
1
وابو داود  311/0اديث: "امحلدهلل رب العاملني يه الس بع املثاين اذلي آ وتيته والقرآ ن العظمي". اخراه البخاري   

 من اديث ايب سعيد املعىل. 236/1والنسايئ  242/2
2
وماكل يف املوطأ  وامحد يف املس ند وابو داود  312/0خراه البخاري اديث: "قل هو هللا ااد تعدل ثلث القرآ ن".  ا  
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 والنسايئ من اديث ايب سعيد اخلدري ريض هللا عنه. 2402
3
عن آ نس بن ماكل ريض هللا عنه: ان رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  قال لرال من احصابه: هل تزوجت اي فالن؟   

: آ ليس معك "قل هو هللا"؟ قال: بىل. قال: ثلث القرآ ن. قال: آ ليس معك قال: ل وهللا، ول عندي ما اتزوج به، قال

"اذا ااء نرص هللا والفتح"؟ قال: بىل. قال: ربع القرآ ن. قال: آ ليس معك "قل اي اهيا الاكفرون"؟ قال: بىل. قال: ربع 

( 3621. اخراه الرتمذي )القرآ ن. قال آ ليس معك "اذا ملزلت الارض" قال: بىل قال: ربع القرآ ن. قال: تزوج تزوج.

( وعزاه احلافظ يف الفتح 316/22( واخلطيب يف اترخي باداد )249 - 240/3"حتفة" وقال: هذا اديث حسن، وامحد )

( لبن ايب شيبة وابو الش يخ مع مايدة يف احلديث وقال: وهو اديث ضعيف لضعف سلمة، وان حس نه 01 - 02/6) 

 اد ثقات.ــ املرتمج.الرتمذي آ  هــ قلت: وابيق راال الاس ن
4
 اديث ابن معر: "قل هو هللا ااد تعدل ثلث القرآ ن، وقل اي اهيا الاكفرون تعدل ربع القرآ ن".  

موائد الزبار(  221مجمع البحرين( مطوًل. ورواه الزبار ) 00( ويف الاوسط )23464حسن: اخراه الطرباين يف الكبري )

 اس ناد الطرباين ليث بن حامد ضعفه ادلار قطين واس ناد الزبار حسن. آ هــ. ( وقال: ويف66/1واورده الهيمثي يف ارجممع )

وتعقبه حمقق الطرباين بقوهل: فهيام ليث بن ايب سلمي وااهل معرو . آ هــ. واحلديث يف حصيح اجلامع الصاري ومايدته برمق 

 املرتمج. - . 211( وحصحه. وانظر الصحيحة برمق 4112)
5
ال رسول هللا  صىل هللا عليه وسمل : "ان للك شئ قلبا وقلب القرآ ن يس، ومن قرآ  يس عن انس بن ماكل قال: ق  

حتفة( وقال: هذا اديث حسن غريب، ل نعرفة  3641كتب هللا هل بقراءهتا قراءة القرآ ن عرش مرات". اخراه الرتمذي )

هذا الواه، وهارون ابو محمد جمهول. الا من اديث محيد بن عبد الرمحن، وابلبرصة ل  يعرفون من اديث قتادة الا من 

 (.420/1حتفة( وادلاريم ) 3646آ هـ. واخراه الرتمذي ايضًا برمق )
#396 

 :يه الرواايت هذه حقيقة ان

ان للك حر  من حرو  القرآ ن الكرمي ثوااًب، وهو حس نة واادة، ولكن بفضل هللا وكرمه يتضاعف ثواب 

 س بعني، واخرى س بعامئة )كام يف حرو  آ ية الكريس( هذه احلرو  ويمثر حينًا عرش حس نات، واحياانً 

ورابعة: الفًا ومخسامئة )كام يف حرو  سورة الاخالص( وخامسة: عرشة آ ل  حس نة )كقراءة ال ايت يف 

الاوقات الفاضةل وليةل النصف من شعبان( وسادسة: ثالثني الفاً من احلس نات )كام يف قراءة ال ايت يف ليةل 

ه احلس نات كام تتاكثر بذور اخلشخاش. وميكن فهم تضاعف الثواب اىل ثالثني الفاً من القدر( فتتضاعف هذ

 (3)القدر:ال ية الكرمية )خري من الف شهر( 

وهكذا فال ميكن مقايسة ول موامنة القرآ ن الكرمي مع وجود هذا التضاعف العددي التصاعدي للثواب املذكور، 

 ر.وامنا ميكن ذكل مع اصل الثواب لبعض السو 

 ولنوحض ذكل مبثال:
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لنفرض ان مزرعة مرعت فهيا الف حبة من اذلرة، فلو انبتت بعض حباهتا س بع س نابل )عرانيس( يف لك 

 سنبةل مائة حبة، فان حبة واادة من اذلرة تعدل عندئذ ثليث ما يف املزرعة.

ئة حبة، فان حبة واادة ان حبة اخرى انبتت عرش س نابل )عرانيس( يف لك سنبةل مهنا ما - مثالً  - ولو فرضنا

 عند ذكل تساوي ضعف احلبوب املزروعة آ صاًل.. وهكذا قس يف ضوء هذا املثال.

 فال ن نتصور القرآ ن الكرمي مزرعة ساموية نورانية مقدسة، لك حر  فيه مع ثوابه الاصيل مبثابة حبة واادة

معرفة فضائل السور اليت وردت  فاذا ما طبقَت هذا عىل املثال السابق ميكنك - باض النظر عن س نابلها -

 حبقها الاااديث الرشيفة، مبقارنهتا بأ صل حرو  القرآ ن.

مثال ذكل: ان حرو  القرآ ن الكرمي ثالمثائة الف وس امتئة وعرشون حرفًا، وحرو  سورة الاخالص مع 

البسمةل تسع وس تني حرفًا، فثالثة اضعا  تسع وس تون تساوي مائتني وس بعة حرو . اي ان حس نات 

ــل حـر  من حرو  سورة الاخالص تقارب آ لفًا ومخـسمـائـة حس نة وكذكل اذا حـسبـــت حــرو  ك

 "سورة 
#397 

 الاعتــبار، بنظر امثالها عرشة اىل التضاعف واخذان القـرآ ن، حرو  مجموع وبني بيهنا النس بة واخذت "يس

 .حس نة مخسـامئة من يقـارب ما فهيا حـر  لكـل ان جنـد

 هذا املنوال بقية ما ورد يف فضائل السور يف الاااديث فس تدرك مدى كوهنا حقيقة صائبة فاذا قست عىل

 لطيفة، ومدى بُعدها عن لك ما يومئ اىل املبالاة والارسا  يف الالكم.

 الاصل العارش

الفرد قد يظهر افراد من الناس هلم خوارق يف الاعامل والافعال كام حيدث يف اكةر طوائف اخمللوقات. فان اكن 

الفذ هذا قد س بق ال خرين وبّزمه يف اخلري والصالح فس يكون مبعث خفر لبين انسه ومدار اعزتاممه، واّل 

فهو نذير شؤم وبالء علهيم. فلك من هؤلء الافذاذ ينبث كشخصية معنوية يف لك ماكن يف ارجممتع، وحياول 

اد مهنم مبلاه يف هذا الفعل آ و ذاك. فالقضية اذن ال خرون تقليده يف افعاهل وجيّدون لبلوغ شأ وه، ورمبا يبلغ وا

ل ماكن وجود ذكل الفرد اخلارق يف لك ماكن وجوداً خمفيًا ومطلقًا، اي  "ممكنة"من حيث املنطق يه قضية 

 آ نه اصبح خشصًا لكيًا بعمهل هذا، آ ي من املمكن ان يودّل هذا النوع من العمل نتيجة كهذه.

اااديث نبوية رشيفة وردت هبذه املعاين: َمن صىل ركعتني كذا فهل آ جر جحة فانظر يف ضوء هذا املثال اىل 
2
آ ي ثواب ركعتني يف اوقات معينة يقابل جحة، هذه حقيقة اثبتة. فيجوم اذن ان حتمل لك ركعتني من الصالة  

ن للقبول رشائطه ابللكية هذا املعىن، ولكن الوقوع الفعيل لهذا النوع من الرواايت ليس دامئاً ول لكيًا، حيث آ  

املعينة، ذلا تنتفي من امثال هذه الرواايت صفة اللكية وادلميومة؛ فهيي اما ابلفعل موقتة مطلقة؛ او يه قضية 
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ممكنة، لكية. واللكية يف امثال هذه الاااديث يه من حيث الاماكن الاعتباري، كام هو يف: الايبة اكلقتل، 

 . وكام هو يف: اللكمة الطيبة صدقة كعتق رقبة.اي يكون الفرد ابلايبة سامً معافًا قاتالً 

--- 
عن ايب امامة ريض هللا عنه قال: قال رسول هللا  صىل هللا عليه وسمل  : )من صىل الاداة يف جامعة م الس يذكرهللا   1

د ( ويف مس ن9946ح ى تطلع الشمس، م قام فركع ركعتني انقلب بأ جر جحة ومعرة(. اخراه الطرباين يف الكبري )

( 264/26( وقال احلافظ املنذرى يف الرتغيب والرتهيب: اس ناده جيد ومثهل الكم الهيمثي يف ارجممع )112الشاميني )

 املرتمج. - (.496و  406و  401وانظر الاااديث الواردة يف ذكل يف حصيح الرتغيب والرتهيب برمق 

#398 

 :يه الصياة هبذه الاااديث هذه ايراد يف واحلمكة

نية وقوع هذه الصفة املعنوية الاكمةل يف لك ماكن ويف صورهتا املطلقة، ل نه آ بلغ يف الرتغيب ابرام اماك

 والرتهيب واكةر حضًا للنفوس عىل اخلري وآ شد جتنيبًا لها من الرش.

م ان شؤون العامل الابدي ل تومن مبقاييس عاملنا احلارض، اذ ان اخضم ما عندان ميكن ان يكون اصار شئ 

 يواميه، فثواب الاعامل نظرًا لكونه يتطلع اىل ذكل العامل الابدي فان نظرتنا ادلنيوية الضيقة تادو هناك ول

 قارصة دونه، فنعجز عن ان نس توعبه بعقولنا احملدودة.

 مفثاًل: هناك رواية تلفت انظار من ل يدققون النظر ول ينصفون يف احاكهمم. يه:

 وهارون، آ ي:من قرآ  هذا اعطي هل مثل ثواب موىس، 

 امحلد هلل رب السموات ورب الارضني رب العاملني وهل الكربايء يف السموات والارض وهو العزيز احلكمي.

امحلد هلل رب السموات ورب الارضني رب العاملني وهل العظمة يف السموات والارض وهو العزيز احلكمي، 

 وهل املكل رّب السموات وهو العزيز احلكمي.

 اديث وامثالها اليت تثري الاذهان يه:حفقيقة هذه الاا

اننا ل ندرك مدى الثواب اذلي يناهل نبيان عظامين هام موىس وهارون علهيام السالم الا حسب تصوران ووفق 

اطار فكران الضيق ومضن ادود نظران القارص ادلنيوي، ذلا حفقيقة الثواب اذلي يناهل عبد عاجز مطلق العجز 

رحمي واسع الرمحة، يف حياة خادلة ابدية، ميكن ان يكون مماثالً ذلكل الثواب اذلي  بقراءته ذكل الورد، من رب

 تصورانه بعقولنا القارصة للنبيني العظميني، وذكل حسب داررة علمنا وآ فق تفكريان.

مثلنا يف هذا مكثل بدوي مل ير السلطان ول يدرك عظمته واهبته، ويف نظره احملدود وفكره الضيق ان السلطان 

قرويون ســذج يقـولون:  - يف رشيق الاانضول - ص كش يخ القرية او اكرب منه بقليل. ح ى لقد اكن حواليناخش

 ان السلـطان جيلس قرب املوقد ويرش  عىل طبيخه بنفسه.. مبعـىن ان اقــىص ما يتصــوره البدوي
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 العمل هذا يل آ جنزَت  اذا :لءهؤ ل اد قيل فلو ..اجليش يف فوج آ مر مس توى اىل يرىق ل السلطان لعظمة

فهذا القول حقيقة وصواب، حيث ان عظمة السلطان يف  - اي مباكنة آ مر الفوج - السلطان برتبة فسأ اكفئك

 ذهن السامع ويف فكره احملدود يه مبقدار عظمة آ مر الفوج ليس الا.

عامل املتوهجة اىل ال خرة، بعقولنا وهكذا فنحن ل ناكد نفهم ح ى مبثل هذا البدوي احلقائق الواردة يف ثواب الا

الضيقة وابفاكران القارصة وبنظران ادلنيوي اللكيل؛ اذ ان ما يف احلديث الرشيف ليس هو عقد ملوامنة بني 

الثواب احلقيقي اذلي يناهل موىس وهارون علهيام السالم، واذلي هو جمهول دلينا، وبني الثواب اذلي يناهل العبد 

عدة التشبيه يه قياس ارجمهول عىل املعلوم، آ ي ادراك ُحمك ارجمهول من ُحمك املعلوم. اي اذلاكر للورد؛ ل ن قا

 عندان. "ارجمهول"دلينا حسب تصوران، والثواب احلقيقي للعبد اذلاكر  "املعلوم"ان املوامنة يه بني ثواهبام 

فرق يف النوعية فقط، م ان صورة الشمس املنعكسة من سطح البحر ومن قطرة ماء يه الصورة نفسها، وال

فالكهام يعكسان صورة الشمس وضوءها، ذلا فأ ن روح لك من موىس وهارون علهيام السالم اليت يه مرآ ة 

صافية اكلبحر تنعكس علهيا من ماهية الثواب ما ينعكس عىل روح العبد اذلاكر اليت يه كقطرة ماء. فالكهام 

 ختتلف، اذ تتبع القابلية. ثواب وااد من حيث املاهية والمكية الا ان النوعية

م ان ترديد ذكر وتسبيح معني، آ و تالوة آ ية واادة قد تفتح من ابواب الرمحة والسعادة ما ل تفتحه عبادة 

 س تني س نة، اي ان هناك االت تنح فهيا آ ية واادة من الفوائد ما للقرآ ن الكرمي لكه.

صىل هللا عليه وسمل  بتالوته آ ية واادة قد تكون مساوية  م ان الفيوضات الرابنية املتجلية عىل الرسول الكرمي

لهيي اكمل عىل نيب آ خر؛ اذ هو صىل هللا عليه وسمل  موضع جتيل الامس الاعظم. فاذا قيل ان العبد  لفيض ا 

اذلاكر قد تعرض اىل نفحة من ظل الامس الاعظم بفضل وراثة النبوة وانل ثواابً هبا مبقدار قابليته، بقدر الفيض 

 لهيي عىل نيب آ خر، فليس يف قوهل خال  للحقيقة قط.ال  

م ان الثواب وال جر من عامل النور اخلادل اذلي ميكن ان ينحرص عامل منه يف ذرة واادة، مبثل احنصار صـورة 

 الســمـوات بنجـومـها يف قطـعـة صارية من مااج
#400 

 - اكلزااج - الروح يف شفافية تودل ان ميكن صةخال بنية   معني ذكر آ و واادة آ ية فقراءة وهكذا .فهيا ورؤيهتا

 تس تطيع ان تس توعب ثوااًب نورانيًا اكلسموات الواسعة.

النتيجة: اهيا الناظر اىل لك شئ بعني النقد والتجرحي ومن دون تدقيق، واي ذا الاميان الوايه والفكر اململوء 

رشة، واايك ان تّد اصبع اعرتاضك اىل ابلفلسفة املادية! آ نصف قلياًل! آ دم النظر يف هذه الاصول الع 

حبجة ما تراه   صىل هللا عليه وسمل الاااديث الرشيفة وبدورها اىل ما خيل مبرتبة عصمة النبوة للرسول الكرمي 
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 يف رواية  من خال  قطعي للواقع ومنافاة للحقيقة.

لرفض اوًل. م ختاطبك: ان فهذه الاصول العرشة، وميادين تطبيقها جتعكل تتخىل عن الاناكر وتكفّك عن ا

وليس اىل احلديث الرشيف قطعًا. وان مل يكن  - اي اىل الاصول - اكن هناك تقصرٌي حقيقي، فهذا راجع الينا

 مثة تقصري حقيقي فهو يعود اىل سوء فهمك انت!

ل يس تطيع وااصل الالكم: ان من يسرتسل يف الاناكر والرفض، عليه ان يفنّد الاصول العرشة املذكورة والّ 

 الاناكر.

فان كنت منصفًا حقًا فتأ مل جيدًا يف هذه الاصول العرشة، ومن بعدها ل تهنض ل ناكر اديث نبوي يراه 

 عقكل خمالفًا للحقيقة، بل قل: رمبا هناك تفسري هل، آ و تأ ويل، آ و تعبري، ودع الاعرتاض!

 الاصل احلادي عرش

اىل تأ ويل آ و تطلب التسلمي املطلق، كذكل يف احلديث  كام ان يف القرآ ن الكرمي آ ايت متشاهبات حتتاج

 الرشيف مشالكت حتتاج احيااًن اىل تفسري وتعبري دقيقني. وميكنك الاكتفاء ابلمثةل املذكورة.

نعم، ان اليقظ يس تطيع ان يعرب عن رؤاي النامئ، بيامن النامئ اذلي يسمع َمن حوهل من اليقظني قد يطبق الكهمم 

 مه فيعرّب عنه مبا يالمئه يف النوم.بشلك  ما يف منا

فيا اهيا املنّوم ابلافةل والفلسفة املادية، واي عدمَي الانصا ! ان اذلي يقول هللا تعاىل يف حقه )ما ماغ البرُص 

 واذلي يقول عن نفسه  تنام (29)النجم:وما طا ( 
#401 

قليب ينام ول عيناي
1
بل عرّب عنه وِاد تعبرياً هل يف رؤايك، والمتس هو اليقظان احلقيقي، فال تنكر ما يراه هو،   

هل تفسريًا، اذ لو لسعت بعوضة خشصًا انمئًا، فان آ اثر ذكل تظهر عليه وك نه قد جرح يف احلرب، واذا ما 

اس تفرس عنه بعد حصوه، فس يقول: نعم كنت يف حرب دامية واملدافع مصوبة حنوي! بيامن اليقظون اذلين حوهل 

مأ خذ الاس هتزاء. فنظُر الافةل املنومة وفكر الفلسفة املادية ل ميكن ان يكوان قطعًا  يأ خذون اضطرابه هذا

ًْ للحقائق النبوية.  حماكً

 الاصل الثاين عرش

ان نظر النبوة والتوحيد والاميان يرى احلقائق يف نور الالوهية وال خرة ووادة الكون ل نه متواه الهيا. آ ما العمل 

فانه يرى الامور من ماوية الاس باب املادية الكثرية والطبيعة ل نه متواه الهيا.  التجرييب والفلسفة احلديثة

فاملسافة اذن بني ماوييت النظر بعيدة ادًا. فرب غاية عظمية اليةل دلى اهل الفلسفة اتفهة وصارية ل تاكد ترى 

ثريًا يف معرفة خواص بني مقاصد علامء اصول ادلين وعمل الالكم. ولهذا فقد تقدم اهل العمل التجرييب ك 
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املوجودات وتفاصيلها واوصافها ادلقيقة يف اني ختلفوا كثرياً ح ى عن ابسط املؤمنني وآ قلهم علامً يف جمال العمل 

لهية السامية واملعار  الاخروية.  احلقيقي وهو العلوم ال 

الفالسفة، واحلال ان من فاذلين ل يدركون هذا الرس، يظنون ان علامء الاسالم متأ خرون عن علامء الطبيعة و 

احندرت عقوهلم اىل عيوهنم واصبحوا ل يفكرون الا مبا يرون، وغرقوا يف الكةرة من اخمللوقات، آ ىّن هلم اجلرآ ة 

لهية السامية وغاايهتا الرفيعة العالية.  ليلحقوا بورثة الانبياء علهيم السالم اذلين بلاوا املقاصد ال 

خمتلفتني، فالشك من ظهور حقيقتني متباينتني، وقد تكون لكتاهام حقيقة.  م ان الرؤية ان اكنت من ماويتني

 وحامتً ل تتعارض حقيقة علمية قاطعة مع

--- 
(. لكن للحديث 1214( واس ناده حسن من اال ابن جعالن. واخراه ايضاً ابن حبان )431، 222/1اخراه امحد )   1

لبخاري والنسايئ من اديث عائشة ريض هللا عهنا، وشاهد آ خر شواهد يرتقي هبا اىل دراة الصحة، مهنا ما اخراه ا

( 194/26اخراه البخاري من اديث آ نس ريض هللا عنه، وآ خر من اديث ابن عباس ريض هللا  عهنام اخراه امحد )

(.ــ 269/2( والطبقات لبن سعد )141/1( وقال: اديث حسن حصيح غريب، وانظر ارجممع )2212والرتمذي )

 املرتمج.

#402 

 حقائق من طر    اهداب بلوغ عن قارصة التجرييب للعمل القصرية اليد اذ املقدسة، القرآ نية النصوص حقائق

 :هذا عىل فقط وااداً  مثالً  وس نورد .املزنهة الرفيعة القرآ ن

 حقيقة الكرة الارضية يف نظر آ هل العمل يه:

جرم صاري قياساً للكواكب والنجوم اهنا اادى الس يارات ذات احلجم املتوسط، تدور حول الشمس، ويه 

 اليت ل تعد ول حتىص.

 :"اللكمة اخلامسة عرشة"اما اذا نظران اىل الكرة الارضية بنظر اهل القرآ ن، حفقيقهتا يه كام وحضهتا 

ان الانسان اذلي هو آ لطف مثرة العامل، ومعجزة اامعة من معجزات القادر احلكمي، وآ بدع اخمللوقات واعزها 

مع انه آ جعزها وآ ضعفها.. هذا الانسان يعيش عىل هذه الارض، فالرض اذن همٌد لهذا الانسان، فهيي وآ لطفها، 

مع صارها وحقارهتا قياسًا اىل السموات عظمية واليةل من حيث املعىن واملازى والابداع؛ ح ى اصبحت 

 ابملنظور القرآ ين:

عجزة.. وموضع جتيل الاسامء احلس ىن  لكها، قلب الكون ومركزه من حيث املعىن.. ومعرض مجيع املصنوعات امل

برام اخلالقية  ح ى لاكهنا البؤرة اجلامعة لتكل الانوار.. وحمرش الافعال الرابنية املطلقة ومرآ هتا.. وسوق واسع ل 

لهية املطلقة، ول س امي اجيادها الكةرة الهائةل من النبااتت واحليواانت ادلقيقة بلك جود وكرم.. ومنوذج مصار  ال 
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ملصنوعات عامل ال خرة الواسع الفس يح.. ومصنع يعمل برسعة قصوى لنتاج منسواات خادلة.. وموضع عرض 

لامنذج املناظر الرسمدية املتبدةل برسعة فائقة.. ومزرعة ضيقة مؤقتة لس تنبات بُذيرات ترىّب برسعة للبساتني 

 اخلادلة الرائعة.

وات، من حيث عظمهتا معىًن وامهيهتا صنعًة.وك هنا مثرة صارية لهذا لكه جيعل القرآ ن الكرمي الارض صنواً للسم

لشجرة خضمة، وك هنا قلب صاري جلسد خضم. فيذكرها القرآ ن الكرمي مقرونة ابلسموات، فهيي يف كفة 

 والسموات لكها يف كفة، فتكرر ال ية الكرمية:

 )رب السموات والارض(

 وهكذا فقس سارر املسائل عىل هذا املنوال، وافهم:

ان احلقائق امليتة املنكفئة للفلسفة، ل ميكهنا ان تتصادم مع حقائق القرآ ن احلية واملنورة. فلكتاهام حقيقة، الا 

 ان الاختال  هو يف ماوية النظر، فتظهر احلقائق مـتباينة.
#403 

 الرابع الاصن

جوُم واجلباُل والشجُر وادّلوابُّ )آ مل تََر آ ن هللا يسجد هل َمن يف السموات وَمن يف ال رض والشمُس والقمُر والن

ِن هللا مفا هَل ِمن ُمكِرم ِان هللا يفعُل ما يشاء(   (21)احلج:وكثرٌي من الناس وكثرٌي حق عليه العذاب، وَمن هُيِ

 س نبني جوهرة واادة فقط من اخلزينة العظم  الواسعة لهذه الاية الكرمية، وذكل:

اىل الفرش، ومن املكََل اىل السمك، ومن ارجمرات اىل  ان القرآ ن احلكمي يرصح ابن لك شئ من العرش

احلرشات، ومن الس يارات اىل اذلرات.. لك مهنا يسجد هلل، ويعبده، وحيمده ويقّدسه. الّ آ ن عباداهتا خمتلفة 

 متباينة متنوعة، لٌك حسب قابلياهتا، ومدى نيلها لتجليات ال سامء احلس ىن.

 بايهنا مبثال:نبني هنا تنوّع عبادات اخمللوقات وت 

مفثاًل )وهلل املثل الاعىل( آ ن ملاكً عظاميً وسلطااًن ذا شأ ن، يس تخدم آ ربعة آ نواع من العامل يف بناء قرص آ و 

 مدينة.

النوع الاول: مه عبيده، هذا النوع ل مرتّب هلم ول ُاجرة. بل ينالون ذوقًا يف منهتي  اللطف، وحيصلون عىل 

ؤدونه بأ مر س ّيدمه، بل يزدادون ُمتعة وشوقاً من آ ي الكم يف مدح س يدمه غاية الشوق يف لك ما يعملونه وي

ووصفه، حفس هُبم الرش  العظمي اذلي ينالونه ابنتساهبم اىل س يدمه. فضالً عن تذلذمه ذلة معنوية اثناء ارشافهم 

 اىل آ جرة. عىل العمل ابمس ذكل املاكل، ويف سبيهل ونظره الهيم، فال داعي اىل مرتّب  ول اىل رتبة ول

القسم الثاين: مه خّدام بسطاء، ل يعرفون ملاذا يعملون، بل ذكل املاكل العظمي هو اذلي يس تخدهمم ويسوقهم 
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اىل العمل بفكره وعلمه، ويعطهيم اجرة جزئية تناس هبم وهؤلء اخلدام ل يعرفون نوع الااايت اللكية واملصاحل 

الناس ان يتومه ان معل هؤلء ل غاية هل اّل اجرة جزئية العظمية اليت ترتتب عىل معلهم، ح ى ادا ببعض 

 ختّصهم ابذلات.
#404 

 ول واملدينة، القرص بناء آ عامل يف ويس تخدهما العظمي، املاكل ذكل ميلكها اليت احليواانت هو :الثالث القسم

 الاس تعداد آ و القابلية اذ اهتا،اس تعداد يوافق بعمل قياهما اثناء يف بذلة تمتتع احليواانت فهذه .علفها الّ  يعطهيا

 الذلة وما ذلًة، فتورث وتتنفس، تنبسط الاكمنة، القوة طور يف اكنت بعدما والعمل الفعل طور دخلت ان

 .الرس هذا من انبعة الا لكها الفعاليات يف املوجودة

، فهم يكتفون هبام.  فُاجرة هذا القسم من اخلدام ومرتهّبم هو الَعلف مع ذلة معنوية 

قسم الرابع: ومه عامل يعرفون ماذا يعملون، وملاذا يعملون وملن يعملون. فضاًل عن معرفهتم ِلَم يعمل العامل ال 

 ال خرون، وما اذلي يقصده املاكل العظمي وِلَم يدفع امجليَع اىل العمل؟

 درااهتم ورتهبم. فهذا النوع من العامل، هلم رئاسة عىل العامل ال خرين، والارشا  علهيم، وهلم مرتّباهتم حسب

وعىل غرار هذا املثال، فان ماكل الساموات والارضني ذا اجلالل، وابين ادلنيا وال خرة ذا امجلال، وهو رب 

العاملني، يس تخدم املالركة واحليواانت وامجلادات والنبااتت والانسان يف قرص هذا الكون مضن داررة 

، فهو اخل ظهار العزة والعظمة وشؤون الربوبية وآ مثالها ال س باب، ويسوقهم اىل العبادة، ل حلااة  الق، بل ل ال ا 

 من احِلمَك..

 وهكذا فقد لكف هذه ال نواع الاربعة ابربعة آ مناط خمتلفة من العبادة.

القسم ال ول: اذلين ميثلون العبيد يف املثال، مه املالركة، فهم ل مراتب هلم يف الريق ابرجماهدة، اذ للك مهنم مقام 

 حسب درااهتم - بة معينة، الّ ان هلم ذوقاً خاصاً يف معلهم نفسه، ومه يس تقبلون الفيوض الرابنيةاثبت ورت 

 يف عبادهتم نفسها. -

مبعىن ان اجرة خدماهتم مندراة يف عني آ عامهلم؛ اذ كام يتذلذ الانسان من املاء والهواء والضياء والاذاء، كذكل 

وار اذلكر والتسبيح وامحلد والعبادة واملعرفة واحملبة، لهنم خملوقون من املالركة، يتذلذون ويتاّذون ويتنعمون ابن

نور، فيكفهيم النور غذاًء، بل ح ى الرواحئ الطيبة القريبة من النور، يه ال خرى نوع من غذاهئم حيث يرُّسون 

 هبا.
#405 

 .الطيبة الرواحئ حتب الطيبة ال رواح ان !نعم
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راة ل يدركها عقل البرش ول يس تطيع ان يعرفها الّ املكََل نفسه، وذكل م ان للمالركة سعادة عظم  اىل د

فامي يعملون من معل بأ مر معبودمه، ويف ال عامل اليت يؤدوهنا يف سبيهل، واخلدمات اليت يقومون هبا ابمسه، 

ينالونه مبطالعة  والارشا  اذلي يزاولونه بنظره، والرش  اذلي يامنونه ابنتساهبم اليه،  والتفسح والتزنه اذلي

 ملكه وملكوته، والتنعم اذلي حيصلون عليه مبشاهدة جتليات جامهل واالهل.

فقسم من املالركة عّباد، وآ خرون يزاولون عباداهتم يف آ عامهلم. والقسم العامل من املالركة ال رضيني شبيه 

رعاة، ونوع آ خر هلم الارشا  عىل مفهنم من يؤدي هممة رعاية احليوان ومه ال - ان اام التعبري - بنوع الانسان

نبات ال رض ومه الفالحون.. مبعىن ان سطح ال رض مزرعة عامة يرش  علهيا َمكل مولك هبا، آ ي يرش  

عىل مجيع طوائف احليواانت اليت تدّب عىل ال رض بأ مر اخلالق اجلليل، وابذنه، ويف سبيهل، وحبوهل وقوته.  

 اصة للك نوع  من آ نواع احليواانت.وهناك مكل مولك آ صار، للقيام برعاية خ

وحيث ان سطح ال رض مزرعة، تزرع فهيا آ نواع النبااتت لكها، فهناك اذن َمكل مولّك لالرشا  عىل تكل 

النبااتت لكها، ابمس هللا س بحانه، وبقوته، وهناك َمكل آ وطأ  مرتبة، يرش  عىل لك طائفة من طوائف 

وس يدان مياكئيل عليه السالم اذلي هو من محةل عرش الرماقية؛ النبااتت، وهكذا.. فهناك مالركة مرشفون، 

 هو املرش  ال عظم عىل هؤلء املالركة.

وان املالركة اذلين مه مبثابة الرعاة والفالاني خيتلفون عن الانسان، ل ن ارشافهم عىل ال مور هو معل خالص 

جتليات الربوبية يف النوع اذلي ُاولك هلم  يف سبيل هللا، وابمسه، وبقوته وبأ مره، بل ان  ارشافهم هو مشاهدة

لهية اليه.. وآ داء ما يش به التنظمي  لهام ال وامر ال  الارشا  عليه.. ومطالعة جتليات القدرة والرمحة فيه.. والقيام اب 

يف آ فعاهل الاختيارية. ول س امي الارشا  عىل النبااتت يف مزرعة ال رض.. وتثيل تسبيحاهتا املعنوية واعالن 

ياهتا املعنوية اىل فاطرها اجلليل بلسان املالركة.. عالوة عىل ُحسن اس تعامل الاهجزة املمنواة لها وتوجهيها حت 

 اىل غاايت معينة والقيام بنوع من التنظمي فهيا.
#406 

 والعبودية، العبادة من نوع يه بل الاختياري، ابجلزء كسب   من نوعاً  املالركة يؤدهيا اليت اخلدمات هذه وتعدّ 

ذ  تعاىل لاريه ميكن ل شئ لك خلالق معيناً  وخامتً  خاصة سكةً  حيمل شئ لك ل ن حقيقي، ترص  هلم ليس ا 

 .قطعاً  الاجياد يف نفسه حيرش آ ن

 آ ي ان هذا النوع من معل املالركة هو عباداهتم؛ اذ ليس يه عادات كام يه يف الانسان.

 .القسم الثاين: من العامل يف قرص الكون، هو احليواانت

وحيث ان احليواانت لها نفس مش هتية، واختيار جزيئ، فالتكون آ عاملها خالصة لواه هللا. بل تس تخرج 

النفُس حظها، وشهوهَتا من معلها ، ذلا مينح ماكل املكل ذو اجلالل والاكرام ، تكل احليواانت آ جرة  ومّرتبًا 
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 مضن آ عاملها ، تُطمنئ نفوسها وتش بعها

اشق الورود وال مهارمفثال: البلبل املعرو  بع
2

، يس تخدم الفاطُر اجلليل ذكل احليوان الصاري ويس تعلمه يف 

 مخس غاايت:

 ابعالن شدة العالقة جتاه طوائف النبااتت. - ابمس القبائل احليوانية - اولها: انه مأ مور وملكّف 

اق الكرمي، حيث انه اثنيهتا: انه موظف ابعالن الفرح والرسور، والرتحيب ابلهدااي املرسةل من قبل الرم

 احملتااني اىل الرمق. - ضيو  الرمحن - خطيب رابين يسأ ل بتاريده آ رماق احليواانت

اثلثهتا: اظهار حسن الاس تقبال عىل رؤوس النبااتت مجيعًا، تعبرياً عن ارسال النبااتت امداداً لبين انسه من 

 الطري واحليوان.

اتت اليت تبلغ اّد العشق جتاه الوجوه املليحة للنبااتت واعالهنا عىل رابعهتا: بيان شدة اااة احليواانت اىل النبا

 رؤوس الاشهاد.

خامس هتا: تقدمي آ لطف تسبيح  اىل ديوان رمحة ماكل املكل ذي اجلالل والاكرام يف آ لطف شوق وواد، ويف 

 آ لطف واه، وهو الورد.

--- 
1
 انساب فيه شئ من روح الشاعرية، الّ انه ليس خبيال بل حقيقة. ملا اكن البلبل ياّرد تاريداً شاعرايً فان حبثنا هذا قد   

 املؤلف. -
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 .امخلس الااايت هبذه شبهية آ خرى معان هناك وهكذا

فهذه املعاين وهذه الااايت يه الااية من معل البلبل اذلي يقوم به ل ال احلق س بحانه وتعاىل. فالبلبل ياّرد 

اامته احلزينة، مثلام يفهمها ايضًا املالركة والرواانيات. وان عدم فهم البلبل بلاته وحنن نفهم هذه املعاين من ن

 "ُرب مس متع آ وع  من متلكم"ملعىن ناامته معرفة اكمةل ليس اائالً امام فهمنا حنن ذلكل، ول يقدح فيه، واملثل: 

 مشهور.

هو يف ال قل اكلساعة اليت تعّرفك م ان عدم معرفة البلبل لهذه الااايت ابلتفصيل ل يدل عىل عدم وجودها، ف 

 آ وقاتك ويه ل تعمل شيئًا مما تعمل. جفهلُها ل يرض مبعرفتك.

اما مرتّب ذكل البلبل وماكفأ ته اجلزئية فهيي اذلوق اذلي حيصل عليه من مشاهدة تبّسم ال مهار امجليةل، والتذلذ 

 اذلي حيصل عليه من حماورهتا.

يقة ليست شاكوى انبعة من تأ ملات حيوانية، بل يه شكر ومحد وثناء جتاه آ ي ان ناامته احلزينة وآ صواته الرق 
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 العطااي الرحامنية.

وقس عىل البلبل؛ بالبل النحل والعنكبوت والمنل والهوام واحليواانت الصارية، فللك مهنا غاايت كثرية يف 

غاايت اليةل لصنعة رابنية  آ عاملها، ُادرج فهيا ذوق خاص، وذلة خمصوصة، مكرتّب ومكاكفئة جزئية، فهيي ختدم

بذكل اذلوق. فكام ان لعامل بس يط يف سفينة السلطان مرتّبُه اجلزيئ، كذكل لهذه احليواانت اليت ختدم 

 اخلدمات الس بحانية مرتهّبا اجلزيئ.

 تمتة لبحث البلبل:

لعندليب. بل ان ل حتسنّب ان هذه الوظيفة الرابنية يف الاعالن وادللةل والتاين هبزاات التسبيحات خاص اب

للك نوع من آ كةر انواع اخمللوقات صنفًا شبهياً ابلعندليب، هل فرد لطيف آ و آ فراد ميثلون آ لطف مشاعر ذكل 

النوع ويتاىن بأ لطف التسبيحات بأ لطف السجعات، ول س امي آ نواع الهوام واحلرشات، فبالبلها كثرية، وعنادلها 

ية الهيم بدءاً من آ صار حيوان اىل آ كربه، وتنةر عىل رؤوسهم تسبيحاهتا متنوعة ادًا، تُمتّع مجيع َمن هل آ ذان صاغ 

 بأ مجل ناامهتا.

 وقسم من هذه البالبل لييل، يكونون ال نيس احملبوب والقاّص املؤنس يف ذكل
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 تكل من الكً  ك ن ح ى الهدوء، اىل خدلت اليت الصارية للحيواانت الصامتة، واملوجودات الساكن الليل

 ينصت والسكون الهدوء اىل فيه فرد لك انسحب اذلي ارجملس ذكل وسط خفي ذكر القة يف قطبٌ  لالبالب

 .اجلليل الفاطر اىل املطمنئ بقلبه وتسبيحه، هللا ذكر من نوع اىل

وقسم آ خر من هذه البالبل هناري، يعلنون يف وحض الهنار رمحة الرمحن الرحمي عىل منابر الاجشار وعىل رؤوس 

تانون هبا، ول س امي يف مومس الصيف والربيع، وينةرون بتاريداهتم الرقيقة وَشدِومه اللطيف الاشهاد، وي 

وتسبيحاهتم املسّجعة الواَد والشوق، دلى لك سامع هلم، ح ى يرشع السامع بذكر فاطره اجلليل بلسانه 

 اخلاص، وبناامته اخلاصة.

هو رئيس القة ذكر خاص هبم. بل ح ى لنجوم السامء مبعىن ان للك نوع من آ نواع املوجودات بلبهل اخلاص به، ف 

 بلبلها اخلاص هبا، يشدو بأ نواره ويرتمن ابضوائه.

ولكن.. آ فضل هذه البالبل طرًا وآ رشفها وآ نورها واهبرها واعظمها وآ كرهما، واعالها صواًت وااالها نعتًا واتّها 

ثري الواَد واجلذب والشوق يف ال رض والساموات ذكراً وامّعها شكراً وآ مكلها ماهية واحس هنا صورة، هو اذلي ي 

العىل، يف بس تان هذا الكون العظمي، بسجعاته اللطيفة وترضعاته الذليذة، وتسبيحاته العلوية.. وهو العندليب 

العظمي لنوع البرش، يف بس تان الاكئنات، بلبل القرآ ن لبين آ دم، محمد ال مني، عليه وعىل آ هل وامثاهل، آ فضل 

 مجل التسلاميت.الصلوات وا
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خالصة ما س بق:  ان احليواانت اخلادمة يف قرص الكون تتثل ال وامر التكوينية امتثاًل اتمًا، وتظهر ما يف 

فطرهتا من غاايت بأ مجل صورهتا ابمس هللا. فتسبيحاهتا؛ يه قياهما بوظائف حياهتا بأ بدع طرام بقوة هللا 

 هداايها وحتياهتا اليت تقدهما اىل الفاطر اجلليل واهب احلياة. س بحانه، وببذل اجلهد يف العمل. وعباداهتا؛ يه

القسم الثالث من العامل: مه النبااتت وامجلادات.. هؤلء العامل ل مرتّب هلم ول ماكفأ ة، ل ن ل اختيار هلم، 

نه يُستشعر فاعامهلم خالصة لواه هللا. وااصةل مبحض ارادته س بحانه وابمسه ويف سبيهل، وحبوهل وقوته. الّ ا

 من آ حوال النبااتت ان لها نوعًا من التـذلذ يف اداهئا وظــائف التــلــقــيح والــتــوليـد وامنــاء الثــامر. اّل اهنا
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 تدخل عدم ول ال .اختياراً  لها ان حيث ابلذلائذ، ممزواة آ لم لها اليت احليواانت خبال  قط، تتأ مل ل

 ويف .اختيار لها اليت احليواانت آ عامل من وآ مكل آ تقن ااثرهام تكون وامجلادات النبااتت آ عامل يف الاختيار

اليت تتنور ابلويح والالهام، يكون التقان يف الاعامل آ مكل من حيوان آ خر يعمتد عىل جزئه  - مثالً  - النحل

 الاختياري.

ه بلسان احلال ولك طائفة من طوائف النبااتت يف مزرعة ال رض تسأ ل من فاطرها احلكمي وتدعو 

 والاس تعداد، قائةل:

اي ربنا آ تنا من دلنك قوة، يك ننصب راية طائفتنا يف آ رااء ال رض اكفة، لنعلن بلساننا عظمة ربوبيتك.. ووفقنا 

اي ربنا لعبادتك يف لك ركن من آ راكن مسجد ال رض هذا.. وهب لنا قدرة لنس يح يف لك انحية من نوايح 

 آ سامئك احلس ىن وبدائع صنعك وجعارهبا.معرض ال رض لنشهر فهيا نقوش 

والفاطر احلكمي يس تجيب دلعاء النبااتت املعنوي هذا، فهيَب لبذور طائفة مهنا ُجنيحات من شعريات دقيقة 

لتمتكن هبا من الطريان اىل لك ماكن، فتجعل الناظر الهيا يقرآ  آ سامء هللا احلس ىن كام يف آ غلب النبااتت الشوكية 

هار الصفراء، وهيب س بحانه ل خر نس يجاً طرايً طيباً حيتااه الانسان ويراتح اليه، ح ى وقسم من بذور ال م 

جيعل الانسان خادماً هل، فزيرعه يف لك انحية.. وهيب لطائفة اخرى ما ل هيضم من شبيه العظام مكسواً مبا 

قة تتعلق ابل ش ياء يش به اللحم تستس ياه احليواانت، فتنرشها يف اقطار ال رض.. وهيب لبعض  شوياكت دقي

 بأ دىن تاس. وهبذا ينتقل من ماكن اىل آ خر فينرش راية طائفته هناك.

وهكذا تنرش النبااتت بدائع صنع هللا س بحانه وتعاىل فهيب لقسم آ خر علباً مملوءة ابلبذور تقذ  هبا اىل مسافة 

 آ متار اني نضوهجا..

يف ذكر الفاطر اجلليل ويف تقديسه. فلقد خلق وقس عىل هذا املنوال كيف تستنطق النبااتت آ لس نة كثرية 

الفاطر احلكمي والقدير العلمي، لك شئ، يف آ حسن صورة، ويف امكل انتظام، وهّجزه بأ فضل هجام، ووهّجه اىل 

آ حسن وهجة، ووظفه بأ حسن وظيفة، فيقوم الشئ بأ فضل التسبيحات وامجلها، ويؤدي العبادات عىل آ فضل 
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 الوجوه.
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 ول امجليةل، ال مور هذه يف والضالةل والعبثية واملصادفة الطبيعة تقحم فال حقًا، انساانً  الانسان آ هيا كنت فان

 .قبيحاً  فتكون القبيح، بعمكل جاملها تشّوه

القسم الرابع: هو الانسان، فالنسان اذلي هو نوع من آ نواع اخلدم العاملني يف هذا القرص، قرص الكون، هذا 

ة من هجة، وشبيه ابحليوان من هجة اخرى، اذ يش به املالركة يف العبادة اللكية ومشول الانسان شبيه ابملالرك

الارشا  واااطة املعرفة وكونه داعيًا اىل الربوبية اجلليةل، بل الانسان هو اكةر اامعية من املالركة، ل نه 

ياً عظاميً آ و تدنياً مريعًا. وواه وآ مامه جندان، هل ان خيتار، اما رق  - خبال  املالركة - حيمل نفساً رشيرة شهوية

 ش به الانسان ابحليوان هو انه يبحث يف آ عامهل عن حظ  لنفسه، وحصة  ذلاته، ذلا فالنسان هل مرتّبان:

 ال ول: جزيئ حيواين معجل

 والثاين: لكي مالريك مؤال

وظائفه، ومدارج رقيه ولقد ذكران يف اللكامت الثالث والعرشين السابقة قسامً من ماكفأ ة ومرتّب الانسان و 

اذ فهيام تفصيل بيان، ذلا خنترص هذا البحث  "احلادية عرشة والثالثة والعرشين"وتدنيه، ول س امي يف اللكمة 

وخنمت اببه سائلني العيل القدير ان يفتح علينا آ بواب رمحته ويوفقنا اىل اتام هذه اللكمة، رااني منه س بحانه 

 لنا خطاايان. وتعاىل ان يعفو عن سيئاتنا ويافر

 الاصن اخلامس

 لهذا الاصن مخس مثرات:

 المثرة الاوىل:

 اي نفيس احملبة لنفسها، واي رفيقي العاشق لدلنيا!

 اعلمي! ان احملبة سبب وجود هذه الاكئنات، والرابطة ل جزاهئا، واهنا نور ال كوان، وحياهتا.

حمبة قادرة  - اذلي هو نواة تكل المثرة - يف قلبه وملا اكن الانسان آ مجع مثرة من مثرات هذا الكون، فقد ُادرجت

 عىل الاس تحواذ عىل الاكئنات لكها.
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 .متناه   غري كامل   صاحب الّ  املتناهية غري احملبة هذه مبثل يليق ل ذلا

 فيا نفيس! واي صاحيب!

ما  لقد آ ودع هللا س بحانه هجامين يف فطرة الانسان، ليكوان وس يلتني للخو  وللمحبة، وتكل احملبة واخلو  ا 
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سيتوهجان اىل اخللق آ و اىل اخلالق. علامً ان اخلو  من اخللق بلية آ لمية، واحملبة املتوهجة حنوه آ يضًا مصيبة 

نك اهيا الانسان ختا  من ل يرمحك، آ و ل يسمع اسرتاامك. فاخلو  اذًا يف هذه احلاةل بالء  مناّصة؛ اذ ا 

 آ لمي.

ما  آ و حيقّرك حملبتك! آ ل  - كش بابَك وماكلَ  - انه ل يعرفك، فريال عنك دون توديعاما احملبة؛ فان ما حتبه، ا 

ترى ان تسعة وتسعني يف املائة من العشاق ارجماميني يشكون عن معشوقهيم، ذكل ل ن عشق حمبوابت دنيوية 

ذ الفطرة ترّد  شبهية ابلصنام حلد العبادة بباطن القلب اذلي هو مرآ ة الصمد ثقيل يف نظر اولئك احملبوبني، ا 

 لك ما هو ليس فطري وآ هٌل هل. )واحلب الشهواين خارج عن حبثنا(.

ما اهنا ل تعرفك آ و حيقّرك آ و ل يرافقك، بل يفارقك وانفك رامغ.  مبعىن: ان ما حتبه من آ ش ياء ا 

 بال ذةل. مفا دام ال مر هكذا؛ فارص  هذه احملبة واخلو  اىل َمن جيعل خوفك تذلاًل ذليذًا، وحمبتك سعادة

نعم! ان اخلو  من اخلالق اجلليل يعين وادان سبيل اىل رآ فته ورمحته تعاىل لاللتجاء اليه. فاخلو  هبذا 

الاعتبار هو سوط تشويق  يدفع الانسان اىل حضن رمحته تعاىل. اذ من  املعلوم ان الوادلة ختّو  طفلها لتضّمه 

ه جيذب ويدفع الطفل اىل صدر احلنان والعطف. علامً اىل صدرها. فذكل اخلو  ذليذ ادًا ذلكل الطفل. ل ن

لهية. مبعىن ان يف اخلو  من هللا ذلة عظمية. فلنئ  ان شفقة الوادلات لكهن ما يه الّ ملعة من ملعات الرمحة ال 

 اكن للخو  من هللا ذلة اىل هذا احلد، فكيف مبحبة هللا س بحانه، آ ل يفهم مك من الذلائذ غري املتناهية فهيا.

 م ان  اذلي خيا  من هللا ينجو من اخلو  من ال خرين، ذكل اخلو  امللئ ابلقساوة والبالاي.

 م ان احملبة اليت يولهيا الانسان اىل اخمللوقات ان اكنت يف سبيل هللا ل تكون مشوبة بأ مل الفراق.
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 ادلنيا، م الاكئنات، م اخمللوقات، من الاحياء م آ مته، م آ قاربه، حيب م آ وًل، نفسه حيب الانسان ان نعم،

 يف لشئ قرار يقر ل بيامن .بأ لهما ويتأ مل بذلائذها يتذلذ ان وميكن ادلوارر، هذه من داررة لك مع عالقة ذو فهو

 الانسان قلب ترى ذلا املدّمرة، العواصف فيه وتعصف واملرج، ابلهرج ميوج اذلي الصاخب العامل هذا

 .دامئاً  جيرح املسكني

ش ياء اليت يتشبث هبا يه اليت جتراه ابذلهاب عنه، بل قد تقطع يده، ذلا ل ينجو الانسان من قلق دامئ، فال

 ورمبا يلقي نفسه يف آ حضان الافةل والُسكر.

فيا نفيس! ان كنت تعقلني، فامجعي اذن مجيع آ نواع تكل احملبة وسلّمهيا اىل صاحهبا احلقيقي واجني من هذه 

 البالاي.

اع من احملبة غري املتناهية امنا يه خمصوصة لصاحب كامل وجامل ل هناية هلام. وم ى ما سلمتهيا اىل فهذه ال نو 
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 صاحهبا احلقيقي ميكنك ان حتيب ال ش ياء مجيعها ابمسه دون قلق ومن حيث اهنا مراايه.

لّ تنقلب احملبُة اىل  نقمة  آ لمية بعد ان اكنت نعمة مبعىن انه ينباي الّ ترصيف هذه احملبة مبارشة اىل الاكئنات، وا 

 ذليذة.

 ظل آ مر آ خر وهو آ مه مما ذكر:

انك اي نفيس تولني واه حمبتك اىل نفسك ابذلات، فتجعلني نفسك، حمبوبة نفسها بل معبودة لها، وتضحني 

ما كامل، والكامل حمبوب ذلاته، آ و  بلك شئ يف سبيلها وك نك تنحيهنا نوعًا من الربوبية، مع ان سبب احملبة ا 

 منفعة آ و ذلة آ و فضيةل آ و آ ي سبب مشابه هبذه الاس باب املؤدية اىل احملبة.

 وال ن اي نفيس!

اثبااتً قاطعًا: ان ماهيتك الاصلية يه جعينة مركبة من القصور والنقص والفقر  "اللكامت"لقد آ ثبتنا يف عدد من 

الفقر والعجز املوجود يف ماهيتك والعجز. فانك حسب الضّدية تؤدين وظيفة املرآ ة، فبالنقص والقصور و 

 آ صاًل، تظهرين كامل الفاطر اجلليل وجامهل وقدرته ورمحته، مثلام يبنّي الظالُم ادلامس سطوع النور.

 فيا آ يهتا النفس!

 عليك الّ حتيب نفسك بل ال وىل كل معاداهتا، آ و التأ مل حلالها، والاشفاق علهيا، بعد آ ن تصبح نفساً مطمئنة.
#413 

 نفسانية ذلة تفّضيل فال واملنفعة، الذلة بأ ذواق مفتونة وانِت  واملنفعة، الذلة منشأ   لكوهنا نفسك حتبني تكن فان

 يف آ حبهتا ومجيع ال ش ياء مجيع تارق اليت اكلرياعة تكوين فال لها، ادّ  ل ومنافع لها هناية ل ذلة عىل ذرة بقدر

 وما منفعهتم وراء من تنتفعني وما ومنفعتك النفسانية ذلتك ل ن .نفسها يف بلُميعة يه مكتفية الظالم وحشة

 .س بحانه آ ميل حمبوب لطف من يه امنا لكها ونفعها الاكئنات منافع ومجيع بسعادهتم تسعدين

بذلة ل منهتي  لها من حمبة  - بسعادتك وبسعادة اولئك - فعليك اذاً ان حتيب ذكل احملبوب ال ميل ح ى تلتذي

 الكامل املطلق.

يقة ان حمبتك الشديدة لنفسك واملارومة فيك، ما يه اّل  حمبة ذاتية متوهجة اىل ذات هللا اجلليةل ويف احلق 

واظهري  "آ ان"س بحانه، الّ انِك آ سأ ت اس تعامل تكل احملبة فوهجتهيا اىل ذاتك، مفّزيق اي نفيس اذن ما فيك من 

بة ممنواة كل جتاه اسامئه احلس ىن وصفاته . فان مجيع آ  نواع حمبتك املتفرقة عىل الاكئنات امنا يه حم "هو"

اجلليةل، بيد آ نِك آ سأ ت اس تعاملها فستنالني جزاء ما قدمت يداك. ل ن جزاء حمبة  غري مرشوعة ويف غري حملها، 

 مصيبة ل رمحة فهيا.

املزينة ابحلور العني، مسكناً اامعاً مجليع رغباتك املادية، وهو اجلنّة  - ابمسه الرمحن الرحمي - وان حمبوابً آ ملياً اعدّ 
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وهيأ  بسارر اسامئه احلس ىن آ لءه العممية ل ش باع رغبات رواك وقلبك ورّسك وعقكل وبقية لطائفك. بل هل 

س بحانه يف لك امس من آ سامئه احلس ىن خزارن معنوية ل تنفد من الاحسان والاكرام. فالشك ان ذرة من حمبة 

ت لكها ول ميكن ان تكون الاكئنات برمهتا بديالً عن جتل  جزيئ ذكل احملبوب ال ميل تكفي  بديالً عن الاكئنا

 من جتليات حمبته س بحانه.

 فاس متعي اي نفيس واتبعي هذا العهد ال ميل اذلي انطقه ذكل احملبوب ال ميل، حبيبه الكرمي بقوهل تعاىل:

 (.32)آ ل معران: )قل ان كنمت حتبون هللا فاتبعوين حيببمك هللا( 

 :المثرة الثانية

 اي نفس: ان وظائف العبودية وتاكليفها ليست مقدمة لثواب لحق، بل يه نتيجة لنعمة سابقة.
#414 

 :ذكل والعبودية؛ ابخلدمة ملكفني لنا املقدمة الاجرة تكل حبسب وآ صبحنا قبل، من آ جرتنا آ خذان قد حنن نعم؛

 "الرماق"هو اخلري احملض قد آ عطاك ابمسه الوجود و  - ايهتا النفس - لن اخلالق ذا اجلالل والاكرام اذلي آ لبسك

معدة تتذّوقني وتتذلذين جبميع ما فرشه آ مامك عىل مائدة النعمة من مأ كولت. م انه وهب كل حياة حساسة، 

فهيي اكملعدة تطلب رمقا لها، فوضع امام حواسك من عني وآ ذن ويه اكل يدي مائدة نعمة واسعة سعة سطح 

لب بدورها آ رماقًا معنوية كثرية، ففتح امام معدة الانسانية آ فاق املكل الارض. م وهب كل انسانية تط

 وامللكوت مبقدار ما يصل اليه العقل.

واذلي يطلب نعامً ل هناية لها، ويتاذى عىل  "الانسانية الكربى"ومبا وهب كل من الاسالم والاميان اذلي هو 

دة والذلة الشامةل لالسامء احلس ىن، والصفات الرابنية مثار الرمحة اليت ل تنفد، فتح كل مائدة النعمة والسعا

املقدسة، مضن داررة املمكنات. م آ عطاك احملبة اليت يه نور من آ نوار الاميان، فأ حسن اليك مبائدة نعمة 

 وسعادة وذلة ل تنهتيي آ بدًا.

ليل العاجز حبسب جسمك الصاري احملدود املقيد اذل - ابحسانه س بحانه وتعاىل - مبعىن انك قد اصبحت

 "احلياة"الضعيف من جزء اىل لكّي، واىل لّك نوراين، اذ قد رفعك من اجلزئية اىل نوع من اللكية، مبا آ عطاك 

 "الاميان"، م اىل اللكية النورانية السامية مبا آ حسن اليك "الانسانية"، م اىل اللكية احلقيقية، مبا وهب كل 

 ."املعرفة واحملبة"ا آ نعم عليك من ومهنا رفعك اىل النور احمليط الشامل مب

 فيا نفس!

لقد قبضت مقدماً لك هذه الاجور والامثان؛ م لكّفت ابلعبودية ويه خدمة ذليذة وطاعـة طيبة بـل مريـحة 

خفيفة؛  آ فبعد هذا تتاكسلني عن آ داء هذه اخلدمة العظمية املـرشفة؟ وتـقولني بدلل: ِلَم ل يقبل دعـايئ. حـ ى 
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 ابخلدمة بشلك هملـهل تطالبني ابجرة عظمية اخرى، وك نك مل تكتفي ابلجرة السابقة؟ اذا ما مقت

نعم؛ انه ليس من حقك ادللل آ بدًا، وامنا من واجبك الترضع وادلعاء، فاهلل س بحانه وتعاىل مينحك اجلنة 

ا النداء العلوي والسعادة الابدية مبحض فضهل وكرمه، ذلا فالتجىئ اىل رمحته، واعمتدي علهيا، ورددى هذ

 الرابين:

 (21)يونس:)قل بفـضل هللا وبرمحته فبذكل فليفرحوا هو خرٌي مما جيمعون( 
#415 

 اجلزيئ؟ احملدود بشكري حتد ل اليت اللكية النعم تكل آ قابل آ ن ميكنين كيف :قلت واذا

 .هل ادّ  ل اذلي اجلامم وابلعتقاد اللكية، ابلنية :فاجلواب

 هدااي هناك ويشاهد فلوس، مخسة بقمية متواضعة مهيدة هبدية السلطان ديوان اىل ليدخ راال ان :مفثالً 

 ماذ :نفسه ينايج فعندها .مرموقني ذوات قبل من السلطان اىل آ رسلت ابملاليني آ مثاهنا تقدر مرصوصة

 : جفأ ة ويقول يس تدرك انه الّ  !شئ ول مهيدة هدييت ان امعل؟

 ابس تطاعيت اكن لو العظمي، س يدي واي لها، اهل فانك ابمسي، الهدااي ذهه مجيع كل اقدم انين س يدي؛ اي  -

 .ترددت ملا المثينة الهدااي هذه آ مثال آ مثال كل اقّدم ان

 وتعظميهم اخالصهم مدى اىل يشري رمزاً  رعاايه هدااي يقبل واذلي آ اد اىل هل اااة ل اذلي فالسلطان وهكذا

 النية تكل بسبب وذكل هدية، آ عظم ك هنا املسكني الرال ذكل نم اداً  املتواضعة الهدية تكل يقبل هل،

 .السايم امجليل اجلامم واليقني الصادقة، والرغبة منه، اخلالصة

 :هبا ينوى (ّلّل  التحيات) :الصالة يف يقول عندما العاجز فالعبد وهكذا،

لهيي اي اليك ارفع انين  اقدم ان اس تطيع كنت فلو - ياهتاح  يه اليت - اخمللوقات مجليع العبودية هدااي ابمسي ا 

 .اكةر بل ذلاك، آ هلٌ   فانك ترددت، ول اجحمت ملا بعددمه ريب اي اليك التحيات

 .الواسع اللكي الشكر يه اجلامم، والاعتقاد الصادقة النية فهذه

 النوى آ ل  من ينوى مبا يقول مثالً  فالبطيخ .نّياهتا مبثابة فهيا والبذور النوى حيث النبااتت من مثالً  ولنأ خذ

 .لكها الارض ارااء يف احلس ىن اسامئك نقوش اعلن آ ن ورغبة شوق عىل انين خالقي اي :جوفه يف اليت

 اي فعلية، عـبادة ك هنا الصادقة النية يقبل فانه حيدث، وكيف حيـدث ما يعمل وتعاىل س بحانه هللا آ ن وحيث

 هنائية غري ابعداد التسبيح حمكة كذكل وتفهم هل،مع من خري املؤمن نية ان كيف تعمل هنا ومن .ادثت ك هنا

 :مثل يف

1 (لكامتك ومداد عرشك ومنة نفسك ورضاء خلقك عدد وحبمدك س بحانك)
 تسبيحات جبميع ونس بحك  
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 .ومالركتك وآ وليائك آ نبيائك
1
 هذا :وقال .حتفة 3626 والرتمذي 2726 برمق ومسمل 430-429 و 325 /6 املس ند يف امحد اخراه حصيح اديث 

 .املرتمج-مااه وابن 4/77 والنسايئ 2503 داود وابو حصيح حسن اديث
#416 

 اذلي الانسان هذا كذكل ابمسه، السلطان اىل واجناماهتم اعامهلم يقدم اجلنود عن املسؤول الضابط ان فكام

 ويعدّ  الارض، موجودات عىل خليفة ليكون ومؤهل واحليواانت، للنبااتت وقائد اخمللوقات، عىل ضابط هو

 اىل فيقّدم (نس تعني واايك نعبد اايك) :امجليع بلسان يقول ..اخلاص عامله فـي حيدث مّعا ووكيالً  مسـؤولً  نفسه

 عند وذكل ابمسه تتلكم كذكل قاطبة املوجودات وجيعل ..واس تعاانهتم اخللق عبادات مجيع اجلالل ذي املعبود

 :قوهل

 نة مجيع مصنوعاتك.س بحانك جبميع تسبيحات مجيع خملوقاتك، وبأ لس  

 ابمس مجيع الاش ياء عىل الارض:  صىل هللا عليه وسمل م انه يصىل عىل النيب

اللّهم صّل عىل محمد بعدد ذرات الاكئنات ومركباهتا.. اذ ان لك شئ يف الوجود هل عالقة مع النور احملمدي عليه 

 الصالة والسالم.

 ات والصلوات.وهكذا افهم حمكة الاعداد غري الهنائية يف التسبيح

 المثرة الثالثة:

فيا نفس! ان كنت حقاً تريدين ان تنايل معالً آ خروايً خادلاً يف معر قصري؟ وان كنت حقاً تريدين ان تري فائدة 

يف لك دقيقة من دقائق معرك اكلعمر الطويل؟ وان كنت حقاً تريدين آ ن حتّويل العادة اىل عبادة وتبديل غفلتك 

تبعي  الس نّة النبوية الرشيفة.. ذكل: لن تطبيق الس نّة والرشع يف معامةل  ما ، يورث اىل طمأ نينة وسكينة. فا

 الطمأ نينة والسكينة، ويصبح نوعًا من العبادة، مبا يمثر  من مثرات اخروية كثرية.

والرشاء فان مجيع هذا البيع  - الاجياب والقبول - مفثاًل: اذا ابتعت شيئًا، ففي اللحظة اليت تطبق الامر الرشعي

يأ خذ حمك العبادة حيث تذكرك ابحلمك الرشعي، مما يعطي تصّوراً روحيًا، وهذا التصور يذكرك ابلشارع اجلليل 

لهيًا. وهذا هو اذلي يسكب السكينة والطمأ نينة يف القلب.  س بحانه، اي يعطي توهجًا ا 

للحياة الابدية، ذات مثار خادلة. اي ان اجنام الاعامل وفق الس نة الرشيفة جيعل العمل الفاين القصري مدارًا 

 ذلا فانصيت جيدًا اىل قوهل تعاىل:

واسعي ان  (221)الاعرا :)فأ منوا ابهلل ورسوهل النيب الاّمي اذلي يؤمن ابهلل ولكامته  واتبعوه لعلمك هتتدون( 

الس نة  تكوين مظهرًا اامعًا شاماًل لفيض جتل  للك امس من جتليات الاسامء احلس ىن املنترشة يف احاكم

 الرشيفة والرشع.
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#417 

 :الرابعة المثرة

ايهتا النفس! ل تقدلي  آ هل ادلنيا، ول س امي آ هل السفاهة وآ هل الكفر خاصة، منخدعًة بزينهتم الظاهرية 

الصورية، وذلائذمه اخلادعة غري املرشوعة، لنك ابلتقليد ل تكونني مثلهم قطعًا، بل ترتدىن كثرياً ادًا، بل لن 

 حيوااًن ايضًا، ل ن العقل اذلي يف رآ سك يصبح آ ةل مشؤومة مزجعة تزنل مبطارقها عىل رآ سك، اذ تكوين ح ى

ان اكن مثة قرص خفم  فيه مصباح كهرابيئ عظمي تشعبت منه قوة الكهرابء اىل مصابيح آ صار فأ صار مومعة 

يئ الكبري، فس يعم الظالم يف منامل صارية مرتبطة لكها ابملصباح الرئيس. فلو آ طفأ  آ ادمه املصباح الكهراب

املنامل ال خرى لكها وتس توىل الوحشة فهيا، ولكن ل ن هناك مصابيح يف قصور آ خرى غري مربوطة ابملصباح 

ن آ طفأ  املصباح الكهرابيئ الكبري فان مصابيح صارية تعمل  الكبري يف القرص الفخم، فان صاحب القرص هذا ا 

 يؤدي هبا معهل، فال يس تطيع اللصوص هنب شئ منه. عىل الاضاءة يف القصور ال خرى، وميكنه ان

 فيا نفيس!

صىل هللا عليه وسمل يف قلب ذكل املسمل،  القرص ال ول، هو املسمل، واملصباح الكبري، هو؛ س يدان الرسول

فال يؤمن بعُد بأ ي نيب آ خر. بل ل يبق  موضع للكاملت  - والعياذ ابهلل - فا ن نس يه وآ خرج الاميان به من قلبه

يف رواه، بل ينىس ربه اجلليل ويكون ما ُادرج يف ماهيته من منامل ولطائف طعمة للظالم، وحيدث يف قلبه 

دماراً رهيباً وتس تويل عليه الوحشة، تُرى ما اذلي ياين عن هذا ادلمار الرهيب، وما النفع اذلي يكس به ح ى 

 يس تطيع ان يعمّر ذكل ادلمار والوحشة؟!

 تظل قلوهبم، من ن القرص الثاين، حبيث لو آ خرجوا نور محمد صىل هللا عليه وسملآ ما الااانب فاهنم يش هبو

آ و يظنون آ هنا تظل! اذ ميكن ان يبق  دلهيم شئ من العقيدة ابهلل والاميان مبوىس  - ابلنس بة هلم - آ نوار دلهيم

 واذلي هو حمور كامل اخالقياهتم. - علهيام السالم  - وعيىس

 ء!فيا نفيس الامارة ابلسو 

نك لن تكوين ح ى اكحليوان،  اذا قلت: اان ل آ ريد آ ن اكون اجنبياً بل حيوااًن، فلقد كرران عليك القول اي نفيس! ا 

يزُنل رضابت  موجعة وصفعات مؤملة  - اجلامع ل لم املايض وخماو  املس تقبل - لنك تلكني عقاًل. فهذا العقل

 واادة، بيامن احليوان يس متتع بذلة غري برآ سك وعينك، فيذيقك الو  ال لم يف ثنااي ذلة
#418 

 التأ ديب لصفعة وتعّريض بعيدًا، وارميه آ ولً  عقكل عن فتخيّل  حيواانً  تكوين ان آ ردت ان ذلا .ابل لم مشوبة

 (179 :الاعرا ) (آ ضل مه بل اكلنعام) :الكرمية ال ية يف

 المثرة اخلامسة:
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جشرة اخللقة، فهو اكلمثرة آ بعد شئ عن البذرة، وامجع خلصائص اللك، اي نفس! لقد كرران القول: ان الانسان مثرة 

من  - وهل نظر عام اىل امجليع، ويضم هجة وادة اللك، فهو خملوق حيمل نواة القلب، ووهجه متواه اىل الكةرة

آ  واملنهتي ، واىل الفناء، واىل ادلنيا، ولكن العبادة اليت يه حبل الوصال، آ و نقطة اتصال بني املبد - اخمللوقات

ترص  واه الانسان من الفناء اىل البقاء، ومن اخللق اىل احلق، ومن الكةرة اىل الوادانية، ومن املنهتي  اىل 

 املبدآ .

لو آ ن مثرة قمية ذات ادراك آ وشكت عىل ان تكّون البذور، تباهت جباملها ونظرت اىل آ سفل مهنا من ذوي 

طت ، فال شك اهنا تتفتت وتتالَش يف ايدهيم، وتضيع ك ية ال رواح وآ لقت نفسها يف آ يدهيم آ و غفلت فسق

مثرة اعتيادية، ولكن تكل المثرة املدركة ان وادت نقطة استنادها وتكنت من التفكري يف اهنا س تكون وساطة 

لبقاء الشجرة واظهار حقيقهتا ودواهما، عام ختئب يف نفسها من هجة الوادة للشجرة، فان البذرة الواادة لتكل 

 رة الواادة تنال حقيقة لكية دامئة مضن معر ابق دامئ..المث

فالنسان اذلي اته يف كةرة اخمللوقات وغرق يف الاكئنات، وآ خذ حب ادلنيا بلبه ح ى غره تبسم الفانيات 

وسقط يف آ حضاهنا، لشك ان هذا الانسان خيرس خرساانً مبينًا، اذ يقع يف الضالل والفناء والعدم، آ ي يعدم 

 .نفسه معىن

ولكن اذا ما رفع هذا الانسان رآ سه واس متع بقلب شهيد دلروس الاميان من لسان القرآ ن، وتوّاه اىل 

 الوادانية فانه يس تطيع ان يصعد مبعراج العبادة اىل عرش الكاملت والفضائل فيادو انسااًن ابقيًا.

غرار س يدان ابراهمي: )ل آ حب  اي نفيس! ملا اكنت احلقيقة يه هذه، وانت من املةل الابراهميية فقويل عىل

 الافلني( وتوهجيي اىل احملبوب البايق وابيك مثيل، قائةل:

 )ال بيات الفارس ية مل تدرج هنا، حيث آ درجت يف املقام الثاين من اللكمة السابعة عرشة(.
#419 

% 

 والعرشون اخلامسة اللكمة

 رساةل املعجزات القرآ نية

 اليد معجزة خادلة، القرآ نارى من الفضول التحري عن برهان  ويف 

لزام اجلاادين، ويف اليد برهان احلقيقة،  القرآ ن  اتُراين آ تضايق من ا 

 تنبيه:

قبل وضع  - لقد عزمنا يف بداية هذه اللكمة عىل ان نكتب مخس ُشَعل، ولكن يف اواخر الشعةل الاوىل

احلرو  اجلديدة بشهرين 
2 
يف  - رو  القدمية، ح ى كنا نكتباضطرران اىل ال رساع يف الكتابة لطبعها ابحل -
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عرشين او ثالثني حصيفة يف غضون ساعتني او ثالث ساعات، ذلا اكتفينا بثالث ُشَعل  فكتبناها  - بعض ال ايم

 مجمةًل خمترصة، وتركنا ال ن شعلتني.

شاكلت فأ مل من اخواين الكرام ان ينظروا بعني ال نصا  واملساحمة اىل ما اكن مين من تقصريات ونقائص وا

 واخطاء.

--- 
هذه امجلةل يه مايدة املؤلف نفسه خبطه يف نسخة خمطوطة دلّي، ويه حتدد ممن تأ ليف هذه الرساةل، اذ اكن قرار   1

 املرتمج. - . 13/22/2611اس تعامل احلرو  الالتينية )اجلديدة( وحظر اس تعامل احلرو  العربية يف 

#420 

ما " القرآ نية املعجزات"  الرساةل ذهه يف الواردة ال ايت اكةر من آ ية لك ان  انتقاد موضع اصبحت آ هنا ا 

هتا َآو احلديثة، العلوم اهل اعرتاض آ صاهبا آ و امللحدين،  .واوهاهمم والانس اجلن ش ياطني ش هبات مس َّ

تكل ال ايت وبيَّنت حقائقها وناكهتا ادلقيقة عىل آ فضل واه،  " اللكمة اخلامسة والعرشون" ولقد تناولت هذه 

يث ان ما ظنه اهُل الاحلاد والعلوم من نقاط ضعف ومدار نقص، آ ثبتته الرساةل بقواعدها العلمية آ نه ملعات حب 

 اجعام ومنابع كامل بالغة القرآ ن.

اما الش هبات فقد ُاجيبت عهنا اجوبة قاطعة من دون ذكر الش هبة نفسها وذكل لئال تتكدر ال ذهان. كام يف ال ية 

لّ ما ذكرانه من ش هباهتم يف املقام ال ول من اللكمة العرشين الكرمية  )والشــمــس جت ــري..(  )واجلبال اواتدًا(. ا 

 حول عدد من ال ايت.

لّ آ هنا قد بّينت اانب  " املعجزات القرآ نية" م ان هذه الرساةل  ن ُكتبت ابختصار شديد ويف غاية الرسعة ا  وا 

 مي رصني ومعيق يثري اجعاب العلامء.البالغة وعلوم العربية بيااًن شافيًا ابسلوب عل

وعىل الرمغ من ان لك حبث من حبوهثا ل يس توعبه لك هممت ول يس تفيد منه حق الفائدة، فا ن للك  حظه  املهم 

 يف تكل الرايض الوارفة.

لّ ا ن ُآلّفت يف اوضاع مضطربة وكتبْت عىل جعل، ومع ما فهيا من قصور يف الافادة والتعبري، ا  هنا والرساةل وا 

 قد بينت حقائق كثري من املسائل املهمة من وهجة نظر العمل.

 سعيد النوريس
#421 

 القرآ نية املعجزات رساةل

 بسم هللا الرمحن الرحمي

)قل لنئ اجمتعِت الانُس واجلن عىل آ ن يأ توا مبثِل هذا القرآ ِن ل يأ توَن مبثهِل ولو اكَن بعــُضهم لبعـض  ظهريًا( 

335



 (11)الارساء:

جعام  ل حُتد للقرآ ن احلكمي اذلي هو منبع املعجزات واملعجزة الكربى لقد ارشان  اىل حنو آ ربعني وهجاً من وجوه ا 

، وذكل يف رسائيل العربية، ويف رسائل النور العربية، ويف تفسريي  صىل هللا عليه وسمل للرسول الكرمي

 ربع والعرشين السابقة.ويف اللكامت الا "  اشارات الاجعام يف مظان الاجيام"  املوسوم بـ 

 ويف هذه الرساةل  نشري اىل مخسة  من تكل الوجوه ونبيهّنا بشئ  من التفصيل، وندرج فهيا سارر الوجوه مجمةًل.

 ويف املقدمة نشري اىل تعريف القرآ ن الكرمي وماهيته.
#422 

 املقدمة

 " عبارة عن ثالثة اجزاء" 

 اجلزء ال ول:

 القرآ ن ما هو؟ وما تعريفه؟

 وحّض يف اللكمة التاسعة عرشة واثبت يف رسائل اخرى ان القرآ ن:لقد 

هو الرتمجُة الاملية لكتاب الاكئنات الكبري.. والرتجامُن الابدي ل لسنهتا املتنوعة التالية لالايت التكوينية.. 

لهية املس ترتة يف  ومفرّسُ كتاب عالَم الايب والشهادة.. وكذا هو كّشاٌ  خملفيات الكنوم املعنوية لالسامء ال 

حصائف الساموات وال رض.. وكذا هو مفتاح حلقائق الشؤون املضَمرة يف سطور احلاداثت.. وكذا هو لسان 

عالَم الايب يف عامل الشهادة.. وكذا هو خزينٌة للمخاطبات ال ملية الس بحانية والالتفااتت ال بدية الرحامنية 

شهادة هذا.. وكذا هو مشُس عامل الاسالم املعنوي وآ ساُسه الواردة من عامل الايب املس تور وراء جحاب عامل ال 

وهندس ته.. وكذا هو خريطٌة مقدسٌة للعوامل الاخروية.. وكذا هو القوُل الشارح والتفسرُي الواحض والربهاُن 

ء القاطع والرتجامن الساطع ذلات هللا وصفاته واسامئه وشؤونه.. وكذا هو املريب لهذا العامل الانساين.. واكملا

والضياء لالنسانية الكربى اليت يه الاسالم.. وكذا هو احلمكة احلقيقية لنوع البرش.. وهو املرشد املهدي اىل 

، وكام انه  ، كذكل هو كتاُب حمكة  ما يسوق ال نسانية اىل السعادة.. وكذا هو لالنسان: كام انه كتاب رشيعة 

، وكام ، كذكل هو كتاُب آ مر  ودعوة  .. وهو الكتاب كتاُب دعاء  وعبودية   آ نه كتاُب ذكر  كذكل هو كتاُب فكر 

الوحيد املقدس اجلامع للك الكتب اليت حتقق مجيع اااات الانسان املعنوية، ح ى انه قد ابرم ملرَشب لّكِ 

وااد  من اهل املشارب اخملتلفة، وملسكل لِكّ وااد  من اهل املساكل املتباينة من الاولياء والصديقني ومن 

احملققني رساةًل لئقًة ملذاق ذكل املرَشب وتنويره، وملساِق ذكل املسكل وتصويره. فهذا الكتاب العرفاء و 

 الساموي اش بُه ما يكون مبكتبة  مقدسة  مشحونة  ابلكتب.
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واثبت فهيا: ان القرآ ن قد نزل من العرش  "  اللكمة الثانية عرشة"  اجلزء الثاين وتمتة التعريف: لقد وحّض يف

 الامس الاعظم، من اعظم مرتبة من مراتب الاعظم، من
#423 

هل بوصفه هللا امر وهو العاملني، رّب  بوصفه هللا الكم فهو احلس ىن؛ ال سامء من امس لك  وهو املوجودات، ا 

 ابمس اميل خطاب وهو املطلقة، الربوبية بصفة سامية ماكملةٌ  وهو والارض، السموات خالق بوصفه خطابه

لهية السلطنة  بلك احمليطة الواسعة رمحته من النابع الرحامين والتكرمي الالتفات جسل وهو العظم ، الشامةل ال 

وهو الكتاب  - اذ يف بداايت بعضها رموم وشفرات - الالوهية عظمة تبني رابنية رسائل مجموعة وهو شئ،

ظم. ومن هذا املقدس اذلي ينةر احلمكة، انمٌل من حميط الامس الاعظم ينظر اىل ما اااط به العرش الاع

. وتأ يت بعد القرآ ن "  الكم هللا"  الرس ُاطلق عىل القرآ ن الكرمي ويطلق عليه دومًا ما يس تحقه من امس وهو:

لهية اليت ل تنفد، مفهنا ما هو  الكرمي الكتب املقدسة لسارر الانبياء علهيم السالم وحصفهم. آ ما سارر اللكامت ال 

لهام  انبع ابعتبار  خاص، وبعنوان جزيئ، وبتجل  خاص ل مس خصويص، وبربوبية خاصة، ماكملة يف صورة ا 

لهامات املكََل والبرش واحليواانت خمتلفة ادًا من حيث اللكية  وسلطان خاص، ورمحة خصوصية. فا 

 واخلصوصية.

اجلزء الثالث: ان القرآ ن الكرمي، كتاب ساموي يتضمن اجامًل؛ كتَب مجيع الانبياء اخملتلفة عصورمه، ورسائل 

مجيع الاولياء اخملتلفة مشارهبم، وآ اثر مجيع الاصفياء اخملتلفة مسالكهم.. هجاتُه الست ُمرشقة ساطعة نقية من 

ظلامت الاوهام، طاهرةٌ من شائبة الش هبات؛ اذ نقطُة استناده: الويح الساموي والالكم ال ميل ابليقني.. هدفُه 

ة خالصة ابلبداهة.. آ عاله: انوار الاميان ابلرضورة.. آ سفهل: وغايُته: السعادة الابدية ابملشاهدة.. حمتواه: هداي

ادلليل والربهان بعمل اليقني.. مييُنه: تسلمي القلب والوادان ابلتجربة.. يساره: تسخري العقل والاذعان بعني 

 الصادق. اليقني.. مثرتُه: رمحة الرمحن ودار اجلنان حبق اليقني.. مقاُمه: قبول املكََل والانس واجلان ابحلدس

ان لك صفة  من الصفات املذكورة يف تعريف القرآ ن الكرمي ابجزائه الثالثة، قد اثبتت اثبااًت قاطعاً يف مواضع 

دعاء من دون دليل، بل لك مهنا مربهنة ابلربهان القاطع.  اخرى آ و س ُتثبت، فدعواان ليست جمرد ا 
#424 

 ال وىل الشعةل

 " هذه الشعةل لها ثالث اشعات" 

 الاولالشعاع 

 بالغة القرآ ن معجزة

هذه البالغة املعجزة نَبعت من جزاةل نظم القرآ ن وحسن متانته، ومن بداعة آ ساليبه وغرابهتا وجودهتا، ومن 

337



 براعة بيانه وتفوقه وصفوته، ومن قوة معانيه وصدقها، ومن فصااة آ لفاظه وسالس هتا.

مئة من الس نني، آ ذىك بلااء بين آ دم وآ برع خطباهئم هبذه البالغة اخلارقة حتدى القرآ ن الكرمي، منذ آ لف وثالث 

وآ عظم علامهئم، مفا عارضوه، وما ااروا ببنت شفة، مع شدة حتديه اايمه، بل خضعت رقاهبم بذل، ونكسوا 

 رؤوسهم هبوان، مع آ ن من بلااهئم َمن يناطح السحاب باروره.

 نشري اىل واه الاجعام يف بالغته بصورتني:

 الصورة الاوىل:

آ كةر ساكن جزيرة العرب اكنوا يف ذكل الوقت آ ميني، ذلا اكنوا حيفظون مفاخرمه ووقائعهم التارخيية وآ مثاهلم ان 

وحمكهم وحماسن آ خالقهم يف شعرمه، وبليغ الكهمم املتناقل شفاهًا، بدلً من الكتابة. فاكن الالكم احلكمي ذو 

احلااة الفطرية فهيم دفعهتم اىل آ ن يكون آ رغب  املازى يس تقر يف الاذهان ويتناقهل اخللف عن السلف. فهذه

متاع يف آ سواقهم وآ كةره رواااً هو: الفصااة والبالغة، ح ى اكن بليغ القبيةل رمزاً رجمدها وبطالً من آ بطال خفرها. 

لعامل. فهؤلء القوم اذلين ساسوا العامل بفطنهتم بعد اسالهمم اكنوا يف الصدارة والقمة يف ميدان البالغة بني آ  م ا

فاكنت البالغة راجئة وااجهتم الهيا شديدة ح ى يعدوهنا مدار اعزتاممه، بل ح ى اكنت رىح احلرب تدور بني 

قبيلتني آ و حيل الوئام بيهنام مبجرد الكم يصدرعن بلياهم بل كتبوا س بع قصائد مباء اذلهب ل بلغ شعراهئم وعلقوها 

 يه رمز خفرمه. عىل ادار الكعبة، فاكنت )املعلقات الس بعة( اليت

مبثل  - ففي مثل هذا الوقت اذلي بلات فيه البالغة مقة جمدها، ومرغوب فهيا اىل هذا احلد، نزل القرآ ن الكرمي

 ما كـانت معــجزة ســيدان مــوىس وعيىس علهيام
#425 

ه بالغة نزل يف هذا الوقت متحداًي ببالغت - والطب السحر وهو مماهنام، يف راجئاً  اكن ما انس من السالم

عرصه ولك العصور التالية، ودعا بلااء العرب اىل معارضته، والتيان ولو بأ قرص سورة من مثهل، فتحدامه بقوهل 

واش تد علهيم ابلتحدي )فان  (13)البقرة: تعاىل:)وان كنمت يف ريب مما نزلنا عىل عبدان فأ توا بسورة من مثهل( 

آ ي: ستساقون اىل هجمن وبئس املصري. فاكن هذا يكرس غرورمه،  (14) البقرة:مل تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار( 

ما آ ن تأ توا مبثهل  ويس تخف بعقوهلم ويسفّه آ االهمم، ويقيض علهيم يف ادلنيا ابلعدام كام هو يف ال خرة، آ ي: ا 

 آ و آ ن ارواحمك واموالمك يف خطر، ما دممت مرصين عىل الكفر!

ن اختيار طريق احلرب وادلمار، ويه آ شد خطراً وآ كةر مشقة. وبني وهكذا فلو اكنت املعارضة ممكنة فهل ميك

 آ يدهيم طريق سهةل هينة، تكل يه معارضته ببضعة  آ سطر تاثهل، ل بطال دعواه وحتديه؟

آ ال! هل ميكن لولئك القوم الاذكياء اذلين آ داروا  العامل بس ياس هتم وفطنهتم آ ن يرتكوا آ سهل طريق وآ سلمها، 

 الصعبة اليت تلقي ارواهحم وآ مواهلم اىل الهالك؟ وخيتاروا الطريق
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اذ لو اكن ابس تطاعة بلااهئم آ ن يعارضوا القرآ ن ببضعة حرو ، لتخىل القرآ ن عن دعواه، ولنجوا من ادلمار 

املادي واملعنوي، واحلال آ هنم اختاروا طريق احلرب املريعة الطويةل. مبعىن آ ن املعارضة ابحلرو  حماةل ول ميكهنم 

 حبال من الاحوال، ذلا معدوا اىل املقارعة ابلس يو .ذكل 

 م آ ن هناك دافعني يف غاية القوة ملعارضة القرآ ن واتيان مثيهل وهام:

 الاول: حرص الاعداء عىل معارضته.

 الثاين: شاف الاصدقاء عىل تقليده.

يكون كتاب وااد مهنا ولقد آ لفت حتت تأ ثري هذين ادلافعني الشديدين ماليني الكتب ابلعربية، من دون آ ن 

ل بد آ ن يقول: القرآ ن ل يش به هذه الكتب،  - سواءٌ آ اكن عاملاً آ و ااهالً  - شبهياً ابلقرآ ن قط، اذ لك من يراها

ولميكن آ ن يعارض وااد مهنا القرآ ن قطعًا. ولهذا فاما آ ن القرآ ن آ دىن بالغة من اللك، وهذا ابطل حمال ابتفاق 

ما آ    ن القرآ ن فوقها مجيعًا، وامس  واعىل.الاعداء والاصدقاء، وا 
#426 

 التحدي؟ ميدان يف ليربم وموهبته  نـفسه عىل آ اد يعمتد آ مل املعارضة؟ حياول مل آ اداً  آ ن نعمل كيف :قلت فان

 بعضًا؟ بعضهم ومؤامرة تعاوهنم ينفع آ َومل

ضية الرش  والعزة وهالك الارواح اجلواب: لو اكنت املعارضة ممكنة، لاكنت احملاوةل قامئة ل حماةل، لن هناك ق 

والاموال. فلو اكنت املعارضة قد وقعت فعاًل، لاكن الكثريون ينحامون  الهيا، لن املعارضني للحق والعنيدين 

كثريون دامئًا. فلو واد َمن يؤيد املعارضة لش هتر به، اذ اكنوا ينظمون القصائد خلصام طفيف، وجيعلوهنا يف 

 ب كهذا يبق  مس تورًا يف التارخي؟املأ ثر، فكيف برصاع جعي

لها مس يلمة  ولقد نقلت واش هترت آ ش نع الاشاعات وآ قبحها طعنًا ابلسالم، ومل تنقل سوى بضع لكامت تقوَّ

ّل آ ن بالغته عندما قورنت  ن اكن صاحب بالغة ل يس هتان به ا  الكذاب ملعارضة القرآ ن. ومس يلمة هذا، وا 

ت هذاياًن. ونقل الكمه هكذا يف صفحات التارخي.مع بالغة القرآ ن اليت تفوق لك حسن و   جامل عُدَّ

وهكذا فالجعام يف بالغة القرآ ن يقني كيقني ااصل رضب الثنني يف اثنني يساوي آ ربعًا. ولهذا يكون الامر 

 هكذا.

 الصورة الثانية:

 س نبني حمكة الاجعام يف بالغة القرآ ن خبمس نقاط:

 النقطة الاوىل:

اةل خارقة، وقد بنّي كتاب )اشارات الاجعام يف مظان الاجيام( من آ وهل اىل آ خره هذه ان يف نظم القرآ ن جز 
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ة للثواين وادلقائق والساعات يمكل لك مهنا نظام ال خر،  اجلزاةل واملتانة يف النظم، اذ كام آ ن عقارب الساعة العادَّ

والانتظام اذلي يف مناس بة امجلل كذكل النظم يف هيئات لك مجةل من مجل القرآ ن، والنظام اذلي يف لكامته، 

لك جتاه ال خر، وقد بنُّي لك ذكل بوضوح اتم يف التفسري املذكور. مفن شاء فلرياجعه ليمتكن من آ ن يشاهد 

لّ اننا نورد هنا مثالني فقط لبيان نظم اللكامت املتعانقة للك مجةل )واليت  هذه اجلزاةل اخلارقة يف آ مجل صورها، ا 

 ها بتناسق وتاكمل(.ل يصلح ماكهنا غري 

 املثال الاول:

ـْهتـم نـفحـٌة مـن عـذاِب ربـّك(   (40)سورة الانبياء:قوهل تعاىل:  )ولـئـن مّس

 هذه امجلةل مسوقة ل ظهار هول العذاب، ولكن ابظهار التأ ثري الشديد ل قهل،
#427 

 :الهول يظهر يك ابلقوة وتده التقليل هذا اىل تنظر التقليل تفيد اليت امجلةل هيئات مجيع فان ولهذا

 فلفظ )لنئ( هو للتشكيك، والشك يويح القةل.

( هو اصابة قليةل، يفيد القةل آ يضًا.  ولفظ )مسَّ

ولفظ )نفحة( مادته راحئة قليةل، فيفيد القةل، كام آ ن صياته تدل عىل واادة، آ ي واادة صارية، كام يف التعبري 

 فيفيد القةل.. - مصدر املرة - الرصيف

 التنكري يف )نفحٌة( يه لتقليلها، مبعىن آ هنا شئ صاري اىل اد ل يُعمل، فُينكر.وتنوين 

 ولفظ )من( هو للتبعيض، مبعىن جزء، فيفيد القةل.

 ولفظ )عذاب( هو نوع خفيف من اجلزاء ابلنس بة اىل الناكل والعقاب، فيشري اىل القةل.

 ةل آ يضًا وذكل ابحساسه الشفقة والرمحة.ولفظ )ربك( بدًل من: القهار، اجلبار، املنتقم، فيفيد الق

 وهكذا تفيد امجلةل آ نه:

لهيي؟ فتأ مل يف امجلةل لرتى كيف  اذا اكن العذاب شديدًا ومؤثراً مع هذه القةل، فكيف يكون هول العقاب ال 

 تتجاوب الهيئات الصارية، فُيعني لٌك ال خر، فلٌك ميد املقصد جبهته اخلاصة.

 ظ اللفظ واملقصد.هذا املثال اذلي سقناه يلح

 املثال الثاين:

 (3)البقرة: قوهل تعاىل: )ومما رمقنامه يُنفقون( 

 فهيئات هذه امجلةل تشري اىل مخسة رشوط لقبول الصدقة:
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التبعيضية يف لفظ )مما( آ ي: آ ن ل يبسط املتصدق يده لك البسط  "  من"  الرشط الاول: املس تفاد من 

 فيحتاج اىل الصدقة.

املس تفاد من لفظ )رمقنامه( آ ي: آ ن ل يأ خذ من ميد ويتصدق عىل معرو، بل جيب آ ن يكون الرشط الثاين: 

 من ماهل، مبعىن: تصدقوا مما هو رمق لمك.
#428 

 فأ ان التصدق، يف لمك منّة ل :آ ي فيس تكةر، مينَّ  ل آ ن :آ ي (رمقنا) يف (ان) لفظ من املس تفاد :الثالث الرشط

 .بديع  عىل مايل من وتنفقون آ رمقمك،

لّ فال تكون  الرشط الرابع: املس تفاد من )ينفقون( آ ي: آ ن ينفق عىل َمن يضعه يف ااااته الرضورية ونفقته، وا 

 الصدقة مقبوةل عىل َمن يرصفها يف السفاهة.

الرشط اخلامس: املس تفاد من )رمقنامه( آ يضًا. آ ي: يكون التصدق ابمس هللا، آ ي: املال مايل، فعليمك آ ن تنفقوه 

 .ابمسي

ومع هذه الرشوط هناك تعممي يف التصدق، اذ كام آ ن الصدقة تكون ابملال، تكون ابلعمل ايضًا، وابلقول والفعل 

والنصيحة كذكل، وتشري اىل هذه الاقسام لكمة )ما( اليت يف )مما( بعموميهتا. وتشري الهيا يف هذه امجلةل 

 ابذلات، لهنا مطلقة تفيد العموم.

اىل عقل الانسان مخسة رشوط للصدقة مع بيان ميداهنا  - اليت تفيد الصدقة - الوازية وهكذا جُتود هذه امجلةل

 الواسع، وتشعرها هبيئاهتا.

 وهكذا، فلهيئات امجلل القرآ نية نظٌم كثرية آ مثال هذه.

نظم  وكذا لللكامت القرآ نية آ يضاً ميدان نظم واسع مثل ذكل، لك جتاه ال خر. وكذا للالكم القرآ ين ومجلهل دوارر

 كتكل.

 مفثاًل: قوهل تعاىل:

 )قل هو هللا آ اد_ هللا الصمد_ مل يدل ومل يودل_ ومل يكن هل كفوًا آ اد(.

هذه ال ايت اجلليةل فهيا ست مجل: ثالث مهنا مثبتة وثالث مهنا منفية، تثبت ست مراتب من التوحيد كام 

رى كام تكون نتيجة لها. لن: للك مجةل ترّد س تة آ نواع من الرشك. فلك مجةل مهنا تكون دلياًل للجمل الاخ

 معنيني، تكون ابعتبار آ ادهام نتيجة، وابعتبار ال خر دلياًل.

آ ي آ ن سورة الاخالص تش متل عىل ثالثني سورة من سور الاخالص. سور منتظمة مركبة من دلئل يثبت 

 بعضها بعضًا، عىل النحو ال يت:
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 دل، لنه مل يودل،لنه مل يكن هل كفوًا آ اد.)قل هو هللا(: لنه آ اد، لنه مصد، لنه مل ي

#429 

 .هللا هو لنه آ اد، لنه مصد، لنه يدل، مل لنه يودل، مل لنه :(آ اد كفواً  هل يكن ومل) :وكذا

 وكذا: )هو هللا( فهو آ اد، فهو مصد، فاذًا مل يدل، فاذًا مل يودل، فاذًا مل يكن هل كفوًا آ اد.

 وهكذا فقس عىل هذا املنوال.

 ومثاًل: قوهل تعاىل:

 (2،1)البقرة:)امل_ ذكل الكتاب ل ريب فيه هدى للمتقني( 

فللك  من هذه امجلل الاربع معنيان: فباعتبار آ ادهام يكون دليالً للجمل الاخرى، وابعتبار ال خر نتيجة لها. 

 فيحصل من هذا نقش نظمي اجعامي من س تة عرش خطًا من خطوط املناس بة والعالقة.

ذكل كتاب )اشارات الاجعام( ح ى ك ن للك آ ية من آ كةر ال ايت القرآ نية عيناً انظرة اىل آ كةر ال ايت، وقد بني 

ووهجاً متوهجاً الهيا، فمتد اىل لك مهنا خطوطاً معنوية من املناس بات والارتباطات، انجسة نقشاً اجعاماًي. كام بنُّي 

 ."  اللكمة الثالثة عرشة"  ذكل يف 

 اذ من اول الكتاب اىل اخره رشح جلزاةل النظم هذه. "  اشارات الاجعام"  ا وخري شاهد عىل هذ

 النقطة الثانية:

 البالغة اخلارقة يف معناه، اذا شئت ان تتذوق بالغة املعىن يف ال ية الكرمية:

 (2)احلديد: )س ّبح هلل ما يف السموات وال رض وهو العزيز احلكمي( 

ر نفَسك قبل جمئ نور القرآ ن، يف ذكل العرص "  اللكمة الثالثة عرشة"  فانظر اىل هذا املثال املوحّض يف  . فتصوَّ

اجلاهيل، ويف حصراء البداوة واجلهل، فبيامن جتد لك شئ  قد ُاسدل عليه س تاُر الافةل وغش َيه ظالُم اجلهل ولُّف 

ذا بك تشاهد بصدى قوهل تعاىل:)س بح هلل ما يف السموات والا رض او تس بح هل باال  امجلود والطبيعة، ا 

قد دبّت احلياُة يف تكل املوجودات الهامدة آ و امليتة  (44)الارساء: السموات الس بع والارض ومن فهين( 

 بصدى )س بح..( و )تس بّح( يف اذهان السامعني
#430 

 فهيا تدّب  اليت والارض اامدة جنومٌ  فهيا تس تعرّ  اليت املظلمة السامء واه وان .هللا ذاكرة مس بحةً  فتهنض

 احلقيقة نور يشع جنم   لكُّ  ّلّل، ذاكر مف   اىل وبنوره (تس بح) بصدى السامعني نظر يف تتحول عاجزة، خملوقاٌت 

 والبحر والرب عظمي، رآ س اىل ونوره الساموي الصدى بذكل الارض واهُ  ويتحول .ابلاة حكمية حمكة ويبث

 لكها ال رض لك ن ح ى مس بّحة ذاكرة تلكام واحليواانت النبااتت ومجيع والتقديس ابلتسبيح يلهجان لسانني
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 .ابحلياة تنبض

 ومثاًل:

 وهو قوهل تعاىل: "  اللكمة اخلامسة عرشة"  انظر اىل هذا املثال اذلي اثبت يف 

 _ لّ بسلطان  ن اس َتَطْعمُتْ آ ْن تَنفذوا ِمن آ قطاِر السموات والارِض فانفذوا ل تنفذوَن ا  )ايمعرَش اجلّنِ والانِس ا 

)الرمحن: بكام تُكذابن_ يُرَسُل عليُكام شواٌظ من انر  وحناٌس فال تنترصان_ فبأ ي آ لء ربكام تُكّذابن( فبأ ي آ لء ر 

 (2)املكل:)ولقد ميّنا السامَء ادلنيا مبصابيَح وجعلناها رجومًا للش ياطني(   (30ـ 33

رورون املمتردون، املتوالون اهيا الانس واجلان، اهيا املا"  اس متع لهذه ال ايت وتدبّر ما تقول؟ اهنا تقول: 

ن مل تطيعوا آ وامري، فهيا اخرجوا  بعجزمه وضعفهم، اهيا املعاندون اجلاحمون املمترغون يف فقرمه وضعفهم! انمك ا 

ن اس تطعمت! فكيف تتجرآ ون اذاً عىل عصيان آ وامر سلطان عظمي: النجوم والامقار  من ادود مليك وسلطاين ا 

منا تبارمون ااكامً عظاميً اليالً هل والشموس يف قبضته، تأ تر بأ وامر  ه،ك هنا جنود متأ هبون.. فأ نمت بطايانمك هذا ا 

جنود مطيعون هميبون يس تطيعون ان يرمجوا بقذائف اكجلبال، ح ى ش ياطينمك لو حتملت.. وانمت بكفرانمك هذا 

منا تمتردون يف مملكة ماكل عظمي اليل، هل جنود عظام يس تطيعون ان يقصفوا اعداءً كفر  ولو اكنوا يف خضامة  - ةا 

بقذائف ملهتبة وشظااي من لهيب اكمثال ال رض واجلبال، فميزقونمك ويشتتونمك!. فكيف  - الارض واجلبال

ان ميطر عليمك  - ابذن هللا - مبخلوقات ضعيفة امثالمك؟.. وانمت ختالفون قانواًن صارمًا يرتبط به من هل القدرة

 قذائف وراجامت امثال النجوم.

فاداهتا.قس يف   ضوء هذا املثال قوة معاين ســارر ال ايت ورصــانة بــالغــهتا وســمو ا 
#431 

 :الثالثة النقطة

البداعة اخلارقة يف اسلوبه. نعم، ان اساليب القرآ ن الكرمي غريبة وبديعة كام يه جعيبة ومقنعة، مل يقدّل آ اداً قط 

ظ عىل طراوة آ ساليبه وش بابيته وغرابته مثلام نزل اول ول يس تطيع ااٌد ان يقدله. فلقد اافظ  وما يزال حياف

 مرة.

 مفثاًل:

 ان احلرو  املقّطعة املذكورة يف بداايت عدة  من السور تش به الشفرات؛ امثال:

 امل. الر. طه. يس. مح. عسق. وقد كتبنا حنو ست  من ملعات اجعامها يف )اشارات الاجعام( نذكر مهنا:

ف لكَّ امواج طبائع احلرو  الهجائية من املهموسة وارجمهورة ان احلرو  املذكورة يف بدااي ت السور تنّصِ

والشديدة والرخوة .. 
2

مفن الثقيل النصف  - اليت ل تقبل التنصيف - وغريها من اقساهما الكثرية. اما الاواتر
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 القليل اكلقلقةل، ومن اخلفيف النصف الكثري اكذللقة.

طريق اخلفي اذلي ل يدركه العقل من بني هذه الطرق املتداخةل املرتددة فسلوكه يف التنصيف وال خذ هبذا ال

بني مائيت احامتل، م َسوق الالكم يف ذكل الس ياق ويف ذكل امليدان الواسع املشتهبة ال عالم ليس ابلمر اذلي 

 يأ يت مصادفة قط، ول هو من شأ ن البرش!

لهية تبني مخساً آ و س تاً من ارسار ملعات فهذه احلرو  املقطعة اليت يف اوائل السور واليت يه  شفرات ورموم ا 

اجعام اخرى، بل ان علامء عمل ارسار احلرو  واحملققني من الاولياء قد اس تخرجوا من هذه املقطعات ارسارًا 

كثرية ادًا، ووادوا من احلقائق اجلليةل ما يثبت دلهيم ان املقطعات معجزة ابهرة حبد ذاهتا. اما حنن فلن نفتح 

 كل الباب ل ننا لس نا اهاًل ل رسارمه، مد عـىل ذكل ل نستــطــيــع ان نثبهتاذ

--- 
1
فذكر من )املهموسة( ويه ما يضعف الاعامتد عىل خمراه، وجيمعها )ستشحثك خصفه( نصفها ويه احلاء والهاء والصاد   

ديدة( الامثنية ارجمموعة يف )اادت طبقك( والسني والاك . ومن البوايق )ارجمهورة( نصفها جيمعه )لن يقطع آ مر( ومن )الش

اربعة جيمعها. ومن البوايق )الرخوة( عرشة جيمعها )محس عىل نرصه( ومن املطبقة اليت يه الصاد والضاد والطاء والظاء 

نصفها. ومن البوايق )املنفتحة( نصفها. ومن )القلقةل( ويه حرو  تضطرب عند خروهجا وجيمعها )قد طبج( نصفها الاقل 

لهتا. ومن )اللينتني( الياء ل هنا آ قل ثقاًل، ومن )املس تعلية( ويه اليت يتصعد الصوت هبا يف احلنك الاعىل ويه س بعة: لق

 القا  والصاد والطاء واخلاء والاني والضاد والظاء نصفها الاقل، ومن البوايق )املنخفضة( نصفها... )تفسري البيضاوي(.

 املرتمج. -

#432 

ثبااتً   ملعات ست او مخس من (الاجعام اشارات) يف ما اىل ابلااةل نكتفي وامنا.امجليع دلى اً مشهود يكون ا 

 .املقطعات ختص اجعام

 وال ن نشري عدة اشارات اىل اساليب القرآ ن، ابعتبار السورة، واملقصد، وال ايت، والالكم، واللكمة:

 مفثاًل:

النظر فهيا فاهنا تصف وتثبت احوال ال خرة واحلرش  )مّع يتساءلون..( اىل آ خرها، اذا ُانعم "  النبأ  "  سورة 

لهية وآ اثر رابنية   واجلنة وهجمن ابسلوب بديع يُطمنِئ القلب ويقنعه، حيث تبني آ ن ما يف هذه ادلنيا من افعال ا 

ّْ من تكل الاحوال الاخروية.  ْ  متوهجة اىل لك 

 او نقطتني منه:وملا اكن ايضاح اسلوب السورة لكها يطول علينا، فسنشري اىل نقطة 

تقول السورة يف مس هتلها اثبااًت ليوم القيامة: لقد جعلنا ال رض لمك همداً قد بسط بسطاً مجياًل ماهيًا.. واجلبال 

آ معدة واواتدًا مليئة ابخلزارن ملساكنمك وحياتمك.. وخلقنامك اموااًا تتحابّون فامي بينمك ويأ نس بعضمك ببعض.. 
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وا اىل الرااة.. والهنار ميدااًن ملعيش تمك.. والشمس مصبااًا مضيئًا ومدفئًا لمك.. وجعلنا الليل ساترًا لمك لتخدل

وانزلنا من السحب لمك ماًء ابعثاً عىل احلياة جيري جمرى العيون.. وننشُئ بسهوةل من ماء بس يط آ ش ياء ش  ى 

تيانه ليس بعسري علينا. ينتظرمك. وان - وهو يوم القيامة - من مزهر وممثر حيمل ارماقمك.. فاذًا يوم الفصل  ا 

وبعد ذكل يشري اشارة خفية اىل اثبات ما حيدث يف يوم القيامة من سري اجلبال وتناثرها، وتشقق السموات 

 وهتيؤ هجمن، ومنح اجلنة آ هلها الرايض امجليةل. وك نه يقول:

 ان اذلي يفعل هذه ال فعال يف اجلبال وال رض مبرآ ى منمك س يفعل مثلها يف ال خرة.

 ان ما يف بداية السورة من جبال تشري اىل احوال اجلبال يوم القيامة، وان احلدائق اليت يف صدر السورة آ ي
#433 

 .ال خرة يف اجلنة رايض اىل تشري

 فقس سارر النقاط عىل هذا لتشاهد علو الاسلوب ومدى لطافته.

 ومثاًل:

كَل ممن تشاُء وتعزُّ من تشاُء وتّذل من تشاء بيدك اخلرُي )قل اللّهّمَّ ماكَل املكِل تؤيت املكَل َمن تَشاُء وتزنُع امل

يَل يف الهنار وتوجل الهنار يف الّيل وخُترُج احليَّ ِمن امليِت وخترُج امليَت من  ّْ ََّك عىل لك شئ  قدير_ توجلُ اّل ان

 )  (19ـ10)آ ل معران: احلّيِ وترمُق َمن تشاُء بارِي ِحساب 

لهية، وما يف تعاقب الليل والهنار من جتليات هذه ال ية تبني ابسلوب عال  رفي ع: ما يف بين الانسان من شؤون ا 

لهية، وما يف فصول الس نة من ترصفات رابنية، وما يف احلياة واملامت واحلرش والنرش ادلنيوي عىل واه  ا 

ا الارض من اجراءات رابنية.. هذا الاسلوب عال  وبديع اىل اد يسّخر عقول اهل النظر. وحيث آ ن هذ

 الاسلوب العايل ساطع ميكن رؤيته بأ دىن نظر فال نفتح ال ن هذا الكزن.

 ومثاًل:

ا وُحقّت_  واذا الارُض ُمّدت_ وآ لقْت ما فهيا وختلّت_ وآ ذنْت لرهبا  )اذا السامُء انشّقت_ وَاِذنَْت لرهّبِ

 (2ـ2)سورة الانشقاق: وُحقت( 

ام آ وامر هللا س بحانه، تبيهنا ابسلوب عال  رفيع؛ اذ تبني هذه الاايت مدى انقياد السموات والارض وامتثاهل

كام ان قائدًا عظاميً يؤسس داررتني عسكريتني ل جنام متطلبات اجلهاد؛ كُشَعب املناورة واجلهاد، وُشَعب 

التجنيد والَسوق اىل اجلهاد، وانه ااملا ينهتيي وقت اجلهاد واملناورة يتواه اىل تينك ادلاررتني ليس تعملهام يف 

 ون اخرى، فقد انهتت هممهتام. فك ن الكً من ادلاررتني تقول بلسان موظفهيا وخّداهما آ و بلساهنا لو ُآنطقت:شؤ 

ل "  اي قائدى آ هملنا قليالً يك هنيَئ اوضاعنا ونطهّر املاكن من بقااي اعاملنا القدمية ونطرهحا خاراًا.. م رّشِ  وتفضَّ

345



ها خاراًا، فنحن طوع امرك، فافعل ما تشاء فنحن منقادون ل مرك. فها قد آ لقينا"  وبعد ذكل تقول:  "  علينا!

 ."  مفا تفعهل حق ومجيل وخري

 فكذكل السموات والارض دارراتن فتحتا للتلكيف والامتحان، فعندما تنقيض
#434 

 تريد، فامي اس تخدمنا ربنا اي :ويقولن التلكيف، داررة ا ىل يعود ما هللا ابذن وال رض السموات ختيّل  املدة،

 .حق هو تفعهل ما ولك علينا، واجب حق فالمتثال

 فانظر اىل مسو هذا الاسلوب اخلارق يف هذه امجلل وآ نعم النظر فيه.

 ومثاًل:

)اي آ رُض ابلعي ماءِك وايسامُء آ قلعي، وغيَض املاُء وقـيَض ال مُر واس توْت عىل اجلودّي، وقيَل بُعدًا للقوم 

 (44)هود: الظاملني( 

  قطرة من حبر بالغة هذه ال ية الكرمية نبني اسلواًب مهنا يف مرآ ة المتثيل، وذكل:لالشارة اىل

حرام النرص: اوقفوا اطالق النار ويأ مر ايشه ال خر:  ان قائداً عظاميً يف حرب عاملية شامةل يأ مر ايشه بعد ا 

قائاًل: لقد انهتي  لك شئ  كفوا عن الهجوم. ففي اللحظة نفسها ينقطع اطالق النار ويقف الهجوم، ويتواه الهيم

واس تولينا عىل ال عداء وقد نصبْت راايتنا عىل مقة قالعهم وانل اولئك الظاملون الفاسدون جزاءمه وولوا اىل 

 اسفل سافلني.

كذكل، فان السلطان اذلي ل نّد هل ول مثيل، قد آ مر السموات والارض ابهالك قوم نوح. وبعد آ ن امتثال 

هتا الارض ابلعي ماَءك، وانِت ايهتا السامء اسكين واهدآ ي فقد انهتت هممتكام. فانسحب ال مر تواه الهيام: اي

لهيي كخمية رضبت عىل مقة جبل. ولقي الظاملون جزاءمه.  املاء فوراً من دون تريث واس توت سفينة املأ مور ال 

 قي الاوامر. فتشريفانظر اىل علو هذا الاسلوب، اذ الارض والسامء كجنديني مطيعني مس تعدين للطاعة وتل

هبذا الاسلوب اىل ان الاكئنات تاضب من عصيان الانسان وتاتاظ منه السموات والارض. وهبذه  - ال ية -

مما يفيد مجراً شديدًا  "  ان اذلي تتثل السموات وال رض بأ مره ل يُعىص ول ينباي ان يُعىص"  الاشارة تقول: 

نسان. فأ نت ترى ان ال ية قد مج عت ببيان موجز معجز مجيل مجمل  يف بضع مجل اادثة الطوفان اليت رادعاً لل 

 يه عامٌة وشامةل مع مجيع نتاجئها وحقائقها.

 فقس قطرات هذا البحر الاخرى عىل هذه القطرة.
#435 

 ال ية يف  " القدمي اكلعرجون " لكمة اىل مفثالً :اللكامت نوافذ من (القرآ ن)يريه اذلي الاسلوب اىل انظر والان

 اللطف، غاية يف اسلوابً  تعرض كيف (39:يس) (القدمي اكلعرجونِ  عادَ  ح ى مناملَ  قّدرانهُ  والقمرَ ):كرميةال
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 :وذكل

ان للقمر مزنلً هو داررة الةراي. حيامن يكون القمر هاللً فيه يش به عرجواًن قدمياً ابيض اللون. فتضع ال ية هبذا 

اخلرضاء   التشبيه امام عني خيال السامع، ك ن وراء س تار
2

جشرة شق ااُد اغصاهنا النورانية املدببة البيضاء 

ذكل الس تار ومّد رآ سه اىل اخلارج، والةراي ك هنا عنقود معلق فيه. وسارر النجوم اكلمثرات النورانية لشجرة 

اخللقة املس تورة. ول جرم فان عرض الهالل هبذا التشبيه لولئك اذلين مصدر عيشهم ومعظم قوهتم من 

 ل هو اسلوب يف غاية احلُسن واللطافة ويف منهتي  التناسق والعلو. فا ن كنت صاحب ذوق تدرك ذكل.النخي

 ومثاًل:

كام اثبت  - تفتح انفذة لسلوب عال   (31)يس:يف ال ية الكرمية )والشمس جتري ملس تقر لها(  "  جتري"  لكمة 

 وذكل: - يف ختام اللكمة التاسعة عرشة

لهية اذلي ي "  جتري"  ان لفظ  عىن دوران الشمس، يفهّم عظمة الصانع اجلليل بتذكريه ترصفات القدرة ال 

املنتظمة يف دوران الصيف والش تاء وتعاقب الليل والهنار، ويلفت الانظار اىل املكتوابت الصمدانية اليت 

لهية يف حصائف الفصول، فيعمّل حمكة اخلالق ذي اجلالل.  كتهبا قمل القدرة ال 

انفذًة ملثل هذا  "  رساااً "  ( اي مصبااًا، يفتح بتعبري 20)وجعل الشمس رسااًا( )نوح: وان قوهل تعاىل 

 الاسلوب وهو:

انه يُفهِّم عظمة الصانع واحسان اخلالق بتذكريه: ان هذا العامل ك نه قرص، وان ما فيه من لوامم واطعمة ومينة 

لّ  نسان وذوي احلياة، وان الشمس آ يضاً ما يه ا  ذ  قد ُاعدت لل  مصباح مسخر. فيبني هبذا دليالً للتوحيد، ا 

ّل مصباح مسّخر وخملوق اامد.  الشمس اليت يتومهها املرشكون اعظم معبود دلهيم وآ ملعها ما يه ا 

بذكل  - يذّكر رمحة اخلالق يف عظمة ربوبيته، ويفهّم احسانه يف سعة رمحته، ويُشعر "  رساااً "  فاذًا بتعبري

 ة سلطانه، ويفّهم الوادانيةبكرمه يف عظم - الافهام

--- 
1
اخلرضاء: السامء خلرضهتا )سوادها( صفة غلبت الاسامء ويف احلديث ما اظلت اخلرضاء ول اقلت الارباء آ صدق لهجة   

 املرتمج. - من آ يب ذر )لسان العرب(.
#436 

 .ال حوال من اال يبأ   العبادة يس تحق ل اامداً  ورساااً  مسخراً  مصباااً  ان :يقول وك نه .ال شعار هبذا

يذكّر بترصفات منتظمة مثرية لالجعاب يف دوران الصيف والش تاء  "  جتري"  م ان جراين الشمس بتعبري 

والليل  والهنار، ويفهّم بذكل التذكري عظمة قدرة الصانع املتفرد يف ربوبيته. مبعىن آ نه يرص  ذهن الانسان من 
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صيف والش تاء، وجيلب نظره اىل ما يف تكل الصحائف من سطور الشمس والقمر اىل حصائف الليل والهنار وال 

 احلاداثت املكتوبة.

آ ال! ان القرآ ن ل يبحث يف الشمس ذلات الشمس بل ملن نّورها وجعلها رسااًا، ول يبحث يف ماهيهتا اليت 

ية، ومركز لنظام ل حيتاهجا الانسان، بل يف وظيفهتا، اذ يه تؤدي وظيفة انبض )منربك( لنتظام الصنعة الرابن 

 اخللقة الرابنية، ومكّوك ل نسجام الصنعة الرابنية، يف ال ش ياء اليت ينسجها املصّور الاميل خبيوط الليل والهنار.

ّل آ هنا  ن اكنت تبدو ك هنا لكامت مأ لوفة بس يطة، ا  وميكنك ان تقيس عىل هذا سارَر اللكامت القرآ نية فهيي وا 

 للطيفة.تؤدي هممة مفاتيح لكنوم املعاين ا

اكن ال عرايب يعشق الكماً وااداً منه احيااًن،  - كام يف الوجوه السابقة يف ال غلب - وهكذا فلعلو اسلوب القرآ ن

خفرَّ ساادًا، فلام س ئل:  (64)احلجر فيسجد قبل ان يؤمن، كام مسع اادمه ال ية الكرمية )فاصدع مبا تؤمر( 

 آ آ سلمت؟ قال: ل بل اجسد لبالغة هذا الالكم!

 النقطة الرابعة:

ن القرآ ن  كام هو بليغ خارق من حيث اسلوبه وبيان معناه، فهو فصيح يف غاية  الفصااة اخلارقة يف لفظه. نعم، ا 

السالسة يف لفظه. وادلليل القاطع عىل فصاحته هو عدم ايراثه السأ م وامللل. كام ان شهادة علامء فن البيان 

 واملعاين برهان ابهر عىل حمكة فصاحته.

عم! لو كّرر الو  املرات فال يورث سأ ماً ول ملاًل. بل يزيد ذلةً واالوة.. م آ نه ل يثقل عىل ذهن صيب بس يط ن

فيس تطيع حفظه.. ول تسأ م منه آ ذن املصاب بداء عضال اذلي يتأ ذى من ادىن الكم، بل يتذلذ به.. وك نه 

 الرشاب العذب يف مف
#437 

 .مفه يف ممزم ماء ذلة ودماغه اذنه يف ذليذ وهو السكرات، يف يتقلب اذلي احملترض

 واحلمكة يف عدم امللل والسأ م من القرآ ن هو:

ان القرآ ن قوٌت وغذاء للقلوب، وقوة وغناء للعقول، وماء وضياء لالرواح، ودواء وشفاء للنفوس، ذلا ل يَُمّل. 

ذاً ل ن القرآ ن حق مثاهل اخلزب اذلي نأ لكه يومياً دون ان منّل، بيامن لو تناولنا اطيب فاكه ة يومياً لشعران ابمللل. فا 

وحقيقة وصدق وهدى وذو فصااة خارقة فال يورث امللل والسأ مة ، وامنا حيافظ عىل ش بابيته دامئاً كام حيافظ 

عىل طراوته واالوته، ح ى ان آ اد رؤساء قريش وبلااهئا عندما ذهب اىل الرسول الكرمي ليسمع القرآ ن، قال 

وهللا ان هل حلالوة وان عليه لطالوة .. وما يقوهل برش. م قال لقومه: وهللا ما فيمك رال اعمل  " بعد سامعه هل: 

 ."  ابلشعر مين.. ول بأ شعار اجلن، وهللا ما يش به اذلي يقول شيئًا من هذا
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لّ ان يقولوا انه ساحر، ليارروا به آ تباعهم ويصدومه عنه. وهكذا يبق  ح ى آ ع ى اع داء القرآ ن فمل يبق اماهمم ا 

 مهبواًت آ مام فصاحته.

ان ايضاح اس باب الفصااة يف آ ايت القرآ ن الكرمي ويف الكمه ويف مجهل يطول كثريًا، فتفادايً من ال طاةل نُقرص 

الالكم عىل اظهار ملعة اجعام تتلمع من اوضاع احلرو  الهجائية وكيفياهتا يف آ ية واادة فقط، عىل سبيل املثال 

)م َانزَل عليمك ِمن بعِد الاّم َامنًة نُعاَساً ياىش طائفًة منمك وطائفٌة قد آ مّهـهْتُم آ نفسهم يظنوَن ويه: قوهل تعاىل:  

ه هلل خُيفون يف آ نفسهم  َْ ّْ ، قُل ان ال مَر لّك ابهلل غرَي احلِق ظنَّ اجلاهليِة يقولون هل لنا من ال ِمر من شئ 

ما قُـتلنا ههنا قل لو كنمت يف بيوتمك لربَم اذلين ُكتَب علهيم ما ل يُْبدون كل يقولون لو اكن لنا من ال مر يشٌء 

)آ ل القتُل اىل مـضاجعهم وليبتيل هللا ما يف صدورمك ولـــميــحـّص مـــا يف قـــلوبـكـم وهللا علـمي بـذات الصــــدور(.

 (224معران: 

 يفقدها هذا امجلع سالس هتا لقد مجعت هذه ال ية مجيع حرو  الهجاء واجناس احلرو  الثقيةل، ومع ذكل مل

 بل مادها هباًء اىل جاملها ومزج نامة من الـفصااة نبعت من اواتر متناس بة متنوعـة.
#438 

اداُهام وتنقلب الهجاء، حرو  آ خف ل هنام والياء ال لف آ ن :ويه الاجعام ذات اللمعة هذه يف النظر فأ نعم  ا 

 والنون املمي وان ..مرة ينوعرش  اادى مهنام لكٌ  تكّرر اختان، ك هنام ابلخرى
1

 حتل ان وميكن اختان، ل هنام

 اخملرج حسب متأ خية والشني والسني الصاد وان ..مرةً  وثالثني ثالاثً  مهنام لكٌ  ُذكر فقد ال خرى حمل ااداهام

 خلفهتا مرات ست العني فذكر متأ خيتان والاني العني وان ..مرات ثالث مهنا وااد لك فُذكر والصوت والصفة

 اخملرج حسب متأ خية والزاي، واذلال والظاء الطاء وان ..نصفه آ ي مرات ثالث ُذكرت لثقلها الاني امنبي

 الالف حصة وان ،(ل) صورة يف متحداتن والالف الالم وان ..مرتني مهنا وااد لك فذكر والصوت، والصفة

 وان .. مرة وعرشين اادى - انصفه - الالف وُذكرت مرة، واربعني اثنتني الالم فُذكرت (ل) صورة يف نصف

 مرة عرشة ثالث اهلمزة فذكرت اخملرج حسب متأ خيتان والهاء اهلمزة
2

 مهنا آ خّف  لكوهنا مرة عرشة اربع والهاء

 تسع الفاء وذكرت فهيا، نقطة لزايدة مرات عرش القا  فُذكرت متأ خية، والاك  والفاء القا  وان ..بدراة

 الراء وان ..ثالثة درجهتا ل ن مرة، عرشة اثنتا ُذكرت والتاء مرات، تسع ُذكرت الباء وان ..تسع والاك  مرات

 بست الالم فوق الراء ان آ ي  " امجلل اجبدية " حساب حسب ثالثون والالم مئتان الراء ولكن . الالم اخت

 مرات ست فُذكرت فيثقل، التلفظ، يف كثرياً  تتكرر الراء وايضاً  .دراات بست عهنا فأ خنفضت دراات

 من آ خف الواو ول ن ..واادة مرة مهنا لك ذكر مناس بات وبيهنا ثقيةل والضاد والثاء واحلاء اخلاء ول ن ..طفق

 وحتت دراات ابربع الثقيةل اهلمزة فوق مرة عرشة س بع ُذكرت  " والالف الياء " من واثقل  " واهلمزة الهاء "

 .ايضاً  دراات ابربع اخلفيفة الالف
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ذا الوضع املنتظم اخلارق، مع تكل املناس بات اخلفية، والانتظام امجليل، والنظام وهكذا فان هذه احلرو  هب

ادلقيق، والانسجام اللطيف تثبت بيقني اامم كحاصل رضب اثنني يف اثنني يساوي اربعًا: آ نه ليس من شأ ن 

 البرش ول ميكنه آ ن يفعهل. آ ما املصادفة مفحال ان تلعب به.

و  من الانتظام العجيب والنظام الاريب مثلام هو مدار للفصااة والسالسة هذا فا ن ما يف اوضاع هذه احلر 

 اللفظية، ميكن ان تكون هل ِحمك كثرية اخرى.

--- 
1
 والتنوين آ يضًا نون. ـ املؤلف.  

2
اهلمزة امللفوظة وغري امللفوظة يه مخس وعرشون. ويه فوق اخهتا ويه الالف الساكنة بثالث دراات، ل ن احلركة   

 املؤلف. - .ثالثة

#439 

نتظام ومعانهيا ومجلها لكامهتا يف روعي قد انه شك فال الانتظام، هذا احلرو  يف دام مفا  وانسجام آ رسار، ذو ا 

 .هللا ابرك :اريته من لقال العقل ادركه واذا هللا، شاء ما :اجعاهبا من لقالت العني رآ ته لو آ نوار، ذو

 النقطة اخلامسة:

ق واملتانة والهيبة، اذ كام ان يف نظم القرآ ن جزاةل، ويف لفظه فصااة، ويف معناه بالغة، براعة البيان: آ ي التفو 

بداعًا، ففي بيانه ايضًا براعة فائقة.  ويف اسلوبه ا 

نعم! ان بيان القرآ ن لهو يف آ عىل مرتبة من مراتب طبقات اخلطاب واقسام الالكم: اكلرتغيب والرتهيب، 

 اد، والافهام والاحفام.واملدح واذلم، والثبات والارش

ذ بيان القرآ ن يف هذه السورة سلس "  سورة " الانسان "  مفن بني ال   امثةل مقام " الرتغيب والتشويق ، ا 

ينساب اكلسلسبيل، وذليذ كامثر اجلنة، ومجيل كحلل احلور العني. 
2

 

اذ بيان القرآ ن يف هذه  "  لااش يةمقـدمة ســورة " ا "  ومن بني ال مـثةل اليت لحتد ملقام " الرتهيب والهتديد

السورة يؤثر تأ ثري غليان الرصاص يف صامخ الضالني، ولهيب النار يف عقوهلم، واكلزقوم يف الوقهم، ولكفح هجمن 

 يف وجوههم، واكلرضيع الشائك يف بطوهنم.

ن اكنت مأ مورُة العذاب هجمن )تاكد تزي من الايظ( فكيف يكون هتديد وترهيب آ مرها اب  لعذاب؟نعم، ا 

 السور هذه يف القرآ ن بيان اذ ؛ " ّلّل  امحلد" السور امخلس املستــهةل بـ "  ومن بني ال   امثةل مقام " املدح

 اكلشمس، ساطع
2

 رؤو  لطيف اكملالركة، مأ نوس حمبوب والارض، اكلسموات هميب اكلنجوم، مّزين

 .ال خرة يف اللطيفة اكجلنة هبيج ومجيل ادلنيا، يف الصاار عىل اكلرمحة
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 ال ية الكرمية: "  ومن بني آ ل  امثةل مقام " اذلم والزجر

 (21)احلجرات:)آ حيُب اادمُك اْن يأ لك حلم اخيِه ميتًا فكرهُتموه(. 

--- 
1
 املؤلف. - هذا الاسلوب قد لبس الل معاين السورة نفسها.   

2
 املؤلف. - يف هذه العبارات اشارة ملوضوعات تكل السور.  

#440 

 مواه ال ية خطاب ان وحيث وعنف، بشدة عهنا وتزجر مراتب بست الايبة عن الكرمية ال ية ههذ تهني 

 :اكليت املعىن فيكون املاتابني، اىل

ان اهلمزة املوجودة يف البداية، لالس تفهام الاناكري حيث يرسي حمكه ويس يل اكملاء اىل مجيع لكامت ال ية، 

 فلك لكمة مهنا تتضمن حكامً.

 وىل ختاطب ال ية الكرمية ابهلمزة:ففي اللكمة الا

 ليعي هذا الامر القبيح؟ - وهو حمل السؤال واجلواب - آ ليس لمك عقل

 ختاطب ال ية ابهلمزة: "  احيب"  ويف اللكمة الثانية: 

 ح ى آ صبح حيب اكره الاش ياء واشدها تنفريًا. - وهو حمل احلب والباض - هل فسد قلبمك

 ختاطب ابهلمزة: "  اادمك"  ويف اللكمة الثالثة: 

وما ابل مدنيتمك وحضارتمك ح ى  - اليت تس متد حيويهتا من حيوية امجلاعة - ماذا جرى حلياتمك الاجامتعية

 اصبحت ترىض مبا يسمم حياتمك ويعكر صفومك.

 ختاطب ابهلمزة: "  ان يأ لك حلم"  ويف اللكمة الرابعة: 

  امحلمي.ماذا اصابت انسانيتمك؟ ح ى اصبحمت تفرتسون صديقمك

 ختاطب ابهلمزة: "  اخيه"  ويف اللكمة اخلامسة: 

اليس بمك رآ فة ببين انسمك، آ ليس لمك صةل رمح تربطمك معهم، ح ى اصبحمت تفتكون مبن هو اخومك من عدة 

هجات، وتهنشون خشصه املعنوي املظلوم هنشاً قاس ياً ، اميكل عقالً من يعض عضواً من جسمه؟ اَوليس هو 

 مبجنون؟.

 ختاطب ابهلمزة: "  ميتاً "  المكةل السادسة:  ويف

يف  - وهو آ لك حلم اخيمك - اين وادانمك؟ آ فسدت فطرتمك ح ى اصبحمت جترتحون اباض الاش ياء وافسدها

 الوقت اذلي هو ادير بلك اارتام وتوقري.
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مة عقاًل وقلبًا وانسانية ان الايبة مذمو  - ومبا ذكرانه من دلئل خمتلفة يف لكامهتا - يفهم من هذه ال ية الكرمية

 ووادااًن وفطرة ومةًل.
#441 

 .مراتب ست يف شديد وابجيام ابلغ ابجعام الايبة جرمية عن تزجر اهنا كيف وانظر الكرمية، ال ية هذه فتدبر

 ال ية الكرمية: "  الثبات"  ومن بني آ ل  امثةل مقام 

هِتا اّن ذكل حمليي املوت وهو عىل لّكِ يشء قديٌر( )فانظر اىل آ اثِر رمحِت هللا كيَف حيىي ال رَض بعَد مو 

فاهنا تثبت احلرش وتزيل استبعاده ببيان  شا   ووا  ل بيان فوقه. وذكل كام اثبتنا يف احلقيقة  (26)الروم:

التاسعة من اللكمة العارشة ويف اللمعة اخلامسة من اللكمة الثانية والعرشين بأ نه: لكام اّل مومس الربيع، فك ن 

ال رض تُبعث من اديد ابنبعاث ثالمثائة الف نوع من انواع احلرش والنشور، يف انتظام متقن وتيزي اتم علامً 

اهنا يف منهتي  الاختالط والتشابك، ح ى يكون ذكل ال حياء والبعث ظاهراً للك مشاهد، وك نه يقول هل: ان 

آ ن كتابة هذه الالو  املؤلفة من انواع  اذلي آ حيا ال رَض هكذا لن يصعب عليه اقامة احلرش والنشور. م

الاحياء عىل حصيفة ال رض بقمل القدرة دون خطأ  ول نقص لهيي خمت واحض للوااد ال اد،فكام آ ثبتت هذه ال ية 

الكرمية التوحيَد، تثبت القيامة واحلرش ايضًا مبينًة ان احلرش والنشور سهل عىل تكل القدرة وقطعي اثبت 

 س ورشوقها.كقطعية ثبوت غروب الشم

آ ي من ماوية الكيفية فان سوراً اخرى كثرية قد فّصلت  "  كيف"  م ان ال ية الكرمية اذ تبني هذه احلقيقة بلفظ 

مثاًل: فاهنا تثبت احلرش والقيامة ببيان رفيع مجيل ابهر يفيد انه ل ريب يف  "  ق"  تكل الكيفية مهنا: سورة 

فتأ مل يف جواب القرآ ن الكفاَر املنكرين وتعجهبم من احياء العظام وحتولها  - جمئ احلرش كام ل ريب يف جمئ الربيع

 اىل خلق اديد، اذ يقول هلم:

)آ فمل ينظروا اىل السامِء فوقَهُم كيَف بنيناها ومينّاها ومالها من فروج_ وال رَض مددانها وآ لقينا فهيا روايَس 

بد  منيب_ ونّزلنا من السامء ماًء مباراكً فانبتنا بِه جنّات  وانبتنا فهيا من لّك  موج  هبيج_ تبرصًة وذكرى للّك ع 

)ق: وحّب احلصيد_ والنخَل ابسقات  لها طلٌع نـضيد _ رمقًا للعباِد واحيينا به بدلًة ميتًا كذكل اخلروج( 

 (22ـ0

يب فهذا البيان يس يل اكملاء الرقراق، ويسطع اكلنجوم الزاهرة، وهو يطعم القلب وياّذيه باذاء الو ط 

 اكلرطب. فيكون غذاء ويكون ذلة يف الوقت نفسه.
#442 

 :املثال هذا  " الثبات "  مقام امثةل آ لطف ومن

نك ملن املرسلني(  . هذا الَقَسم يشري اىل جحية الرساةل وبرهاهنا بيقني  (3ــ2)يس : )يس_ والقرآ ِن احلكمي _ ا 
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  وال االل، فُيْقَسم به.اامم وحق واحض ح ى بلات يف احلقانية والصدق مرتبة التعظمي

يقول القرآ ن الكرمي هبذه الاشارة: انك رسول ل ن يف يدك قرآ انً حكاميً، والقرآ ن نفسه حق والكم احلق ل ن فيه 

 احلمكة احلقة وعليه خمت الاجعام.

 رممٌي_ ذات الاجعام والاجيام هذه ال ية الكرمية:)قال من حيىي العظاَم ويه "  الثبات"  ونذكر من امثةل مقام 

 ( 96 - 91)يس: قْل حييهيا اذلي آ نشأ ها آ وَل مرة  وهو بلّك خلق  علمي( 

 ففي املثال الثالث من احلقيقة التاسعة لللكمة العارشة تصوير لطيف لهذه املسأ ةل، عىل النحو ال يت:

دمه: ان هذا الشخص ايشاً خضامً يف يوم وااد. فاذا قال اا - آ مام انظاران - ان خشصاً عظاميً يس تطيع ان يشلّك 

ميكنه ان جيمع جنود طابوره املتفرقني لالسرتااة ببوق عسكري فينتظم هل الطابور ااًل. وانت اهيا الانسان 

ن قلت: ل اصدق!! تدرك عندئذ  مدى بعد اناكرك  عن العقل.  ا 

آ فراد ايش خضم وال مر كذكل )وهلل املثل الاعىل(: ان اذلي يبعث آ جساد الاحياء قاطبة من غري شئ ك هنا 

يف لك قرن،  "  كن فيكون"  بكامل الانتظام ومبزيان احلمكة، وجيمع ذرات تكل الاجساد ولطائفها وحيفظها بأ مر 

بل يف لك ربيع، عىل واه الارض اكفة، ويوِاد مئات الالو  من امثالها من انواع ذوي احلياة. ان القدير 

ع اذلرات الاساس ية والاجزاء الاصلية املتعارفة حتت نظام العلمي اذلي يفعل هذا هل ميكن آ ن يستبعد منه مج

ن استبعاد هذا من ذلمك القدير العلمي ل حماةل  اجلسد ك هنا افراد ايش منظم، بصيحة من صور ارسافيل؟ ا 

 جنون!

والعقل فان البياانت القرآ نية مؤثرة ورفيعة ومؤنــسة ورقيقةح ى آ هنا تل  الروح شوقاً  "  الارشاد"  ويف مقام 

 لهفة والعني دمعًا. فلنأ خذ هذا املثال من بني ال   امثلته:

 )م قَسْت ُقلوبمُك مْن بعِد ذكل فهيي اكحلجارِة آ و آ شدُّ قسوًة وانَّ من
#443 

هللا خش ية من هيبطُ  ملا مهنا وانّ  املاءُ  منه فيخرجُ  يّشقّـق لََما مهنا وانّ  الاهنارُ  منه يتفّجر لََما احلجارة  وما ِْ

 لللكمة الاول املقام "  من الثالثة ال ية مبحث يف واثبتنا اوحضنا فكام (74 :البقرة) (تعملون عام باافل   هللا

 جبميع تبالون ل ح ى ارسائيل بين اي اصابمك ماذا :قائةل ارسائيل بين ختاطب هذه ال ية فان  " العرشين

 شوق، ول فهيا حرارة ل غليظة قاس ية بمكوقلو  تدمع، ل اافة شاخصة فعيونمك السالم، عليه موىس معجزات

 - عليه السالم - موىس عصا من برضبة عيناً  عرشة اثنيت من ادلموع ذرفت قد القاس ية الصدلة احلجارة بيامن

 ويه معجزة واادة من معجزاته!

 نكتفي هبذا القدر هنا وحنيل اىل تكل اللكمة حيث ُوحّض هذا املعىن الارشادى ايضااًا اكفيًا.
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 تأ مل يف هذين املثالني حفسب من بني ال   امثلته. "  الاحفام والالزام"  مقام  ويف

 املثال الاول:

ن كنمت صادقني(  )وان كنمت يف ريب  مما نّزلنا عىل َعبدان فأ توا بسورة  من مثهل وادعوا شهداَءمُك من دون هللا ا 
 (13)البقرة:

 وهو: "  اشارات الاجعام"  اه وارشان اليه يف سنشري هنا اشارة مجمةل حفسب، اذ قد اوحضناه واثبتن

ن اكنت دليمك ش هبة يف آ ن القرآ ن ليس الكم هللا،  ان القرآ ن املعجز البيان يقول: اي معرش الانس واجلن ا 

وتتومهون انه من الكم برش. فهيا، فها هو ميدان التحدي. فأ توا بقرآ ن  مثل هذا يصدر عن خشص آ يم ل يعر  

 .."  ال مني"  بة، مثل محمد اذلي تصفونه انمت بـ القراءة ول الكتا

 فان مل تفعلوا هذا فأ توا به من غري آ يم، وليكن بلياًا آ و عاملًا..

فان مل تفعلوا هذا فأ توا به من جامعة من البلااء وليس من خشص وااد، بل امجعوا مجيع بلاارمك وخطبارمك 

شهدارمك ورشاكرمك من دون هللا، وابذلوا لك ما دليمك ح ى  وال اثر اجليدة للسابقني مهنم ومدد الالحقني ومهم

 تأ توا مبثل هذا القرآ ن..
#444 

 .املعنوية ومعجزاته العظمية حقائقه عن النظر ونظمه،برص  القرآ ن بالغة مثل يف بكتاب   فاتوا هذا تفعلوا مل فان

آ ي ليس رضوراًي  (23)هود:ايت( بل القرآ ن قد حتدامه بأ قل من هذا اذ يقول:) فاتوا بعرش سور  مثهل مفرت

 صدق املعىن فلتكن ااكذيب مفرتايت.

 وان مل تفعلوا، فليكن عرش سور منه وليس رضوراًي لك القرآ ن..

وان مل تفعلوا هذا، فأ توا بسورة واادة من مثهل حفسب، وان كنمت ترون هذا ايضاً صعباً عليمك، فلتكن سورة 

 قصرية..

طيعون ان تفعلوا ولن تفعلوا مع انمك يف آ مّس احلااة اىل التيان مبثيهل، ل ن واخريًا ما دممت عاجزين ل تس ت 

رشفمك وعزتمك ودينمك وعصبيتمك واموالمك وارواحمك ودنيامك واخرامك امنا تصان ابتيان مثهل، والّ ففي ادلنيا يتعرض 

ريون حطباً للنار مع اصناممك رشفمك ودينمك اىل اخلطر وتسامون اذلل والهوان وهُتدر آ موالمك، ويف ال خرة تص

 (14)البقرة: وحمكومني ابلسجن الابدي )فاتقوا النار اليت وقودها الناس واحلجارة( 

ما ان تؤمنوا به آ و تسكتوا  مفا دممت قد عرفمت جعزمك بامثين مراتب، فالبد ان تعرفوا ان القرآ ن معجز بامثين مراتب فا 

 هنائيًا وتكون هجمن مثوامك وبئس املصري.

 ."  ليس بعد بيان القرآ ن بيان"  قل: حقًا انه  "  الاحفام"  بعد ما عرفت بيان القرآ ن هذا والزامه يف مقام و 
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 املثال الثاين:

)فذكّر مفا انَت بنعمِت ربّك باكهن  ول جمنون_ آ م يقولون شاعٌر نرتبُّص به ريَب املنون_ قُل تربصوا فاين 

ُمهم هبذا آ م مه قوم طاغون_ آ م يقولون تََقّوهل بل ل يؤمنون_ فليأ توا معمك من املرتبصني _ آ م تأ مُرمُه ااال

حبديث  مثهل ان اكنوا صادقني_ ام ُخلقوا من غري يشء آ م مه اخلالقون_ آ م َخلقوا السموات والارض بل 

ن  ل ُيوقنون_ آ م عندمه خزارن ربك آ م مه املصيطرون_ آ م هلم سمّلٌ يس متعون فيه فليأ ِت مس متُعهم بسلطا

 مبني_ آ م هل البنات ولمك
#445 

 كفروا فاذلين كيداً  يُريدون آ م _يكتبون فهم الايُب  عندمه آ م _ُمثقلون مْاَرم من فهم اجراً  تس ئلهم آ م _البنونَ 

هلٌ  هلم آ م _الـَمكيدون مه  (43 - 29 :الطور) (يرشكون عام هللا س بحان هللا غريُ  ا 

حفام اخلصم. من بني ال   احلقائق اليت تتضمهنا هذه ال اي لزام وا  ت اجلليةل س نبني حقيقة واادة فقط مثالً لال 

 اكل يت:

ان هذه الاايت الكرمية تُلزم مجيع اقسام اهل الضالةل وتسكهتم، وتسّد مجيع منابت الش هبات وتزيلها، وذكل 

ي فهيا اهل بلفظ: آ م .. آ م، خبمس عرشة طبقة من الاس تفهام الاناكري التعجيب، فال تدع ثارة ش يطانية يزنو

لّ وتفنّده. فلك فقرة  لّ وتزقه، ول تدع كذابً من ااكذيهبم ا  لّ وتسدها، ول تدع س تاراً يتسرتون حتته ا  الضالةل ا 

ما بتعبري قصري وازي، آ و ابلسكوت  من فقراهتا تبطل خالصة مفهوم كفر  حتمهل طائفة من الطوائف الاكفرة؛ ا 

ذ قد ُرّد  ذكل املفهوم الكفري وُاحفم يف موضع عنه وااالته اىل بداهة العقل لظهور بط النه، آ و ابشارة مجمةل ا 

 آ خر ابلتفصيل. مفثاًل:

الفقرة اُلوىل تشري اىل ال ية الكرمية )وما عَلّمناُه الشعَر وما ينباي هل( آ ما الفقرة اخلامسة عرشة فهيي ترمز اىل 

ّل هللا لفسدات(. ق  س بنفسك سارر الفقرات يف ضوء هذه الفقرة، وذكل:ال ية الكرمية )لو اكَن فهيام آ لهٌة ا 

، لن الكم الاكهن ملفّق خمتلط ل يعدو الظن  ففي املقدمة تقول: بلّغ الاحاكم ال لهية، فانك لسَت باكهن 

والومه، بيامن الكمك هو احلق بعينه وهو اليقني.. وذكّر بتكل الاحاكم فلسَت جمنواًن قط، فقد شهد اعداؤك 

 ل عقكل.كذكل عىل كام

)آ م يقولون شاعٌر نرتبُص بِه ريَب املنون( فيا جعبًا! آ يقولون كل: شاعر، اكلكفار العوام اذلين ل حيتمكون اىل 

العقل! آ َومه ينتظرون هالكك وموتك! قل هلم: انتظروا وآ ان معمك من املنتظرين.فان حقائقك العظمية الباهرة 

 ه.مزّنهة عن خيالت الشعر ومس تانية عن تزيينات

)آ م تأ ُمرمه آ ااُلهمم هبذا(: آ م آ هنم يستنكفون عن اتباعك اكلفالسفة املعتدين بعقوهلم الفارغة؟؛ اذلين يقولون: 

لّ وهو معقول، ولكن ل يبلاه العقل مبفرده.  كفاان عقلنا. مع آ ن العقل نفسه يأ مر ابتباعك، مفا من قول تقوهل ا 
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 العتاة  اجلبارين عقىب آ ن مع الظلمة؟ اكلطااة للحق رضوخهم عدم وه اناكرمه سبب ان آ م (طاغون قوم مه آ م)

 .آ اد عىل ختف  ل معلومة ومناريد فراعنة من

)آ م يقولون تقّوهل بل ل يؤمنون(. آ م آ هنم يهتمونك بأ ن القرآ ن الكم من عندك، كام يقول املنافقون الاكذبون 

لصدق الكمك. فاذاً  "  حمـمد ال مني"  نك اىل ال ن بـ اذلين ل مضري هلم ول وادان؟ مع آ هنم مه اذلين يدعو 

ّل فليجدوا يف آ اثر  البرش مثياًل للقرآ ن.  ل ينـوون الايـامن. وا 

)آ م ُخلقوا من غري شئ(  آ م آ هنم يعّدون آ نفسهم سائبني، ُخلقوا سدًى بال غاية ول وظيفة ول خالق هلم ول 

عتقد به الفالسفة العبثيون! آ فَعميْت ابصارمه؟ افال يرون الكون لكه موىل؟ . ويعتقدون الكوَن لكه عبثاً كام ي 

من اقصاه اىل اقصاه مزيّنًا ابحِلمَك وممثرًا ابلااايت، واملوجودات لكها من اذلرات اىل ارجمرات مناطة بوظائف 

 اليةل ومسخرة ل وامر آ لهية.

ىّب بنفسها وختلق لوامهما بنفسها كام يقول )آ م مه اخلالقون( آ م آ هنم يظنون آ ن الاش ياء تتشلك بنفسها وتُر

املاديون املتفرعنون! ح ى غدوا يستنكفون من الاميان والعبودية هلل، فاذاً مه يظنون آ نفسهم خالقني. واحلال: 

ان خالق شئ  وااد يلزم ان يكون خالقاً للك شئ. فلقد دفعهم اذن غروُرمه وعتّومه اىل منهتي  امحلاقة واجلهل 

قادٌر مطلق! مفا داموا قد ختلّوا اىل هذا  - اكذلابب وامليكروب - َمن هو عاجز امام آ ضعف خملوق ح ى ظنوا آ ن

احلد عن العقل وجتردوا من الانسانية، فهم اذاً اضّل من ال نعام بل آ دىن من امجلادات.. فال هتمت ل ناكرمه، بل 

 ابًل ول تلتفت الهيم آ صاًل.ضعهم يف عداد احليواانت املرضة واملواد الفاسدة. ول تلِق هلم 

)آ م خلقوا السموات والارض بل ل يوقنون( آ م جيحدون وجود هللا تعاىل اكملعطةل امحلق  املنكرين للخالق؟ 

 فال يس متعون للقرآ ن! فعلهيم اذًا ان ينكروا خلق السموات والارض، آ و يقولوا:

اجلنون، ل ن براهني التوحيد واحضة تُقرآ  يف آ رااء  حنن اخلالقون؛ ولينسلخوا من العقل لكياً وليدخلوا يف هذاين

الكون بعدد جنوم الســامء وبعـدد اماهري الارض، لكها تدل عـلــ  وجــوده تعــاىل وتفــصــح عنه. فاذًا ل 

 يرغبــون يف الرضــوخ اىل
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 آ نه الكتب الو  منه حر  لك يف تندرج اذلي هذا العظمي الكون كتاب ان ظنوا فكيف والّ  واليقني، احلق

 اكتب؟ دون يكون ل وااداً  حرفاً  آ ن جيداً  يعلمون آ هنم مع اكتب، دون

)آ م عندمه خزارن ربك( آ م آ هنم ينفون الارادة ال لهية كبعض الفالسفة الضالني او ينكرون اصل النبوة 

ليةل والانتظامات البديعة والفوائد اكلربامهة، فال يؤمنون بك! فعلهيم اذاً ان ينكروا مجيع آ اثر احِلمَك والااايت اجل 

املمثرة وااثر الرمحة الواسعة والعناية الفائقة الظاهرة عىل املوجودات اكفة، وادلاةل عىل الارادة ال لهية واختيارها، 
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وعلهيم ان ينكروا مجيع معجزات الانبياء علهيم السالم، آ و علهيم آ ن يقولوا: آ ن  اخلزينة اليت تفيض ابلحسان 

خللق امجعني يه عندان وابيدينا. وليُْسِفروا عن حقيقهتم بأ هنم ل يس تحقون اخلطاب، ول مه آ هٌل هل. اذًا عىل ا

 فال حتزن عىل اناكرمه. فلهل حيواانت ضاةل كثرية.

)آ م مه املصيطرون( آ م آ هنم تومهوا آ نفسهم رقباء عىل اعامل هللا تعاىل؟ آ فرَييدون ان جيعلوه س بحانه مسؤوًل، 

ذ ل طائل وراء اناكر هؤلء املارورين وامثاهلم.اكملع  زتةل اذلين نصبوا العقل ااكامً! فال تباِل ول تكرتث هبم ا 

)آ م هلم سمٌل يس متعوَن فيه فليأ ِت مس متُعهُم بسلطان  مبني( آ م آ هنم يظنون آ نفسهم قد وادوا طريقاً آ خر اىل عامل 

واجلان، ومكشعوذي حتضري الارواح؟ آ م يظنون آ ن دلهيم الايب كام يّدعيه الكهان اذلين اتبعوا الش ياطني 

سلامً اىل السموات اليت ُصكت ابواهبا بوجوه الش ياطني، ح ى ل يّصدقوا مبا تتلقاه من خرب السامء! فاناكر 

 هؤلء الفجرة الكذابني وامثاهلم، هو يف حمك العدم.

اد الصمد ابمس العقول العرشة وارابب الانواع كام )آ م هُل البناُت ولمك البنون( آ م آ هنم يس ندون الرشك اىل ال  

يعتقد به فالسفة مرشكون، آ و بنوع  من الالوهية املنسوبة اىل النجوم واملالركة اكلصابئة، آ و ابس ناد الودل اليه 

تعاىل اكمللحدين والضالني، آ و ينس بون اليه الودل املنايف لوجوب وجود ال اد الصمد، ولوادانيته ومصدانيته 

املس تاين املتعال؟ آ م يس ندون ال نوثة اىل املالركة املنافية لعبوديهتم وعصمهتم وانسهم )طبيعهتم(؟ آ فَُهم  وهو

يظنون آ هنم هبذا يوادون شفعاء ل نفسهم، فال يتّبعونك!؟ ان الانسان الفاين اذلي يطلب الوريث املعني، 

 ري اىل بقاء نوعه، واملؤهلواملطبوع عىل حب ادلنيا اىل اّد الهيام هبا، وهو العاجز الفق
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 ..اكفة للمخلوقات احلياة وآ رصة البقاء رابطة هو اذلي التناسل ذكل اجلسامين، والتجزؤ والتاكثر للتناسل

 اجلسامنية، عن املزّنه اذلايت، ال بدي، ال ميل البايق، ادلامئ وهو واجب وجوُده َمن اىل هذا التناسل فاس ناد

 واس ناد ..اجلالل ذو اجلليل ال اد الوااد وهو العجز، قدرته ميس ان عن املتعايل املاهية، جتزئة عن املقدس

 السفسطة هناية هو امنا هؤلء، غرورُ  يرتضها مل الاليت البنات آ ي العاجزين الضعفاء ولس امي اليه الاولد

 تلق ول الهيم تنصت فال بطالهنم واظهار افرتاءاهتم تفنيد اىل اااة ل انه ح ى الهذاين، وغاية اجلنون ومنهتي 

 .جمنون لك هذاين ول مثل   لك سفسطة تُسَمع ل اذ ابلً  هلم

)آ م تسأ هلم آ جراً فهم من مْارم  ُمثقلون( آ م آ هنم يرون تاكليف العبودية اليت تطلهبا مهنم ثقياًل علهيم؟ كام يراها 

تكل التاكليف! آ ل يعلمون انك ل تريد  الطااة الباغون احلريصون عىل ادلنيا املعتادون عىل اخلسة فهيربون من

ّل منه س بحانه؟ آ يعّز علهيم التصدق من مال هللا اذلي اعطاه اايمه لزيداد املال بركة  مهنم آ جرًا ول من آ اد  ا 

ن من حسد الفقراء، ومن ادلعاء ابلسوء عىل مالكه؟ فالزاكة مبقدار الُعرش آ و وااد من اربعني،  وليحصَّ

قراهئم آ تعّد آ مرًا ثقياًل ح ى هيربوا من الاسالم؟ اهنم ل يس تحقون ح ى اجلواب عىل والتصدق هبا عىل ف
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 تكذيهبم، فهو واحض ادًا واتفه ادًا بل يس تحقون التأ ديب ل الااابة.

)آ م عندمه الايب فهم يكتبون( آ م آ هنم ل يروق هلم ما تتلقاه من اخبار الايب، فيّدعون معرفة الايب اكلبوذيني 

نيني اذلين حيس بون ظنوهنم يقينًا! آ عندمه كتاب من الايب وهو مفتوح هلم يكتبون منه ح ى يرّدوا واكلعقال

 كتابك الاييب!؟ ان ذكل العالَم ل يزناح جحابُه الّ للرسل املوىح الهيم، ول طاقة ل اد ابلولوج فيه بنفسه قط.

ين جتاوموا طورمه وتعّدوا ادودمه. فعن ول يس تخفنَّك عن دعوتك تكذيب هؤلء املارورين املتكربين اذل

 قريب س تحطم حقائُقك ااالَمهم وتكون آ ثرًا بعد عني.

)آ م يريدون كيداً فاذلين كفروا مه املكيدون( آ م آ هنم يريدون آ ن يكونوا اكملنافقني اذلين فسدت فطرهتم وتفسخ 

ابملكيدة واخلـديعـة  - موا منهاذلي حر  - واداهنم، واكلزاندقة املاّكرين اذلين يّصدون الناس عن الهدى

 فيرصفومه عن
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 دعوامه يّصدقون ل آ نفسهم مه آ هنم مع الساحر، آ و ارجمنون آ و الاكهن امس عليك اطلقوا ح ى السبيل، سواء

 اىل ادلعوة يف امِض  بل ال انيس، ممرة يف تعتربمه ول اخلداعني الكذابني هبؤلء هتمت فال ابل خرين؟ فكيف

 الفساد يف جناهحم وما .بأ نفسهم ويرضوهنا آ نفسهم، يكيدون بل يكيدونك ل فاولئك عهنا، شئ رتكيف ل هللا،

لّ  والكيد لهيي ومكر اس تدراج هو بل مائل مؤقت آ مر ا   .ا 

هٌل غرُي هللا س بحان هللا عام يرُشكون( آ م آ هنم يعارضونك ويس تانون عنك لهنم يتومهون الهاً غري هللا  )آ م هلم ا 

لهني اثنني ابمس خالق اخلري وخالق الرش! آ و كعّباد الاس باب والاصنام يستندون الي ه اكرجموس اذلين تومهوا ا 

اذلين مينحون نوعاً من الالوهية لالس باب ويتصوروهنا موئل استناد؟ اذاً فقد معيت ابصارمه آ فال يرون هذا 

 م الامجل فيه!..الانتظام الامكل الظاهر اكلهنار يف هذا الكون  العظمي ول هذا الانسجا

لّ هللا لفسدات( اذا ما اّل خمتاران يف قرية، وواليان يف ولية وسلطاانن  فمبقتىض قوهل تعاىل )لو اكن فهيام آ لهة ا 

يف بدل، فالنتظام خيتل حامتً والانسجام يفسد هنائيًا. واحلال ان الانتظام ادلقيق واحض بدءاً من جناح البعوضة 

للرشك موضع ولو مبقدار جناح بعوض. مفا دام هؤلء ميرقون من نطاق العقل اىل قناديل السامء. فليس 

وجيافون احلمكة واملنطق ويقومون ابعامل منافية لكياً للشعور والبداهة، فال يرصفك تكذيهبم كل عن التذكري 

 والارشاد.

ا فقط من مئات جواهرها، وهكذا فهذه الاايت اليت يه سلسةل احلقائق، قد بينا بياانً مجمالً جوهرةً واادة مهن

. فلو اكنت يل قدرة ل بني عدة جواهر اخرى مهنا لكنَت تقول "  الالزام والاحفام"  تكل اجلوهرة اليت ختص 

 ايضًا: ان هذه ال ايت معجزة حبد ذاهتا!

 - فهو خارق وذو لطافة وسالسة، ح ى ان ابسط خشص عايم يفهم "  الافهام والتعلمي"  آ ما بيان القرآ ن يف 
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 اعظم حقيقة وامعقها بيرس وسهوةل. - بتكل البياانت

نعم! ان القرآ ن املبني يرشد اىل كثري من احلقائق الاامضة ويعمّل الناس اايها ابسلوب سهل وواحض وببيان شا   

رهاق لفكر العوام ول امعاج هل، فكام اذا ما ااور انسان  يراعي نظر العوام، من دون ايذاء لشعور العامة ول ا 

لهية اىل"  صبيًا فانه يس تعمل تعابري خاصــة به، كــذلــك الاســــاليب القرآ نية والتــي تســم  بـ   التزنلت ال 
#450 

 الاامضة احلقائق من آ مية، العوام آ شد يفهّم ح ى اخملاطبني، مدارك مس توى اىل يزنل خطاب  " البرش عقول

 بصور والمتثيالت ابلتشبهيات وذكل بفكرمه؛ لوغهاب عن متبحرون حكامءٌ  يعجز ما الرابنية والارسار

 .متشاهبات

 مفثاًل: ال ية الكرمية:

لهية وكيفية تدبريها لشؤون العامل يف صورة تثيل وتشبيه ملرتبة  )الرمحن عىل العرِش اس توى( تبني الربوبية ال 

 الربوبية ابلسلطان اذلي يعتيل عرشه ويدير آ مر السلطنة.

الكماً لرب العاملني نزل من املرتبة العظم  لربوبيته اجلليةل، همميناً عىل مجيع املراتب الاخرى، نعم! ملا اكن القرآ ن 

مرشداً البالاني اىل تكل املراتب، خمرتقاً س بعني آ لف جحاب، ملتفتاً الهيا ومنوراً لها، وقد نرش نوره عىل الا  

يضه طوال عصور وقرون متفاوتة يف الطبقات من اخملاطبني املتباينني يف الفهم والادراك، ونةر ف 

الاس تعدادات. وعىل الرمغ من نرشه ملعانيه بسهوةل اتمة يف مجيع الاحناء والاممان، احتفظ حبيويته ونداوته 

ونضارته ومل يفقد شيئاً مهنا، بل ظل يف منهتي  الطراوة واجلدة واللطافة سهالً ممتنعًا، اذ مثلام يلق  دروسه عىل 

ة السهوةل يلقيه عىل اخملتلفني يف الفهم واملتباينني يف اذلاكء لكثري اداً من الطبقات املتفاوتة آ ي عايم اكن يف غاي

 ويرشدمه اىل الصواب ويورهثم القناعة والاطمئنان.

 ففي هذا الكتاب املبني ايامن وهجت نظرك ميكنك ان تشاهد ملعة اجعام.

 ااصل الالكم:

عندما تُتىل تل  الكهف اذلي هو مبثابة ُاذن اجلبل، فاهنا تل  يف الوقت   " امحلد هلل"  كام ان لفظة قرآ نية مثل: 

نفسه ما تش به اُلذين الصارية ادًا لبعوض فتس تقر اللفظة نفسها فهيام معًا. كذكل ال مر يف معاين القرآ ن 

ت نفسها، ذكل ل ن الكرمي. اذ مثلام تُش بع عقوًل جبارة، تعمّل عقوًل صارية وبس يطة ادًا، وتُطمئهنا ابللكام

القرآ ن يدعو مجيع طبقات اجلن والانس اىل الاميان ويعمّل مجيعهم علوم الاميان ويثبهتا هلم مجيعًا، ذلا يس متع اىل 

 درس  القرآ ن وارشاده اغىب الاغبياء من عامة الناس مع اخص اخلواص جنبًا اىل جنب متاكتفني معًا.

 ا ال   من خمتلف طبقات ال فاكرآ ي آ ن القرآ ن الكرمي مائدة ساموية جتد فهي
#451 
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 القرآ ن آ بواب من كثرياً  ان ح ى .رغباته ويليّب  يش هتيه ما حسب لك غذاءمه، والارواح والقلوب والعقول

 .الزمان من املس تقبل يف لتفتح مالقة ظلت

 فا ن شئت مثاًل عىل هذا املقام، فالقرآ ن لكه من بدايته اىل هنايته آ مثةل لهذا املقام.

نعم، آ ن تالمذة القرآ ن واملس متعني ل رشاده من ارجمهتدين والصديقني وحكامء الاسالم والعلامء احملققني وعلامء 

اصول الفقه واملتلكمني والاولياء العارفني والاقطاب العاشقني والعلامء املدققني وعامة املسلمني.. لكهم يقولون 

 .«قرآ نحنن نتلق  الارشاد عىل آ فضل واه من ال»ابلتفاق 

 واخلالصة:

 كام هو احلال يف سارر املقامات. - مقام الافهام والتعلمي - آ ن ملعة اجعام القرآ ن تتلمع يف هذا املقام ايضاً 

 الشعاع الثاين

 اامعية القرآ ن اخلارقة

 لهذا الشعاع مخس ملعات

 اللمعة الاوىل:

السابقة ويف هذه  «اللكامت»ذكورة يف اجلامعية اخلارقة يف لفظه. هذه اجلامعية واحضة الية يف ال ايت امل

 .«اللكمة»

نعم! ان الالفاظ القرآ نية قد ُوضعت وضعاً حبيث: آ ن للِك الكم بل للك لكمة بل للك حر  بل ح ى لسكون 

احيااًن وجوهًا كثرية ادًا، تنح لك خماطب حّظه ونصيبه من ابواب خمتلفة، كام يشري اىل ذكل احلديث 

وبطن واّد ومّطلع،  الرشيف، فللك آ ية ظهرٌ 
2

وللك  جشون وغصون وفنون. 
1

 

--- 
1
) انزل القرآ ن عىل س بعة آ حر ( رواه امحد والرتمذي عن ُايب رىض هللا عنه وامحد عن اذيفة، وهو عند الطرباين   

من اديث ابن مسعود بزايدة.. ويف رواية اخرى عنده: للك حر  مهنا ظهر وبطن وللك حر  اّد وللك اّد مّطلع 

 (2/166ختصار عن كشف اخلفاء )اب

 املرتمج. - وللك اّد مّطلٌَع، اي: للك اّد مَصعد يصعد اليه من معرفة علمه )لسان العرب(
2
اي فنون واغراض، وقيل اي يدخل بعضه يف بعض، آ ي: ذو شَعب وامتساك بعضه  «احلديث ذو جشون»ويف املثل   

 املرتمج. - صون الشجرة )لسان العرب ابختصار(ببعض.. واصل الشجنة ابلكرس والضم شعبة من غصن من غ
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 :مفثالً 
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 (9)النبأ : )واجلباَل اواتدًا( 

 حفصة عايم من هذا الالكم آ نه:

 يرى اجلبال اكلواتد املارومة يف الارض كام هو ظاهر آ مام عينه، فيتأ مل ما فهيا من ِنعم وفوائد، ويشكر خالقه.

 وحصة شاعر من هذا الالكم آ نه:

ن الارض سهل منبسط، وقبة السامء عبارة عن خمية عظمية خرضاء رضبت عليه، ومينت اخلمية يتخيل آ  

مبصابيح، وان اجلبال ترتاءى ويه تل  داررة الافق، تس مقمها اذايل السامء، وك هنا اواتد تكل اخلمية العظمية. 

 فتامره احلرية والاجعاب ويقدس الصانع اجلليل.

 ن  هذا الالكم آ نه:آ ما البدوي البليغ حفصته م

يتصور سطح الارض كصحراء واسعة، وك ن سالسل اجلبال سلسةل ممتدة خلمي كثرية ابنواع ش  ى خمللوقات 

متنوعة، ح ى آ ن طبقة الرتاب عبارة عن غطاء ُالقي عىل تكل الاواتد املرتفعة فرفعهتا برؤوسها احلادة، ااعةًل 

هكذا يفهم  فيسجد للفاطر اجلليل جسدة ارية واجعاب جبعهل  مهنا مساكن خمتلفة ل نواع ش  ى من اخمللوقات..

 تكل اخمللوقات العظمية ك هنا خيام رضبت عىل الارض.

 آ ما اجلارايف الاديب حفصته من هذا الالكم آ ن:

كرة الارض عبارة عن سفينة تخر عباب حبر احمليط الهوايئ آ و الثريي.وان اجلبال آ واتد دقّت عىل تكل 

يت واملوامنة.. هكذا يفكر اجلارايف ويقول آ مام عظمة القدير ذي الكامل اذلي جعل الكرة السفينة للتثب 

 الارضية الضخمة سفينة منتظمة وآ رَكَبنا فهيا، لتجري بنا يف آ فاق العامل: )س بحانك ما اعظم شأ نك(.

 آ ما املتخصص يف امور ارجممتع واململ مبتطلبات احلضارة احلديثة حفصتُه من هذا الالكم:

آ نه يفهم الارض عبارة عن مسكن، وان عامد حياة هذا املسكن هو حياة ذوي احلياة، وان عامد تكل احلياة 

 هو املاء والهواء والرتاب، اليت يه رشائط احلياة. وان
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 - اذ ترسب الاامات املرضة - ومصفاته الهواء مّشاطة املاء، خمامن اجلبال ل ن اجلبال، هو الثالثة هذه عامد

وخزينة لسارر ما تقتضيه حياة الانسان.. هكذا يفهم  - اذ حتميه من استيالء البحر والتوال - امية الرتابوا

فيحمد ويقّدس ذلمك الصانع ذا اجلالل والاكرام اذلي جعل هذه اجلبال العمالقة اواتدًا وخمامن معايش نا عىل 

 الارض اليت يه مسكن حياتنا.

 :وحصة فيلسو  طبيعي من هذا الالكم

آ نه يدرك آ ن الامزتااات والانقالابت والزلمل اليت حتصل يف ابطن الارض جتد اس تقرارها وسكوهنا بظهور 
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اجلبال، فتكون اجلبال سببًا لهدوء الارض واس تقرارها حول حمورها ومدارها وعدم عدولها عن مدارها 

هكذا يفهم ويطمنئ ويلج يف الاميان الس نوي وك ن الارض تتنفس مبنافذ اجلبال فيخّف غَضهُبا وتسكن اّدهتا.. 

 قائاًل: احلمكة هلل.

 (36)الانبياء: * ومثاًل: )ان السموات والارض اكنتا رتقًا ففتقناهام( 

 يف هذه ال ية تفيد ملن مل يتلوث ابلفلسفة: "  رتقاً »ان لكمة 

سامء ابملطر وفرش السامء اكنت صافية ل حساب فهيا. والارض ادابء ل حياة فهيا، فاذلي فتح ابواب ال 

الارض ابخلرضة هو اذلي خلق مجيع ذوي احلياة من ذكل املاء، وك نه حصل نوع من املزاواة والتلقيح بيهنام، 

لّ من شأ ن القدير ذي اجلالل اذلي يكون واه الارض دليه كبس تان صاري والسحب اليت حتجب  وما هذا ا 

 امام عظمة قدرته تعاىل.واه السامء معرصات ذلكل البس تان.. يفهم هكذا فيسجد 

 للعامل الكوين: "  رتقاً »وتفيد تكل اللكمة 

انه يف بدء اخلليقة، اكنت الارض والسامء كتلتني ل شلك هلام وجعينتني طريتني ل نفع هلام، فبيامن هام مادة ل 

عة ومينة فاخرة وكةرة خملوقات هلام ول َمن يدب علهيام، بسطهام الفاطر احلكمي بسطاً مجياًل، ومنحهام صوراً انف

 اكثرة من اخمللوقات.. هكذا يفهم ويأ خذه العجب آ مام سعة حمكته تعاىل.

 وتفيد هذه اللكمة للفالسفة املعارصين:

ان كرتنا الارضية وسارر الس يارات اليت تشلك املنظومة الشمس ية اكنت يف البداية ممــتـزاة مـع الشــمــس 

 تـّق القادر القـيوم تكلبشــلك جعينة مل تُفـرش بعــُد، فف 
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 ابلرتاب الارض وفرش .وهكذا ..هنا والارض هناك فالشمس موضعه، يف الكً  الس يارات فهيا ومكّن العجينة

 من رآ سه ويرفع يفهم هكذا ..الانسان واسكهنا الشمس من الضياء علهيا ونةر السامء، من املطر علهيا وانزل

 .ال اد ادالوا ابهلل آ منت:قائالً  الطبيعة محأ ة

: فالالم يف )ملس تقر( تفيد معىن الالم نفسها ومعىن )يف( (31)يس: * ومثاًل: )والشمس جتري ملس تقر لها( 

 ومعىن )اىل(.

 فهذه )الالم( يفهمها العوام مبعىن )اىل( ويفهم ال ية يف ضوهئا؛ آ ي:

وعندها لـن تفيدمك شيئًا. فيتذكر  ان الشمس اليت تنحمك الضوء واحلرارة، جتري اىل مس تقر  لها وستبلاه يومًا،

 هبذا ما ربط هللا س بحانه وتعاىل من نعم  عظمية ابلشمس، فيحمد ربه ويقّدسه قائاًل: س بحان هللا وامحلد ّلّل.

وال ية نفسها تظهر )الالم( مبعىن )اىل( اىل العاِلم ايضًا، ولكن ليس مبعىن ان الشمس مصدر الضوء واده، وامنا 
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واات الرابنية اليت تنسج يف معمل الربيع والصيف. واهنا مداٌد ودواٌة من نور ملكتوابت مككوك حتيك املنس

الصمد اليت تُكتب عىل حصيفة الليل والهنار. فيتصورها هكذا ويتأ مل يف نظام العامل البديع اذلي يشري اليه 

  اكن، تبارك هللا.جراين الشمس الظاهري، فهيوي ساادًا آ مام حمكة الصانع احلكمي قائاًل: ما شاء هللا

الساعة  "  كزنربك"  آ ما ابلنس بة للفليك، فان )الالم( يفهمها مبعىن )يف( آ ي: ان الشمس تنظم حركة منظومهتا 

حبركة حمورية حول نفسها. فأ مام هذا الصانع اجلليل اذلي خلق مثل هذه الساعة العظم  يأ خذه العجب 

 ويدع الفلسفة داخاًل يف ميدان حمكة القرآ ن.والانهبار فيقول: العظمة والقدرة هلل واده، 

آ ي: آ ن الصانع احلكمي جعل الاس باب  "  الظرفية"  ومبعىن  "  العةل"  و)الالم( هذه يفهمها العاِلم املدقق مبعىن 

ـ  وبه جُيري  "  اجلاذبية"  الظاهرية س تاراً ل فعاهل وجحاابً لشؤونه. فقد ربط الس يارات ابلشمس بقانونه املسم  ب

الس يارات اخملتلفة حبراكت خمتلفة ولكن منتظمة. وجيري الشمس حول مركزها سببًا ظاهراًي لتوليد تكل 

اجلاذبية. آ ي آ ن معىن ملس تقر هو: ان الشمس جتري يف مس تقر لها ل س تقرار منظومهتا، ل ن احلركة تودل 

لهية. احلرارة واحلرارة تودل القوة والقوة تودل اجلاذبية الظاهرية، وذكل قانون  رابين وس نة ا 
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 ان هلل، امحلد :ويقول احلكمي القرآ ن من وااد حر  من احلمكة هذه مثل يفهم املدقق احلكمي فهذا وهكذا،

 .يذكر شيئاً  بعدُ  الفلسفة اعترب فال القرآ ن يف لهيي احلقة احلمكة

: ان الشمس جشرة نورانية، ومن هذه )الالم( والاس تقرار يرد هذا املعىن اىل َمن ميكل فكرًا وقلبًا شاعرايً 

لئال  - خبال  الاجشار الاخرى - والس يارات اليت حولها امنا يه مثراهتا الساحئة، فالشمس تنتفض دون المثرات

 تتساقط المثرات، وبعكسه تتبعةر المثرات.

ِْ ول  هان، وميكن ان يتخيل ايضاً آ ن الشمس كس يد يف القة ذكر، يذكر هللا يف مركز تكل احللقة ذكر عاشق 

 ح ى يدفع ال خرين اىل اجلذبة والانتشاء.

 وقد قلت يف رساةل اخرى يف هذا املعىن

نعم، ان الشمس ممثرة، تنتفض لئال تتساقط المثرات الطيبة ولو سكنت وسكتت، لنفقد الاجنذاب، فيرصخ 

 العشاُق املنّسقون يف الفضاء الواسع هلعًا من السقوط والضياع!

فهيا سكوت، وفهيا اطالق؛ اذ مل تعني مب يفلحون؟ ليجد لك وااد  (2) البقرة: فلحون( * ومثاًل: )واولئك مه امل

 مبتااه يف هذا السكوت. فال ية ختترص الالكم ليتسع املعىن.

ّل ابجلنة، وقسم يأ مل السعادة  ن قصد قسم من اخملاطبني هو النجاة من النار، وقسم آ خر ل يفكر ا  اذ ا 

لهيي حفسب، وقسم غاية امهل رؤية هللا س بحانه. وهكذا.. فيرتك القرآ ُن الالكَم الابدية، وقسم يرجو الرىض  ال 

 عىل ا طالقه ليعّم، وحيذ  ليفيد معاين كثرية، ويوجز ليجد لُك وااد  حَظه مهنا.
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ني مِبَ س يفلحون. وك ن ال ية بسكوهتا تقول: آ هيا املسلمون: لمك البرشى! آ هيا  وهكذا فـ )املفلحون( هنا ل يّعِ

املتقي: ان كل جناة من النار. آ هيا العابد الصاحل: فالُاك يف اجلنة. آ هيا العار  ابّلّل: ستنال رضاه. آ هيا العاشق 

 مجلال هللا: س تحظ  برؤيته تعاىل.. وهكذا.

ولقد آ وردان من القرآ ن الكرمي من هجة اامعية اللفظ يف الالكم واللكمة واحلرو  والسكوت مثاًل واادًا 

 ني ال   الامثةل؛ فقس ال ية والقصة عىل ما اسلفناه.حفسب من ب
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ّل هللا واس تافر ذلنبك(  ًْ :ومثال * هل ا   (26)محمد:)فاعمل انه ل ا 

هذه ال ية لها من الوجوه الكثرية واملراتب العديدة ح ى رآ ت مجيع طبقات الاولياء يف ش  ى وسائل سلوكهم 

هنم غذاًء معنواًي لئقاً مبرتبته اليت هو فهيا، ل ن لفظ اجلالةل )هللا( ومراتهبم ااجهتم اىل هذه ال ية. فأ خذ لٌك م

لّ هو، ل  امس اامع مجليع الاسامء احلس ىن، ففيه انواع من التوحيد بقدر عدد الاسامء نفسها، آ ي: ل رماق ا 

ّل هو.. وهكذا. ّل هو، ل رمحن ا   خالق ا 

ية، فهيا من العرب وادلروس بقدر ما يف عصا موىس عليه * ومثاًل: قصة موىس عليه السالم من القصص القرآ ن 

صىل هللا عليه وسمل   وتسلية هل، وهتديد للكفار، وتقبيح للمنافقني،  السالم من الفوائد؛ اذ فهيا تطمني للرسول

يع وتوبيخ للهيود وما شاهبها من املقاصد. فلها اذًا وجوه كثرية ادًا. ذلا كررت يف سور عدة. مفع اهنا تفيد مج 

ّل آ ن مقصدًا مهنا هو املقصود ابذلات، وتبق  املقاصد الاخرى اتبعة هل  املقاصد يف لك موضع ا 

 اذا قلت: كيف نفهم ان القرآ ن قد آ راد مجيع تكل املعاين اليت ااءت يف الامثةل السابقة، ويشري الهيا؟

عاىل خمتلف طبقات البرشية املصطفة فاجلواب: ما دام القرآ ن الكرمي خطااًب آ مليًا، خياطب به هللا س بحانه وت

مارات عىل ارادته  خلف العصور ويرشدمه مجيعًا، فالبد آ نه يدرج معاين عدة لتالمئ خمتلف الافهام، وس يضع ا 

 هذه.

ذكران هذه املعاين املوجودة هنا وآ مثالها  من املعاين املتعددة للكامت  "  اشارات الاجعام"  نعم، ففي كتاب 

 وفق قواعد عمل الرص  والنحو وحسب دساتري عمل البيان وفن املعاين وقوانني فن البالغة. القرآ ن، واثبتناها

واىل اانب هذا فان مجيع الوجوه واملعاين اليت يه حصيحة حسب علوم العربية، وصائبة وفق اصول ادلين، 

 القرآ ن الكرمي، ابجامع ومقبوةل يف فن املعاين، ولئقة يف عمل البيان ومس تحس نة يف عمل البالغة، يه من معاين

ارجمهتدين واملفرسين وعلامء اصول ادلين واصول الفقه وبشهادة اختال  وهجات نظرمه. وقد وضع القرآ ن الكرمي 

ما لفظية آ و معنوية، والامارة املعنوية يه: اما الس ياق  امارات عىل لك من تكل املعاين حسب درااهتا ويه؛ ا 

 آ ايت ُاخر  تشري اىل ذكل املعىن.نفسه او س باق الالكم آ و آ مارة من 
#457 
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 جمدلاً  مثانني بعضها بلغ قد اليت التفاسري من الالو  مئات ان
1

 عىل ابهر قاطع برهان حمققون، علامء الّفها وقد

 .القرآ ن لفظ وخارقية اامعية

دهتا لطالت بنا وعىل لك اال فلو اوحضنا يف هذه اللكمة لك امارة تدل عىل لك معىن من املعاين بقانوهنا وبقاع

 اللكمة، ذلا خنترص الالكم هنا وحنيل اىل كتاب )اشارات الاجعام يف مظان الاجيام(.

 اللمعة الثانية:

اجلامعية اخلارقة يف معانيه. نعم، ان القرآ ن الكرمي قد افاض من خزينة معانيه اجلليةل مصادَر مجيع ارجمهتدين، 

 ومساكَل مجيع الاكملني، ومذاهَب مجيع احملققني فضالً عن انه ومذاَق مجيع العارفني، ومشارَب مجيع الواصلني

صار دليلَهم يف لك وقت  ومرشَدمه يف رقهيم لك اني انرشًا عىل طرقهم انواره الساطعة من خزينته اليت ل 

ق ومتفق عليه بيهنم.  تنضب، كام هو مصدَّ

 اللمعة الثالثة:

رمي مثلام اجرى من حبر علومه؛ علوَم الرشيعة املتعددة الوفرية، اجلامعية اخلارقة يف علمه. نعم، ان القرآ ن الك

وعلوَم احلقيقة املتنوعة الازيرة، وعلوَم الطريقِة اخملتلفة غري احملدودة، فانه اجرى كذكل من ذكل البحر بسخاء 

 ة دلاررة ال خرة.وانتظام؛ احلمكة احلقيقية دلاررة املمكنات، والعلوَم احلقيقية دلاررة الوجوب واملعار  الاامض

امخلسة والعرشين السابقة  "  اللكامت"  ولو اردان ايراد مثال لهذه اللمعة فالبد من كتابة جمدل اكمل! ذلا نبنّي 

 حفسب.

لّ مخس وعرشون قطرة من حبر عمل القرآ ن.  نعم ان احلقائق الصادقة لللكامت امخلس والعرشين لكها ا ن يه ا 

 فهو راجع اىل فهمي القارص. "  تاللكام"  فان واد قصور يف تكل 

 اللمعة الرابعة:

اجلامعية اخلارقة يف مباحثه. نعم، ان القرآ ن قد مجع املباحث اللكية ملا خيص الانسان ووظيفته، والكون وخالقه 

 والارض والسموات وادلنيا والاخرة واملايض واملس تقبل

--- 
1
يف مائة وعرشين جمدلًا، صنفه يف اثنيت عرشة س نة، محمد بن عيل ح ى آ ن: الاس تفتاء يف عمل القرآ ن )تفسري الادنوي(   

 املرتمج. - (442/2هـ )كشف الظنون  311بن امحد املقرئ النحوي املتويف س نة 
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 القرب، دخوهل اىل النطفة من الانسان خلق من ابتداءً  اساس ية هممة مباحث مضه عن فضالً  والابد والامل

 الرحي هبوب وظائف اىل اايم س تة يف العامل خلق ومن والقدر، القضاء مباحث اىل والنوم الالك آ داب ومن
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 ابشارات وارادته الانسان قلب يف س بحانه مداخلته ومن واملرسالتواذلارايت يف الَقَسم الهيا يشري اليت

لّ  تشاؤن وما) الكرمية ال ايت  اىل (24:الالانف) (وقلبهِ  املرء بني  حيولُ ) (29: التكوير) (هللا يشاء آ ن ا 

بميينه مطوايت والسموات)  اىل (34:يس) (واعناب خنيل   من جنات فهيا وجعلنا) ومن ،(67:الزمر) (ٌْ

 اىل اس توى م) السامء ااةل ومن ،(الزلزال) (ملزالها الارض ملزلت اذا) ال ية عهنا تعرّب  اليت العجيبة احلقيقة

 ومن لحيد، اذلي الفضاء يف وانتشارها النجوم اروانكد السامء انشقاق اىل (11 :فصلت) (دخان ويه السامء

 واحلرش والربمخ ال خرة منامل من مزنل آ ول هو اذلي القرب ومن الاختبار، انهتاء اىل لالمتحان ادلنيا انفتاح

 ورصاع السالم عليه آ دم خلق من الاابر املايض الزمان وقائع  ومن الابدية، والسعادة اجلنة اىل والرصاط

بنَْيهِ   الاملية احلادثة ومن السالم، علهيم الانبياء ل غلب اليةل وحوادث فرعون قوم هالك اىل الطوفان، اىل ا 

 تفيد اليت (22،23:القيامة) (انظرة رهبا اىل _انرضة يومئذ وجوه) اىل (172 :الاعرا ) (بربمك آ لسُت ) يف

 .الابدية

واحضاً يليق بذات هللا اجلليةل س بحانه اذلي يدير جفميع هذه املباحث الاساس ية واملهمة تُبني يف القرآ ن بيااًن 

الكون لكه ك نه قرص ويفتح ادلنيا وال خرة كارفتني يفتح ااداهام ويسد الاخرى بسهوةل ، ويترص  يف الارض 

ترصفه يف بس تان صاري، ويف السامء ك هنا سقف مزيّن ابملصابيح ، ويّطلع عىل املايض واملس تقبل كصحيفتني 

هوده اكلليل والهنار ويشاهد الامل والابد اكليوم وامس، يشاهدهام اكلزمان احلارض اذلي اارضتني امام ش 

دارهتام وجيعل لالعامل  لهية . فكام ان معامراًي يتلكم يف بناءين بناهام ويف ا  اتصل فيه طرفا سلسةل الشؤون ال 

ني يلــيـق مبن خلق هذا الــكـون املتعلقة هبام حصيفة معل وفهرس نظـام؛ فالقــرآ ن الكــرمي كــذكل الكم مب

ن اام التعــبيــر - ويديره وكتب حصيفة امعـــاهل وفــهارس برامــجه واظــهــرهــا. فال يُشاَهد فيه اثٌر من تَصـنّع  - ا 

وتلكّف ابي هجة اكنت كام ل آ مارة قطعاً لشائبة تقليد آ ي الكم  عن آ اد وفرض نفسه يف موضع غري موضــعه 

 من اخلــدع. فهو بلك اديته، وبلك صـفائه، وبكــل خلوصـــه صـــا   بـــراق ســـاطــع ماهــر، وامثــالها
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 . " وبيانه العاملني رب الكم اان  "  :يقول كذكل فالقرآ ن الشمس من منبعث اان :الشمس ضوء يقول مثلام اذ

ايب نعمه الشهية ونرش يف واه الارض بدائع نعم ان اذلي مّجل هذه ادلنيا وميهنا بصنائعه المثينة ومل ها ابط

بداع واحسان وتنس يق وتنظمي ذلمك الصانع اجلليل واملنعم احملسن، َمن غرُيُه يليق  خملوقاته ونعمه القمية بلك ا 

آ ن يكون صاحب هذا البيان، بيان القرآ ن الكرمي اذلي مل  ادلنيا ابلتقدير والتعظمي والاس تحسان والاجعاب 

ح ى جعل الارض رابط ذكر وهتليل،ومسجدًا يرفع فيه امس هللا ومعرضًا لبدائع الصنعة وامحلد والشكر 

لهية؟ وَمن يكون غرُيه صاحب هذا الالكم؟ وَمن ميكنه ان يّدع  ان يكون صاحبه؟ فهل يليق للضياء اذلي  ال 

ر َمن يكون غري نور من مل  ادلنيا نوراً ان يعود لاري الشمس؟ وبيان القرآ ن اذلي كشف لاز العامل ونّوره، نو 

366



 خلق السموات والارض؟ مفن جيرؤ ان يقدّله ويأ يت بنظرِي هل؟

حقًا، ان الصانع اذلي ميّن اببداع صنعته هذه ادلنيا، حمال اّل يتلكم مع هذا الانسان املهبور بُصنعِه وابداعه، 

ّل القرآ ن. مفاكل املكل اذلي هيمت مفا دام انه يفعل ويعمل فالبد انه يتلكم، وما دام انه يتلكّم فال يليق بالك مه ا 

بتنظمي مهرة صارية كيف ل يبايل بالكم حّول ُملكه اىل اذبة ذكر وهتليل؟ آ ميكن آ ن يزُّنل من قدر هذا الالكم 

 بنسبته اىل غريه؟.

 اللمعة اخلامسة:

 اجلامعية اخلارقة يف اسلوبه واجيامه

 " يف هذه اللمعة مخسة اضواء" 

 الضوء الاول:

ل سلوب القرآ ن اامعية جعيبة، ح ى ان سورة واادة تتضمن حبر القرآ ن العظمي اذلي ُض الكون بني ان 

 كسورة صارية، واكةر السور - لك مهنا - جواحنه، وان آ ية واادة تضم خزينة تكل السورة. وان اكةر الاايت

تسهيل واسع مجيل. ل ن لك كقرآ ن صاري. مفن هذا الاجيام املعجز ينشأ  لطف عظمي لالرشاد و  - لك مهنا  -

 انسان عىل الرمغ من ااجتـه اىل تــالوة القــرآ ن لك وقــت، فانه قــد ل يتاح هل
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 قرآ ن حمك يف سورة لك فان القرآ ن من آ ادٌ  حُيرم ل فليك .اخرى ل س باب آ و فهمه وقصور لاباوته اما تالوته،

 والفاحتة الفاحتة يف القرآ ن ان متفقون الكشف اهل آ ن ح ى قصرية، سورة مقام يف طويةل آ ية لك بل صاري،

 .العلامء التحقيق آ هل اجامع فهو هذا عىل الربهان آ ما.البسمةل يف

 الضوء الثاين:

ان الاايت القرآ نية اامعة بدللهتا واشاراهتا ل نواع الالكم واملعار  احلقيقية واحلااات البرشية اكل مر والهنيي، 

لهية، العلوم والوعد والوعيد، الرتغيب  والرتهيب، الزجر والارشاد، القصص والامثال، الاحاكم واملعار  ال 

الكونية، وقوانني ورشائط احلياة الشخصية واحلياة الاجامتعية واحلياة القلبية واحلياة املعنوية واحلياة الاخروية. 

عىن ان الاايت القرآ نية فهيا من مب "  خذ ما شئت ملا شئت"  ح ى يصدق عليه املَثَل السارر بني اهل احلقيقة: 

 اجلامعية ما ميكن ان يكون دواء للك داء وغذاء للك اااة.

نعم هكذا ينباي ان يكون، ل ن الرائد الاكمل املطلق مجليع طبقات اهل الكامل اذلين يقطعون املراتب دومًا 

 لبد آ ن يكون مالاكً لهذه اخلاصية. - ذكل القرآ ن العظمي - اىل الريق

 الثالث:الضوء 

367



الاجيام املعجز للقرآ ن. فقد يذكر القرآ ن مبدآ  سلسةل طويةل ومنهتاها ذكرًا لطيفًا يُري السلسةل باكملها، وقد 

 يدرج يف لكمة واادة براهني كثرية دلعوًى؛ رصااة واشارة ورمزًا وامياًء.

 مفثاًل:

 (11:)الروم)ومن آ ايتِه خلُق السموات والارض واختالُ  آ لسنِتمُك وآ لوانمك( 

هذه ال ية الكرمية تذكر مبدآ  سلسةل خلق الكون ومنهتاها. ويه سلسةل آ ايت التوحيد ودلئهل، م تبني 

 السلسةل الثانية، ااعةل القارئ يقرآ  السلسةل الاوىل وذكل:

ان آ وىل حصائف العامل الشاهدة عىل الصانع احلكمي يه خلق السموات والارض، م تزيني السموات ابلنجـوم 

 ار الارض بـــذوي احلياة، م تبدلوامعــ
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 وهكذا ..وتعاقهبام والهنار الليل اختال  يف الرابنية الشؤون سلسةل والقمر،م الشمس بتسخري املوامس

 .الكةرة انتشار مواضع اكةر يه اليت وتشخصاهتا وامتيامها والاصوات املالمح خصوصية تبلغ ح ى تدرجيياً 

مي حمري لاللباب، وتبنَي معُل قمل  َصنّاع حكمي يف اكةر املواضع بُعداً عن الانتظام فاذا ما واد انتظام بديع حك

واميدها تعرضاً للمصادفة ظاهرًا، تكل يه مالمح وجوه الانسان والوانه، فالبد آ ن الصحائف ال خرى الظاهر 

 نظاهما تفهم بنفسها وتدل عىل مّصورها البديع.

ة يُشاهد يف آ صل خلق السموات والارض اليت جعلها الصانع احلكمي احلجر م انه ملا اكن اثر الابداع واحلمك

 الاساس للكون، فالبد آ ن نقش احلمكة واثر الابداع ظاهر ادًا يف سارر اجزاء الكون.

فهذه ال ية حوت اجيامًا لطيفًا معجزًا يف اظهار اخلفي واضامر الظاهر فأ وجزْت وآ مجلت. حقًا ان سلسةل 

ة من )فس بحان هللا اني تسون..( اىل )وهل املثل الاعىل يف السموات والارض وهو العزيز الرباهني املبتدئ

امنا يه سلسةل جواهر، سلسةل نور، سلسةل  "  ومن آ ايته... ومن آ ايته"  احلكمي( واليت تتكرر فهيا ست مرات 

كنوم، ولكن ما حيليت فاملقام ل اجعام، سلسةل اجيام اجعامي؛ يمتىن القلب ان ُابنّي اجلواهر الاكمنة يف هذه ال 

 يتحمهل، فال افتح ذكل الباب، واعلق الامر اىل وقت آ خر مبشيئة هللا.

 ومثاًل:

يق(  فبني لكمة )فارسلون( ولكمة )يوسف( يمكن معىن  (42،40)يوسف: )...فارسلون_ يوسُف اهيا الصّدِ

ىل السجن، وقال.. مبعىن انه آ وجز عدة مجل  العبارة التالية: اىل يوسف ل س تعرب منه الرؤاي، فأ رسلوه، فذهب ا

 يف مجةل واادة من دون ان خيّل بوضوح ال ية ول آ شلك يف فهمها.

 ومثاًل:
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 (16)يس: )اذلي جعل لمك من الشجر الاخـرض انرًا( 

)يس: ففي معرض رّد القرآ ن عىل الانسان العايص اذلي يتحدى اخلالق بقوهل: )َمن حيىي العظام ويه رممي( 

 يقول )قل حييهيا اذلي آ نشأ ها آ ول مرة وهو (91
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 العظام حيىي آ ن عىل قادر (انراً  الاخـرض الشجر من لمك جعل اذلي) آ يضاً  ويقول (79 يس) (علمي خلق بلك

 .رممي ويه

نه يبدآ  من سلسةل الاحساانت اليت احسن  ذ ا  فهذا الالكم يتواه اىل دعوى الاحياء من عدة هجات ويثبهتا. ا 

لّ انه خيترصالالكم ل نه فّصهل يف آ ايت اخرى، ويوجزه حمياًل  هللا هبا اىل الانسان فيذكّره هبا ويثري شعوره، ا 

اايه عىل العقل. آ ي: آ ن اذلي منحمك من الشجر المثَر والنار، ومن الاعشاب الرمَق واحلبوب ، ومن الرتاب 

، والعامل قرصًا فيه مجيع لوامم حياتمك، فهل احلبوَب والنبااتت، قد جعل لمك الارض همدًا، فهيا مجيع ارماقمك

ميكن ان يرتكمك سدًى فتفروا منه، وختتفوا عنه يف العدم؟ فال ميكن آ ن تكونوا سدًى فتدخلوا القرب وتناموا 

 برااة دون سؤال عام كسبمت ودون احيارمك؟.

 م يشري اىل دليل وااد لتكل ادلعوى: فيقول رمزًا بلكمة )الشجر الاخـرض(

املنكر للحرش! انظر اىل الاجشار! فا ن َمن حيىي اجشارًا لاّد لها يف الربيع بعد آ ن ماتت يف الش تاء  اهيا

واصبحت شبهية ابلعظام.. وجيعلها خمرّضة ، بل يُظهر يف لك جشرة ثالثة مناذج من احلرش؛ يف الاوراق 

 ستبعد منه احلرش.والامهار والامثار.. ان هذا القدير ل تُتحّدى قدرتُه ابلناكر ول يُ 

 م يشري اىل دليل آ خر ويقول:

ان اذلي اخرج لمك النار، تكل املادة اخلفيفة النورانية، من الشجر الكثيف الثقيل املظمل، كيف تستبعدون منه 

 منح حياة  لطيـفة اكلـنار، وشعور  اكلــنور لعظـام اكحلطب.

 م يأ يت بدليل آ خر رصااة ويقول:

الشجر املشهور دلى البدويني حبّك غصنني معًا، وجيمع بني صفتني متضادتني الرطوبة   ان اذلي خيلق النار من

واحلــرارة وجيعل احــداهام منــشأ  لالخــرى، يدلنا عىل آ ن لك شـــئ ح ى العــنــاصــر ال صــلية والتابعة امنا 

 هذا اخلالق العظمي ل ميكن آ ن تتــحرك بقــوته وتــمتـثل بأ مره. ولشئ مهنا يتحرك بذاته آ و سدًى. مفثل
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 فال يُتحدى ابلعصيان. - اليه ويعود الرتاب من خلقه وقد ـ الرتاب من الانسان احياء منه يُستبعد

م بعد ذكل يذكّر بلكمة  )الشجر الاخــرض( جشرة موىس عليه السالم املشهورة فيومئ اىل اتفاق الانبياء 

محدية )عليه الصالة والسالم( يه بعيهنا دعوى موىس عليه السالم. مما يزيد امياًء لطيفًا، بأ ن هذه ادلعوى الا
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 اجيام هذه اللكمة لطافًة وحس نًا آ خر.

 الضوء الرابع:

ان اجيام القرآ ن اامع ومعجز، فلو انعم النظر فيه لشوهد بوضوح ان القرآ ن قد بنّي يف مثال  جزيئ ويف اادثة 

 امة طويةل، وك نه يبني يف غرفة ماء  حبرًا واسعًا.خاصة، دساترَي لكية واسعة وقواننَي ع

 سنشري اىل مثالني اثنني من آ ل  امثلته.

 املثال الاول:

 : ويه: "  اللكمة العرشين"  هو الاايت الثالث اليت فّصلنا رشهحا يف املقام الاول من 

 لعلوم والفنون امللهَمة لبين آ دم.انه بتعلمي آ دم عليه السالم الاسامء لكها تفيد ال ية الكرمية: تعلمي مجيع ا

وحبادثة جسود املالركة ل دم عليه السالم وعدم جسود الش يطان تبني ال ية: ان اكةر املوجودات ـ من السمك 

ـ ل تنقاد اليه بل تعاديه. ـ من الثعبان اىل الش يطان  ـ مسخرةٌ لبين الانسان، كام ان اخمللوقات املرضة   اىل املكََل  

وم موىس عليه السالم البقرة تعرّب ال ية عن: ان فكرة عبادة البقر قد ُذحبْت بسكني موىس عليه وحبادثة ذحب ق

 السالم، تكل الفكرة اليت اكنت راجئة يف مرص ح ى ان لها اثرًا مبارشًا يف اادثة العجل.

اليت حتت الرتاب وبنبعان املاء من احلجر وتشقق الصخور وس يالن املاء مهنا تبني ال ية: ان الطبقة الصخرية 

 خزارن آ وعية املاء تزّود الرتاب مبا يبعث فيه احلياة.
#464 

 :الثاين املثال

ان قصة موىس عليه السالم قد تكررت كثرياً يف القرآ ن الكرمي؛ اذ ا ن يف لك مجةل مهنا، ويف لك جزء مهنا 

ظهارًا لطر   من دس تور لكي، ويعرّب عن ذكل ادلس تور.  ا 

بِن يل برااً عالياً ل ّطِلع عىل احوال   (30)غافر: )اي هامان ابِن يل رصاًا( مهنا: ال ية الكرمية  يأ مر فرعون وميره: ا 

هل يترص  فهيا كام يّدعيه موىس عليه السالم؟ فبلكمة رصاا تبني ال ية الكرمية  السموات وانظر هل هناك ا 

اعنة مرص اذلين اّدعوا الربوبية جلحودمه ابخلالق حبادثة جزئية دس توراً جعيباً وُعرفاً غريباً اكن اارايً يف سالةل فر 

وامياهنم ابلطبيعة، وخدّلوا اسامءمه جبربوهتم وُعتومه، فش ّيدوا الاهرام املشهورة ك هنا جبال وسط حصراء ل 

جبال فهيا، ليش هتروا هبا، وحفظوا جنارزمه ابلتحنيط واضعني اايها يف تكل املقابر الشاخمة، لعتقادمه بتناخس 

 واح والسحر.الار 

واخلطاب مواه اىل فرعون اذلي غرق، ويف الوقت  (61)يونس: ومهنا: قوهل تعاىل )فاليوم ننجيك ببدنك( 

نفسه تبني ال ية: ما اكن للفراعنة من دس تور حلياهتم مذكّر  ابملوت ملئ  ابلعرب، وهو نقل اجساد مواتمه 
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وفق اعتقادمه بتناخس الارواح، كام تفيد ال ية الكرمية ابلتحنيط من املايض اىل الاجيال املقبةل لعرضها اماهمم 

ابسلوب معجز اشارة غيبية اىل: ان اجلسد اذلي اكتشف يف العرص ال خري هو نفسه جسد فرعون اذلي 

غرق، فكام ُالقي به اىل الساال يف املوضع اذلي غرق فيه، فس يلق  به كذكل من حبر الزمان فوق  امواج 

 عرص.العصور اىل ساال هذا ال

فانه حبادثة ذحب بىن ارسائيل واس تحياء  (46)البقرة: ومهنا: قوهل تعاىل )يذحّبون ابناءمك ويس تحيون نساءمك( 

نساهئم وبناهتم يف عهد فرعون يبني ال ابدة امجلاعية اليت يتعرض لها الهيود يف اكةر البدلان ويف لك عرص، 

 سفاهة للبرشية وحتلل اخالقها.وادلور املهم اذلي تؤديه نساؤمه وبناهتم يف حياة ال 

 (60)البقرة: ومهنا: )ولتجدهّنم آ حرَص الناِس عىل حياة( 

 ( 01)املائدة: )وترى كثريًا مهنم يُسارعون يف الام والعدوان والكهم الُسحت لبئَس ما اكنوا يعملون( 
#465 

 (64 :املائدة) (املفسدين حيُب  ل وهللا فساداً  الارض يف ويسعْون)

 (4)الارساء:اىل بين ارسائيل يف الكتاب لتفسدّن يف الارض مرتني(  )وقـضينا

 (06)البقرة: )ولتعثوا يف الارض مفسدين( 

يتضمنان هذين ادلس تورين العامني املهمني، الذلين  - احلرص والفساد - هذان احلكامن القاضيان يف حق الهيود

احليل واخلديعة؛ فال ية تبني: اهنم مه اذلين ملزلوا احلياة يديرهام اولئك القوم يف حياة ارجممتع الانساين ابملكر و 

الاجامتعية الانسانية واوقدوا احلرب بني الفقراء والاغنياء بتحريض العاملني عىل احصاب رآ س املال. واكنوا 

يل، السبب يف تأ سيس البنوك جبعلهم الراب آ ضعافاً مضاعفة، ومجعوا اموالً طائةل بلك وس يةل دنيئة ابملكر واحل 

هؤلء القوم مه انفسهم ايضًا اخنرطوا يف لك انواع املنظامت الفاسدة ومّدوا آ يدهيم اىل لك نوع من انواع 

 الثورات، آ خذًا لثأ رمه من الشعوب الاالبة ومن احلكومات اليت ذاقوا مهنا احلرمان وسامهتم انواع العذاب.

 ومهنا:

ن كنمت صادقني_ ولن يمتنوه ابداً   (62ـ64)البقرة: ( )فمتنوا املوت ا 

فال ية تبني بعنوان اادثة جزئية وقعت يف جملس صاري يف احلرضة النبوية الكرمية من آ ن الهيود اذلين مه آ حرص 

 الناس عىل حياة وآ خوفهم من املوت، لن يمتنوا املوت ولن يتخلّوا عن احلرص عىل احلياة ح ى قيام الساعة.

 ومهنا:

 (02لبقرة:)ا)ورضبت علهيم اذلةل واملسكنة( 

تبني ال ية الكرمية هبذا العنوان مقدرات الهيود يف املس تقبل بصورة عامة، وحيث آ ن احلرص والفساد قد تالال 
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 يف جساايمه وتكن من طبعهم فالقرآ ن الكرمي يالظ علهيم يف الالكم ويصفعهم صفعات مجر عنيفة للتأ ديب.
#466 

 .وقصصهم ارسائيل لبين وقعت وحوادث لسالما عليه موىس قصة بنفسك قس الامثةل، هذه ضوء ففي

وبعد، فان وراء لكامت القرآ ن البس يطة ومباحثه اجلزئية هناك كثري من امثال ما يف هذا الضوء الرابع من ملعات 

 اجعام لكمعة اجيام اجعامي، والعار  تكفيه الاشارة.

 الضوء اخلامس:

اساليبه ولطائفه وحماس نه. نعم! اذا انعم النظر يف سور هو اجلامعية اخلارقة ملقاصد القرآ ن ومسائهل ومعانيه و 

 القرآ ن الكرمي وآ ايته، ولس امي فواحت السور، ومبادئ ال ايت ومقاطعها تبنّي:

ان القرآ ن املعجز البيان قد مجع انواع البالغة، ومجيع اقسام فضائل الالكم، ومجيع اصنا  الاساليب العالية 

لهية، ومجيع ادلساتري ومجيع افراد حماسن الاخالق، ومج  يع خالصات العلوم الكونية، ومجيع فهارس املعار  ال 

النافعة للحياة البرشية الشخصية والاجامتعية، ومجيع القوانني النورانية السامية حلمكة الكون.. وعىل الرمغ من 

 .مجعه هذا ليظهر عليه آ ي اثر اكن من آ اثر اخللط وعدم الاس تقامة يف الرتكيب آ و املعىن

حقًا، ان مجع مجيع هذه الاجناس اخملتلفة الكثرية يف موضع وااد من دون آ ن ينشأ  منه اختالل نظام  آ و 

ّل.  اختالط وتشوش، امنا هو  شأ ن نظام اجعام قهّار ليس ا 

ببياانت انفذة، واس تخراج خوارق العادات  - اليت يه مصدر اجلهل املركب - وحقًا ان تزيق س تار العاداّيت

بس يو   - اليت يه منبع الضالةل  - ة حتت ذكل الس تار واظهارها جبالء، وحتطمي طاغوت الطبيعةاملتسرت 

الرباهني الاملاس ية، وتش تيت جحب نوم الافةل الكثيفة بصيحات مدوية اكلرعد، وال طلسم الكون املالق 

لّ من صنع هذا القرآ ن املعجز واملعّم  العجيب للعامل اذلي آ جعز الفلسفة البرشية واحلمكة الانسانية... ما هو ا  

 البيان، البصري ابحلقيقة ، املّطلع عىل الايب، املاحن للهداية، املظهر للحق.
#467 

ذا نعم،  يتابع متسلسالً  تدرجيياً  فكراً  تش به ل آ هنا لشوهدت الانصا  بعني الكرمي القرآ ن آ ايت يف النظر ُانعم ا 

لقاًء، تُلْق  اهنا بل بالكت سارر يف احلال هو كام مقصدين آ و مقصداً   عالمة علهيا وان وآ ين، دفعي طور ولها ا 

 الامهية غاية يف خمابرة مضن قيص ماكن ومن منّجامً  وازياً  وروداً  مس تقةل ترد امنا معاً  ترد مهنا طائفة لك آ ن

 .واجلدية

ون وهبذه الصورة نعم، َمن غرُي رب العاملني يس تطيع ان جيري هذا الالكم الوثيق الصةل ابلكون وخبالق الك

اجلادة؟ وَمن غرُيه تعاىل يتجاوم اّده مبا ل اد هل من التجاوم فيتلكم حسب هواه ابمس اخلالق ذي اجلالل 

 وابمس الكون الكمًا حصيحًا كهذا؟
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نعم، انه واحض ايل يف القرآ ن آ نه الكم رب العاملني.. هذا الالكم اجلاد احلق السايم احلقيقي اخلالص، ليس عليه 

امارة اكنت تومئ ابلتقليد. فلو فرضنا حماًل ان هناك َمن هو مثل مس يلمة الكذاب اذلي جتاوم اّده باري اية 

ادود فقدّل الكم خالقه ذي العزة واجلربوت وتلكّم من بنات فكره انصبًا نفسه متلكامً عن الكون، فالبد آ ن 

لتلكف. ل ن َمن يتلـبّس طوراً امس  س تظهر الا  من آ مارات التقليد والتصنع والا  من عالمات الاش وا

 واعىل بكثري من االته ادلنيئة ل شك آ ن لك ااةل من االته تدل عىل التقليد والتصنع.

 فانظر اىل هذه احلقيقة اليت يعلهنا هذا الَقَسم وانعم النظر فهيا:

 )والنجم اذا هوى_

 ما ضل صاحبمك وما غوى_

 وما ينطق عن الهوى_

ّل ويٌح يوىح  (.4ـ2)النجم: ( ان هو ا 
#468 

 الثالث الشعاع

خباره عن الايوب  ودميومة ش بابه، وصالاه للك طبقة من الناس .  ولهذا   اجعام القرآ ن الكرمي الناشئ من ا 

 الشعاع ثالث الوات.

 اجللوة الاوىل:

خباره عن الايوب . لهذه اجللوة ثالث قبسات.  ا 

 القبس الاول:

خباره الاييب عن املايض  ا 

ن احلكمي، بلسان ايم امني ابلتفاق يذكر اخباراً من دلن آ دم عليه السالم اىل خري القرون، مع ذكره ان القرآ  

آ مه احوال الانبياء علهيم السالم وااداهثم املهمة، يذكرها ذكراً يف منهتي  القوة وغاية اجلد، وبتصديق من الكتب 

السابقة ويصحح حقيقة الواقعة ويفِصل يف تكل  السابقة اكلتوراة والاجنيل فيوافق ما اتفقت عليه تكل الكتب

 املباحث اليت اختلفت فهيا.

مبعىن آ ن نظر القرآ ن الكرمي ذكل النظر املّطلع عىل الايب يرى احوال املايض آ فضل من تكل الكتب ومبا هو 

 اختلف فهيا. علامً فوقها مجيعاً حبيث يزكهّيا ويصّدقها يف املسائل املتفق علهيا، ويصححها ويفِصل يف املباحث اليت

خبار القرآ ن اذلي خيص احوال املايض ووقائعه ليس امراً عقليًا ح ى خُيرب عنه ابلعقل، بل هو آ مر نقيل  ان ا 

متوقف عىل السامع، والنقل خاص بأ هل القراءة والكتابة، مع ان الاعداء والاصدقاء متفقون معًا عىل آ ن 
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ءة والكتابة، معرو  ابلمانة موصو  ابُلمية. وحيامن خيرب عن القرآ ن امنا نزل عىل خشص ايم ل يعر  القرا

تكل الاحوال املاضية خيرب عهنا وك نه يشاهدها لكها، اذ يتناول روح اادثة طويةل وعقدهتا احلياتية، فيخرب 

ي عهنا، وجيعلها مقدمة ملقصده. مبعىن ان اخلالصات والفذلاكت املذكورة يف القرآ ن الكرمي تدل عىل: ان اذل

ذ كام ان خشصاً متخصصاً يف فن آ و صنعة اذا ات خبالصة من ذكل  آ ظهرها يرى مجيع املايض جبميع احواهل، ا 

الفن، آ و بمنوذج من تكل الصنعة، فاهنا تدل عىل همارته وملكته. كذكل اخلالصات وروح الوقائع املذكورة يف 

 القرآ ن الكرمي تبني:

 ا ويراها م خيرب عهنا مبهارة فوق العادة )ان اام التعبري(.ان اذلي يقولها امنا يقولها وقد آ ااط هب
#469 

 :الثاين الفبس

خباره  املس تقبل عن الاييب ا 

 :كثرية انواع القسم لهذا

 .والولية الكشف اهل من بقسم خاص :الاول القسم

 :مثالً 

 (2 ،1:الروم) (الروم تغُلب _ امل) الروم سورة يف الايب عن ال خبار من كثرياً  واد عريب بن ادلين حمي ان

 من كثرياً  السور بداايت يف اليت املقّطعات يف شاهد قد (الرسهندي الفارويق امحد) الرابين الامام وان

 .الايبية املعامالت اشارات

 .الايب عن الاخبار من نوع آ خره اىل اوهل من احلكمي فالقرآ ن الباطن علامء اىل وابلنس بة

 كثرية، طبقات ايضاً  القسم ولهذا .امجليع اىل ويرجع العموم خيص اذلي اىل مهنا، قسم اىل فسنشري حنن آ ما

 .واادة طبقة عىل فس نقرصالكمنا

1 وسمل عليه هللا صىل  الكرمي للرسول يقول الكرمي فالقرآ ن
نّ  فاصرب) :    (60 :الروم) (حٌق  هللا وعدَ  ا 

 (27 :الفتح) (ختافون ل مقرّصينو  رؤَسمُك  حملّقني آ منني هللا شاء ا ن احلرامَ  املسجدَ  لتدُخلنّ )

 (28:الفتح) (..لكه ادلين عىل لُيْظهرهُ  احلق ودين ابلهدى رُسوهلُ  ارسل اذلي هو)

يْاِلبون غَلهَبم بعدِ  ِمن ومه)  (3،4 :الروم) (الامر ّلّل  س نني بـضع يف _س َ

 (5،6 :القمل) (املفتون بأ يمّك _ويُبرصون فستْبرِص )

 (31 - 30 :الطور) (املرتبصني من معمك فاين تربّصوا قل _املنون ريبَ  به نرتبّص شاعرٌ  يقولون ام)
1
 (عربية) قدمية حبرو  الكتاب طبع عىل العزم  ل ن هنا توحض ومل ، كثرية تفاسري وحضهتا  الايب، عن تنئب ال ايت هذه 
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 املؤلف. - .مقفةل القمية الكنوم تكل ظلت  ذلا الاس تعجال، خطأ   اىل املؤلف دفع

#470 

 (67 :املائدة) (الناس من يعِصُمك هللاو)

 (14)البقرة:)فان مل تفعلوا ولن تفعلوا..(  

 (62)البقرة:)ولن يمتنَوه ابدًا( 

 (23)فصلت: )سرنهيم اايتنا يف الافاق ويف انفسهِم ح ى يتبنّي هلم انه احلّق(

ْ  ظهريًا( )قل لنئ اجمتعِت الانُس واجلُن عىل ان ايتوا مبثل هذا القرآ ِن ل يأ تون مبث هل ولو اكن بعـُضهم لبعض 
 (11)الارساء:

)ايت هللا بقوم  حيهّبم وحيّبونه آ ذةل  عىل املؤمنني اعزة  عىل الاكفرين جياهدون يف سبيل هللا ول خيافون لومة لمئ( 
 (24)املائدة :

 (63)المنل: )وقل امحلد ّلّل سرييمك اايته فتعرفوهنا( 

 (16)املكل:تولكنا فس تعلمون من هو يف ضالل مبني(  )قل هو الرمحُن امنّا به وعليه

م يف الارض كام اس تخلف اذلين من قبلهم ولميكننَّ هلم  )وعد هللا اذلين آ منوا منمك ومعلوا الصاحلات ليَس َتخلفهنَّ

 (22)النور: ديهَنم اذلي ارتـىض هلم وليبدلهّنم من بعد خوفهم آ منا( 

 خبارًا عن الايب وقد حتققت كام آ خربت.وامثال هذه ال ايت كثرية ادًا تتضمن ا

فال خبار عن الايب دون تردد وبكامل اجلد والاطمئنان ومبا يُشعر بقوة الوثوق، عىل لسان َمن هو معّرض 

لعرتاضات املعرتضني وانتقاداهتم، ورمبا يفقد دعواه خلطأ  طفيف، يدل دلةل قاطعة: انه يتلق  ادلرس من 

 اس.اس تاذه الاميل م يقوهل للن

 القبس الثالث:

لهية واحلقائق الكونية والامور الاخروية. خباره الايب عن احلقائق ال   ا 

لهية، وبياانته الكونية اليت فتحت طلسم الكون وكشفت عن معّم   نعم! ان بياانت القرآ ن اليت ختص احلقائق ال 

كنه آ ن يسكل سلواكً مس تقاميً بني خلق العامل لهيي اعظم البياانت الايبية، ل نه ليس من شأ ن العقل قط، ول مي 

 مالحيد من طرق الضالةل، فيجد تكل احلقائق الايبية. وكام هو معلوم فان اعظم دهاة حمكـاء البــرش
#471 

 احلقائق تكل امام شك بال س تقول البرش عقول ان م .بعقوهلم وابسطها احلقائق تكل اصار اىل يصلوا مل

لهية  بيان اىل اس امتعها بعد احلقائق تكل وس تقبل صدقَت، :الكرمي القرآ ن هرهااظ  اليت الكونية واحلقائق ال 

 .وستباركه العقل، واكامتل الروح ريق وبعد النفس، وتزكية القلب بصفاء القرآ ن
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 قد آ وحضت وآ ثبتت نبذة من هذا القسم فال داعي للتكرار. "  اللكمة احلادية عرشة"  وحيث ان 

ن مل يدرك احوال ال خرة والربمخ مبفرده ول آ ما اخبار القرآ ن الاييب عن ال   خرة والربمخ، فان عقل البرش وا 

ّل ان القرآ ن يبيهنا ويثبهتا اثبااًت يبلغ دراة الشهود.  يراها واده، ا 

لتلمس مدى صواب الاخبار الاييب عن ال خرة اذلي آ خرب به القرآ ن الكرمي. فقد  "  اللكمة العارشة"  فراجع 

  ووحضته اياّم ايضاح.اثبتته تكل الرساةل

 اجللوة الثانية:

 ش بابية القرآ ن وفتوته

 ان القرآ ن الكرمي قد اافظ عىل ش بابيته وفتوته ح ى ك نه يزنل يف لك عرص نرضًا فتيًا.

نعم! ان القرآ ن الكرمي ل نه خطاب اميل خياطب مجيع طبقات البرش يف مجيع العصور خطااًب مبارشاً يلزم ان 

ة كهذه. فلقد ظهر شااًب وهو كذكل كام اكن. ح ى انه ينظر اىل لك عرص من العصور تكون هل ش بابية دامئ

اخملتلفة يف الافاكر واملتباينة يف الطبائع نظراً ك نه خاص بذكل العرص ووفق مقتضياته  ملقناً دروسه ملفتاً الهيا 

 الانظار.

لّ  ل. ا  ان احاكم القرآ ن وقوانينه لها من الثبات والرسوخ ان آ اثر البرش وقوانينه تشيب وهترم مثهل، وتتاري وتُبدَّ

 حبيث تظهر متانهتا اكةر لكام مرت العصور.

نعم، ان هذا العرص اذلي اغرّت بنفسه وآ َصَّ اذنيه عن سامع القرآ ن اكةر من آ ي عرص مىض، واهل الكتاب 

ح ى  "  اب.. اي اهل الكتاباي اهل الكت "  مهنم خاصة، آ حوج ما يكونون اىل ارشاد القرآ ن اذلي خياطهبم بـ 

ن لفظ ذ ا  يتضمن معىن: اهل الثقافة احلديثة  "  اهل الكتاب"  ك ن ذكل اخلطاب موّاه اىل هذا العرص ابذلات ا 

 ايضًا!
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 نضارة وبلك وقوة شدة بلك الطباق والس بع الارض وميل   ال فاق اجواء يف يدّوي نداءه يطلق فالقرآ ن

 :فيقول وش باب

 (04)آ ل معران تعالَوا اىل لكمة سواء بيننا وبينمك..(  )اي آ هل الكتاب

لّ آ ن املدنية احلارضة اليت يه حصيةل افاكر  مفثاًل: ان الافراد وامجلاعات مع اهنم قد جعزوا عن معارضة القرآ ن ا 

اثبات  بين البرش ورمبا اجلن ايضاً قد اختذت طوراً خمالفاً هل واخذت تعارض اجعامه ابساليهبا الساحرة. فل ال

اجعام القرآ ن بدعوى ال ية الكرمية )قل لنئ اجمتعت الانس واجلن..( لهذا املعارض اجلديد الرهيب نضع 

 الاسس وادلساتري اليت اتت هبا املدنية احلارضة امام اسس القرآ ن الكرمي.
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داءاً من اللكمة : نضع املوامانت اليت عقدت واملوامين اليت نصبت يف اللكامت السابقة، ابتففي ادلراة الاوىل

جعام  الاوىل اىل اخلامسة والعرشين، وكذا ال ايت الكرمية املتصدرة لتكل اللكامت واليت تبني حقيقهتا، تثبت ا 

 القرآ ن وظهوره عىل املدنية احلارضة بيقني ل يقبل الشك قطعًا.

 ثبتته )اللكمة الثانية عرشة(.: نورد اجامًل قسامً من دساتري املدنية والقرآ ن اليت وحضته واويف ادلراة الثانية

 "  املنفعة"  ويه تس هتد   "  القوة"  فاملدنية احلارضة تؤمن بفلسفهتا: ان ركزية احلياة الاجامتعية البرشية يه 

دس تورًا للحياة. وتلزتم ابلعنرصية والقومية السلبية رابطًة للجامعات. وغايهتا  "  الرصاع"  يف لك شئ. وتتخذ 

ل ش باع رغبات الاهواء وميول النفس اليت من شأ هنا تزييد مجوح النفس وااثرة الهوى. ومن   " لهو عابث"  يه 

اذ يه ل تفي حبااات امجليع  "  الزتامح"  هو  "  املنفعة"  . وشأ ن "  التجاوم"  هو  "  القوة"  املعلوم ان شأ ن 

حيث تكرب اببتالع  "  التجاوم"  هو  "  يةالعنرص "  وشأ ن  "  التصادم"  هو  "  الرصاع"  وتلبية رغباهتم. وشأ ن 

 غريها.

عن ان تنح  - مع حماس هنا - فهذه ادلساتري والاسس اليت تستند الهيا هذه املدنية احلارضة يه اليت جعلهتا عاجزة

 سوى عرشين ابملائة من البرش سعادة ظاهرية بيامن آ لقت البقية اىل شقاء وتعاسة وقلق.

رىض "  .. وجتعل "  القوة"  نقطة استناد يف احلياة الاجامتعية بدلً من  "  احلق"  ل آ ما حمكة القرآ ن فهيي تقب

 .."  املنفعة"  هو الااية والهد ، بدًل من  "  هللا ونيل الفضائل
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 والصنف  " ادلين "  رابطة وتلزتم .. " الرصاع "  دس تور من بدلً  احلياة، يف اساساً   " التعاون "  دس تور وتتخذ

 جتاوم من احلدّ  "  غاايهتا وجتعل ..  " السلبية والقومية العنرصية "  من بدلً  امجلاعات، فئات لربط والوطن

 واملثل الكامل حنو الانسان لسوق السامية مشاعرها وتطمني الامور معايل اىل الروح ودفع الامارة النفس

 . " حقاً  انساانً  الانسان جلعل العليا

اغاثة  "  هو "  التعاون"  .. وشأ ن "  التساند"  هو  "  الفضيةل"  .. وشأ ن "  التفاق"  و ه "  احلق"  ان شأ ن 

جلام النفس وكبح جامهحا واطالق الروح "  .. وشأ ن "  الاخوة والتاكتف"  هو  "  ادلين"  .. وشأ ن "  لك لل خر ا 

 ."  سعادة ادلارين"  هو  "  وحهثا حنو الكامل

ارضة آ مام القرآ ن احلكمي مع ما آ خذت من حماسَن من الاداين السابقة ول س امي من وهكذا غُلبت املدنية احل

 القرآ ن الكرمي.

 اربعة مسائل حفسب من بني الا  املسائل: - عىل سبيل املثال - ويف ادلراة الثالثة: س نبني

 املسأ ةل الاوىل:
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ماضية اىل الابد. لهترم ابدًا ول يصيهبا ان دساتري القرآ ن الكرمي وقوانينه ل هنا آ تية من الامل فهيي ابقية و 

 املوت، كام هترم القوانني املدنية وتوت، بل يه شابة وقوية دامئًا يف لك ممان.

مفثاًل: ان املدنية بلك مجعياهتا اخلريية، وانظمهتا الصارمة ونظمها اجلبارة، ومؤسساهتا الرتبوية الاخالقية مل 

 الكرمي بل اهنارت اماهمام ويه يف قوهل تعاىل :تس تطع ان تعارض مسأ لتني من القرآ ن 

 (192)البقرة: و)..وااّل هللا البيع وحّرم الراب(  (43)البقرة: )وآ توا الزاكة( 

 س نبني هذا الظهور القرآ ين املعجز وهذه الاالبية مبقدمة:

ن منبع مجيع الاخالق ان اس اساس مجيع الاضطراابت والثورات يف ارجممتع الانساين امنا هو لكمة واادة، كام آ  

 الرذيةل لكمة واادة ايضًا. كام ُاثبت ذكل يف )اشارات الاجعام(.
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 .(اجلوع من غريي ميوت ان عيلّ  فال ش بعُت، ان) :الاوىل اللكمة

 اللكمة الثانية: )اكتسْب انَت، ل لك اان، واتعْب انت ل سرتحي آ ان(.

لّ   ابحملافظة عىل التومان القامئ بني اخلواص والعوام، اي بني نعم، انه ل ميكن العيش بسالم ووئام يف جممتع ا 

الاغنياء والفقراء، واساس هذا التومان هو رمحة اخلواص وشفقهتم عىل العوام، واطاعة العوام واارتاهمم 

 للخواص.

قد واحلسد فال ن، ان اللكمة الاوىل قد ساقت اخلواص اىل الظمل والفساد، ودفعت اللكمة الثانية العوام اىل احل

والرصاع. فُسلبت البرشية الرااة والامان لعصور خلت كام هو يف هذا العرص، حيث ظهرت حوادث اوراب 

 اجلسام ابلرصاع القامئ بني العاملني واحصاب رآ س املال كام ل خيف  عىل آ اد.

رم جعزت عن ان تصلح فاملدنية بلك مجعياهتا اخلريية ومؤسساهتا الاخالقية وبلك وسائل نظاهما وانضباطها الصا

 بني تينك الطبقتني من البرش كام جعزت عن ان تضمد جريح احلياة البرشية الاارَرين.

آ ما القرآ ن الكرمي فانه يقلع اللكمة الاوىل من اذورها، ويداوهيا بوجوب الزاكة. ويقلع اللكمة الثانية من اساسها 

 ويداوهيا حبرمة الراب.

 ابب العامل قائةل للراب: ادلخول ممنوع. وتأ مر البرشية: اوصدوا ابواب الراب نعم، ان ال ايت القرآ نية تقف عىل

 لتنسد اماممك ابواب احلروب. وحتّذر تالميذ القرآ ن املؤمنني من ادلخول فهيا.

 الاساس الثاين:

 ة البرش.ان املدنية احلارضة ل تقبل تعدد الزواات، وحتسب ذكل احلمك القرآ ين خمالفًا للحمكة ومنافيًا ملصلح

نعم، لو اكنت احلمكة من الزواج قارصة عىل قضاء الشهوة للزم ان يكون الامر معكوسًا، بيامنهو اثبت ح ى 
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 بشهادة مجيع احليواانت وبتصديق النبااتت املزتاواة:

ــي ان احلمكة من الزواج والااية منه امنا يه التاكثر واجناب النسل. آ ما الذلة احلاصةل من قـضاء الشــهوة فه

لهــية لــتأ دية تلــك  اجرة جزئية تنــحها الـرمحــة ال 
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 آ ن ميكن ل اليت املرآ ة ان شك فال وحقيقًة، حمكةً  النوع ولبقاء النسل واجناب للتاكثر الزواج دام مفا .املهمة

لّ  تدل  معرها من امخلسني يف اليأ س سن وتدخل الشهر اايم نصف الّ  خصبة تكون ول الس نة يف واادة مرة ا 

 املدنية تضطر ذلا .س نة مائة ابن وهو ح ى الاوقات اغلب يف الاخصاب عىل القدرة هل اذلي الرال تكفي ل

 .والفحش العهر اماكن فتح اىل

 الاساس الثالث:

ليت ا (22)النساء:ان املدنية اليت ل تتحامك اىل املنطق العقيل، تنتقد ال ية الكرمية  )لذَلَكِر مثُل حظ الانثيني( 

 تنح النساء الثلث من املرياث )اي نصف ما يأ خذه اذلكر(.

ومن البدهييي ان اغلب الاحاكم يف احلياة الاجامتعية امنا تسّن حسب الاكةرية من الناس، فاالبية النساء 

 جيدن اموااًا يعيلوهنن وحيموهنن، بيامن الكثري من الراال مضطرون اىل اعاةل موااهتم وحتّمل نفقاهتن.

ما اخذت الانىث الثلث من ابهيا )اي نصف ما اخذه الزوج من ابيه( فان موهجا سيسد ااجهتا. بيامن اذا فاذا 

اخذ الرال حظني من ابيه فانه سينفق قسطاً منه عىل موجته، وبذكل حتصل املساواة، ويكون الرال مساواًي 

ل خته. وهكذا تقتيض العداةل القرآ نية. 
2

 :الاساس الرابع* 

لكرمي مثلام مينع بشدة عبادة الاصنام مينع كذكل اختاذ الصور اليت يه شبهية بنوع من اختاذ الاصنام. ان القرآ ن ا

آ ما املدنية احلارضة فاهنا تعّد الصورمن مزاايها وفضائلها وحتاول ان تعارض القرآ ن. واحلال ان الصور اايً اكنت، 

ما ظمل متحجر، آ و رايء متجسد، آ و ه وى متجسم، حيث هتيج الاهواء وتدفع ظلية آ و غريها، فهيي: ا 

 الانسان اىل الظمل والرايء والهوى.

--- 
1
واان اقول »هذه فقرة من الالحئة املرفوعة اىل حممكة المتيزي، آ لقيت آ مام احملمكة، فاسكتهتا واصبحت ااش ية لهذا املقام:   

 حملمكة ومارة العدل املوقرة!

ق بعينه، وحيتمك اليه ثالث مائة ومخسون مليواًن من املسلمني يف لك ان ادانة من يفرّس اقدس دس تور الهيي وهو احل

عرص يف حياهتم الاجامتعية، خالل الف وثالث مائة ومخسني عامًا. هذا املفرس استند يف تفسريه اىل  ما اتفق عليه 

لف وثالث مائة وصّدق به ثالث مائة ومخسون الف مفرس، واقتدى ابلعقائد اليت دان هبا اادادان السابقون يف ا

دانة هذا املفرس قرار ظامل لبد ان ترفضه العداةل، ان اكنت هناك عداةل عىل واه الارض،  ومخسني س نة.. اقول: ان ا 
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 املؤلف. - ولبد ان ترّد ذكل احلمك الصادر حبقه وتنقضه  .
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 تكل هتان ولكيال كرامهتنو  حلرمهتن وصيانة هبن رمحةً  احلياء، حبجاب حيتجنب ان النساء يأ مر القرآ ن ان م

 ل وليك واملهانة، اذلل اقدام حتت والرمحة للحنان اللطيفة املصادر وتكل والرآ فة الشفقة معادن المثينة املعادن

 .لها قمية ل اتفهة ومتعة الرذيةل لهوسات آ ةل يكنّ 
1

 وبيوهتن اواكرهن من النساء اخرجت قد فاهنا املدنية آ ما

 بني املتبادل والاارتام ابحملبة تدوم امنا العائلية احلياة ان علامً  .جنوهنا جينَّ  ان يةابلبرش  وآ دت جحاهبن ومزقت

 ول العائلية؛ احلياة ويسمامن اجلاد والاارتام اخلالصة احملبة تكل يزيالن والتربج التكشف بيامن .والزواة الزوج

 :ابل يت هذا فهم وميكن وترّدهيا، الروح حنطاطا اىل ويؤدي لكيًا، وهيدهما الاخالق يفسد فانه ابلصور الولع س امي

كام ان النظر بدافع الهوى وبشهوة اىل جنامة امرآ ة حس ناء تنتظر الرمحة وترجوها هيدم الاخالق وحيطها، 

يزعزع  - ويه يف حمك جنارز مصارة لهن - كذكل النظر بشهوة اىل صور نساء ميتات آ و اىل صور نساء حيات

 ا، وهيدهما.مشاعر الانسان ويعبث هب

وهكذا مبثل هذه املسائل الاربع فان لك مسأ ةل من آ ل  املسائل القرآ نية تضمن سعادة البرش يف ادلنيا كام 

 حتقق سعادته الابدية يف الاخرة.

 فكََل  آ ن تقيس سارر املسائل عىل املسائل املذكورة.

ملتعلقة حبياة الانسان الاجامتعية، فيظهر وايضًا، فكام ان املدنية احلارضة خترس وتُالب امام دساتري القرآ ن ا

 ويه املدنية - اماء اجعام القرآ ن املعنوي، كذكل فان فلسفة اوراب وحمكة البرش - من ماوية احلقيقة - افالسها

عند املوامنة بيهنا وبني حمكة القرآ ن مبوامين اللكامت امخلس والعرشين السابقة، ظهرت عاجزة وحمكة القرآ ن  -

لتلمس جعز حمكة الفلسفة وافالسها واجعام  "  اللكمة الثانية عرشة والثالثة عرشة"  شئت فراجع معجزة، وان 

 حمكة القرآ ن وغناها.

وايضًا، فكام ان املدنية احلارضة غُلبت امام اجعام حمكة القرآ ن العلمي والعميل، كذكل آ داب املدنية وبالغهتا 

النس بة بيهنام اش به ما يكـون بــبــاكء يتمي فََقد آ بــَويه  باكًء ملــؤه فهيي مالوبة امام ال دب القرآ نـي وبالغتــه. و 

 احلزن الــقــاتـم واليأ س

--- 
ان اللمعة الرابعة والعرشين تثبت بقطعية اتمة: ان احلجاب امر فطري اداً للنساء  بيامن رفع احلجاب ينايف فطرهتن..ــ    1

 املؤلف.

#477 

 رصاخ نس بة آ و ..وال مل الشوق ملؤه غناءً  ال مد قصري فراق عىل حزين   عفيف عاشق انشاد اىل املرير،
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 وبلوغ والاموال الانفس من الاوايل بذل عىل حتّض  حامس ية قصائد اىل سافل، وضع يف يتخبط سكري

ما الاسلوب، تأ ثري حيث من والبالغة الادب :ل ن .النرص ما احلزن يوراثن ا   :قسامن نفسه واحلزن .الفرح وا 

ما ان ه حزن منبعث من فقد ال حبة، آ ي من عدم وجود ال حبة والاخالء، وهو حزن مظمل كئيب تورثه ا 

ما انه انَشء من فراق ال حبة، مبعىن ان ال حبة  املدنية امللوثة ابلضالةل واملشوبة ابلافةل واملعتقدة ابلطبيعة، وا 

زن هو اذلي يورثه القرآ ن الهادي موجودون، ولكن فراقهم يبعث عىل حزن يمن عن لوعة الاشتياق. فهذا احل

 املنري.

 آ ما الفرح والرسور فهو ايضًا قسامن:

 الاول: يدفع النفس اىل شهواهتا، هذا هو شأ ن آ داب املدنية من ادب مرسيح وسيامنيئ وروايئ.

آ ما الثاين: فهو فرح لطيف برئ نزيه، يكبح جامح النفس ويلجمها وحيث الروح والقلب والعقل والرس عىل 

عايل وعىل موطهنم الاصيل، عىل مقرمه الابدي، عىل احبهتم الاخرويني. وهذا الفرح هو اذلي مينحه القرآ ن امل

 املعجز البيان اذلي حيض البرش ويشّوقه للجنّة والسعادة الابدية وعىل رؤية جامل هللا تعاىل.

ظمي واحلقيقة الكربى اليت تفيدها ولقد تومه بعض قارصي الفهم وممن ليلكفون انفسهم دقة النظر: ان املعىن الع

ال ية الكرمية )قل لنئ اجمتعت الانس واجلن عىل آ ن يأ توا مبثل هذا القرآ ن ل يأ تون مبثهل ولو اكن بـعـضهم 

لبعـض ظهريًا( ظنوها صورة حماةل ومبالاة بالغية! ااَش ّلّل! بل اهنا بالغة يه عني احلقيقة، وصورة ممكنة 

 فأ اد وجوه تكل الصورة هو آ نه:وواقعة وليست حماةل قط. 

لو اجمتع امجل ما يقوهل الانس واجلن اذلي مل يرتحش من القرآ ن ول هو من متاعه، فال مياثل القرآ ن قط ولن 

 مياثهل. ذلا مل يظهر مثيهل.

والواه ال خر: ان املدنية وحمكة الفلسفة  وال داب الاجنبية اليت يه نتاجئ افاكر اجلن والانس وح ى 

 ني وحصيةل اعامهلم، يه يف دراكت العجز امام احاكم القرآ ن وحمكته وبالغته. كام قد بيّنا امثةل مهنا.الش ياط
#478 

 :الثالثة اجللوة

 خطابه لك طبقة من طبقات الناس

ان القرآ ن احلكمي خياطب لك طبقة من طبقات البرش يف لك عرص من العصور، وك نه متواه توهجاً خاصاً اىل 

ات. اذ ملا اكن القرآ ن يدعو مجيع بين آ دم بطوائفهم اكفة اىل الاميان اذلي هو امس  العلوم تكل الطبقة ابذل

وادقها، واىل معرفة هللا اليت يه اوسع العلوم وآ نورها، واىل الاحاكم الاسالمية اليت يه امه املعار  واكةرها 

من الناس، درسًا يوامئ فهم لك  مهنا. تنوعًا، مفن ال لزم اذًا ان يكون ادلرس اذلي يلقيه عىل تكل الطوائف 
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واحلال آ ن ادلرس وااد، وليس خمتلفًا، فالبد اذاً من وجود طبقات من الفهم يف ادلرس نفسه، فلك طائفة 

 حسب درااهتاــ تأ خذ حظها من ادلرس من مشهد من مشاهد القرآ ن. - من الناس

ا هنا فنكتفي ابلشارة اىل بضع اجزاء  مهنا، واىل حظ ولقد وافينا بأ مثةل كثرية لهذه احلقيقة، ميكن مراجعهتا، ام

 طبقة آ و طبقتني مهنا من الفهم حفسب.

 مفثاًل:

 قوهل تعاىل: )مل يدل ومل يودل_ ومل يكن هل كفوًا آ اد(

 فان حظ فهم طبقة العوام اليت تشلك الاكةرية املطلقة هو:

 " ان هللا مزّنه عن الوادل والودل وعن الزواة وال قران" 

 حظ طبقة اخرى متوسطة من الفهم هو:و 

ل ن نفي احملال ل فائدة منه يف  "  نفي الوهية عيىس عليه السالم واملالركة، ولك ما هو من شأ نه التودل" 

الظاهر؛ ذلا فالبد ان يكون املراد اذاً ما هو لمم احلمك كام هو مقرر يف البالغة. فاملراد من نفي الودل والوادلية 

 صائص اجلسامنية هو نفي الالوهية عن لك َمن هل ودل ووادل وكفو، وبيان عدم لياقهتم لاللوهية.الذلين هلام خ

 مفن هذا الرس تبني: آ ن سورة الاخالص ميكن آ ن تفيد لك انسان يف لك وقت.

 وحظ فهم طبقة اكةر تقدمًا هو:

ودل، وهو مقّدس عن لك رشيك ان هللا مزّنه عن لك رابطة تتعلق ابملوجودات تُشم مهنا راحئة التوليد والت

 ومعني وجمانس، وامنا عالقتــه ابملــوجــودات يه اخلــالقيـة.

#479 

 الكامل، تنايف رابطة لك عن مزّنه وهو .وابختياره الاملية ابرادته  " فيكون كن "  بأ مر املوجودات خيلق فهو

 .اختيار باري والصدور والاضطرار اكلجياب

 ه هو:وحظ فهم طبقة آ عىل من هذ

ان هللا اميل، ابدي، اول وآ خر، لنظري هل ول كفو، ولشبيه، ولمثيل ولمثال يف اية هجة اكنت، ل يف ذاته 

وليف صفاته ول يف افعاهل. وامنا هناك )املَثَل( )وهلل املثل الاعىل( اذلي يفيد التشبيه يف افعاهل وشؤونه 

 حفسب.

ظ اخملتلفة يف الادراك من امثال طبقة العارفني وطبقة فكل آ ن تقيس عىل هذه الطبقات احصاب احلظو 

 العاشقني وطبقة الصديقني وغريمه...
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 املثال الثاين:

 (46)الاحزاب:قوهل تعاىل )ما اكن محمد آ اب ااد  من راالمك( 

 حفظ فهم الطبقة الاوىل من هذه ال ية هو:

: اي بين، قد طلّق موجته العزيزة بعدما احّس  ومتبناه وخماطبه بـ   ان ميداً خادم الرسول صىل هللا عليه وسمل

صىل هللا عليه وسمل  بأ مر هللا تعاىل، فال ية )النامةل هبذه املناس بة( تقول:  انه ليس كفواً لها، فزتوهجا الرسول

بنه، فانه خياطبمك من حيث الرساةل، اذ هو ليس   صىل هللا عليه وسمل ان النيب  اذا خاطبمك خماطبة الاب ل 

 ل اد  منمك ابعتباره الشخيص ح ى ل تليق به موااته.ااًب 

 وحظ فهم الطبقة الثانية هو:

ان الامري العظمي ينظر اىل رعاايه نظر ال ب الرحمي، فان اكن سلطااًن رواانياً يف الظاهر والباطن فان رمحته 

وك هنم اولده  س تفوق رمحة الاب وشفقته اضعافًا مضاعفة، ح ى تنظر اليه افراد الرعية نظرمه لالب

ن النظرة اىل الاب ل ميكن ان تنقلب اىل النظر اىل الزوج والنظر اىل البنت ليتحول  احلقيقيون. وحيث ا 

ببنات املؤمنني   صىل هللا عليه وسمل بسهوةل اىل النظر اىل الزواة، فال يوافق يف فكر العامة تزوج الرسول

ينظر اليمك نظر الرمحة   صىل هللا عليه وسمل ائاًل: ان الرسولاستنادًا اىل هذا الرس. ذلا فالقرآ ن خياطهبم ق

لهية ويعاملمك معامةل الاب احلنون من حيث النبوة، ولكنه ليس اابً لمك من حيث  والشفقة من ماوية الرمحة ال 

 الشخصية الانسانية ح ى ل يالمئ تزواه من بناتمك وحيرم عليه.
#480 

 :هكذا ال ية يفهم الثالث القسم

عليمك   باي عليمك آ ّل ترتكبوا السيئات واذلنوب اعامتدًا عىل رآ فة الرسول الكرمي  صىل هللا عليه وسملين 

ن هناك الكثريين يعمتدون عىل ساداهتم ومرشدهيم فيتاكسلون عن العبادة والعمل، بل  وانتسابمك اليه. اذ ا 

 يقولون احيااًن:

ِّْت صالتُنا"   ض الش يعة(.)كام هو احلال دلى بع "  قد ُادي

 النكتة الرابعة:

 ان قسامً آ خر يفهم اشارة غيبية من ال ية ويه:

فال يدوم نسهل  - قبل ذكل - ل يبلاون مبلغ الراال، وامنا يتوفامه هللا   صىل هللا عليه وسمل ان آ بناء الرسول

لّ آ ن لفظ  نه س يدوم نسهل من النساء يشري اىل آ   "  راال"  من حيث كوهنم راالً حلمكة يراها س بحانه وتعاىل. ا 

 دون الراال.
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فلهّل امحلد واملنة فان النسل الطيب املبارك من فاطمة الزهراء )رىض هللا عهنا( اكحلسن واحلسني )ريض هللا 

عهنام( وهام البدران املنوران لسلسلتني نورانيتني، يدميان ذكل النسل املبارك )املادي واملعنوي( لشمس 

 النبوة.

 يه وعىل آ هل .اللّهم صّلِ عل 

 ."  تت الشعةل الاوىل بأ شعهتا الثالثة" 
#481 

 الثانية الشعةل

 هذه الشعةل لها ثالثة انوار

 النور الاول

ان القرآ ن الكرمي قد مجع السالسة الرائقة والسالمة الفائقة والتساند املتني والتناسب الرصني والتعاون القوي 

ال ايت ومقاصدها، بشهادة عمل البيان وعمل املعاين وشهادة الو  من  بني امجلل وهيئاهتا، والتجاوب الرفيع بني

امئة هذه العلوم اكلزخمرشي والساكيك وعبد القاهر اجلرااين، مع ان هناك ما يقارب تسعة اس باب هممة ختل 

بذكل التجاوب والتعاون والتساند والسالسة والسالمة، فمل تؤثر تكل الاس باب يف الافساد والاخالل بل 

لّ ما اجرته بشئ من حمكها يف اخراج رؤوسها من وراء س تار م ّدت وعّضدت سالس ته وسالمته وتسانده ا 

النظام والسالسة، وذكل لتدّل عىل معان اليةل من سالسة نظم القرآ ن، مبثل ما خترج الربامع بعض الربومات 

وتناس هبا وامنا ل عطاء مثرات  والندب يف اذع الشجرة املنسقة، فهذه الربومات ليست ل خالل تناسق الشجرة

 يمت هبا جامل الشجرة وكامل مينهتا.

ن ذكل القرآ ن املبني نزل يف ثالث وعرشين س نة جنامً جنامً ملواقع احلااات نزولً متفرقاً متقطعًا، مع آ نه يُظهر  اذ ا 

 من التالؤم الاكمل ك نه نزل دفعة واادة.

ين س نة لس باب نزول خمتلفة متباينة، مع آ نه يظهر من وايضًا ان ذكل القرآ ن املبني نزل يف ثالث وعرش 

 التساند التام ك نه نزل لسبب وااد.

وايضاً ان ذكل القرآ ن ااء جواابً ل س ئةل مكررة متفاوتة، مع انه يظهر من الامزتاج التام والاحتاد الاكمل ك نه 

 جواب عن سؤال وااد.

عددة متاايرة، مع آ نه يبني من الانتظام الاكمل ك نه بيان وآ يضًا ان ذكل القرآ ن ااء بيااًن ل حاكم حوادث مت

 حلادثة واادة.

لهية يف اساليب تناسب افهاَم خماطبني ل حيرصون، ومن  وايضاً ان ذكل القرآ ن نزل متضمناً لتزنلت الكمية ا 
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 االت من التلـقي متخــالــفة متــنوعة، مع آ نه يبني
#482 

 .السلسبيل اكملاء السالسة جتري ح ى وااد، والفهم واادة احلاةل ك ن يل،امجل  والامتثل اللطيفة السالسة من

وايضًا ان ذكل القرآ ن ااء ملكامً متوهجًا اىل اصنا  متعددة متباعدة من اخملاطبني، مع آ نه يظهر من سهوةل 

اده البيان وجزاةل النظام ووضوح الافهام ك ن اخملاطبني صنف وااد حبيث يظن لك صنف انه اخملاطب و 

 ابلصاةل.

وآ يضًا ان ذكل القرآ ن نزل هاداًي وموصاًل اىل غاايت ارشادية متدراة متفاوتة، مع انه يبني من الاس تقامة 

 الاكمةل واملوامنة ادلقيقة والانتظام امجليل ك ن املقصد وااد.

ّل اهنا اس تخدمت يف اظها ر اجعام بيان فهذه الاس باب مع اهنا اس باب للتشويش واختالل املعىن واملبىن ا 

 القرآ ن وسالس ته وتناس به.

نعم! من اكن ذا قلب  غري سقمي، وعقل مس تقمي، ووادان غري مريض، وذوق سلمي، يرى يف بيان القرآ ن 

سالسة مجيةل وتناسقاً لطيفاً ونامة ذليذة وفصااة فريدة. مفن اكنت هل عني سلمية يف بصريته، فال ريب آ نه يرى 

ئنات ظاهرًا وابطنًا بوضوح اتم ك هنا حصيفة واادة، يقلهّبا كيف يشاء، فيعّر  يف القرآ ن عينًا ترى لك الاك

 معانهيا عىل ما يشاء من اسلوب.

فلو اردان توضيح حقيقة هذا النور الاول بأ مثةل، لحتجنا اىل بضعة جمدلات. ذلا نكتفي ابليضااات اليت ختص 

 "  الرسائل العربية"  هذه احلقيقة يف لك من 
2
واللكامت امخلس والعرشين السابقة. بل  "  ارات الاجعاماش"  و

 القرآ ن الكرمي باكمهل مثال لهذه احلقيقة. ابيّنه لكه دفعة واادة.

--- 
1
 املرتمج. - ويه اثنتا عرشة رساةل مضن كتاب  " املثنوي العريب النوري " .  

#483 

 الثاين النور

يع للقرآ ن يف اخلالصات )الفذلاكت( والاسامء احلس ىن يبحث هذا النور عن مزية الاجعام يف الاسلوب البد

 اليت تنهتيي هبا ال ايت الكرمية:

 تنبيه

سرتد آ ايت كثرية يف هذا النور الثاين، ويه ليست خاصة به واده بل تكون امثةل ايضاً ملا ذكر من املسائل 

يد اين اراين مضطراً يف الوقت والاشعة. ولو اردان ان نويف هذه الامثةل حقها من الايضاح لطال بنا البحث، ب 

احلارض اىل الاختصار والاجامل، ذلا فقد آ رشان اشارة يف غاية الاختصار والاجامل اىل ال ايت اليت اوردانها 
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 مثاًل لبيان هذا الرس العظمي رس الاجعام مؤالني تفصيالهتا اىل وقت آ خر.

ما فالقرآ ن الكرمي يذكر يف اكةر الاحيان قسامً من اخلالصات وا لفذلاكت يف خاتة ال ايت. فتكل اخلالصات: ا 

اهنا تتضمن الاسامء احلس ىن آ و معناها، واما اهنا حتيل قضاايها ا ىل العقل وحتثه عىل التفكر والتدبر فهيا.. آ و 

 تتضمن قاعدة لكية من مقاصد القرآ ن فتؤيد هبا ال ية وتؤكدها.

لهية، ففي تكل الفذلاكت بعض اشارات من حمكة القرآ ن العالي ة، وبعض رشاشات من ماء احلياة للهداية ال 

جعام القرآ ن.  وبعض رشارات من بوراق ا 

فقط من تكل الاشارات الكثرية ادًا، كام نشري اىل مثال وااد فقط  "  عرش اشارات"  وحنن ال ن نذكر اجاملً 

 ة للك مثال.من كثري من امثلهتا، واىل معىن اجاميل حلقيقة واادة فقط من بني احلقائق الكثري 

هذا وان اكةر هذه الاشارات العرش جتمتع يف اكةر ال ايت معاً مكونة نقشاً اجعامايً حقيقيًا. وان اكةر ال ايت اليت 

نأ يت هبا مثالً يه امثةل ل كةر الاشارات. فنبني من لك آ ية اشارة واادة مشريين اشارة خفيفة اىل معاين تكل 

 سابقة.  "لكامت"  ال ايت اليت ذكرانها يف 
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 :الاوىل اجلزاةل مزية

يبسط افعال الصانع اجلليل ويفرش آ اثره آ مام النظر، م يس تخرج من تكل  - ببياانته املعجزة - ان القرآ ن الكرمي

لهية، آ و يثبت مقصدًا من مقاصد القرآ ن الاساس ية اكحلرش والتوحيد.  الافعال وال اثر، الاسامء ال 

 مفن امثةل املعىن الاول:

هل تعاىل )هو اذلي خلَق لمُك ما يف الارض مجيعاً م اس توى اىل السامء فسوهيّن س بَع مسوات  وهو بلك يشء قو

 (16)البقرة: علمي( 

 ومن امثةل املعىن الثاين:

ن يوم الفصل اكن  قوهل تعاىل) آ مل جنعل الارض همادًا_ واجلبال اواتدًا_ وخلقنامك اموااًا( اىل قوهل تعاىل )ا 

 النبأ ()ميقااًت( 

لهية العظمية اليت تدل بااايهتا ونظمها عىل عمل هللا وقدرته،يذكرها  ففي ال ية الاوىل: يعرض القرآ ن ال اثر ال 

 ."  العلمي"  مقّدمة لنتيجة هممة وقصد اليل م يس تخرج امس هللا 

و يوم الفصل، كام ُوحض ويف ال ية الثانية: يذكر افعال هللا الكربى وآ اثره العظم ، ويس تنتج مهنا احلرش اذلي ه

 يف النقطة الثالثة من الشعاع الاول من الشعةل الاوىل.

 النكتة البالغية الثانية:

386



لهية ويعرضها عىل انظار البرش م يلّفها ويطوهيا يف اخلالصة مضن  ان القرآ ن الكرمي ينرش منسواات الصنعة ال 

لهية، آ و حييلها اىل العقل.  ال سامء ال 

 مفن آ مثةل الاول:

)قل من يرمقمك من السامء والارض، آ ّمن ميكل السمَع والابصار، ومن خيرج احلي من امليت وخيرج امليت 

 (31، 32)يونس: من احلي، وَمن يّدبر ال مر فس يقولون هللا، فقل آ فال تتقون_ فذلمك هللا ربمك احلق( 

لرمقمك، فأ نزل من هناك املطر َمن اذلي هيأ  السامء والارض وجعلهام خمامن ومس تودعات  "  فيقول اوًل: 

 وخيرج من هنا احلبوب ؟ وَمن غرُي هللا يس تطيع ان
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 . " واده هل اذاً  وامحلد فالشكر حلمكه؟ مطيعني خامنني حمك يف العظميتني والارض السامء جيعل

آ ي مصنع آ و حمل  آ ّمن هو ماكل اسامعمك وابصارمك اليت يه امثن ما يف اعضارمك؟ من"  ويقول يف الفقرة الثانية: 

ابتعمتوها؟ فاذلي منحمك هذه احلواس اللطيفة من عني ومسع امنا هو ربمّك! وهو اذلي خلقمك ورابمك، ومنحها 

 ."  لمك،فالرب اذًا امنا هو واده املس تحق للعبادة ول يس تحقها غريه

الارض؟ مفن غري احلق س بحانه  آ ّمن حيىي مئات الال  من الطوائف امليتة كام حيىي"  ويقول يف الفقرة الثالثة: 

وخالُق الكون يقدر ان يفعل هذا ال مر؟ فال ريب انه هو اذلي يفعل وهو اذلي حيىي الارض امليتة. مفا دام 

 ."  هو احلق فلن تضيع عنده احلقوق، وسيبعثمك اىل حممكة كربى وس يحييمك كام حيىي الارض

ع ان يدبّر شؤون هذا الكون العظمي ويدير آ مره ادارًة منسقة َمن غري هللا يس تطي "  ويقول يف  الفقرة الرابعة: 

دارة قرص آ و مدينة؟ مفا دام ليس هناك غري هللا، فال نقص اذًا يف القدرة القادرة عىل ادارة  منظمة بسهوةل ا 

 ول اااة لها اىل رشيك ول اىل معني فهيي مطلقة ل حيدها - بلك آ جرامِه بيرس وسهوةل - هذا الكون العظمي

 ادود. وليدع َمن يدبّر امور الكون العظمي ادارة خملوقات صارية اىل غريه. فانمت اذاً مضطرون ل ن تقولوا: هللا.

 ". 

فرتى ان الفقرة الاوىل والرابعة تقول: هللا، وتقول الثانية: رب. وتقول الثالثة: احلق.  فافهم مدى الاجعام يف 

 موقع مجةل )فذلمك هللا ربمك احلق(.

يذكر القرآ ن عظمي ترصفات هللا س بحانه وعظمي منسوااته م يذكر اليد املدبرة لتكل ال اثر اجلليةل  وهكذا

واملنسواات العظمية: )فذلمك هللا ربمك احلق(، آ ي: آ نه يُري منبع تكل الترصفات العظمية ومصدرها بذكر 

لهية: هللا، الرب، احلق.  الاسامء ال 

 ومن امثةل الثاين:
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موات والارض واختال  الّيل والهنار والُفكل اليت جتري يف البحر مبا يَنفُع الناس وما انزل )ان يف خلق الس

هللا من السامء من ماء  فأ حيا به الارَض بعد موهتا وبثَّ فهيا من لك دابة وترصيف الرايح والسحاب املسخر 

 (204)البقرة: بني السامء والارض لايت لقوم يعقلون( 
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 كامل جتيل يُظهر اذلي الالوهية سلطنة جتيل من والارض السموات خلق يف ما ال ايت هذه يف القرآ ن يذكر

 وجتيل والهنار، الليل اختال  يف الربوبية جتيل ويذكر ..وادانيته عىل ويَشهد ربوبيته، وعظمة س بحانه قدرته

 عظمة وجتيل الاجامتعية، للحياة العظم  الوسائل من يه اليت البحر يف وجرايهنا السفينة بتسخري الرمحة

 مئات عىل تزيد اليت طوائفها مع واحياهئا امليتة الارض اىل السامء من احلياة عىل الباعث املاء انزال يف القدرة

 من حيد ل ما خلق يف والقدرة الرمحة جتيل يذكر كام ..والارائب للعجائب معرض صورة يف وجعلها ال ل ،

 كتلقيح اليةل بوظائف الرايح توظيف من واحلمكة الرمحة جتيل يذكر كام ..بس يط تراب من اخملتلفة احليواانت

 تسخري يف الربوبية جتيل يذكر كام ..وادارهتا بتحريكها ال حياء انفاس ترديد يف صاحلة وجعلها وتنفسها، النبااتت

 م للرااة ونيتفرق لالوامر منصاعون جنود ك هنا والارض السامء بني معلقة ويه وتفريقها ومجعها السحب

 .عظمي عرض يف الاوامر لتلقي جّيمعون

لهية يسوق العقل اىل اكتناه حقائقها تفصياًل فيقول: )لايت  لقوم  وهكذا بعد رسد منسواات الصنعة ال 

 يعقلون( آ خذًا بزمام العقل اىل التدبر موقظًا اايه اىل التفكر.

 مزيّة اجلزاةل الثالثة:

ل هللا س بحانه ابلتفصيل م بعد ذكل يوجزها وجيملها خبالصة، فهو بتفصيلها ان القرآ ن الكرمي قد يذكر افعا

 يورث القناعة والاطمئنان وابجيامها واجاملها يسهّل حفظها وتقييدها. مفثاًل:

ُّك ويعلّمك من تأ ويل الاااديث ويمُت نعمته عليك وعىل آ ل يعقوب كام اتها عىل آ بَويك من  )وكذكل جَيَتبيك رب

 (0)يوسف:مي واحسق ان ربك علمٌي حكمٌي(   قبُل ابراه

يشري هبذه ال ية اىل النعم اليت انعمها هللا عىل س يدان يوسف وعىل آ ابئه من قبل، فيقول: ان هللا تعاىل هو اذلي 

اصطفامك من بىن آ دم ملقام النبوة وجعل سلسةل مجيع الانبياء مرتبطة بسلسلتمك وسّودها عىل سارر سالسل 

لهية واحلمكة الرابنية، جفمع فيمك سلطنة ادلنيا  بين البرش، كام جعل ارستمك موضع تعلمي وهداية، تلّقن العلوم ال 

 الســـعــيــدة وســعادة ال خـــرة اخلــالـدة، وجعــكل ابلعلــم واحلــمكة عــزيــزًا ملرص
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 ابلعمل ممتامين واابءه هو جعهل قد هللا نا وكيف ويعّددها النعم تكل يذكر آ ن فبعد ..حكاميً  ومرشداً  عظاميً  ونبياً 

 العلمي "  امس بنور حتظون واابءك جيعكل ان وحمكته ربوبيته اقتضت آ ي (حكمي علمي ربك ان) :يقول واحلمكة،
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 . " احلكمي

 وهكذا آ مجل تكل النعم املفّصةل هبذه اخلالصة.

ىل قوهل تعاىل )وترمق من تشاء باري حساب( ومثاًل: قوهل تعاىل )قل اللّهم ماكل املكل تؤيت املكل من تشاء( ا
 (19)آ ل معران:

 تعرض هذه ال ية آ فعال هللا س بحانه يف ارجممتع الانساين وتفيد:

ان الترص  يف اكةر طبقات "  بأ ن العزة واذلةل والفقر والاىن مربوطة مبارشة مبشيئة هللا وارادته تعاىل. آ ي:

 ."  ه فال دخل للمصادفة قطالكةرة تشتتًا امنا هو مبشيئة هللا وتقدير 

فبعد ان اعطت ال ية هذا احلمك، تقول: ان اعظم شئ يف احلياة الانسانية هو رمقه، فتثبت ببضع مقدمات 

ن رمقمك منوط حبياة الارض، وحياة الارض  ذ ا  ان الرمق امنا يرسل مبارشة من خزينة الرماق احلقيقي؛ ا 

الشمس والقمر ويكور الليل والهنار. اذاً فان منح تفااة ل نسان منوطة ابلربيع، والربيع امنا هو بيد من يسخر 

 رمقًا حقيقيًا، امنا هو من فعل من ميل  الارض ابنواع المثرات، وهو الرماق احلقيقي.

 وبعد ذكل جيمل القرآ ن ويثبت تكل الافعال املفّصةل هبذه اخلالصة: )وترمق من تشاء باري حساب(.

 النكتة البالغية الرابعة:

لهية مرتبة برتتيب معني م يبني به ان يف اخمللوقات نظامًا ومزيااًن، يُراين مثرة  ان القرآ ن قد يذكر اخمللوقات ال 

لهية املتجلية فهيا،  اخمللوقات وك نه يضفي نوعاً من الشفافية والسطوع عىل اخمللوقات اليت تظهر مهنا الاسامء ال 

 سامء معانهيا، آ و اهنا مثرات وهذه الاسامء نواها آ و لباهبا.فك ن تكل اخمللوقات املذكورة آ لفاظ، وهذه الا

مفثاًل: )ولقد خلقنا الانسان من سالةل  من طني _ م جعلناهُ نطفًة يف قرار  مكني_ م خلقنا النطفَة عَلَقًة خفلقنا 

 العلقة ُمـضاًة خفلقنا الـُمـضاة عظاماً 
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 خلق القرآ ن يذكر (14ـ12:املؤمنون) (اخلالقني احسن هللا فتبارك آ خر خلقاً  انشأ انهُ  م محلاً  العظام فكسوان

 احسنُ  هللا فتبارك) اكملرآ ة يبنّي  مرتباً  ذكراً  املومونة املنتظمة البديعة الاريبة العجيبة واطواره الانسان

 كتّاب احـد اجميهئ قبل قـالـها حـتـ  بل  ال يـة، هـذه بنفسه ويـويح نفسه يبـني طـور لك ك ن ح ى ،(اخلالقني

 نظام كامل آ ن واحلال ايضًا؟ ايلّ  آ آ ويح :يقول آ ن اىل الظن به فذهب ال ية، هـذه يـكـتب اكن حيامن الويح

 .اللكمة هذه جمئ قبل نفسه يظهر التام وانسجامه الرائقة وشفافيته ال ول الالكم

 وكذا قوهل تعاىل:

 اس توى عىل العرش يُايش الّيل الهنار يطلبه حثيثًا )ان ربمك هللا اذلي خلق السموات والارض يف س تة اايم  م
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 (24)الاعرا : والشمس والقمر والنجوم مسّخرات  بأ مره آ ل هل اخللُق والامُر تبارك هللا رُب العاملني( 

لهية وسلطنة الربوبية بواه يدّل عىل قدير ذي االل اس توى عىل  يبني القرآ ن يف هذه ال ية عظمة القدرة ال 

ه ويسّطر آ ايت ربوبيته عىل حصائف الكون وحيّول الليل والهنار ك هنام رشيطان يعقب اادهام عرش ربوبيت

الاخر. والشمس والقمر والنجوم مهتيئة لتلقي الاوامر كجنود مطيعني. ذلا فلك روح ما ان تسمع هذه ال ية 

لّ وتقول: تبارك هللا رب العاملني.. ابرك هللا.. ماشاء هللا. آ ي آ ن مجةل )ت  بارك هللا رب العاملني(  جتري جمرى ا 

 اخلالصة ملا س بق من امجلل ويه حبمك نواهتا ومثرهتا وماء حياهتا.

 مزية اجلزاةل اخلامسة:

ان القرآ ن قد يذكر اجلزئيات املادية املعّرضة للتاري واليت تكون مناط خمتلف الكيفيات والاحوال، م ل ال 

مِ  لهية اليت يه نورانية ولكية واثبتة. آ و يأ يت خبالصة تسوق حتويلها اىل حقائق اثبتة يقيدها وجُيْ لها ابلسامء ال 

 العقل اىل التفكر والاعتبار.

 ومن امثةل املعىن الاول:

 )وعمّل ادَم الاسامَء لكّها م عرضهم عىل املالركِة فقال آ نبئوين ابسامء
#489 

ْبَحانَكَ  قالوا _صادقني كنمت ا ن هؤلء َّْمَتنا ما لّ اِ  لَنَا ِعملَْ  لَ  س ُ َّكَ  عَل  (31 - 31:البقرة) (الَْحكمي الَْعلميُ  َانَْت  ِان

ومن بعد  "  هذه ال ية تذكر اولً اادثة جزئية يه: ان سبب تفضيل آ دم يف اخلالفة عىل املالركة هو " العمل

ني احلادثتني بذكر ذكل تذكر اادثة مالوبية املالركة امام س يدان آ دم يف قضية العمل، م تعقب ذكل ابجامل هات

امسني لكيني من الاسامء احلس ىن انت العلمي احلكمي مبعىن ان املالركة يقولون: انت العلمي ايرب فعلّمَت آ دم 

 فالبنا وانت احلكمي فمتنحنا لك ما هو مالمئ ل س تعدادان، وتفّضهل علينا ابس تعداداته.

 ومن امثةل املعىن الثاين:

ّن لمك يف ال نعام لعربةً نس  قيمُك مما يف بطونه من بني فرث  ودم  لََبنًا خالصاً سائااً للشاربني_ ومن مثرات النخيل )وا 

ُّك اىل النحل ان اختذي  والاعناب تتخذون منه َسكَراً ورمقاً حس ناً ان يف ذكل  لية لقوم  يعقلون_ واوىح رب

ُبَل ربِّك ُذلاُلً خيرج من بطوهنا  من اجلبال بيواتً ومن الشجر ومما يَعرُشون_ م لكي من لك المثرات فاسليك س ُ

 (06ــ00)النحل:رشاب خمتلٌف الوانُه فيه شفاٌء للناس ان يف ذكل لية لقوم  يتفكرون( 

تعرض هذه ال ايت الكرمية ان هللا تعاىل جعل الشاة، واملعزى، والبقر، والابل وامثالها من اخمللوقات ينابيع 

بحانه العنب والمتر وآ مثاهلام آ طباقاً من النعمة وجفاانً لطيفة ذليذة.. خالصة مكية ذليذة تدفق احلليب، وجعل س  

العسل اذلي فيه شفاء للناس اىل اانب ذلته  - اليت يه معجزة من معجزات القدرة - كام جعل من امثال النحل
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ـ )ان يف ذ كل ليًة لقوم واالوته.. ويف خاتة املطا  حتث ال ايت عىل التفكر والاعتبار وقياس غريها علهيا بـ

 يتفكرون(.

 النكتة البالغية السادسة:

ان القرآ ن الكرمي قد يَنرش احاكم الربوبية عىل الكةرة الواسعة املنترشة م يضع علهيا مظاهر الوادة وجيمعها يف 

نقطة تواّدها كجهة وادة بيهنا، آ و ميكهّنا يف قاعدة لكية. مفثاًل: قوهل تعاىل )وسع كرس يه السموات والارض 

 (122)البقرة: ول يؤده حفظهام وهو العيل العظمي( 
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 وبعد .وتثبهتا خمتلفة، اشاكل يف التوحيد من طبقات عرش تثل مجل بعرش تأ يت (الكريس آ يةُ  آ ي) ال ية فهذه

لّ  عنده يشفع اذلي ذا َمن) بـ اللّـه غيـر ومداخـةل الـشـرك عـرق صـارمة بقوة لكياً  قطعاً  تقطع ذكل ذنه ا   .(اب 

لهية يه يف ادلراة العظم  واملقام  فهذه ال ية ل هنا قد جتىّل فهيا الامس الاعظم فان معانهيا من حيث احلقائق ال 

الامس ، اذ تبني ترصفات الربوبية يف ادلراة العظم ، وبعد ذكر تدبري الالوهية املّواه للسموات والارض 

الشامةل املطلقة بلك معانهيا م تلخص منابع تكل التجليات اكفة توهجاً يف اعىل مقام واعظم دراة تذكر احلفيظية 

، وهجة وادة بقوهل تعاىل: )وهو العيل العظمي(.  العظم  يف رابطة وادة احتاد 

 ومثاًل:

)هللا اذلي خلق السموات والارض وانزل من السامء ماًء فأ خرج به من المثرات رمقًا لمك وخّسر لمك الُفكل 

ر لمك ال هنار_ وخّسر لمك الشمس والقمر دائبني وخّسر لمك الّيل والهنار_ وآ اتمك من لتجري يف البحر بأ مره وخسّ 

 (34ـ31)ابراهمي:لك ما سأ لمتوه وان تعّدوا نعمة هللا ل حتصوها( 

تبني هذه ال ايت: كيف آ ن هللا تعاىل قد خلق هذا الكون لالنسان يف حمك قرص، وارسل ماء احلياة من السامء 

عل السامء والارض مسخرتني ك هنام خادمان عامالن عىل ايصال الرمق اىل الناس اكفة، كام اىل الارض، جف

خسر هل السفينة لمينح الفرصة للك آ اد، ليس تفيد من مثار الارض اكفة، ليضمن هل العيش فيتبادل الافراد فامي 

حبيث تكون الرحي اكلسوط  بيهنم مثار سعهيم واعامهلم. آ ي جعل للك من البحر والشجر والرحي آ وضاعاً خاصة

والسفينة اكلفرس والبحر اكلصحراء الواسعة حتهتا. كام انه س بحانه جعل الانسان يرتبط مع لك ما يف احناء 

املعمورة ابلسفينة وبوسائط نقل فطرية يف الاهنار والروافد وسرّي هل الشمس والقمر وجعلهام مالاني مأ مورين 

لهية. كام خسر الليل والهنار ل دارة دولب الاكئنات الكبري واحض ار الفصول اخملتلفة واعداد ما فهيا من نعم ا 

 ااعاًل الليل لباسًا وغطاًء ليخدل الانسان اىل الرااة والهنار معاشًا ليتجر فيه.

لهية تأ يت ال ية خبالصة )وآ اتمك من لك ما سأ لمتوه وان تعدوا نعمة هللا ل حتصوها( لبيان  وبعد تعداد هذه النعم ال 

 مدى سعة داررة انعام هللا تعاىل عىل الانسان
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 هللا منحه قد اس تعداده وبلسان الفطرية حباجته الانسان سأ هل ما لك ان :آ ي النعم ابنواع مملوءة اهنا وكيف

 .ابلتعداد تنقيض ول تنفد ول احلرص يف تدخل ل النعم فتكل .اايه تعاىل

وائد نعمه العظمية واكنت الشمس والقمر والليل والهنار بعضاً من نعم، ان اكنت السموات والارض مائدة من م

 تكل النعم اليت احتوهتا تكل املائدة، فال شك آ ن النعم املتوهجة اىل الانسان ل تعد ولحتىص.

 رس البالغة السابعة:

د. ولُيعمَل ان قد تبني ال ية غاايت املَسبَّب ومثراته لتعزل السبب الظاهري وتسلب منه قدرة اخللق والاجيا

السبب ما هو الّ س تار ظاهري؛ ذكل ل ن ارادة الااايت احلكمية والمثرات اجلليةل يلزم ان يكون من شأ ن من 

هو علمي مطلق العمل وحكمي مطلق احلمكة، بيامن سبهبا اامٌد من غري شعور. فال ية تفيد بذكر المثرات والااايت: 

ن بدْت يف الظاهر والوجود  لّ ان بيهنام يف احلقيقة وواقع ال مر بوانً شاسعًا ان الاس باب وا  متصةل مع املسببَّات ا 

 ادًا.

نعم! ان املسافة بني السبب واجياد املسبَّب مسافة شاسعة حبيث ل طاقة ل عظم الاس باب ان تنال اجياد آ دىن 

لهية اكلنجوم الساطعة. مفطالع تكل الاسامء  مسبَّب، ففي هذا البعد بني السبب واملسبَّب ترشق الاسامء ال 

يه يف تكل املسافة املعنوية، اذ كام يُشاهد اتصال آ ذايل السامء ابجلبال احمليطة ابلفق وتبدو مقرونة هبا، بيامن 

هناك مسافة عظمية ادًا بني داررة الافق والسامء، كذكل فان ما بني الاس باب واملسببات مسافة معنوية 

 ميان ونور القرآ ن. مفثاًل:عظمية ادًا ل تُرى اّل مبنظار الا

)فلينظر الانساُن اىل طعامِه_ آ اّن َصببنا املاء صّبًا_ م شققنا الارض شقًّا_ فانبتنا فهيا حبًّا_ وعنباً وقـضبًا_ 

 (31 - 14)عبس:وميتواًن وخناًل_ وادائَق غُلبًا_ وفاكهة وآ اّبً_ متاعًا لمك ول نعاممك(. 

لهية ذكرًا مرتبًا حكاميً تربط الاس باب ابملسببات، م يف خاتة هذه ال ايت الكرمية تذكر معجزات ال قدرة ال 

املطا  تبنّي الااية بلفظ )متاعًا لمك ول نعاممك(  فتثبت يف تكل الااية آ ن مترصفًا مس ترتًا وراء مجيع تكل 

 الاس باب
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لّ  يه ما الاس باب تكل آ ن وتؤكد .ويراعهيا الااايت تكل يرى املتسلسةل واملسببات  .دونه جحاب ا 

 نعم ان عبارة )متاعًا لمك ول نعاممك(  تسلب مجيع الاس باب من القدرة عىل الاجياد واخللق. اذ تقول معىًن:

ان املاء اذلي يزنل من السامء لهتيئة الارماق لمك ول نعاممك ل يزنل بنفسه، ل نه ليس هل قابلية الرمحة واحلنان 

رساًل.عليمك وعىل انعاممك يك يرآ   حبالمك  ؛ فاذًا يُرسل ا 

وان الرتاب اذلي لشُعور هل، ل نه بعيد لك البعد من آ ن يرآ   حبالمك فهييئ لمك الرمق، فال ينشق اذاً بنفسه، 
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 بل هناك َمن يشقّه ويفتح ابوابه، ويناولمك النَِعم منه.

لّ  وكذا الاجشار والنبااتت، فهيي بعيدة لك البعد عن هتيئة المثرات واحلبوب رآ فة بمك وتفكراً برمقمك، مفا يه ا 

 حباٌل ورشائط ممتدة من وراء س تار الايب ميدها حكمي رحمي علّق تكل النعم هبا وارسلها اىل ذوي احلياة.

 وهكذا مفن هذه البياانت تظهر مطالع اسامء حس ىن كثرية اكلرحمي والرماق واملنعم والكرمي.

 ومثاًل:

بينه م جيعهل راكماً فرتى الوْدَق خيرج من خالهل ويزُّنل من السامء من جبال   )آ مل تَر آ ن هللا يُزىج حساابً م يؤلّف

فهيا من بََرد فيصيب به من يشاء ويرصفه عن من يشاء ياكد س نا برقه يذهب ابلبصار_ يقلُب هللا الّيل 

ىل بطنه ومهنم من مييش والهنار ان يف ذكل لعربةً لويل الابصار_ وهللا خلَق لكَّ دابة من ماء  مفهنم َمن مييش ع

 (42ــ 43)النور:عىل رالني ومهنم َمن مييش عىل آ ربع خيلق هللا ما يشاء ان هللا عىل لك يشء قدير(.

فهذه ال ية الكرمية حيامن تبني الترصفات العجيبة يف انزال املطر وتشلك السحاب اليت تثل س تار خزينة الرمحة 

لهية وامه معجزة من معجزات الربوبية،  - تبيهنا ك ن اجزاء السحاب اكنت منترشة وخمتفية يف جو الســــامء ال 

 فــتــجـتـمع بـــأ مــر هللا وتـتأ لف تكل الاجـــزاء الصايــرة مشلكة السحاب - اكجلـنــود املنـتـشـريـن لـلراحــة
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 القطع تكل من اكفة، ةاحليا ذوي اىل احلياة عىل الباعث املاء فريسل عسكري، بوق بصوت اجلنود جتمتع كام

د الثلج بياض يف ويه .صورهتا وعىل القيامة يف الس يارة اجلبال جسامة يف يه اليت السحاب من  ويف والرَبَ

 ميكن ول ارساًل، املطر ترسل آ ي احلااة، حسب يأ يت ل نه وقصداً  ارادة الارسال ذكل يف فيُشاهد ..رطوبهتا

 شئ ل حصواً  براقاً  اجلو نرى اذلي الوقت يف بنفسها جبال وك هنا السحاب من الضخمة الاجزاء تكل جتمتع ان

 .حباهلم ويعمل احلياة ذوي يعر  َمن يرسلها بل يعكّره،

ففي هذه املسافة املعنوية تظهر مطالع الاسامء احلس ىن اكلقدير والعلمي واملترص  واملدبّر واملريب واملايث 

 واحمليي.

 مزية اجلزاةل الثامنة:

لكرمي قد يذكر من افعال هللا ادلنيوية العجيبة والبديعة يك يعّد الاذهان للتصديق وحيرض القلوب ان القرآ ن ا

لهية العجيبة اليت س تحدث يف املس تقبل وال خرة  لالميان ابفعاهل املعجزة يف ال خرة. آ و آ نه يصّور الافعال ال 

 ثاًل:بشلك جيعلنا نقنع ونطمنئ اليه مبا نشاهده من نظاررها العديدة. مف 

)آ َو مل يََر الانساُن آ اّن َخلقناه ِمن نطفة  فاذا هو خصمٌي مبنٌي..(  اىل آ خر سورة )يس(.. هنا يف قضية احلرش، 

 يثبت القرآ ن الكرمي ويسوق الرباهني علهيا، بس بع آ و مثاين صور خمتلفة متنوعة.
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تمك من النطفة اىل العلقة ومن العلقة اىل انه يقّدم النشأ ة الاوىل اوًل، ويعرضها لالنظار قائاًل: انمك ترون نشأ  

املضاة ومن املضاة اىل خلق الانسان، فكيف تنكرون اذن النشأ ة الاخرى اليت يه مثل هذا بل آ هون منه؟ 

ـ )اذلي جعل لمك من الشَجر ال خرض انرًا( اىل تكل ال لء وذكل الاحسان والانعام اذلي انعمه احلق  م يشري ب

فاذلي ينعم عليمك مثل هذه النعم، لن يرتكمك سدًى ول عبثًا، لتدخلوا القرب وتناموا دون س بحانه عىل الانسان، 

قيام. م انه يقول رمزًا:  انمك ترون احياء واخرضار الاجشار امليتة، فكيف تستبعدون اكتساب العظام الشبهية 

حياء الانسان ابحلطب للحياة ول تقيسون علهيا؟ م هل ميكن ان يعجز َمن خلق الساموات والا رض عن ا 

 واماتـتــه وهو ثــمــرة الســـموات وال رض؟ وهل ميــكن من يــديــر آ مر
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 جعنت اليت  " اخللقة جشرة " للعبث يرُتك آ ن تظنون فهل !لل خرين؟ ويرتكها مثرهتا هيمل ان ويرعاها الشجرة

 السموات مقاليد بيده َمن احلرش يف س يحييمك اذلي فان وهكذا ونتيجهتا؟ مثرهتا وهيمل ابحلمكة، اجزاهئا مجيع

 ..اكمالً  تسخرياً   " فيكون كن " بأ مر فيسخرمه ل مره املطيعني اجلنود خضوع الاكئنات هل وختضع والارض،

 اكجياد قدرته عىل سهل احليـواانت مجيع واجياد واحـدة، مهـرة كخلق وهـيّـن يسيـر الربيع خلق عنده وَمن

 ؟(العظام حييي من) :القدرة هذه صاحب للتعجزي يُسأ ل نول فال .واادة ذاببة

م انه بعبارة )فس بحان اذلي بيده ملكوُت لك يشء ( يبني انه س بحانه بيده مقاليد لك شئ، وعنده مفاتيح 

لك شئ، يقلب الليل والهنار، والش تاء والصيف بلك سهوةل ويرس ك هنا صفحات كتاب، وادلنيا وال خرة هام 

الق هذا ويفتح ذاك. مفا دام ال مر هكذا فان نتيجة مجيع ادللئل يه: )واليه تُرجعون(  آ ي انه عنده مكزنلني ي

 حيييمك من القرب، ويسوقمك اىل احلرش، ويويف حسابمك عند ديوانه املقدس.

وهكذا ترى ان هذه ال ايت قد هيأ ت الاذهان، واحرضت القلوب لقبول قضية احلرش، مبا آ ظهرت من 

 ل يف ادلنيا.نظاررها ابفعا

هذا وقد يذكر القرآ ن ايضاً افعالً اخروية بشلك حيسس ويشري اىل نظاررها ادلنيوية،لمينع الاناكر والاستبعاد. 

 مفثاًل:

رْت _ واذا النجوُم انكَدرْت _ واذا اجلباُل ُسريْت_ واذا العشاُر  بسم هللا الرمحن الرحمي_ )اذا الشمُس ُكِوّ

ئلْت_ عطلْت_ واذا الوحوُش ُحـرِش  _ واذا املوؤدة س ُ ُْ ْت_ واذا البحار ُجُسّرْت_ واذا النفوُس ُمّوجْت

بأ ّي ذنب   قُتلَْت_ واذا الُصُحُف نرُشت_ واذا السامء ُكشطْت_ واذا اجلحمُي ُسّعرْت_ واذا اجلنُة املفْت_ 

 علمْت نفٌس ما احــرضْت...( اىل آ خر السورة.

طرْت_ واذا الكواكُب انتةرْت_ واذا البحار فُجرْت_ واذا القبوُر بسم هللا الرمحن الرحمي_ )اذا السامُء انف

 بُعةرْت_ علمْت نفٌس ما قّدمْت واّخرت...( اىل آ خر السورة.
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 بسم هللا الرمحن الرحمي_ )اذا السامُء انشّقْت_ واذنْت لرهّبا وُحـّقْت 
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 .السورة آ خر اىل (...قّْت وُحـ لرهّبا واذنْت  _وختلّْت  فهيا ما والقْت  _ُمّدت الارُض  واذا _

فرتى ان هذه السَور تذكر الانقالابت العظمية والترصفات الرابنية الهائةل ابسلوب جيعل القلب آ سري دهشة 

لّ ويقبلها بلك   هائةل يضيق العقل دوهنا ويبق  يف ارية. ولكن الانسان ما آ ن يرى نظاررها يف اخلريف والربيع ا 

 لسور الثالث هذه يطول، ذلا س نأ خذ لكمة واادة منوذاًا، مفثاًل:سهوةل ويرس. وملا اكن تفسري ا

. وحيث "  س تنرش يف احلرش مجيع اعامل الفرد مكتوبة عىل حصيفة"  )واذا الصحف نرشت(  تفيد هذه ال ية: 

ّل آ ن السورة كام تشري اىل احلرش الربيعي وك ام ان ان هذه املسأ ةل جعيبة بذاهتا فال يرى العقل الهيا سبياًل، ا 

للنقاط الاخرى نظاررها وآ مثلهتا كذكل نظري نرش الصحف ومثالها واحض ايل فللك مثر وللك عشب وللك 

لهية احلس ىن،  جشر، آ عامل وهل آ فعال، وهل وظائف. وهل عبودية وتسبيحات ابلشلك اذلي تظهر به الاسامء ال 

س تظهر مجيعها يف ربيع آ خر وماكن آ خر. آ ي جفميع هذه الاعامل مندراة مع اترخي حياته يف بذوره ونواه لكها. و 

انه كام يذكر بفصااة ابلاة آ عامل آ هماته وآ صوهل ابلصورة والشلك الظاهر، فانه ينرش كذكل حصائف آ عامهل بنرش 

 الاغصان وتفتح الاوراق والامثار.

ن اذلي يفعل هذا آ مام آ عيننا بلك حمكة وحفظ وتدبري وتربية ولطف هو اذلي يقول )واذ ا الصحف نعم ا 

 نرشت(.

وهكذا قس النقاط الاخرى عىل هذا املنوال. وان اكنت دليك قوة اس تنباط فاس تنبط. ولال مساعدتك 

اذلي يرد يف هذا الالكم هو مبعىن: لُّفت  "  كّورت"  ومعاونتك س نذكر )اذا الشمس كّورت(  ايضًا. فان لفظ 

 يهل يف ادلنيا:ومجعت، فهو مثال رائع ساطع فوق آ نه يومئ اىل نظريه ومث 

اول: ان هللا س بحانه وتعاىل قد رفع س تارر العدم والثري والسامء، عن جوهرة الشمس اليت تضئ ادلنيا 

اكملصباح، فأ خرهجا من خزينة رمحته واظهرها اىل ادلنيا. وس يلّف تكل اجلوهرة بأ غلفهتا عندما تنهتيي هذه ادلنيا 

 وتنسد آ بواهبا.

ورة بنرش غاللت الضوء يف الاحسار ولفّها يف الامايس وهكذا يتناوب الليل اثنيًا: ان الشمس موظفة ومأ م

 والهنار هامة الارض، ويه جتمع متاعها مقلةل من
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نقاابً لخذها وعطاهئا ذكل، آ ي كام ان هذه املوظفة جتمع متاعها وتطوي  - اىل اد  ما - القمر يكون آ و تعاملها،

د من آ ن يأ يت يوم تعف  من هماهما، وتفصل من وظيفهتا، ح ى ان مل يكن هناك دفاتر اعاملها هبذه الاس باب فالب

سبب لالعفاء والعزل. ولعّل توسع ما يشاهده الفلكيون عىل وهجها من البقعتني الصاريتني ال ن اللتني تتوسعان 
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رآ س الارض ابذن  وبأ مر رابين ما لفّته ونرشته عىل - هبذا التوسع - وتتضخامن رويداً رويدًا. تسرتجع الشمس

لهيي من الضوء، فتلف به نفسها. فيقول رّب العزة: اىل هنا انهتت هممتك مع الارض، فهّيا اىل هجمن لتحريق  ا 

ايها ابخليانة وعدم الوفاء. هبذا تقرآ  الشمُس ال مر  اذلين عبدوك وآ هانوا موظفة مسخرة مثكل وحقروها مهتمني ا 

 املبقع.الرابين )اذا الشمُس كّورت(  عىل وهجها 

u:نكتة البالغة التاسعة 

ان القرآ ن الكرمي قد يذكر بعضًا من املقاصد اجلزئية،م ل ال آ ن حيّول تكل اجلزئيات اىل قاعدة لكية وجييَل 

 الاذهان فهيا يثبّت ذكل املقصد اجلزيئ ويقرره ويؤكده ابلسامء احلس ىن اليت يه قاعدة لكية.

 مفثاًل:

)ارجمادةل: دكل يف موهجا وتش تيك اىل هللا وهللا يسمُع حتاوركام ان هللا مسيٌع بصري( )قد مسَع هللا قوَل اليت جُتا

2) 

نه ليسمع ابمسه  اادثة جزئية، اادثة  "  احلق"  يقول القرآ ن: ان هللا مسيع مطلق السمع يسمع لك شئ، ح ى ا 

لهية ويه اليت تث - ملرآ ة  ل اعظم كزن حلقيقة الرآ فة واحلناناملرآ ة اليت حظيت بأ لطف جتل  من جتليات الرمحة ال 

هذه ادلعوى املقدمة من امرآ ة ويه حمقة يف دعواها عىل موهجا وشكواها اىل هللا منه يسمعها ابهامتم ابلغ ك ي  -

 ."  احلق"  وينظر الهيا بلك اد ويراها ابمس  "  الرحمي"  آ مرعظمي ابمس 

ذلي يسمع ادىن اادثة من اخمللوقات ويراها، يلزم ان فل ال جعل هذا املقصد اجلزيئ لكيًا تفيد ال ية بأ ن ا

يكون ذكل اذلي يسمع لك شئ ويراه، وهو املزّنه عن املمكنات. واذلي يكون راًب للكون لبد آ ن يرى ما يف 

الكون امجع من مظامل ويسمع شكوى املظلومني، فاذلي ل يرى مصارهبم ول يسمع اس تاااثهتم لميكن ان يكون 

 راًب هلم.
#497 

 .لكياً  آ مراً  اجلزيئ املقصد جعلت كام .عظميتني حقيقتني تبني  (بصري مسيع هللا ان) مجةل فان ذلا

 ومثل اثن:

)س بحاَن اذلي ارسى بعبدِه لياًل من املسجِد احلرام اىل املسجد الاقصا اذلي ابركنا حوهل لرُنيُه من آ ايتنا انه 

 (2)الارساء:هو السميُع البصري(. 

صىل هللا  رمي خيمت هذه ال ية بـ )انه هو السميع البصري( وذكل بعد ذكره ا رساء الرسول احلبيبان القرآ ن الك

ليه سورة  - آ ي من املسجد احلرام اىل املسجد الاقىص - من مبدآ  املعراج   عليه وسمل ومنهتاه اذلي تشري ا 

 النجم.
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نّه"  فالضمري يف  ما آ ن يرجع اىل هللا تعاىل، آ و اىل الرسول "  ا  صىل هللا عليه وسمل  فاذا اكن راجعًا  الكرمي ا 

، فان قوانني البالغة ومناس بة س ياق الالكم تفيدان: آ ّن هذه الس يااة  صىل هللا عليه وسمل اىل الرسول

اجلزئية، فهيا من السري العمويم والعروج اللكي ما قد مَسِع  وشاَهَد لكَّ ما لىق برََصه ومسَعه من ال ايت الرابنية، 

لهية احلس ىن البالاة اىل سدرة املنهتي ، ح ى اكن وبدا لهية اثناء ارتقائه يف املراتب اللكية لالسامء ال  ئع الصنعة ال 

قاب قوسني آ و آ دىن. مما يدل عىل آ ن هذه الس يااة اجلزئية يه يف ُحمك مفتاح  لس يااة  لكية  اامعة لعجائب 

لهية.  الصنعة ال 
2

 

 س بحانه وتعاىل، فاملعىن يكون عندئذ  هكذا:واذا اكن الضمري راجعًا اىل هللا 

نه س بحانه وتعاىل دعا عبَده اىل حضوره واملثول بني يديه لينيط به هممًة ويلكّفه بوظيفة؛ فارسى به من  ا 

املسجد احلرام اىل املسجد ال قىص اذلي هو مجمع الانبياء. وبعد اجراء اللقاء معهم واظهاره بأ نه الوارث املطلق 

ه يف جوةل  مضن ُملكه وس يااة  مضن ملكوته، ح ى آ بلاه سدرة املنهتي  فاكن ل صول آ داين  مجيع ال نبياء، َسريَّ

 قاب قوسني آ و آ دىن.

ن اكنت معرااًا جزئيًا وآ ن اذلي ُعرج به  وهكذا فان تكل الس يااة آ و السري، وا 

--- 
ا عىل تقدير كون الضمري للنيب صىل اّلّل ( ما يأ يت:  " وام24/ص22ااء يف تفسري روح املعاين للعالمة ال لويس )ج   1

عليه وسمل، كام نقهل ابو البقاء عن بعضهم وقال: آ ي السميع لالكمنا البصري ذلاتنا، وقال اجلليب: انه ل يبعد، واملعىن عليه: 

ي ينظر بنظر ان عبدي اذلي رشفته هبذا الترشيف هو املس تأ هل هل فانه السميع ل وامري ونوايه، العامل هبام، البصري اذل

العربة يف خملوقايت فيعترب، آ و البصري ابل ايت اليت آ ريناه اايها " . وانظر ايضًا تفسري اسامعيل القنوي عىل البيضاوي 

 .ــ املرتمج.4/114ج

#498 

لّ  عبٌد،  من ويبدل الاكئنات ينري مبني نور ومعه الاكئنات، جبميع تتعلق عظمية امانة  حيمل العبد هذا ان ا 

 .املقمي والنعمي ال بدية السعادة ابب به يفتح ان يس تطيع مفتاااً  دليه آ ن عن فضالً  .بصباته ويصباها امالحمه

نه هو السميُع البصري( يك يُظهِر ان يف تكل ال مانة ويف  فل ال لك هذا يصف هللا س بحانه وتعاىل نفَسه بــ )ا 

الاكئنات، ويعم مجيع اخمللوقات، وحييط ابلكون  ذكل النور ويف ذكل املفتاح، من احِلمك السامية ما يشمل معوم

 امجع.

 ومثل آ خر:

)امحلد ّلّل فاطِر السموات والارض ااعِل امللئكةِ رسالً اويل اجنحة  مثىن وثلَث ورابعَ يزيُد يف اخللِق ما يشاُء 

 (2)فاطر:ان هللا عىل لك شئ  قدير( 
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ذا اجلالل قد ميّن السموات والارض وبنّي آ اثر  ان فاطر السموات والارض"  ففي هذه السورة يقول تعاىل: 

كامهل عىل ما ل يعد من املشاهدين وجعلهم يرفعون اليه ما ل هناية هل من امحلد والثناء. وانه تعاىل ميّن الارض 

والسامء مبا ل حيد من النعم وال لء فتحمد السموات والارض بلسان نعمها وبلسان املنعمني علهيم مجيعاً وتثىن 

. وبعد ذكل يقول: ان هللا س بحانه اذلي منح الانسان واحليواانت والطيور من ساكن "  الرمحن"  عىل فاطرها 

الارض اهجزة واجنحة يمتكنون هبا من الطريان والس يااة بني مدن الارض وممالكها، واذلي منح ساكن النجوم 

لوية وابراهجا الساموية لبد ان يكون قادرًا يك تس يح وتطري بني ممالكها الع - ومه املالركة - وقصور السموات

عىل لك شئ. فاذلي اعط  اذلاببة اجلناح لتطري من مثرة اىل اخرى، والعصفور ليطري من جشرة اىل اخرى، 

 هو اذلي جعل املالركة اويل اجنحة لتطري من الُزَهرة اىل املشرتي ومن املشرتي اىل ُمَال.

ري اىل آ ن املالركة ليسوا منحرصين جبزئية ول يقيدمه ماكن معني، كام م ان عبارة  )مثىن وثلث ورابع(  تش

 هو احلال يف ساكن الارض بل ميكن ان يكونوا يف آ ن وااد يف اربع جنوم آ و اكةر.

لهية املطلقة العامة وتؤكدها  فهذه احلادثة اجلزئية، آ ي جتهزي املالركة ابلجنحة تشري اىل عظمة القدرة ال 

 عىل لك يشء قدير( خبالصة )ان هللا
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 :العارشة البالغة نكتة

قد تذكر ال ية ما اقرتفه الانسان من سيئات، فزتجره مجرًا عنيفًا، م ختمتها ببعض من الاسامء احلس ىن اليت 

لهية لئال يلقيه الزجر العنيف يف اليأ س والقنوط.  تشري اىل الرمحة ال 

 مفثاًل:

ذًا  لبتاوا اىل ذي العرش سبياًل_ س بحانه وتعاىل مّعا يقولون علوًا كبريًا_ )قل لو اكن معه آ لهة كام يقولون ا 

لّ يس بح حبمده ولكن ل تفقهون تسبيحهم انه  ن من يشء ا  تس بح هل السموات الس بع والارض وَمن فهين وا 

 (44 - 41)الارساء:اكن الاميً غفورًا( 

لون لمتّدت ايدهيم اىل عرش ربوبيته ولظهرت قل هلم لو اكن يف مكل هللا رشيك كام تقو "  تقول هذه ال ية: 

عالمئ املداخةل ابختالل النظام، ولكن مجيع اخمللوقات من السموات الس بع الطباق اىل ال حياء ارجمهرية، جزرهيا 

ولكهّيا، صاريها وكبريها، تس ّبح بلسان ما يظهر علهيا من جتليات الاسامء احلس ىن ونقوشها، وتقدس مسّم  

 ."  ا اجلالل والاكرام، وتزّنهه عن الرشيك والنظري تكل الاسامء ذ

نعم، ان السامء تقدسه وتشهد عىل وادته بلكامهتاالنرية من مشوس، وجنوم، وحبمكهتا وانتظاهما.. وان جو الهواء 

يس ّبحه ويقدسه ويشهد عىل وادانيته بصوت السحاب ولكامت الرعد والربق والقطرات.. والارض تس بح 

توادهّ بلكامهتا احلية من حيواانت ونبااتت وموجودات.. وكذا تس بحه وتشهد عىل وادانيته لك خالقها اجلليل و 
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جشرة من اجشارها بلكامت اوراقها واماهريها ومثراهتا.. ولك خملوق صاري ومـصــنوع جــزئــي مــع صــاره 

ء حس ىن كثرية وتقدس مسم  وجزئيــته يســبح ابشــارات ما حيـمــهل مــن نقوش وكيفيات وما يظهره من آ سام

تكل الاسامء ذا اجلالل وتشهد عىل وادانيته تعاىل. وهكذا فالكون برمته معًا وبلسان وااد، يس بح خالقه 

اجلليل متفقاً ويشهد عىل وادانيته، مؤدايً بكامل الطاعة ما انيط به من وظائف العبودية. الّ الانسان اذلي هو 

املكرم ومثرته الــيانــعة، يقــوم خبال  مجيع ما يف الكون وبضده، فيكفر ابهلل  خالصــة الكـون ونتيجته وخليفته

 ويرشك به. فكــم هــو قبــيــح صنــيعه هـذا؟ وكــم ايترى يــســتـحق عقـااًب عـىل مـا قــدمت
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 الكونَ  اجلليل قهارال  هدم عدم حمكةَ  ال ية هل تبني والقنوط اليأ س هاوية يف الانسان يقع لئال ولكن يــداه؟

 حمكة مبينة (غفوراً  الاميً  اكن انه) وتقول العظم ، اجلناية كهذه شنيعة سيئات من جيرتاه مبا رآ سه عىل

 .اخلاتة هبذه ال مل ابب وفتح الاهمال

فافهم من هذه الاشارات العرش الاجعامية، ان يف اخلالصات والفذلاكت اليت يف ختام ال ايت ملعات اجعامية 

فضاًل عام ترتحش مهنا من رحشات الهداية الازيرة، ح ى بلغ بدهاة البلااء آ هنم مل يامتلكوا انفسهم من احلرية  كثرية

 والاجعاب امام هذه الاساليب البديعة فقالوا: ما هذا الكم البرش، وآ منوا حبق اليقني بقوهل تعاىل:

 )ان هو اّل ويح يوىح(.

تتضمن مزااي اخرى عديدة مل نتطرق الهيا يف  - شارات املذكورةاىل اانب مجيع الا - هذا وان بعض ال ايت

 حبثنا، فيُشاهد من اجامع تكل املزااي نقش اجعامي بديع يراه ح ى العميان.

 النور الثالث

ن منابع علو طبقة الالكم وقوته وحس نه وجامهل  وهو آ ن القرآ ن الكرمي ل ميكن ان يقاس بأ ي الكم آ خر، اذ ا 

 آ ربعة:

ملتلكم. الثاين: اخملاطب. الثالث: املقصد. الرابع: املقام. وليس املقام واده كام ضل فيه الادابء. فالبد ال ول: ا

 من ان تنظر يف الالكم اىل: َمن قال؟ وملن قال؟ وِلَم قال؟ وفميَ قال؟ فال تقف عند الالكم واده وتنظر اليه.

بعة فبانعام النظر يف منابع القرآ ن تُدرك دراة بالغته وملا اكن الالكم يس متد قوته وجامهل من هذه املنابع الار 

 وحس هنا ومسوها وعلوها.

نعم ان الالكم يس متد القوة من املتلكم، فاذا اكن الالكم آ مراً وهنياً يتضمن ارادة املتلكم وقدرته حسب درجته 

وتتضاعف قوة الالكم  وعند ذاك يكون الالكم مؤثراً انفذاً يرسي رساين الكهرابء من دون اعاقة آ و مقاومة.

 وعلوه حسب تكل النس بة.
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و)فقال لها ولالرض ائتيا طوعًا آ و كرهًا قالتا آ تينا  (44)هود:مفثاًل: )ايارُض ابلعي ماءِك وايسامُء آ قلعي( 

 (22)فصلت:طائعني(. 
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 وآ مره انسان الكم اىل انظر م .والارادة القوة تتضمن اليت النافذة احلقيقية الاوامر هذه وعلو قوة اىل فانظر

 !القيامة ايهُتا وقويم ايسامء وانشقي ارض اي اسكين :احملموم هبذاين الشبيه امجلادات

فهل ميكن مقايسة هذا الالكم مع ال مرين النافذين السابقني؟ م اين الاوامر الناش ئة من فضول الانسان 

ممن هو متصف ابل مرية احلقة يأ مر وهو هممين  والنابعة من رغباته واملتودلة من آ مانيه.. واين الاوامر الصادرة

 عىل معهل.

ـ : تقّدم، واين هذا ال مر اذا صدر من جندي بس يط  نعم! اين امر آ مري عظمي مطاع انفذ الالكم يأ مر جنوده ب

لّ آ ن بيهنام معىًن بوانً شاسعًا،كام بني القائد العام و   اجلندي.ل يُباىل به؟ فهذان ال مران وان اكان صورة واادة ا 

 (34)البقرة:و)واذ قلنا للمالركة اجسدوا ل دم(  (11)يس:ومثاًل: )امنا امره اذا اراد شيئاً ان يقول هل كن فيكون( 

انظر اىل قوة وعلو الامرين يف هاتني ال يتني. م انظر اىل الكم البرش من قبيل ال مر. آ ل تكون النس بة بيهنام 

 .كضوء الرياع آ مام نور الشمس الساطعة؟

نعم! اين تصوير عامل ميارس معهل، وبيان صانع وهو يصنع، والكم ُمحسن يف آ ن احسانه، لٌك يصور آ فاعيهل، 

ويطابق فعهل قوهل، آ ي يقول: انظروا فقد فعلت كذا لكذا، افعل هذا ذلاك، وهذا يكون كذا وذاك كذا... 

 وهكذا يبني فعهَل للعني والاذن معًا، مفثاًل :

لسامِء فوقَهم كيف بنيناها وميّناها ومالَها من فروج_ والارَض مددانها وآ لقينا فهيا روايَس )آ فمل ينظروا اىل ا

وانبتنا فهيا من لك موج هبيج_ تَبرصًة وذكرى للك عبد  منيب_ ونّزلنا من السامء ماًء مباراكً فانبتنا به جنات  

ينا به بدلًة ميتًا كذكل اخلروج( وحّب احلصيد_ والنخَل ابسقات  لها طلٌع نـضيد_ رمقًا للعباد وآ حي 

 .(22ــ0)ق:

ل  اكلنجم يف برج هذه السورة يف سامء القرآ ن؛ ك نه مثار اجلنة. وقد ذكر كثرياً من  - اين هذا التصوير اذلي يتل 

ادللئل مضن هذه الافعال مع انتظام البالغة واثبت احلرش اذلي هو نتيجهتا بتعبري )كذكل اخلروج(  ليلزم بـه 

فــأ يــن هذا وايــن الكم النــاس عــىل واه الفــضول عن  - ين ينكرون احلــرش فــي مستــهل الــسورةالــذ

 افعال
#502 

لّ  تسهم ل لّ  اليه نسبته تكون فال قلياًل؟ ا   .ابحلياة تنبض اليت احلقيقية الزهرة اىل الزهرة صورة كنس بة ا 

ينظروا(  اىل )كذكل اخلروج( عىل واه آ فضل يتطلب منا وقتًا ان بيان معىن هذه ال ايت من قوهل تعاىل )آ فمل 
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 طوياًل فنكتفي ابلشارة اليه ومنيض اىل شأ ننا:

ان القرآ ن يبسط مقّدمات لريمغ الكفار عىل قبول احلرش، ل ناكرمه اايه يف مس هتل السورة. فيقول: افال 

آ َول ترون كيف ميّناها ابلنجوم وابلشمس والقمر تنظرون اىل السامء فوقمك كيف بنيناها، بناًء هميبًا منتظامً.. 

دون نقص او فطور..؟ آ َول ترون كيف بسطنا الارض وفرش ناها لمك ابحلمكة، وثبتنا فهيا اجلبال لتقهيا من ّمد 

البحار واستيالهئا؟ آ َول ترون اان خلقنا فهيا اموااًا مجيةل متنوعة من لك انس من اخلرضاوات والنبااتت، 

ا ارااء الارض اكفة؟ آ َول ترون كيف اُرسُل ماءً مباراكً من السامء فُانبُت به البساتني والزرع والمثرات وميّنا هب

الذليذة من تر وحنوه واجعهل رمقًا لعبادي؟ آ َول يرون انين احيي الارض امليتة، بذكل املاء. وآ يت الوفًا من 

ه الارض امليتة، كذكل خروجمك يوم احلرش؛ اذ توت احلرش ادلنيوي. فكام ُاخرج بقدريت هذه النبااتت من هذ

الارض يف القيامة وتبعثون انمت آ حياء. فأ ين ما اظهرته ال ية يف اثبات احلرش من جزاةل البيان ـ اليت ما ارشان 

ل اىل واادة من ال لف مهنا ـ واين اللكامت اليت يرسدها الناس دلعوى من ادلعاوى؟.  ا 

* * * 

هذه الرساةل اىل هنا هنج احملايد املوضوعي يف حتقيق قضية الاجعام، وقد ابقينا كثرياً من  لقد انهتجنا من اول

حقوق القرآ ن مطوية خمفية مس تورة، فكنا نعقد موامنة نزنل تكل الشمس مزنةل الشموع، وذكل لكه ليك خُنضع 

 خصامً عاتيًا لقبول اجعام القرآ ن.

ثبت اجعام القرآ ن اثبااًت ساطعًا. فنشري ببعض القول ابمس احلقيقة ل وال ن وقد وىفَّ التحقيق العلمي هممته، واُ 

 ابمس التحقيق العلمي، اىل مقام القرآ ن، ذكل املقام  العظمي اذلي ل تسعه موامنة ول مزيان.

 نعم! ان نس بة سارر الالكم اىل آ ايت القرآ ن، كنس بة صور النجوم املتناهية يف الصار اليت ترتاءى يف املرااي،

 اىل النجوم نفسها.
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 عىل بلكامته البرش يرمسها اليت املعاين واين وتبيهنا، الثابتة احلقائق تصّور مهنا لك اليت القرآ ن لكامت اين !نعم

 ومشاعره؟ لفكره صارية مرااي

شمس اين اللكامت احلية حياة املالركة الاطهار.. لكامت القرآ ن اذلي يفيض ابنوار الهداية وهو الكم خالق ال 

 والقمر.. واين لكامت البرش الالذعة اخلادعة بدقائقها الساحرة بنفثاهتا اليت تثري اهواء النفس.

نعم! مك يه النس بة بني احلرشات السامة واملالركة الاطهار والرواانيني املنّورين؟ اهنا يه النس بة نفسها بني 

ع اللكمة اخلامسة والعرشين مجيع اللكامت الاربع لكامت البرش ولكامت القرآ ن الكرمي. وقد اثبتْت هذه احلقيقة م

 والعرشين السابقة. فدعواان هذه ليست ادعاء وامنا يه نتيجة لربهان س بقها.

نعم! اين الفاظ القرآ ن اليت لك مهنا صد  درر الهداية ومنبـع حقائق الاميان، ومعدن آ سس الاسالم، واليت 
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ن خاراه اىل الانسان، فاين هذا اخلطاب الاميل املتضمن تتزنل من عرش الرمحن وتتواه من فوق الكون وم

 للعمل والقدرة والارادة، من الفاظ الانسان الواهية املليئة ابل هواء؟

نعم! ان القرآ ن ميثل جشرة طوىب طيبة نرشت اغصاهنا يف مجيع ارااء العامل الاساليم، فاورقت مجيع معنوايته 

برمت اولياءه واصفياءه كزهور نرضة مجيةل تس متد حس هنا ونداوهتا من وشعارره وكاملته ودساتريه واحاكمه، وا

لهية ح ى غدت لك نواة من نوى مثارها  ماء حياة تكل الشجرة، وامثرت مجيَع الكاملت واحلقائق الكونية وال 

وارفة  دس تور معل ومهنج حياة.. نعم اين هذه احلقائق املتسلسةل اليت يطالعنا هبا القرآ ن مبثابة جشرة ممثرة

 الظالل واين مهنا الكم البرش املعهود. اين الةرى من الةراي؟

ان القرآ ن احلكمي ينرش مجيع حقائقه يف سوق الكون ويعرضها عىل املل  امجعني منذ اكةر من الف وثالث مائة 

فمل س نة وان لك فرد ولك امة ولك بدل قد اخذ من جواهره ومن حقائقه، وما مال يأ خذ.. عىل الرمغ من هذا 

ختل تكل ال لفة، ول تكل الوفرة، ول مرور الزمان، ول التحولت الهائةل، حبقائقه القمية ول ابسلوبه امجليل، 

 ومل تشيّبه ومل تمتكن من ان تفِقدُه طراوته آ و تسقط من  قميته آ و تطفئ س نا جامهل وحس نه.
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 .اجعام آ ي اجعام وادها احلاةل هذه ان

ونظم قسامً من احلقائق اليت ات هبا القرآ ن حسب اهوائه وترصفاته الصبيانية، م اراد آ ن  وال ن اذا ما قام آ ادٌ 

يوامن بني الكمه والكم القرآ ن باية الاعرتاض عىل بعض آ ايته وقال: لقد قلت الكماً شبهياً ابلقرآ ن. فال شك 

 ان الكمه هذا حيمل من السخف وامحلاقة ما يش به هذا املثال:

قرصاً خفامً، اجحاره من جواهر خمتلفة، ووضع تكل الاجحار يف اوضاع وميهنا بزينة ونقوش مومونة  ان بنّاًء ش يد

تتعلق جبميع نقوش القرص الرفيعة، م دخل ذكل القرص من يقرص فهمه عن تكل النقوش البديعة، وجيهل قمية 

هوائه ح ى غدا بيتاً اعتياداًي.م جواهره ومينته. وبدآ  يبّدل نقوش الاجحار واوضاعها، وجيعلها يف نظام حسب ا

مّجهل مبا يعجب الصبيان من خرم اتفه، م بدآ  يقول: انظروا ان يل من املهارة يف فن البناء ما يفوق همارة ابين 

ذكل القرص الفخم، ويل ثروة اكةر من بنّاء القرص! فانظروا اىل جواهري المثينة! ل شك ان الكمه هذا هذاين 

ل. بل هذاين جمنون ليس  ا 
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 الثالثة الشعةل

 هذه الشعةل لها ثالثة اضواء

 الضياء الاول
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واٌه عظمي من وجوه اجعام القرآ ن املعجز البيان، فُاخذ هنا وادرج مع سارر  «اللكمة الثالثة عرشة»لقد وحّض يف 

 اخوته من وجوه الاجعام.

اجعامها وهدايهتا  وتبّدد ظلامت الكفر اذا شئت ان تشاهد وتتذوق كيف تنرش لُك آ ية من القرآ ن الكرمي نوَر 

ر نفَسك يف ذكل العرص اجلاهيل ويف حصراء تكل البداوة واجلهل. فبينا جتد لك شئ قد  اكلنجم الثاقب؛ تصوَّ

اسدل عليه س تار الافةل وغش يه ظالم اجلهل ولّف باال  امجلود والطبيعة، اذا بك تشاهد وقد ّدبت احلياة 

آ و امليتة يف اذهان السامعني فتهنض مس ّبحًة ذاكرةً هللا بصدى قوهل تعاىل )يس ّبح يف تكل املوجودات الهامدة 

 وما شاهبها من ال ايت اجلليةل. (2)امجلعة:هلل ما يف السموات وما يف الارض املكل القدوس العزيز احلكمي( 

دى قوهل تعاىل )تس بّح م ان واه السامء املظلمة اليت تس تعر فهيا جنومٌ اامدة، تتحول يف نظر السامعني، بص

 هل السمواُت الس بُع والارُض(  اىل مف  ذاكر  ّلّل، لك جنم يرسل شعاع احلقيقة ويبث حمكة حكمية بلياة.

وكذا واه الارض اليت تضم اخمللوقات الضعيفة العاجزة تتحول بذكل الصدى الساموي اىل رآ س عظمي، والرب 

يــس ومجيع النبااتت واحليواانت لكامت ذاكرة مس ّبحــة؛ ح ى لك ن والبحر لسانني يلهجان ابلتسـبــيــح والتــقد

 ال رض لكها تنبض ابحلياة.

وهكذا ابنتقاكل الشعوري اىل ذكل العرص تتذوق دقائق الاجعام يف تكل ال ية الكرمية. وخبال  ذكل حُتَرم من 

 تذوق تكل ادلقائق اللطيفة يف ال ية الكرمية.

ت الكرمية من خالل وضعك احلارض اذلي استنار بنور القرآ ن منذ ذكل العرص نعم! انك اذا نظرت اىل ال اي

ح ى غدا متعارفًا، واضاءته سارر العلوم الاسالمية، ح ى وحضت بشـمـس الــقــرآ ن. آ ي اذا نـظـرت اىل 

 ال يـات من خــالل ســتــار اُللفة،
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 بنورها ادلامسة الظلامت تبدد اهنا وكيف آ ية، لك يف املعجز امجلال مدى حقيقية رؤية ترى ل شك بال فانك

 .الكثرية وجوهه بني من القرآ ن اجعام واه تتذوق ل ذكل بعد ومن .الوهاج

 واذا اردت مشاهدة اعظم دراة ل جعام القرآ ن الكثرية، فاس متع اىل هذا املثال وتأ مل فيه:

والسعة؛ قد ُاسدل علهيا غطاء الايب،  لنفرض جشرة جعيبة يف منهتي  العلو والارابة ويف غاية الانتشار

 فاس ترتت طي طبقات الايب.

كام هو  - مفن املعلوم آ ن هناك تواماًن  وتناس باً وعالقاِت ارتباط بني اغصان الشجرة ومثراهتا واوراقها واماهريها

تكل  فلك جزء من اجزاهئا يأ خذ شالكً معيناً وصورة معينة حسب ماهية - موجود بني اعضاء جسم الانسان

 الشجرة.
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ورمس عىل شاشة  صورة للك عضو من  - من قبل تكل الشجرة اليت مل تُشاَهد قط ول تُشاهد - فاذا قام اادٌ 

اعضاء تكل الشجرة، واّد هل، بأ ن وضع خطوطًا تثل العالقات بني اغصاهنا ومثراهتا واوراقها، ومل  ما بني 

بصور  وخطوط تثل اشاكل اعضاهئا تاماً وتربم صورها اكمةل..   - البعيدين عن بعضهام مبا لحيد - مبدهئا ومنهتاها

فال يبق  ادىن شك يف آ ن ذكل الرسام يشاهد تكل الشجرة الايبية بنظره املطلع عىل الايب وحييط به علامً، 

 ومن بعد ذكل يصّورها.

وجودات )تكل احلقيقة اليت تعود اىل ايضًا، فان بياانته املعجزة اليت ختص حقيقة امل - كهذا املثال - فالقرآ ن املبني

جشرة اخللق املمتدة من بدء ادلنيا اىل هناية ال خرة واملنترشة من الفرش اىل العرش ومن اذلرات اىل الشموس( 

عىل املوامنة والتناسب واعطت للك عضو من الاعضاء وللك مثرة من  - تكل البياانت الفرقانية - قد اافظت

اىل الانهبار وال نشداه  - دلى اجراء حتقيقاهتم واحباهثم - يث َخلُص العلامء احملققونالمثرات صورة تليق هبا حب 

قائلني: ما شاء هللا.. ابرك هللا. ان اذلي حيل طلسم الكون ويكشف معّم  اخللق امنا هو آ نت وادك اهيا 

 القرآ ن احلكمي!

لهية وصفاهتا اجلليةل وا - وهلل املثل الاعىل - فلمنثل لشؤون الرابنية وافعالها احلكمية ك هنا جشرة طوىب الاسامء ال 

 من نور تتــد دائــرة عظــمتـها من الامل اىل
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 فالق) ادود من اجراءاهتا مدى وميتد .به وحتيط احملدود غري املطلق الفضاء كربايهئا ادود وتسع الابد،

 (يشاء كيف الاراام يف يصورمك اذلي وهو) (24:الانفال) (وقلبه املرء بني وحيُول) (95:الانعام) (والنوى احلب

 (بميينه مطوايت والسموات) واىل (7:هود ) (آ ايم س تة يف والارض السموات خلق) اىل (6:معران آ ل)

 (5:الزمر) (والقمر الشمس وخّسر) واىل (67:الزمر)

ايهتا ومثراهتا بياانً يف منهتي  فرنى ان القرآ ن الكرمي يبني تكل احلقيقة النورانية جبميع فروعها واغصاهنا وجبميع غا

التوافق والانسجام حبيث ل تعيق حقيقٌة حقيقًة اخرى ول يفسد حمُك حقيقة  ُحْكامً ُلخرى، ول تس توحش 

لهية والصفات  حقيقة من غريها. وعىل هذه الصورة املتجانسة املتناسقة بنّيَ القرآ ن الكرمي حقائق الاسامء ال 

والافعال احلكمية بيااًن معجزًا حبيث جعل مجيع آ هل الكشف واحلقيقة ومجيع اويل اجلليةل والشؤون الرابنية 

املعرفة واحلمكة اذلين جيولون يف عامل امللكوت، يّصدقونه قائلني امام جامل بيانه املعجز والاجعاُب يامرمه: 

  وآ ليقه.س بحان هللا! ما اصوَب هذا! وما اكةر انسجامه وتوافقه وتطابقه مع احلقيقة وما امجهل

فلو اخذان مثالً اراكَن الاميان الس تة اليت تتواه اىل مجيع داررة املوجودات اخملتلفة وداررة الوجوب الالهيي واليت 

تعد غصنًا من تلكام الشجرتني العظميني، يصورها القرآ ن الكرمي جبميع فروعها واغصاهنا ومثراهتا واماهريها 

مثراهتا واماهريها مّعرفاً طرم التناسب يف منهتي  التوامن والاتساق حبيث  مراعياً يف تصويره انسجاماً بديعاً بني
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 جيعل عقل الانسان عاجزًا عن ادراك ابعاده ومهبواًت آ مام حسن جامهل.

م ان الاسالم اذلي هو فرع من غصن الاميان، آ بدع القرآ ن الكرمي وات ابلرائع املعجب يف تصوير ادق فروع 

 جامل التناسب وكامل التوامن فامي بيهنا، بل اافظ عىل ابسط اداهبا ومنهتي  غاايهتا اراكنه امخلسة واافظ عىل

 وامعق ِحمَكها واصار فوائدها ومثراهتا. واهبر دليل عىل ذكل هو:

كامل انتظام الرشيعة العظم  النابعة من نصوص ذكل القرآ ن اجلامع ومن اشاراته ورمومه.. فكامل انتظام هذه 

 ء ومجــال توامهنا ادلقيــق وحــسنالرشيعة الـاــرا
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 آ حقية عىل ابداً  الريب منه يدنو ل ابهر قاطع وبرهان جيرح ل عدل   شاِهدُ  مهنا لك ورصانهتا، احاكهما تناسب

 :مبعىن الكرمي؛ القرآ ن

نسان ايّم، بل لبد ان تست  ند اىل عمل ان البياانت القرآ نية ل ميكن ان تستند اىل عمل جزيئ لبرش، ول س امي ا 

 واسع حميط بلك شئ والبصري جبميع الاش ياء معًا..

 فهو الكم ذات هللا اجلليل البصري ابلمل والابد معًا والشاهد عىل مجيع احلقائق يف آ ن وااد.. آ منا.

 الضياء الثاين

حمكة ان فلسفة البرش اليت حتاول ان تتصدى حلمكة القرآ ن الكرمي وتسع  ملعارضهتا، قد سقطت وهوت امام 

يف اسلوب حاكية تثيلية، واثبتناه اثبااًت قاطعًا  "  اللكمة الثانية عرشة"  القرآ ن السامية.. كام اوحضنا ذكل يف 

 يف لكامت اخرى.

لّ اننا س نعقد هنا موامنة جزئية بس يطة بيهنام من اانب آ خر وهو اانب نظرهتام  ذلا حنيل اىل تكل الرسائل، ا 

 اىل ادلنيا؛ اكل يت:

فة البرش وحمكته تنظر اىل ادلنيا عىل اهنا: اثبتة دامئة، فتذكر ماهية املوجودات وخواصها ذكراً مفصاًل ان فلس

مسهبًا، بيامن لو ذكرْت وظائف تكل املوجودات ادلاةل عىل صانعها فاهنا تذكرها ذكراً مجمالً مقتضبًا. آ ي اهنا تفّصل 

 ناه ومازاه اهامتمًا كبـريًا.يف ذكر نقوش كتاب الكون وحروفه، يف اني ل تعري مع 

آ ما القرآ ن الكرمي فانه ينظر اىل ادلنيا، عىل آ هنا: عابرة س ّياةل، خّداعة س ّيارة، متقلبة ل قرار لها ول ثبات، ذلا 

يذكر خواص املوجودات وماهياهتا املادية الظاهرة ذكرًا مجماًل مقتضبًا، بيامن يفصل تفصياًل اكماًل دلى بيانه 

 تمّن عن عبوديهتا اليت اانطها هبا الصانع اجلليل، ودلى بيانه مدى انقياد املوجودات لالوامر وظائفها اليت

لهية، وكيف وبأ ي واه من وجوهها تدل عىل آ سامء صانعها احلس ىن.  التكوينية ال 

من  ففي حبثنا هذا، س نلقي نظرة جعىل عىل الفرق بني نظرة الفلسفة ونظرة القرآ ن )اىل ادلنيا واملوجودات(
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 حيث هذا الاجامل والتفصيل؛ لرنى اين يقف احلق الابلج واحلقيقة الساطعة.
#509 

 سواءً  عديدة، واهزتامات وتبدلت تاريات عىل تنطوي والثبات الاس تقرار علهيا يبدو اليت اليدوية ساعتنا ان

 كذكل، فادلنيا هكذا، ةالساع ان فكام .ادلقيقة وال لت ادلواليب اهزتامات يف آ و ادلامئة الرتوس حراكت يف

لهية، القدرة آ بدعهتا عظمية ساعة ك هنا  يف وتتدحرج تتقلب فهيي مس تقرة، اثبتة تبدو اهنا من الرمغ فعىل ال 

 " والهنار الليل "  اصبح ادلنيا، يف  " الزمان "  ال ملا اذ والفناء؛ الزوال تيار مضن دامئني، واضطراب تارّي 

 عقرب ك هنا  " الس نة "  وصارت ..برسعة تتبدل العظم ، الساعة لتكل وجاملزد الرآ س ذي الثواين كعقرب 

 ظهر عىل ادلنيا  " الزمانُ  "  آ لق  وهكذا ..لها الساعات عقرب ك نه  " العرص "  وغدا ..الساعة لتكل ادلقائق

 .العدم اىل واملس تقبل املايض مسلاّمً  للوجود واده احلارض مستبقياً  والفناء، الزوال امواج

 املاكن"  فهيي اكلساعة ايضاً متارية وغري اثبتة، من حيث  - عالوة عىل هذه الصورة اليت مينحها الزمان - ادلنياف

ن "  يف تبدل رسيع ويف تارّي دامئ، ويف حتول مس متر، ح ى انه قد حيدث يف اليوم  - مكاكن - "  اجلو"  ؛ اذ ا 

ا عن حصو ابمس. آ ي ك ن اجلو برسعة تارّيه وحتوهل ميثل الوااد مرات  عدة امتالء الايوم ابلمطار م انقشاعه

 عقرب الثواين لتكل الساعة العظم .

مكاكن يف تبدل مس متر، من حيث املوت واحلياة،  "  وهجها"  اليت يه ركزية دار ادلنيا، فان  "  الارض"  و

هة من ادلنيا عابرة ساررة ومن حيث ما عليه من نبات وحيوان، ذلا فهو كعقرب ادلقائق تبني لنا: ان هذه اجل 

 مائةل.

من تاريات وململ وانقالابت تنهتيي  "  ابطهنا"  وكام ان الارض من حيث وهجها يف تبدل وتاري، فان ما يف 

لّ آ هنا تبني لنا: ان هذه  اىل بروم اجلبال وخسف الارض، جعلها كعقرب الساعات اليت تسري ببطء نوعاً ما ا 

 اىل موال. اجلهة من ادلنيا ايضًا تيض

سواءً حبراكت الاجرام الساموية،  - مكاكن - اليت يه سقف دار ادلنيا، فان التاريات احلاصةل فهيا "  السامء"  آ ما 

آ و بظهور املذنبات وادوث الكسو  واخلسو ، وسقوط النجوم والشهب وامثالها من التاريات تبني: ان 

ة لالسابيع، ادلاةل  السامء ليست اثبتة ول مس تقرة، بل تسري حنو الهرم وادلمار. فتارياهتا كعقرب الساعة العادَّ

 عىل مضهيا حنو اخلراب والزوال رمغ سريها البطئ.
#510 

ّيدت عىل هذه الاراكن الس بعة، هذه الاراكن  - من حيث اهنا دنيا )آ ي ابعتبار نفسها( - فادلنيا وهكذا، قد ش ُ

ّل ان هذه ادلنيا املزتلزةل املتارية املتبدةل ابس مترار عندما تتواه اىل  هتّدها يف لك وقت وتزلزلها لك اني، ا 

لهية دلى كتابهتا رسائل مصدانية عىل  صانعها اجلليل، فان تكل التاريات واحلراكت تادو حراكت قمل القدرة ال 

406



لهية احلس ىن، وتبني  صفحة الوجود وتصبح تبدلت الاحوال مرااي متجددة  تعكس انوار جتليات الاسامء ال 

 شؤوهنا احلكمية وتصفها بأ وصا  متنوعة خمتلفة لئقة هبا.

وهكذا فادلنيا من حيث اهنا دنيا، متوهجة حنو الفناء والزوال، وساعية سعيًا حثيثًا حنو املوت واخلراب، 

لّ آ ن الافةل عن هللا اظهرت ذكل  ومزتلزةل متبدةل ابس مترار. فهيي عابرة رااةل اكملاء اجلاري يف حقيقة امرها. ا 

املادّي تعكّر صفوه وتلوث نقاؤه، ح ى غدت ادلنيا س تاراً كثيفاً حيُجب  "  الطبيعة"  املاء اامداً اثبتًا، ومبفهوم 

 ال خرة.

فالفلسفة السقمية؛ بتدقيقاهتا الفلسفية وحترايهتا، ومبفهوم الطبيعة املادي، ومبارايت املدنية السفهية الفاتنة، 

ادلنيا ومادهتا صالبة وجتمدًا، ومّعقت الافةل يف الانسان، وضاعفت من  وهوساهتا وعربدهتا.. كثّفت تكل

 لواثهتا وشوارهبا ح ى آ نس ْته الصانع اجلليل وال خرة الهبيجة.

ح ى جيعلها اكلعهن  - من حيث اهنا دنيا - وتكل حقيقهتاــ هزًا عنفياً  - آ ما القرآ ن الكرمي، فانه هيّز هذه ادلنيا

تعاىل: )القارعة ما القارعة..( و )اذا وقعت الواقعة..( و)والطور_ وكتاب مسطور..( املنفوش، وذكل يف قوهل 

 وامثالها من ال ايت اجلليةل.

م انه مينح ادلنيا شفافية وصفاًء رائقاً مزيالً عهنا الشوائب والاكدار، وذكل ببياانهتا الرائعة يف قوهل تعاىل: )آ َو 

)آ فمل ينظروا اىل السامء فوقهم كيف بنيناها..(  (212)الاعرا :مل ينظروا يف ملكوت السموات والارض..( 

 وامثالها من ال ايت احلكمية. (36)الانبياء:)آ َومل ير اذلين كفروا ان السموات والارض اكنتا رتقًا...(  (0)ق:

 م انه يذيب تكل ادلنيا اجلامدة بنظر الافةل عن هللا بعباراته النورانية الالمعة يف
#511 

لّ  ادلنيا احلياة وما  (...والارض السموات نورُ  هللا) :اىلتع قوهل  .العظمية ال ايت من وامثالها ...ولهو لعبٌ  ا 

 السامء اذا) :تعاىل قوهل يف وموهتا ادلنيا موال عن تمن اليت بعباراته ادلنيا يف واخللود الابدية تومه يزيل انه م

 ومن السموات يف من فصعق الصور يف ونفخ) (...قتانش السامء اذا) (..كّورت الشمس اذا) (...انفطرت

لّ  الارض يف  .الكرمية ال ايت من وآ مثالها (68:الزمر) (..هللا شاء َمن ا 

 يعمل) :تعاىل قوهل يف اكلصاعقة املدوية بنداءاته ويشتهتا املادي،  " الطبيعة "  ملفهوم املودّلة الافةل يبدد انه م

يلجُ  ما  تعملون مبا وهللا كنمت ايامن معمك وهو فهيا يعُرج وما السامء من يزنل وما امهن خيرجُ  وما الارض يف َْ

 من وامثالها ..(93:المنل) (تعملون مّعا ِباافل ربّك وما فتعرفوهنا آ ايته سرييمك ّلّل  امحلد وقل) ،(4:احلديد) (بصري

 .النرية ال ايت

 فيكشف الاساس، هذا عىل مييض(الكونية ل ايتا اي) للكون املتوهجة آ ايته جبميع الكرمي القرآ ن فان وهكذا

 - القبيح ادلنيا واه دمامة مدى ا ىل ببيانه الانسان نظر ويرص  .لالنظار ويبيهّنا يه، كام ادلنيا حقيقة عن
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 فيوّاه .اجلليل الصانع اىل املتواه الواه ذكل امجليةل، لدلنيا امجليل الصبوح الواه اىل ليتواه - ال ايت بتكل

 الكبري الكون كتاب معاين من يعلّمه مبا احلقّة والفلسفة الصائبة احلمكة اايه ملقناً  الواه، هذا اىل انالانس نظر

 تفعهل كام الزائةل احلرو  نقوش امور من يعنيه ل فامي هجوده يبدد ان دون من ونقوشه، حروفه اىل التفاته مع

 .واملازى ىناملع اىل النظر آ نس ْته حيث للقبح، العاشقة المثةل الفلسفة

 الثالث الضياء

 حمكة اجعام اىل فيه ارشان كام القرآ ن، حمكة امام وسقوطها البرش حمكة  اهنزام اىل الثاين الضياء يف ارشان لقد

 الصاحلون والاولياء الاصفياء العلامء ومه القرآ ن، تالميذ حمكة دراة س نبني الضياء هذا ويف .القرآ ن

1الارشاقيني حكامء من واملنّورون
 .خمترصة اشارة القرآ ن اجعام اىل اجلانب هذا من مشريين القرآ ن حمكة امام  

1
لّ   صوفيون فالسفة :الارشاقيون    الافالطونية الفلسفة من مزجي مذههبم الاسالم، مع يتفق ل ما اراهئم من آ ن ا 

 املرتمج. - .والاسالم اجلديدة

#512 

 عىل وجحة عالمة واقوى وعدلً  صدقاً  كونه عىل برهان حضواو وعلوه، احلكمي القرآ ن مسو عىل دليل اصدق ان

 :هو اجعامه

ان القرآ ن الكرمي قد اافظ عىل التوامن يف بيانه التوحيد جبميع اقسامه مع مجيع مراتب تكل الاقسام ومجيع 

لهية السامية لكها..  لومامه، ومل خيل ابتزان آ ي  اكن مهنا.. م انه قد اافظ عىل املوامنة املوجودة بني احلقائق ال 

لهية احلس ىن مجيعها مع احلفاظ عىل التناسب والتناسق بني تكل  ومجع الاحاكم اليت تقتضهيا الاسامء ال 

 الاحاكم.. م انه قد مجع مبوامنة اكمةل شؤون الربوبية والالوهية.

برش، ول يف نتاج افاكر اعاظم خاصيٌة ل تواد قطعاً يف آ ي آ ثر اكن من آ اثر ال  "  احملافظة واملوامنة وامجلع"  فهذه 

املفكرين اكفة، ول تواد قط يف آ اثر الاولياء الصاحلني النافذين اىل عامل امللكوت، ول يف كتب الارشاقيني 

املوغلني يف بواطن الامور، ول يف معار  الرواانيني املاضني اىل عامل الايب؛ بل لك قسم من اولئك قد 

صان الشجرة  العظم  للحقيقة، فانشال لكيًا مع مثرة ذكل الاصن تشبث باصن آ و غصنني حفسب من اغ

ما جلههل به آ و لعدم التفاته اليه. وك ن هناك نوعاً من تقس مي  وورقه، دون آ ن يلتفت اىل غريه من الاغصان؛ ا 

 الاعامل فامي بيهنم.

كنظر القرآ ن الكرمي ليحيط هبا. فلك نعم! ان احلقيقة املطلقة ل حتيط هبا آ نظار حمدودة مقيدة. اذ تلزم نظراً لكياً 

لّ طرفاً آ و طرفني من احلقيقة  - ولو يتلق  ادلرس منه - ما سوى القرآ ن الكرمي ل يرى تاماً بعقهل اجلزيئ احملدود ا 

ما  الاكمةل فيهنمك بذكل اجلانب ويعكف عليه، وينحرص فيه، فيخّل ابملوامنة اليت بني احلقائق ويزيل تناسقها ا 

آ و ابلتفريط. ولقد بينا هذه احلقيقة بمتثيل جعيب يف الاصن الثاين من اللكمة الرابعة والعرشين. آ ما هنا ابلفراط 
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 فس نورد مثاًل آ خر يشري اىل املسأ ةل نفسها، هو:

لنفرض ان كزناً عظاميً يضم ما ل حيــد من اجلـواهر المثينة يف قعر حبر واسع. وقد غاص غواصون همرة يف اعامق 

حر حبثًا عن جواهر ذكل الكزن المثني. ولكن ل ن عيوهنم معصوبة فال يمتكنون من معرفة انواع تكل ذكل الب

لّ ابيدهيم.. ولقد لقيت يُد بعضهم آ ملاسًا طوياًل نسبيًا، فيقيض ذكل الاواص وحيمك: ان الكزن  اجلواهر المثينة ا 

اهر غريها حيسب آ ن تكل اجلواهر اليت عبارة عن قضبان من املاس. وعندما يسمع من اصدقائه اوصافًا جلو 

ّل فصـوصه ونــقــوشــه. ولنفرض آ ن آ خــرين  ّل توابع ما واده من قضبان الاملاس وما يه ا  يذكروهنا ما يه ا 

 لقوا شيئًا كروايً 
#513 

 روالاجحا اجلواهر تكل رآ وا اذلين هؤلء من وااد فلك..وهكذا ..مربعاً  كهرابً  وادوا واخرين الياقوت، من

يعتقد آ ن ما واده من جوهر نفيس هو ال صل يف ذكل الكزن ومعظمه. ويزمع  - دون عيوهنم - ابيدهيم الكرمية

 ان  ما يسمعه من اصدقائه موائُده وتفرعاتُه، وليس اصاًل للكزن.

وهكذا ختتل موامنة احلقائق، ويضمحل التناسق ايضًا، ويتبدل لون كثري من احلقائق اذ يضطر َمن يريد آ ن 

يرى اللون احلقيقي للحقيقة اىل تأ ويالت وتلكفات. ح ى قد ينجر بعضهم اىل الاناكر والتعطيل. مفن يتأ مل يف 

كتب حكامء الارشاقيني، وكتب املتصوفة اذلين اعمتدوا عىل مشهوداهتم وكشفياهتم دون ان يزنوها مبوامين 

 الس نة املطهرة يصّدق حمكنا هذا دون تردد.

لّ آ ن النقص يالمم آ اثرمه، ل هنا اذاً فعىل الرمغ من آ   هنم يسرتشدون ابلقرآ ن، ويؤلفون يف انس حقائق القرآ ن ا 

 ليست قرآ اًن.

لّ آ ن عيوهنا  فالقرآ ن الكرمي اذلي هو حبر احلقائق، آ ايته اجلليةل غّواصة كذكل يف البحر تكشف عن الكزن، ا 

آ ن الكرمي ابايته اجلليةل ذكل الكزن العظمي مفتحة بصرية حتيط ابلكزن لكه، وتبرص لك ما فيه، ذلا يصف القر 

 وصفًا متواماًن يالمئه وينسجم معه فيظهر ُحس نه احلقيقي وجامهل الاخاذ. مفثاًل:

ان القرآ ن الكرمي يرى عظمة الربوبية اجلليةل ويصفها مبا تفيده ال ايت الكرمية )والارض مجيعاً قبـضته يوم القيامة 

ويف الوقت  (264)الانبياء:)يوم نطوي السامء كطي السجل للكتب(  (09ر:)الزموالسموات مطوايت بميينه( 

نفسه يرى مشول رمحته تعاىل ويدل علهيا مبا تفصح عنه ال ايت الكرمية )ان هللا ل خيف  عليه يشء يف الارض 

لّ هو آ خذ  (0ـ2)ال معران: ول يف السامء_ هو اذلي يصورمك يف الاراام كيف يشاء(  بناصيهتا(  )ما من دابة ا 

 (.06)العنكبوت: )وك ين من دابة ل حتمل رمقها هللا يرمقها واايمك(  (20)هود:

لهية ويدل علهيا مبا تعرّب عهنا ال ية الكرمية )خلق السموات والارض وجعل  م انه مثلام يرى سعة اخلالقية ال 

طة ربوبيته بلك شئ وتدل علهيا مبا فانه يرى مشول ترصفه تعاىل يف الكون وااا (2)الانعام: الظلامت والنور( 
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 (60)الصافات: تبينه ال ية الكرمية )خلقمك وما تعملون( 

فانه يرى  (26)الروم: م انه مثلام يرى احلقيقة العظم  اليت تدل علهيا ال ية الكرمية )حيىي الارض بعد موهتا( 

 حقيقة الكرم الواسع اليت تعرب عهنا ال ية الكرمية
#514 

 علهيا ويدل املهمينة احلامكية حقيقة نفسه الوقت يف ويرى علهيا، ويدل (68:النحل) (..النحل ىلا ربك واوىح)

 تفيدها اليت املدبرة الرحمية احلقيقة يرى ومثلام (54 :الاعرا ) (بأ مره مسخرات والنجوم والقمر والشمس)بــ

لّ  ميسكهن ما ويقـبـضن صافات فوقهم الطري اىل يروا آ َومل) الكرمية ال ية  (بصري يشء بلك انه الرمحن ا 

 (..حفظهام يؤده ول والارض السموات كرس يه وسع) الكرمية ال ية تفيدها اليت العظم  احلقيقة يرى (19:املكل)

لهية الرقابة حقيقة يرى اذلي الوقت يف (255:البقرة)  (4:احلديد) (كنمت ما اين معمك وهو) ال ية تعبري يف ال 

 (3:احلديد) (علمي يشء بلك وهو والباطن والظاهر والاخر الاول هو) ال ية عهنا تفصح اليت احمليطة اكحلقيقة

 اقرب وحنن نفسه به توسوس ما ونعمل الانسان خلقنا ولقد) تعاىل قوهل عهنا يعرب اليت س بحانه آ قربيته ويرى

 اليه والروح املالركة تعرج) الكرمية ال ية سامية حقيقة من اليه تشري ما مع (16 :ق) (الوريد حبل من اليه

 ان) الكرمية ال ية وتفيدها علهيا تدل اليت اجلامعة اكحلقيقة (4:املعارج) (س نة الف مخسني مقداره اكن يوم يف

 من وامثالها   (90 :النحل) (والباي واملنكر الفحشاء عن ويهني  القرىب ذي وايتاء والاحسان ابلعدل يأ مر هللا

 .والعملية والعلمية والاخروية ادلنيوية ريادلسات تضم اليت الكرمية ال ايت

فالقرآ ن يرى مجيع ادلساتري اليت حتقق سعادة ادلارين ويبيهّنا مع بيانه لك ركن من اراكن الاميان الس تة ابلتفصيل، 

ولك ركن من اراكن الاسالم امخلسة بقصد  واّد حمافظًا عىل املوامنة فامي بيهنا مجيعًا مدميًا تناس هبا، فينشأ  من 

 منبع امجلال واحلسن البديع احلاصل من تناسب مجموع تكل احلقائق وتوامهنا اجعاٌم معنوي رائع للقرآ ن.

ن تتلمذوا عىل القرآ ن الكرمي وآ لّفوا الو  الكتب بعضها عرشات  - مفن هذا الرس يتبني: آ ن علامء الالكم، وا 

لّ اهنم لرتجيحهم العقل عىل النقل اكملعزتةل، جعزو - ارجمدلات ا عن ان يوحضوا ما تفيده عرُش آ ايت من القرآ ن ا 

الكرمي وتثبته اثبااتً قاطعاً مبا يورث القناعة والاطمئنان، ذكل ل هنم حيفرون عيوانً يف سفوح جبال بعيدة ليأ توا 

مهنا ابملاء اىل اقىص العامل بوساطة اانبيب، آ ي بسلسةل الاس باب، م يقطعون تكل السلسةل هناك، فيثبتون 

لهية اليت يه اكملاء الباعث عىل احلياة!! آ ما ال ايت الكرمية فلك واادة مهنا وجود و  اجب الوجود واملعرفة ال 

 كــعصا موســ  تستــطيع ان تـفــّجر املـــاء ايــامن ضــربت، وتــفــتــح من لك شـــئ انفذًة تــدل عىل الصانع
#515 

 من املرتحشة  " قطرة "  العربية الرساةل ويف اللكامت سارر يف بوضوح احلقيقة هذه آ ثبتت وقد .وتعّرفه اجلليل

 .القرآ ن حبر
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ومن هذا الرس ايضًا جند ان مجيع امئة الفرق الضاةل اذلين توغلوا يف بواطن الامور واعمتدوا عىل مشهوداهتم 

.. هؤلء قد ملّوا من دون اتباع الس نة النبوية، فرجعوا من اثناء الطريق، وترآ سوا جامعة وشلكوا هلم فرقًة ضاةل

اىل مثل هذه البدع والضالةل وساقوا البرشية اىل مثل هذه الس بل الضاةل لهنم مل يستيطعوا ان حيافظوا عىل 

 تناسق احلقائق وموامنهتا.

ن جعز مجيع هؤلء يبني اجعامًا لل ايت القرآ نية.  ا 

 اخلاتة

ة الرابعة عرشة من اللكمة التاسعة عرشة وهام لقد مضت ملعتان اجعاميتان من ملعات اجعام القرآ ن، يف الرحش

حمكة التكرار يف القرآ ن، وحمكة اجامهل يف مضامر العلوم الكونية، وتبني بوضوح هناك ان الًك مهنام منبع من 

منابع الاجعام خبال  ما يظن بعض الناس اهنام سبب نقص وقصور كام قد وحضت جبالء ملعٌة من اجعام القرآ ن 

ل  عىل واه معجزات الانبياء علهيم السالم، وذكل يف املقام الثاين من اللكمة العرشين، وذكرت كذكل  اليت تتل 

ويف رسائيل العربية. فنكتفي هبا، ولكن نقول: ان معجزة قرآ نية اخرى  "  اللكامت"  امثال هذه اللمعات يف سارر 

 يه:

رآ ن، فان القرآ ن كذكل جبميع معجزاته كام ان معجزات الانبياء مبجموعها آ ظهرت نقشًا من نقوش اجعام الق

 اذ .قرآ نية معجزة يه ايضاً  مجيعها معجزة للرسول عليه الصالة والسالم، وان معجزاته صىل هللا عليه وسمل

 لكمة لك تكون النس بة هذه وبظهور .هللا الكم آ نه آ ي وتعاىل، س بحانه هللا اىل القرآ ن نس بة اىل تشري اهنا

 مبثابة فهيي احلقائق من جشرة مبعناها تتضمن آ ن ميكن آ نذاك الواادة اللكمة نل   معجزة، القرآ ن لكامت من

 تنظر آ ن وميكن ..القلب مركز مبثابة العظم ، احلقيقة اعضاء مجيع مع عالقة ذات تكون ان وميكن ..النواة

 غري وارادة حميط عمل اىل لستنادها وذكل الامور من حيد مال اىل وموقعها وكيفيهتا وهيئهتا حبروفها وتتواه

 .متناهية
#516 

 اكمةل، صفحة تسع كثرية ارساراً  القرآ ن من حر  من اس تخرجوا اهنم :احلرو  عمل علامء يّدع  هنا ومن

 .الفن ذكل ل هل دعوامه ويثبتون

ات وال ن تذكّر ما مىض يف هذه الرساةل من آ ولها اىل هنا وانظر مبنظار مجموع ما فهيا من الُشَعل والاشعة واللمع

والانوار والاضواء اىل نتيجة ادلعوى املذكورة يف اول الرساةل، جتدها تعلهنا اعالانً ابعىل صوهتا وتقرآ ها، تكل 

 يه:

 )قل لنئ اجمتعت الانس واجلن عىل آ ن يأ توا مبثل هذا القرآ ن ل يأ تون مبثهل ولو اكن بعـضهم لبعض  ظهيـرًا(.

ّل ما علمتنا انك انت  العلمي احلكمي( )س بحانك ل عمل لنا ا 
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 )ربنا ل تؤاخذان ان نسينا آ و آ خطأ ان(

 )رب ارشح يل صدري_ ويرس يل امرى_ واالل عقدة من لساين_ يفقهوا قويل(

اللّهم صّل وسمّل آ فـضل وامجل وانبل، واظهر وآ طهر، وآ حسن وآ بّر، واكرم واعـّز، واعظم وارش ، واعىل 

يد، وآ رىق وارفع وآ دوم سالمك، صالًة وسالمًا، ورمحًة وآ مىك، وابرك وآ لطف صلواتك، وآ وىف واكةر وآ م 

ورضوااًن، وعفواً وغفراانً تتد وتزيد بوابل حسائب مواهب جودك وكرمك، وتمنو وتزكو بنفائس رشائِف لطائف 

جودك ومننك، آ ملية بأ مليتك ل تزول، ابدية اببديتك ل حتول، عىل عبدك وحبيبك ورسوكل محمد خري 

هر الالمع، والربهان الظاهر القاطع، والبحر الزاخر، والنور الاامر، وامجلال الزاهر، واجلالل خلقك، النور البا

القاهر، والكامل الفاخر، صالتك اليت صلّيت بعظمة ذاتك عليه وعىل آ هل واحصابه كذكل، صالًة تافر هبا 

ارساران، وتزّنه هبا خواطران ذنوبنا، وترشح هباصدوران، وتطهّر هبا قلوبنا وترّوح هبا ارواحنا وتقدس هبا 

 وافاكران، وتصفّي هبا كدورات ما يف ارساران وتشفي هبا امراضنا، وتفتح هبا اقفال قلوبنا.

 )ربنا ل تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من دلنك رمحة انك انت الوهاب(

 )وآ خر دعوهيم آ ن امحلد ّلّل رب العاملني(

 آ مني .. آ مني ... آ مني
#517 

 الاول اذليل

ُاحلقت ذياًل ابللكمة اخلامسة  "  رساةل ال ية الكربى"  املرتبة السابعة عرشة من الشعاع السابع 

 " املعجزات القرآ نية"  والعرشين  

ان الساحئ اذلي ل يناهل تعب ول ش بع واذلي عمل ان غاية احلياة يف هذه ادلنيا، بل حياة احلياة امنا هو الاميان، 

 قلبه قائاًل:ااور هذا الساحئ 

ان الالكم اذلي نبحث فيه هو آ شهر الكم يف هذا الوجود واصدقه وآ حمكه، وقد حتدى يف لك عرص َمن ل 

ينقاد اليه، ذكل القرآ ن الكرمي ذو البيان املعجز.. فلرناجع اذاً هذا الكتاب الكرمي، ولنفهم ماذا يقول... ولكن 

فامي جيعلنا نستيقن آ نه كتاب خالقنا حنن.. وهكذا ابرش لنقف حلظة قبل دخولنا هذا العامل امجليل لنبحث 

 ابلتدقيق والبحث.

اليت يه ملعات الاجعام املعنوي للقرآ ن  "  رسائل النور"  وحيث ان هذا الساحئ من املعارصين فقد نظر آ ولً اىل 

 الكرمي، فرآ ى:

هنا تكشف عن ناكهتا ان هذه الرسائل البالاة مائة وثالثني رساةل يه بذاهتا تفسري قمّي لل اي ت الفرقانية، اذ ا 

412



 ادلقيقة وآ نوارها الزاهية.

ورمغ ان رسائل النور نرشت احلقائق القرآ نية جبهاد متواصل اىل ال فاق اكفة، يف هذا العرص العنيد امللحد، 

ومشسها، مل يس تطع آ اد آ ن يعارضها آ و ينقدها، مما يثبت ان القرآ ن الكرمي اذلي هو رائدها ومنبعها، ومرجعها، 

 وختام  "  اللكمة اخلامسة والعرشين"  امنا هو ساموي من الكم هللا رب العاملني، وليس بالكم برش، ح ى ان 

جعام القرآ ن،  "  رسائل النور"  وهام جحة واادة من بني مئات احلجج، تقميها  "  املكتوب التاسع عرش"  لبيان ا 

ثبااًت ارّي لك من نظر ا انهيك عن اهنم مل ينقدوها ومل يعرتضوا  - لهيا، فقّدرها واجعب هبافتثبته بأ ربعني وهجًا ا 

بل اثنوا علهيا كثريًا. هذا وقد ااال الساحئ اثبات واه الاجعام للقرآ ن الكرمي، وانه الكم هللا س بحانه  - علهيا قط

ّل انه انعم النظر يف بضع نقاط تبني ابشارة خمترصة:"  رسائل النور"  حقًا اىل   ، ا 
#518 

 :الكرمي القرآ ن عظمة

النقطة الاوىل: مثلام ان القرآ ن الكرمي بلك معجزاته وحقائقه ادلاةل عىل آ حقيته هو معجزة حملمد عليه الصالة 

والسالم، فان محمدًا عليه الصالة والسالم بلك معجزاته ودلئل نبوته وكاملته العلمية معجزة آ يضًا للقرآ ن 

 الكرمي الكم هللا رب العاملني. الكرمي وجحة قاطعة عىل ان القرآ ن

ها ابلسعادة واحلقائق،  النقطة الثانية: ان القرآ ن الكرمي قد بّدل احلياة الاجامتعية تبديالً هائالً نّور ال فاق ومل 

وآ ادث انقالابً عظاميً سواء يف نفوس البرش ويف قلوهبم، آ و يف آ رواهحم ويف عقوهلم، آ و يف حياهتم الشخصية 

ن آ ايته البالاة س تة آ ل  وس امتئة وس تاً وس تني والاجامتعية و  الس ياس ية، وآ دام هذا الانقالب وآ داره، حبيث ا 

آ ية تُتىل منذ آ ربعة عرش قراًن يف لك آ ن بأ لس نة آ كةر من مائة مليون خشص يف ال قل بلك ا االل واارتام، 

نكشافًا ورقيًا،  س تقامة ونورًا، واحلياة فرييب الناس ويزيك نفوسهم، ويصفي قلوهبم، ومينح ال رواح ا  والعقول ا 

 حياًة وسعادًة. فال شك آ نه ل نظري ملثل هذا الكتاب ول شبيه هل ول مثيل. فهو خارق، وهو معجز.

منذ ذكل العرص اىل مماننا هذا، ح ى انه حّط  - آ ياّم بالغة - النقطة الثالثة: ان القرآ ن الكرمي قد آ ظهر بالغة

املشهورة ويه قصائد آ بلغ الشعراء، كتبت ابذلهب وعُلقت عىل ادران الكعبة،   " املعلقات الس بع"  من قمية 

آ ما وقد ااءت ال ايت فليس ملثكل "  آ نزلت قصيدة آ بهيا من عىل ادار الكعبة قائةل :  "  لبيد"  ح ى ان ابنة 

 ."  هنا مقام

 خر ساادًا. فقيل هل: (64)احلجر: وكذا عندما مسع آ عرايٌب ال ية الكرمية: )فاْصَدع مبا تُؤَمر( 

 آ آ سلمـت؟ قال:

 ل، بل جسدت لبالغة هذه ال ية.
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وكذا، فان آ لفاً من آ مئة البالغة وحفول ال دب، آ مثال عبد القاهر اجلرااين، والساكيك، والزخمرشي، قد آ قّروا 

 ابلجامع والتفاق:

 ."  ان بالغة القرآ ن فوق طاقة البرش ول ميكن آ ن يُدرك" 

 يتحدى لك مارور - اكن وما مال كذكل - قرآ ن الكرمي منذ نزوهلوكذا، فان ال
#519 

 يرضوا ان آ و ..مثهل من بسورة يأ توا بأ ن حتدامه وتعالهيم، عتّومه من وينال والبلااء، ال دابء من ومتعنت

 ..وال خرة ادلنيا يف واذلل ابلهالك

قد تركوا السبيل القصرية ويه املضاهاة واملعارضة وبيامن يعلن القرآ ن حتديه هذا، اذا ببلااء ذكل العرص العنيدين 

والتيان بسورة من مثهل،سالكني السبيل الطويةل، سبيل احلرب اليت تأ يت ابلويل وادلمار عىل ال رواح 

 والاموال، مما يثبت اختيارمه هذا: انه ل ميكن املسري يف تكل السبيل القصرية.

ربية اليت كتهبا آ ولياء القرآ ن بشاف اقتباس اسلوبه وتقليده آ و وكذا، ففي متناول ال يدي ماليني الكتب الع

كتهبا آ عداؤه ل ال معارضته ونقده، فلك ما كتب، ويكتب، مع التقدم والريق يف الاسلوب الناشئ من تالحق 

ال ل ميكن ان يضايه آ و يداىن آ يٌّ مهنا آ سلوب القرآ ن، ح ى لو اس متع ر  - ومنذ ذكل الوقت اىل ال ن - ال فاكر

عايم ملا يتىل من القرآ ن الكرمي لضطر اىل القول: ان هذا القرآ ن ل يش به آ اّيً من هذه الكتب، ول يف مرتبهتا. 

فاما آ ن بالغته حتت امجليع، آ و آ هنا فوق امجليع. ولن يس تطيع انسان اكئناً من اكن، ول اكفر، ول آ محق ان يقول: 

 غته فوق امجليع. ح ى قد تال آ ادمه ال ية الكرمية:اهنا آ سفل امجليع، فالبد اذًا ان مرتبة بال

ّبح هلل ما يف السموات والارض(   م قال:  ( 2) احلديد:)س َ

 ."  اين ل آ رى الواه املعجز اذلي ترونه يف بالغة هذه ال ية الكرمية"    -

 فقيل هل:

 ."  اىل ذكل العرص واس متع الهيا هناك - كهذا الساحئ - عد خبياكل" 

 هو يتخيل نفسه هناك فامي قبل نزول القرآ ن الكرمي، اذا به يرى:وبيامن 

ان موجودات العامل ملقاة يف فضاء خال  شاسع دون ادود، يف دنيا فانية مائةل، ويه يف ااةل ايئسة مضطربة 

تتخبط يف ظلمة قاتة، ويه اامدة دون حياة وشعور، وعاطةل دون وظيفة وهمام، ولكن ااملا آ نصت اىل هذه 

 ية الكرمية وتدبرها اذا به يرى:ال  

ان هذه ال ية قد كشفت جحاابً مسدلً عن واه الكون وعن واه العامل لكه ح ى ابن ذكل الواه مرشقاً ساطعًا، 

فأ لق  هذا الالكم ال ميل وال مر الرسمدي درسًا عىل مجيع آ رابب املشاعر املصطفني حسب العصور لكها 
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 مظهرًا هلم:
#520 

مهنمكة يف ذكر  - ول س امي السموات والارض - اخمللوقات مجيع وان كبري، مسجد حبمك هو الكون هذا ان

وهتليل وتسبيح ينبض ابحليوية. وقد تس من اللك وظائفهم بلك شوق ونشوة وهـم ينجزوهنا بلك سعادة 

متـنان.  وا 

وقاس علهيا سارر  هكذا شاهد الساحئ رساين مفعول هذه ال ية الكرمية يف الكون، فتذوق مدى مسو بالغهتا،

ال ايت الكرمية، فأ درك الرس يف همينة بالغة القرآ ن الفريدة لنصف الارض ومخس البرشية، وعمل حمكة واادة 

من آ ل  احلمك دليـمومة االل سلطان القرآ ن الكرمي بلك توقري وتعظمي عىل مدى آ ربعة عرش قرانً من الزمان 

نقطاع.  دون ا 

املسبب  - مي قد آ ظهر عذوبة واالوة ذات اصاةل وحقيقة حبيث ان التكرار الكثريالنقطة الرابعة: ان القرآ ن الكر

ل يورث املالل عند من مل يفسد قلبه ويبدل ذوقه، بل يزيد تكرار تالوته  - للسأ مة ح ى من آ طيب ال ش ياء

 من عذوبته واالوته، وهذا آ مر مسمّل به عند امجليع منذ ذكل العرص، ح ى غدا مرضب ال مثال.

كذا فقد اظهر القرآ ن الكرمي من الطراوة، والفتوة والنضارة واجلّدة حبيث حيتفظ هبا وك نه قد نزل ال ن، رمغ و 

مرور آ ربعة عرش قرانً من الزمان عليه، ورمغ تيرس احلصول عليه للجميع. فلك عرص قد تلقاه شاابً نرضاً وك نه 

هيم ويهنلون منه لك اني، ويقتفون آ ثر اسلوب بيانه، خياطبه. ولك طائفة علمية مع اهنم جيدونه يف متناول ايد

 يرونه حمافظًا دامئًا عىل اجلدة نفسها يف اسلوبه والفتوة عيهنا يف ُطرم بيانه.

النقطة اخلامسة: ان القرآ ن الكرمي قد بسط  آ اد جناحيه حنو املايض وال خر حنو املس تقبل، فاحلقيقة اليت 

ذر القرآ ن وآ اد جناحيه، فهو يصدقهم ويؤيدمه، ومه بدورمه يؤيدونه اتفق علهيا ال نبياء السابقون يه ا

 ويصدقونه بلسان اال التوافق.

وكذكل فان ال ولياء الصاحلني، والعلامء الاصفياء مه مثار اس متدت احلياة من جشرة القرآ ن الكرمي، فتاكملهم 

مئ وذات حقيقة واصاةل، فاذلين احليوي يدل عىل ان جشرهتم املباركة  يه ذات حياة وعطاء، وذات فيض دا

 انضووا حتت حامية جنااه الثاين، وعـاشــوا فــي ظــاللــه من آ حصاب مجيــع طـرق الـولية احلـقة، واربــاب
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 اامعيته يف هل مثيل ول احلقائق، ومجمع احلق، عني هو القرآ ن ان يشهدون احلقة الاسالمية العلوم مجيع

 .رةابه معجزة فهو ومشوليته،

 النقطة السادسة: ان اجلهات الست للقرآ ن الكرمي منورة مضيئة، مما يُبني صدقه وعدهل.

هدااي سعادة ادلارين،  - وهدفه - نعم، مفن حتته آ معدة احلجج والرباهني، وعليه تتأ لق سكة الاجعام وبني يديه
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حيد من آ دةل العقول املس تقمية، حقائق الويح الساموي، وعن ميينه تصديق ما ل - آ ي نقطة استناده - ومن خلفه

 وعن يساره الاطمئنان اجلاد والاجنذاب اخلالص والاستسالم التام للقلوب السلمية والضامرر الطاهرة.

ان القرآ ن الكرمي حصن ساموي حصني يف ال رض ل يقوى عىل خرقه خارق  - تكل اجلهات الست - واذ تثبت

تؤكد انه الصدق بذاته واحلق بعينه، وانه ليس بالكم "  مقامات"  ول ينفذ من اداره انفذ، فهناك آ يضاً س تة 

برش قط، وانه ل يأ تيه الباطل من بني يديه ول من خلفه. وآ ول تكل املقامات: تأ ييد مرّص  هذا الكون 

ظهار امجليل وحامية الرب والصدق وحمق اخلداعني واماةل املفرتين، س نة اارية لفعال  يته ومدبّره هل، اذلي اختذ ا 

ارتام وتعظمي وآ وله من مرتبة توفيق وفالح هو  َّد س بحانه وصّدق هذا القرآ ن مبا منحه من مقام ا  س بحانه، فأ ي

 آ كةر قبوًل وآ عىل مرتبة وآ عظم همينة يف العامل.

ن ومن م فان الاعتقاد الراخس والتوقري الالئق من اذلات املباركة للرسول الكرمي صىل هللا عليه وسمل  حنو القرآ  

الكرمي يفوق امجليع وهو منبع الاسالم وترجامن القرآ ن، وكونه بني اليقظة والنوم حيامن يتزنل عليه الويح فيتزنل 

 - عليه دون ارادته، وعدم بلوغ سارر الكمه شأ وه، بل عدم مشاهبته هل اىل اّد رمغ آ نه آ فصح الناس، وبيانه

كونية الواقعة وملا س يأ يت مهنا مع آ ميّته، من دون تردد وبلك  بيااًن غيبيًا ملا مىض من احلوادث ال - هبذا القرآ ن

طمئنان. وعدم ظهور آ ية حيةل آ و خطأ  آ و ما شاهبها من ال وضاع منه همام صارت رمغ انه بني آ نظار آ شد الناس  ا 

نعاماً للنظر يف ترصفاته.. فاميان هذا الرتجامن الكرمي واملبلغ العظمي صىل هللا عليه وسمل  وتصديقه بلك قوته  ا 

للك حمك من آ حاكم القرآ ن الكرمي، وعدم معزعة آ ي شئ هل همام عظم يؤيد ويؤكد آ ن القرآ ن ساموي ولكه صدق  

 وعدل والكم مبارك للرب الرحمي.
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رتباط آ ماهمم، املشاهد الكرمي القرآ ن بذكل مهنم ال عظم الشطر بل البرشية، مخس ارتباط فان وكذا  اجنذاب ا 

 تالوته عند حوهل والتفافهم اليه والرواانيني واملالركة اجلن وتوافد ولهفة، وشوق جبد اليه عهمواس امت وتديّن،

 هذا ابن تصديق ذكل لك كثرية، صادقة وكشفيات ووقائع امارات بشهادة للنور العاشقة الفراشة التفا 

 .وآ عاله مقام امس  فيه هل وان واجعابه، الكون رىض حمل هو القرآ ن

لك طبقة من طبقات البرش ابتداءً من الايب الشديد الاباء والعايم، اىل اذليك احلاد اذلاكء والعامل  وكذا فان آ خذ

نصيهبا اكمةل من ادلروس اليت يلقهيا القرآ ن الكرمي، وفهمهم منه آ معق احلقائق، واس تنباط مجيع الطوائف من 

سمحة وحمققي اصول ادلين وعباقرة عمل علامء مئات العلوم والفنون الاسالمية، وخباصة جمهتدي الرشيعة ال 

الالكم وامثاهلم، واس تخراهجم الاجوبة الشافية ملا حيتاجونه من املسائل اليت ختص علوهمم من القرآ ن الكرمي، 

 امنا هو تصديق بأ ن القرآ ن الكرمي هو منبع احلق ومعدن احلقيقة.

ب ول س امي اذلين مل يدخلوا يف الاسالم مع وكذا فان عدم معارضة آ دابء العرب اذلين مه يف املقدمة يف ال د
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من بني وجوه الاجعام  - وهو الواه البالغي - رغبهتم امللحة يف املعارضة، وجعزمه جعزًا اتمًا آ مام واه وااد،

الس بعة الكربى للقرآ ن، وجعزمه عن التيان بسورة واادة فقط من سور القرآ ن الكرمي، وصدودمه عن ذكل، 

مع رغبهتم  - ت من مشاهري البلااء وعباقرة العلامء حلد ال ن لي واه من وجوه الاجعاموعدم معارضته ممن آ  

وسكوهتم بعجز واجحاهمم عن ذكل، لهو جحة قاطعة عىل ان القرآ ن الكرمي معجزة  - يف ذيوع صيهتم ابملعارضة

 فوق طاقة البرش.

 .«ن قاهل؟ وِلَم قاهل؟من قاهل؟ ومل»نعم ان قمية الالكم وعلوه وبالغته تتوحض يف بيان: 

وبناء عىل هذا فان القرآ ن الكرمي مل يأ ت ولن يأ يت مثهل ولن يدانيه شئ قط؛ ذكل ل ن القرآ ن الكرمي امنا هو 

 ابي اانب اكن من اجلوانب - خطاب من رب العوامل مجيعًا والكم من خالقها، وهو ماكملة ل ميكن تقليدها

 وليس فيه امارة تومئ ابلتصنع. -

اخملاطب هو مبعوث ابمس البرشية قاطبة، بل ابمس اخمللوقات مجيعًا، وهو آ كرم من آ صبــح خمــاطــبًا م ان 

 وآ رفعهــم ذكرًا، وهــو الــذي ترشـــح الاسالم العظمي
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ميانه قوة من  .الصمدانية ابخملاطبة ملكالً  فزنل آ دىن آ و قوسني قاب اىل به عرج ح ى وسعته، ا 

مي املعجز البيان قد بنّي سبيل سعادة ادلارين، ووحّض غاايت خلق الكون، وما فيه من املقاصد م ان القرآ ن الكر

الرابنية موحضًا ما حيمهل ذكل اخملاطب الكرمي من الاميان السايم الواسع اذلي يضم احلقائق الاسالمية لكها 

ايه مكن يقلب خارط ة آ و ساعة آ مامه، معلِّامً الانساَن عارضًا لك انحية من نوايح هذا الكون الهائل ومقلبًا ا 

صانَعه اخلالق س بحانه من خالل آ طوار الكون وتقلباته. فال ريب ولبد انه ل ميكن التيان مبثل هذا القرآ ن 

جعامه.  آ بدًا، ول ميكن مطلقًا ان تُنال دراة ا 

كرمي يف جمدلات بلغ قسم مهنا وكذا فان ال ل  من العلامء ال فذاذ اذلين قام لك مهنم بكتابة تفسري للقرآ ن ال

ثالثني آ و آ ربعني جمدلًا بل س بعني جمدلًا، وبياهنم بأ سانيدمه ودلئلهم ملا يف القرآ ن الكرمي مما لحيد من املزااي 

السامية والناكت البلياة واخلواص ادلقيقة والارسار اللطيفة واملعاين الرفيعة والاخبارات الايبية الكثرية 

لهية خارقة بأ نواعها اخملتلفة ظهار لك هؤلء لتكل املزااي واثباهتم لها دليل قاطع آ ن القرآ ن الكرمي معجزة ا  ، وا 

وخباصة اثبات لك كتاب من كتب رسائل النور البالاة مائة وثالثني كتاابً ملزية من مزااي القرآ ن الكرمي ولنكتة 

ثبااًت قاطعًا ابلرباهني ادلاماة، ولس امي رساةل ، و " املقام الثاين من « " املعجزات القرآ نيةمن ناكته البديعة ا 

اذلي يس تخرج كثريًا من خوارق احلضارة من القرآ ن الكرمي آ مثال القطار والطاررة. و " "  اللكمة العرشين

اذلي يبني اشارات آ ايت اىل رسائل النور واىل الكهرابء، "  املسم  " ابلشارات القرآ نية"  الشعاع الاول

اليت تبني مدى الانتظام ادلقيق يف حرو  القرآ ن "  الامثنية املسامة " ابلرمومات الامثنية والرسائل الصارية
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جعامها  الكرمي، ومك يه ذات آ رسار ومعان غزيرة، والرساةل الصارية اليت تبني خواتمي سورة الفتح وتثبت ا 

ظهار لك جزء  من آ جزاء رسائل النور خبمسة وجوه من حيث الاخبار الاييب، وآ مثالها من الرسائل.. فان ا 

حلقيقة من حقائق القرآ ن الكرمي، ولنور من آ نواره لك ذكل تصديق وتأ كيد ابن القرآ ن الكرمي ليس هل مثيل، 

 وانه معجزة وخارقة، وانه لسان الايب يف عامل الشهادة هذا، وانه الكم عاّلم الايوب.

يف ست نقاط، ويف ست هجات، ويف س تة  وهكذا، ل ال مزااي وخواص القرآ ن الكرمي هذه اليت آ شري الهيا

 مقامات، دامت اامكيته النورانية اجلليةل وسلطانه
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 وثالمثائة آ لف طوال آ يضًا، ال رض واه ومنورة العصور وجوه مضيئة والاارتام الوقار بكامل املعظم، املقدس

 عرشة حروفه من  حر  للك ان حيث قدس ية مزيات الكرمي القرآ ن انل آ يضاً  اخلواص تكل ول ال .س نة

 والسور ال ايت من قسم حرو  من حر  لك ان بل خادلة، مثار وعرش ال قل، يف حس نات وعرش آ ثوبة

 عرشة من املباركة ال وقات يف وقميته وثوابه حر  لك نور ويتصاعد ال خرة، مثار من آ كةر، آ و آ لفاً  آ و مائة يمثر

 :قائالً  قلبه خفاطب العامل، ساحئ فهمها قد القدس ية املزااي من وامثالها ..املئات اىل

ن هذا القرآ ن الكرمي املعجز يف لك انحية من نواحيه قد شهد ابجامع سوره وابتفاق آ ايته، وبتوافق    - حقاً ا 

آ رساره وآ نواره، وبتطابق مثاره وآ اثره، شهادةً اثبتة ابدللئل عىل وجود واجب الوجود، وعىل وادانيته س بحانه، 

، وعىل آ سامئه احلس ىن، ح ى ترحشت الشهادات غري احملدودة مجليع آ هل الاميان من تكل وعىل صفاته اجلليةل

 الشهادة.

وهكذا، فقد ذكرت يف املرتبة السابعة عرشة من املقام ال ول اشارة قصرية ملا تلقاه الساحئ هذا، من درس 

 التوحيد والاميان من القرآ ن الكرمي:

هل ا ل هللا الواجب الوجود الوااد الااد اذلي َدلَّ عىل وجوب وجوده يف وادتِه: القرآ ن املعجز البيان،  ل ا 

املقبوُل املرغوُب ل جناس املكََلِ وال نس واجلاِن، املقروء لك آ ايته يف لك دقيقة بكامل الاارتام، بأ لس نة مئات 

جوِه الاعصار املاليني من نوع الانسان، ادّلامئ َسلطنتُه القدس يُة عىل آ قطار ال رض والاكوان، وعىل و 

والزمان، واجلاري اامكيته املعنوية النورانية عىل نصف ال رض ومُخس البرش يف آ ربعة عرش عرصًا بكامل 

لهية وبتوافق آ رساره  الااتشام.. وكذا َشهَِد وبرهن ابجامع سوِرِه القدس ية الساموية، وابتفاق آ ايته النورانية ال 

 ملشاهدة والعيان.وآ نواره وبتطابق حقائقه ومثراته وآ اثره اب
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 الثاين اذليل

 " املسأ ةل العارشة من الشعاع احلادي عرش " رساةل المثرة" 
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 مهرة امريداغ

 ]رد شا  ومقنع عىل اعرتاضات ترد حول التكرار يف القرآ ن الكرمي[

 اخواين الاعزاء ال وفياء!

ذلا اكتنفها شئ من الاموض لكوهنا كنت اعاين من ااةل مضطربة ابئسة حيامن تناولت هذه املسأ ةل ابلكتابة، 

بقيت كام ااءت عفو اخلاطر. ولكين ادركت ان تكل العبارات املشوشة تنطوي عىل اجعام رائع. فيا اسف  اذ 

لّ اهنا تعد  مل اس تطع ان اويف حق هذا الاجعام من ال داء والتعبري. فعبارات الرساةل همام اكنت خافتة الانوار ا 

تضم ل لئ نفيسة سامية، فالرااء ان ترصفوا  "  و " َصَدفَة "  عبادة فكرية"  - ن الكرميمن حيث تعلقها ابلقرآ   -

 النظر عن قرشهتا وتنعمـوا النظر مبا فهيا من ل لئ ساطعة. فان وادتوها اديرة حقاً فاجعلوها " املسأ ةل العارشة

ّل فاقبلوها رساةل جوابية عن هتانيمك. "   لرساةل المثرة،  وا 

ررت اىل كتابهتا يف غاية الاجامل والاقتضاب، ملا كنت ااكبد من سوء التاذية وآ وااع الامراض، ولقد اضط

ايم شهر  - بفضل هللا - ح ى انين ادرجت يف مجةل واادة مهنا حقائق وجحجًا غزيرة، واتمهتا يف يومني من ا 

رمضان املبارك فارجو املعذرة عام بدر مين من تقصري. 
2

 دقني!اخويت الاوفياء الصا

 يف الشهر املبارك رمضان، تدبّرت يف - املعجز البيان - حيامن كنت اتلو القرآ ن

--- 
1
هذه املسأ ةل " مهرية "  لطيفة وضاءة لهذا الشهر الكرمي وملدينة " آ مريداغ "  احلقت بـ " مثرة "  جسن دنزييل عىل اهنا   

الضالةل من مسوم الاوهام العفنة حول ظاهرة التكرار يف القرآ ن. " املسأ ةل العارشة " . فهيي تزيل ابذن اللهه ما ينفثه آ هل  

 املؤلف. - وذكل ببياهنا حمكة من حمكها الكثرية.
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فرآ يت آ ن لك  - "  الشعاع ال ول"  اليت وردت اشاراهُتا اىل رسائل النور يف  - والثالثني الثالث ال ايت معاين

ك هنا تطل عىل رسائل النور وطالهبا من هجة نيلهم  - موضوعهابل آ ايت تكل الصفحة يف املصحف و  - آ ية مهنا

فهيي تشري ابلصابع العرش اىل رسائل  ، ل س امي آ ية النور يف سورة النور - غيضا من فيضها وحظاً من معانهيا

 تطل عىل معاريض الرسائل واعداهئا بل تعطهيم حصة - ويه آ ية الظلامت - النور، كام آ ن ال ايت اليت تعقهبا

كربى، اذ ل خيف  ان مقام تكل ال ايت وآ بعادها ومرامهيا غري قارصة عىل ممان وماكن معينني بل تشمل ال ممنة 

والامكنة مجيعها، آ ي خترج من جزئية الامكنة والاممنة اىل لكّيهتام الشامةل، ذلا شعرت ان رسائل النور 

 ادًا من افراد تكل اللكية الشامةل.فردًا وا - حق المتثيل - وطالهبا امنا ميثلون يف عرصان هذا

ان خطاب القرآ ن الكرمي قد اكتسب الصفة اللكية والسعة املطلقة والرفعة السامية والاااطة الشامةل؛ 

لصدوره مبارشة من املقام الواسع املطلق للربوبية العامة الشامةل للمتلكم الاميل س بحانه.. ويكتس هبا من املقام 
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املمثل للنوع البرشي   صىل هللا عليه وسمل عليه هذا الكتاب، ذلمك النيب الكرميالواسع العظمي ملن ُانزل 

واخملاطب ابمس ال نسانية قاطبة، بل ابسـم الاكئنات مجيعًا.. ويكتس هبا ايضاً من تواه اخلطاب اىل املقام الواسع 

حمليط النابع من البيان الشايف الفس يح لطبقات البرشية اكفة وللعصور اكفة.. ويكتس هبا آ يضاً من املقام الرفيع ا

لقوانني هللا س بحانه املتعلقة ابدلنيا وال خرة،ابلرض والسامء، ابلمل والابد، تكل القوانني اليت ختص ربوبيته 

 وتشمل امور اخمللوقات اكفة.

فهذا اخلطاب اجلليل اذلي اكتسب من السعة والسمو والاااطة والشمول ما اكتسب، يربم اجعامًا رائعًا 

ااطة شامةل، حبيث:  وا 

تنح يف الوقت نفسه  - ومه معظم اخملاطبني - ان مراتبه الفطرية والظاهرية اليت تالطف آ فهام العوام البس يطة

حصة وافرة ل عىل املس توايت الفكرية ول رىق الطبقات العقلية، فال هيب خملاطبيه شيئاً من ارشاداته وادها، 

لكوهنا فرداً من افراد  - قط، بل خياطب مع ذكل لك طبقة يف لك عرصول خيصهم بعربة من حاكية تأ رخيية ف

 خطااًب نداًي طراًي اديدًا ك نه ال ن يزنل علهيم. - دس تور لكي

 ومجره العنيف هلم وانذاره "  الظاملني... الظاملني.."  ول س امي كةرة تكراره: 
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اىل مظامل ل نظري  - هبذا التكرار - ال نظار فيلفت ومظاملهم، بذنوهبم وآ رضية ساموية مصائب نزول من الرهيب

لها يف هذا العرص، بعرضه آ نواعاً من العذاب واملصائب النامةل عىل قوم عاد ومثود وفرعون. ويف الوقت نفسه 

يبعث السلوان والطمأ نينة اىل قلوب املؤمنني املظلومني، بذكره جناة رسل كرام امثال ابراهمي وموىس علهيام 

 السالم.

 م ان هذا القرآ ن العظمي يرشد لك طبقة من لك عرص ارشادًا واحضًا ابجعام رائع مبينًا:

والعصور املندثرة اليت يه يف نظر الاافلني الضالني واد من عدم حسيق موحش رهيب،  "  الاممنة الاابرة"  ان 

جعيباً ينبض ابحلياة ويتدفق ابحليوية ومقربة مندرسة آ لمية كئيبة، يعرضها حصيفة حية تطفح عرباً ودروسًا، وعاملاً 

واحضة اليةل ك هنا  - ابجعامه البديع - من آ قصاه اىل آ قصاه، ومملِكة رابنية ترتبط معنا بوشاجئ وآ وارص فيبيهنا

مشهودة تعرض آ مامنا عىل شاشة، فتارة يأ يت بتكل العصور ماثةل شاخصة آ مامنا، واترة يأ خذان اىل تكل 

 العصور.

اذلي يراه الاافلون فضاء موحشًا بال هناية، وجامدات مضطربة بال روح  "  الكون"  نفسه  ويبني ابلجعام

تتدحرج يف دوامة الفراق وال لم، يبينه القرآ ن: كتااًب بلياًا، كتبه ال اد الصمد، ومدينة منسقة معرها الرمحن 

البيان حياة يف تكل امجلادات ، وجيعل  الرحمي، ومعرضاً بديعاً آ قامه الرب الكرمي ل شهار مصنوعاته. فيبعث هبذا

بعضها يسع  ل مداد ال خر، ولك جزء يايث ال خر ويعينه، ك نه حياوره حماورة ودية مصمية، فلك شئ مسخر 
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ولك شئ انيط به وظيفة وواجب.. وهكذا يلقي القرآ ن دروس احلمكة احلقيقية والعمل املنور اىل الانس واجلن 

مقني بأ ن حيوم خواص راقية  - اذلي هل هذا الاجعام يف البيان - هذا القرآ ن العظمي واملالركة اكفة. فال ريب ان

 عالية، ومزيات مقدسة سامية، امثال:

يف لك حر  منه عرش حس نات، بل آ لف حس نة آ حيااًن، بل آ لو  احلس نات يف احيان آ خرى.. وجعز اجلن 

م مجيعهم بل الاكئنات برمهتا خماطبة بلياة حكمية.. وال نس عن ال تيان مبثهل ولو اجمتعوا هل.. وخماطبته بين آ د

وحرص املاليني من الناس يف لك عرص عىل حفظه عن ظهر قلب بشوق ومتعة.. وعدم الســأ م من تــالوته 

 الكثيــرة رمغ تــكراراتــه.. واســتــقراره الـتــام يف اذهــان الصاــار اللطيــفة البس يطــة
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 اذلين يتأ ملون ح ى  من آ دىن الكم - واحملترضين املرىض وتذلذ ..علهيم تلتبس ومواضع لمج من فيه ما كةرة مع

بسامعه، وجراينه يف اسامعهم عذاًب طيبًا.. وغريها من اخلواص السامية واملزااي املقدسة اليت حيومها القرآ ن  -

 الكرمي، فمينح قّراءه وتالميذه انواعًا من سعادة ادلارين.

صىل  حيث راع  آ حسن الرعاية آ مية مبلاه الكرمي "  اسلوب ارشاده البليغ"  مجليل ايضًا يف ويظهر اجعامه ا

 ابحتفاظه التام عىل سالس ته الفطرية، فهو آ اّل من ان يدنو منه تلكف او تصنع او رايء  هللا عليه وسمل  

ني مالطفًا بساطة اذهاهنم بتزنلته جفاء اسلوبه مستساغًا دلى العوام اذلين مه اكةرية اخملاطب - همام اكن نوعه -

الالكمية القريبة من آ فهاهمم.. ابسطاً اماهمم حصائف ظاهرة ظهوراً بدهيياً اكلسموات والارض.. موهجاً الانظار 

لهية وسطور حمكته البالاة املضمرتني حتت العادايت من الامور والاش ياء.  اىل معجزات القدرة ال 

مجلةل واادة، او لقصة واادة، وذكل  "  تكراره البليغ"  من اجعامه البديع ايضاً يف  م ان القرآ ن الكرمي يظهر نوعاً 

عند ارشاده طبقات متباينة من اخملاطبني اىل معان عدة، وعرب كثرية يف تكل ال ية آ و القصة، فاقتىض التكرار 

، فلك ما كرر يف القرآ ن حيث آ نه: كتاب دعاء ودعوة كام انه كتاب ذكر وتوحيد، ولك من هذا يقتيض التكرار

منا تش متل عىل معىن اديد وعربة اديدة.  الكرمي اذًا من آ ية آ و قصة ا 

جعامه ايضًا عند تناوهل  وقعت يف حياة الصحابة الكرام اثناء نزوهل وارسائه بناء  "  حوادث جزئية"  ويظهر ا 

مبينًا هبا: آ ن آ دق الامور ل صار الاسالم وقواعد الرشيعة فرتاه يأ خذ تكل احلوادث بنظر الاهامتم البالغ، 

لهية  رادته، فضال عن انه يظهر هبا سنناً ا  احلوداث جزئية امنا يه حتت نظر رمحته س بحانه، ومضن داررة تدبريه وا 

اليت يه مبثابة النوايت عند تأ سيس  - اارية يف الكون ودساتري لكية شامةل. مد عىل ذكل ان تكل احلوادث

 امي يأ يت من الاممان مثارًا اينعة من ال حاكم والفوائد.ال سالم والرشيعة ستمثر ف

ان تكرر احلااة يس تلزم التكرار، هذه قاعدة اثبتة، ذلا فقد آ ااب القرآ ن الكرمي عن آ س ئةل مكررة كثرية خالل 

ـج، عرشين س نة فارشد ابااابته املكررة طبقات كثرية متباينة من اخملاطبني. فهو يكرر مجالً تكل آ لو  النـتــائ
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 ويكرر ارشادات يه نتيجة ل دةل لاد لها، وذكل عند ترس يخه يف ال ذهان وتقريره يف القلوب ما
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 من س يعقبه وما الاجزاء، وتفتت دمار من س يصيبه وما العامل يف رهيب وتبدل عظمي انقالب من س يحدث

 .الفاين العامل هذا من بدل الرائعة اخلادلة ال خرة بناء

امجلل وال ايت ايضاً عند اثباته: ان مجيع اجلزئيات واللكيات ابتداء من اذلرات اىل النجوم امنا  م انه يكرر تكل

 يه يف قبضة وااد آ اد س بحانه ومضن ترصفه ال شأ نه.

لهيي والسخط الرابين عىل الانسان املرتكب للمظامل عند خرقه الااية من  ويكررها ايضاً عند بيانه الاضب ال 

 اليت تثري هيجان الاكئنات وال رض والسامء والعنارص وتؤجج غضهبا عىل مقرتفهيا. اخللق، تكل املظامل

ذلا فان تكرار تكل امجلل وال ايت عند بيان امثال هذه ال مور العظمية الهائةل ليعد نقصاً يف البالغة قط، بل 

بداع، وبالغة يف غاية العلو والرفعة، وجزاةل مطابقة تطابقًا اتمًا  - فصااةبل  - هو اجعام يف غاية الروعة وال 

 ملقتىض احلال، فعىل سبيل املثال:

حمِي( يه آ ية واادة تتكرر مائة واربع عرشة مرة يف القرآ ن الكرمي ذكل ل هنا  مْحِن  الرَّ * ان مجةل )بِْسِم هللا الرَّ

 - عة الرابعة عرشةكام بيناها يف اللم - حقيقة كربى تل  الكون نوراً وضياء وتشد الفرش ابلعرش برابط وثيق

ّل وهو حبااة مسيسة اىل هذه احلقيقة يف لك اني، فلو تكررت هذه احلقيقة العظم  ماليني  مفا من آ اد ا 

املرات، فاحلااة ما مالت قامئة ابقية ل ترتوي. اذ ليست يه اااة يومية اكخلزب، بل يه ايضاً اكلهواء والضياء 

 اذلي يُضطر اليه ويش تاق لك دقيقة.

. فتكرار هذه ال ية "  الشعراء"  ال ية الكرمية )وان ربك لهو العزيز الرحمي( تتكرر مثاين مرات يف سورة * وان 

 العظمية اليت تنطوي عىل الو  احلقائق يف سورة تذُكر جناة ال نبياء علهيم السالم وعذاب اقواهمم، امنا هو لبيان:

ظمة الربوبية املطلقة، فتقتيض العزة الرابنية عذاَب تكل ان مظامل اقواهمم تس الااية من اخللق، وتتعرض اىل ع

لهية جناة ال نبياء علهيم السالم. فلو تكررت هذه ال ية الو  املرات ملا  ال قوام الظاملة مثلام تقتيض الرمحة ال 

 انقضت احلااة والشوق الهيا، فالتكرار هنا بالغة راقية ذات اجعام واجيام.

وال ية الكرمية )ويل يومئذ  "  الرمحن"  أ ي آ لء ربكام تكذابن( املكررة يف سورة * وكذكل ال ية الكرمية )فب

 " املرسالت"  للمكذبني( املكررة يف سورة 
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 وال نس اجلن كفر آ ن وال رض السموات اقطار يف رصحياً  اعالانً  وتعلن قاطبة العصور واه يف مهنام لك ترصخ

لهية، ابلنعم وحجودمه  وغيظ حنق يف والسموات ال رض وجيعل الاكئنات غضب يثري نيعة،الش  ومظاملهم ال 

 ويس تخف ..علهيا ويتعدى اكفة اخمللوقات حقوق ويتجاوم ..منه والقصد العامل خلق حبمكة وخيل ...علهيم
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 ل لو  ما ال مهية من وهلام احلقائق، هذه امثال من بأ لو  ترتبطان ال يتان فهااتن ذلا وينكرها، الالوهية بعظمة

 بعد، قامئة الرضورة لاكنت والانس اجلن اىل مواه عام خطاب يف املرات الو  تكررات لو وقوهتا، املسائل

 .مجيةل ومعجزة اليةل موجزة بالغة هنا فالتكرار .ابقية موجودة مالت ما الهيا واحلااة

ااة النبوية املسامة فاملنا (صىل هللا عليه وسمل * )ومثال آ خر نسوقه حول حمكة التكرار يف احلديث النبوي

ابجلوشن الكبري مناااة رائعة مطابقة حلقيقة القرآ ن الكرمي ومنوذج مس تخلص منه. نرى فهيا مجةل: س بحانك اي 

لّ انت ال مان ال مان خلصنا من النار.. اجران من النار.. جّننا من النار، هذه امجلل تتكرر مائة مرة، فلو  هل ا  ل ا 

ذ آ هنا تنطوي عىل آ ال حقيقة يف الكون ويه التوحيد. وآ ال وظيفة  تكررت الو  املرات ملا ودلت السأ م، ا 

للمخلوقات جتاه رهبم اجلليل ويه التسبيح والتحميد والتقديس، واعظم قضية مصريية للبرشية ويه النجاة من 

 النار واخلالص من الشقاء اخلادل. وآ لزم غاية للعبودية وللعجز البرشي ويه ادلعاء.

مثال هذه ال سس فامي تش متل عليه انواع التكرار يف القرآ ن الكرمي. ح ى نرى آ نه يعرب اكةر من وهكذا نرى ا

يف حصيفة واادة من املصحف وذكل حسب اقتضاء املقام،  - رصااة آ و مضناً  - عرشين مرة عن حقيقة التوحيد

لتالوة، وميد به البالغة قوة ومسوًا ولزوم احلااة اىل الافهام، وبالغة البيان، فهييج ابلتكرار الشوق اىل تكرار ا

 من دون آ ن يورث سأ مًا آ و ملاًل.

ولقد آ وحضت اجزاء رسائل النور حمكة التكرار يف القرآ ن الكرمي وبينت جحجها واثبتت مدى مالءمة التكرار 

 وانسجامه مع البالغة، ومدى حس نه وجامهل الرائع.

ث البالغة، ومن هجة الاجعام ومن حيث التفصيل * آ ما حمكة ا ختال  السور املكية عن املدنية من حي

 والاجامل فهيي كام يأ يت:

 ان الصف الاول من اخملاطبني واملعارضني يف مكة اكنوا مرشيك قريش ومه
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 يف التثبيت يس تلزمه وتكراراً  مقنعًا، معجزاً  واجاملً  قوايً  عالياً  اسلوابً  البالغة فاقتضت هلم، لكتاب اميون

 وابجيام والعلو، القوة غاية يف ابسلوب التوحيد ومراتب الاميان اراكن املكية السور اغلب حبثت ذلا الافهام؛

ه الاميان وكررت الاجعام، غاية يف ّْ  الاراكن تكل عن عربت قد بل كثريًا، والاخرة واملعاد واملبدآ   ابلّل

 يف وااد، حر  يف عهنا عربت رمبا بل واادة، لكمة او واادة، مجةل يف او اية، آ و حصيفة لك يف الاميانية

 والهيئات احلالت تكل آ مثال يف الاميان اراكن فاثبتت .وذكر اذ  يف وتنكري، تعريف يف وتأ خري، تقدمي

ثبااتً  البالغية  وحّضت ولقد .املعجز ال سلوب هذا آ مام مهبوتني حيارى يقفون وامئهتا البالغة علامء جعل ا 

 آ ربعني يف القرآ ن اجعام  " ذيولها مع (القرآ نية املعجزات) والعرشون سةاخلام  اللكمة "  ولس امي النور رسائل

شارات "  تفسري وكذكل وجوهها، من وهجاً   رائعاً  بياانً  يبني اذلي العربية ابللاة  " الاجيام مظان يف الاجعام ا 
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 الفذ البالغي ل سلوبا علو فعالً  الرسالتني لكتا فاثبتت .الكرمية ال ايت بني النظم واه حيث من القرآ ن اجعام

 .املعِجز الاجيام ومسو

آ ما ال ايت املدنية وسورها فالصف الاول من خماطبهيا ومعارضهيا اكنوا من الهيود والنصارى ومه آ هل كتاب 

مؤمنون ابّلّل. فاقتضت قواعد البالغة واساليب ال رشاد واسس التبليغ آ ن يكون اخلطاب املواه ل هل 

دون ال صول  - م، جفاء ابسلوب سهل واحض سلس، مع بيان وتوضيح يف اجلزئياتالكتاب مطابقًا لواقع ااهل

ل ن تكل اجلزئيات يه منشأ  الاحاكم الفرعية والقوانني اللكية، ومدار ال ختالفات يف  - والاراكن )الاميانية(

ابلقرآ ن الكرمي.  الرشائع والاحاكم. ذلا فاالباً ما جند ال ايت املدنية واحضة سلسة ابسلوب بياين معجز خاص

ولكن ذكر القرآ ن فذلكة قوية آ و نتيجة ملخصة آ و خاتة رصينة آ و جحة داماة تعقيباً عىل اادثة جزئية فرعية، 

جيعل تكل احلادثة اجلزئية قاعدة لكية عامة، ومن بعد ذكل يضمن الامتثال هبا برتس يخ الاميان ابهلل اذلي حيققه 

لتوحيد والاميان والاخرة. فرتى آ ن ذكل املقام الواحض السلس يتنور ذكر تكل الفواصل اخلتامية امللخصة ل 

واثبتت ح ى للمعاندين مدى البالغة العالية  "  رسائل النور"  ويسمو بتكل الفواصل اخلتامية. )ولقد بينت 

زيات واملزيات الراقية وانواع اجلزاةل السامية ادلقيقة الرفيعة يف تكل الفذلاكت والفواصل وذكل يف عرش مم

ونكت يف النور الثاين من الشعةل الثانية لللكمة اخلامسة والعرشين اخلاصة ابجعام القرآ ن(. فان شئت فانظر 

 اىل )ان هللا عىل لك يشء
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 تفيد اليت ال ايت من وامثالها (الرحمي العزيز وهو) (احلكمي وهوالعزيز) (علمي يشء بلك هللا ان) ،(قدير

 الاحاكم بيانه عند الكرمي القرآ ن آ ن ترَ  الكرمية، ال ايت اغلب هبا تنهتيي واليت ابلخرة، وتذكر التوحيد

 اخلتامية الفواصل هبذهـ  فيبدل سامية، لكية آ فاق اىل اخملاطب نظر يرفع الاجامتعية والقوانني الفرعية الرشعية

درس الرشيعة اىل درس  ذكل ال سلوب السهل الواحض السلس اسلواًب عاليًا رفيعًا، ك نه ينقل القارئ من -

التوحيد. فيثبت آ ن القرآ ن: كتاب رشيعة واحاكم وحمكة، كام هو كتاب عقيدة واميان، وهو كتاب ذكر وفكر، 

 كام هو كتاب دعاء ودعوة.

وهكذا ترى آ ن هناك منطًا من جزاةل معجزة ساطعة يف ال ايت املدنية هو غري بالغة ال ايت املكية، حسب 

 مقاصد ال رشاد والتبليغ.اختال  املقام وتنوع 

ذ يعمّل ال ادية بتعبري )ربك( ويعمّل الواادية بـ  فقد ترى هذا المنط يف لكمتني فقط: )ربك( و )رب العاملني( ا 

 )رب العاملني(، علام ان الواادية تـتضمن ال ادية.

ىل موضع اذلرة يف بؤبؤ بل قد ترى ذكل المنط من البالغة يف مجةل واادة فرييك يف آ ية واادة مثال نفوذ علمه ا

العني وموقع الشمس يف كبد السامء، واااطة قدرته اليت تضع ابل ةل الواادة الًك يف ماكنه، ااعةل من الشمس 
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ك هنا عني السامء فيعقب )وهو علمي بذات الصدور( بعد آ ية )يوجل الليل يف الهنار ويوجل الهنار يف الليل( 

اىل خفااي الصدور بعد ذكره عظمة اخللق يف السموات وال رض  آ ي يعقب نفوذ علمه س بحانه (0)احلديد:

وبسطها آ مام ال نظار. فيقر يف ال ذهان آ نه يعمل خواطر القلوب وخوايف شؤوهنا مضن االل خالقيته للسموات 

وال رض وتدبريه لشؤوهنا. فهذا التعقيب: )وهو علمي بذات الصدور( لون من البيان حيول ذكل ال سلوب 

 اىل ارشاد سام  وتبليغ عام اذاب. - القريب اىل افهام العوام - حض  الفطريالسهل الوا

سؤال: ان النظرة السطحية العابرة ل تس تطيع ان ترى ما يورده القرآ ن الكرمي من حقائق ذات امهية، فال 

جزئية معتادة؛ تعر  نوع املناس بة والعالقة بني فذلكة تعرب عن توحيد سام آ و تفيد دس توراً لكيًا، وبني اادثة 

ذلا يتومه البعض ان هناك شيئًا من قصور يف البالغة، مفــثــاًل ل تظهــر املناســبة البالغية يف ذكر دســـتور 

 عظـمي:
#533 

 .ذيك بتدبري اليه آ خاه السالم عليه يوسف ايواء ويه جزئية اادثة عىل تعقيباً  (علمي عمل ذي لك وفوق)

 حمكته؟ عن احلجاب وكشف ذكل يف الرس بيان فريىج

ل تكتفي مبقصدين او ثالثة  - اليت لك مهنا ك هنا قرآ ن عىل ادة - اجلواب:  ان اغلب السور املطوةل واملتوسطة

من مقاصد القرآ ن الاربعة )ويه: التوحيد، النبوة، احلرش، العدل مع العبودية( بل لك مهنا يتضمن ماهية 

 مهنا: كتاب ذكر واميان وفكر، كام آ نه كتاب رشيعة وحمكة وهداية. القرآ ن لكها، واملقاصد ال ربعة معًا، آ ي لك

بل ح ى  - فلك سورة من تكل الُسَور تتضمن ُكتباً عدة، وترشد اىل دروس خمتلفة متنوعة. فتجد ان لك مقام

ما هو  يفتح آ مام ال نسان ابواابً لالميان حيقق هبا اقرار مقاصد آ خرى حيث آ ن القرآ ن يذكر - الصحيفة الواادة

مسطور يف كتاب الكون الكبري ويبينه بوضوح، فريخس يف اعامق املؤمن اااطة ربوبيته س بحانه بلك شئ، 

ويريه جتلياهتا املهيبة يف ال فاق وال نفس. ذلا  فان ما يبدو من مناس بة ضعيفة، يبىن علهيا مقاصد لكية فتتالحق 

هرًا، فيكون الاسلوب مطابقًا تامًا ملقتىض ذكل مناس بات وثيقة وعالقات قوية بتكل املناس بة الضعيفة ظا

 املقام، فتتعاىل مرتبته البالغية.

سؤال آ خر: ما حمكة َسوق القرآ ن الو  ادللئل لثبات امور ال خرة وتلقني التوحيد وااثبة البرش؟ وما الرس 

من املصحف ويف لك يف لفته الانظار اىل تكل الامور رصااة ومضناً واشارة يف لك سورة بل يف لك حصيفة 

 مقام؟

اجلواب: ل ن القرآ ن الكرمي ينبه الانسان اىل اعظم انقالب حيدث مضن اخمللوقات وداررة املمكنات يف تأ رخي 

العامل.. وهو ال خرة. ويرشده اىل اعظم مسأ ةل ختصه وهو احلامل لالمانة الكربى وخالفة ال رض.. تكل يه 

قاوته ال بديتان. ويف الوقت نفسه يزيل القرآ ن س يل الش هبات مسأ ةل التوحيد اذلي تدور عليه سعادته وش
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 الواردة دون انقطاع، وحيطم آ شد انواع اجلحود والاناكر املقيت.

ذلا لو قام القرآ ن بتوجيه الانظار اىل ال ميان بتكل ال نقالابت املدهشة ومحل ال خرين عىل تصديق تكل املسأ ةل 

به آ ل  املرات وكرر تكل املسائل ماليني املرات ليعد ذكل منه ا رسافًا العظمية الرضورية للبرش.. نعم لو قام 

 يف البالغة قط، كام
#534 

 آ مه هناك ليس حيث الكرمي، القرآ ن يف تالوهتا تكرار اىل احلااة تنقطع ل بل آ لبتة، ملالً  ول سأ ماً  ليودل آ نه

 .وال خرة التوحيد من الوجود يف مسأ ةل آ عظم ول

يقة ال ية الكرمية: )ان اذلين امنوا ومعلوا الصاحلات هلم جنات جتري من حتهتا الاهنار ذكل الفوم مفثاًل: ان حق 

يه برشى السعادة اخلادلة تزفها هذه ال ية الكرمية اىل الانسان املسكني اذلي ياليق  (22)الربوج:الكبري( 

من  - وعامله ومجيع آ حبته - ، وتنجيهحقيقة املوت لك اني، فتنقذه هذه البرشى من تصور املوت اعداماً آ بدايً 

قبضة الفناء، بل تنحه سلطنة ابدية، وتكس به سعادة دامئة.. فلو تكررت هذه ال ية الكرمية ملياراً من املرات 

 ليعد تكرارها من الارسا  قط، ول ميس بالغهتا شئ.

لقناع اخملاطبني هبا ابقامة احلجج وهكذا ترى آ ن القرآ ن الكرمي اذلي يعاجل امثال هذه املسائل القمية ويسع  

ادلاماة، يعمق يف ال ذهان والقلوب تكل التحولت العظمية والتبدلت الضخمة يف الكون، وجيعلها آ ماهمم 

 رصااة ومضناً واشارة - سهةل واحضة كتبدل املزنل وتاري شلكه. فالبد آ ن لفت ال نظار اىل آ مثال هذه املسائل

بل هو كرضورة ال نسان اىل نعمة اخلزب والهواء والضياء اليت تتكرر ااجته الهيا  ابلو  املرات رضوري اداً  -

 دامئًا.

)ان الظاملني هلم عذاب آ لمي(  (30)فاطر:* ومثاًل: ان حمكة تكرار القرآ ن الكرمي: )واذلين كفروا هلم انر هجمن( 

ية الشدة والعنف، يه )مثلام اثبتناها وآ مثالها من آ ايت الانذار والهتديد. وسوقها ابسلوب يف غا (11)ابراهمي:

 يف رسائل النور اثبااًت قاطعًا(:

عىل حقوق الاكئنات واغلب اخمللوقات، مما يثري  غضب الساموات  - آ ّي جتاوم - ان كفر الانسان امنا هو جتاوم

لظاملني والارض، وميل  صدور العنارص حنقًا وغيظًا عىل الاكفرين، ح ى تقوم تكل العنارص بصفع اولئك ا

ابلطوفان وغريه. بل ح ى اجلحمي تاضب علهيم غضبًا تاكد تتفجر من شدته كام هو رصحي ال ية الكرمية: )اذا 

. فلو يكرر سلطان الكون يف اوامره (9،1)املكل: القوا فهيا مسعوا لها شهيقاً ويه تفور_ تاكد تزي من الايظ..( 

غاية الزجر والشدة آ لو  املرات، بل ماليني املرات، بل  تكل اجلناية العظم  )الكفر( وعقوبهتا ابسلوب يف

 مليارات املرات ملا عد ذكل اسـرافًا مــطلقًا ول نقصًا يف البالغــة، نظرًا لضخامة
#535 
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 وابرام س بحانه رعيته حقوق امهية اظهار حمكة عىل وبناء احملدودة، غري احلقوق وجتاوم العامة اجلناية تكل

 جتاوم لهول بل وحقارته ال نسان لضأ ةل ذكل يكرر ل اذ .الشنيع وظلمهم املنكرين كفر يف املتنايه غري القبح

 .ظلمه وعظم الاكفر

م اننا نرى ان مئات املاليني من الناس منذ الف ومئات من الس نني يتلون القرآ ن الكرمي بلهفة وشوق وحبااة 

 ماسة اليه دون ملل ولسأ م.

منا ه ل هللا( بشوق نعم، ان لك وقت ولك يوم ا  هل ا  و عاملٌ مييض وابب ينفتح لعامل اديد ذلا فان تكرار )ل ا 

احلااة الهيا آ لو  املرات ل ال اضاءة تكل العوامل الس يارة لكها واانرهتا بنور الاميان، جيعل تكل امجلةل 

هل ا لّ هللا( كذكل تالوة  التوحيدية ك هنا رساج منري يف سامء تكل العوامل والاايم. فكام آ ن ال مر هكذا يف )ل ا 

القرآ ن الكرمي فهيي تبدد الظالم اخملمي عىل تكل الكةرة الاكثرة من املشاهد السارية، وعىل تكل العوامل الس يارة 

املتجددة، وتزيل التشوه والقبح عن صورها املنعكسة يف مرآ ة احلياة، وجتعل تكل الاوضاع املقبةل شهودًا هل 

وترقّيه اىل مرتبة معرفة ِعَظم جزاء اجلناايت، وجتعهل يدرك قمية النذر اخملفية لسلطان يوم القيامة ل شهوداً عليه. 

الامل والابد اليت تشتت عناد الظاملني الطااة، وتشّوقه اىل اخلالص من طايان النفس ال مارة ابلسوء.. 

ذر القرآ نية الكثرية اىل هذا فل ال هذه احلمك لكها يكرر القرآ ن الكرمي ما يكرر يف غاية احلمكة، مظهراً ان الن

القدر، وهبذه القوة والشدة والتكرار حقيقة عظم ، يهنزم الش يطان من تومهها ابطال، وهيرب من ختيلها عبثًا. 

 نعم ان عذاب هجمن لهو عني العداةل ل ولئك الكفار اذلين ل يعريون للنذر مسعًا.

 - سالم، فاحلمكة يف تكرار قصة موىس عليه السالم.علهيم ال  "  قصص الانبياء"  * ومن املكررات القرآ نية 

اليت لها من احلمك والفوائد ما لعصا موىس، وكذا احلمكة يف تكرار قصص ال نبياء امنا يه لثبات الرساةل  - مثالً 

ال محدية  وذكل بأ ظهار نبوة الانبياء مجيعهم جحًة عىل احقية الرساةل الامحدية وصدقها؛ حيث ل ميكن آ ن 

ّل من ينكر نبوهتم مجيعًا. فذكرها اذن دليل عىل الرساةل.ينكره  ا ا 

ن كثرياً من الناس ل يس تطيعون لك اني ول يوفقون اىل تالوة القرآ ن الكرمي لكه، بل يكتفون مبا يتيرس  م ا 

هلم منه. ومن هنا تبدو احلمكة واحضة يف جعل لك سورة مطوةل ومتـوسـطة مبـثــابة قرآ ن مصار، ومن م 

 كرار الـقــصص فهيــا مبثـل تكرارتــ
#536 

 ذكل عىل مد .قط ارسا  فيه وليس البالغة مقتىض هو القصص هذه تكرار آ ن آ ي .الرضورية الاميان آ راكن

 مسائل من مسأ ةل واالّ  للبرشية اادثة آ عظم    وسمل عليه هللا صىل  محمد ظهور اادثة بأ ن تعلاميً  فيه فان

 .الكون

الرسول الكرمي صىل هللا عليه وسمل  اعظم مقام واسامه يف القرآ ن الكرمي، وجعل )محمد * نعم! ان منح ذات 
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لّ هللا( دليل وآ ي دليل عىل آ ن الرساةل  - اذلي يتضمن اربعة من اراكن الاميان - رسول هللا( هل ا  ـ )ل ا  مقروانً ب

و ارش  اخمللوقات طرًا. وان احلقيقة احملمدية يه اكرب حقيقة يف الكون، وان محمداً صىل هللا عليه وسمل    له

احملمدية اليت تثل الشخصية املعنوية اللكية حملمد صىل هللا عليه وسمل    يه الرساج املنري للعاملني لكهيام، وانه  

صىل هللا عليه وسمل    آ هل لهذا املقام اخلارق، كام قد اثبت ذكل يف آ جزاء رسائل النور حبجج وبراهني عديدة 

 قاطعًا. نورد هنا واادًا من الف مهنا. كام يأ يت:اثبااًت 

ان لك ما قام به مجيع آ مة محمد  صىل هللا عليه وسمل  من حس نات يف الاممنة قاطبة يكتب مثلها يف حصيفة 

 حس ناته صىل هللا عليه وسمل   ، وذكل حسب قاعدة  " السبب اكلفاعل " .

 به ل جيعل اجلن وال نس واملالركة وذوي احلياة يف امتنان وان تنويره مجليع حقائق الاكئنات ابلنور اذلي ات

 ورىض وادمه بل جيعل الكون برمته والساموات وال رض مجيعًا راضية عنه حمدثة بفضائهل.

بدلةل القبول  - يومياً من آ دعية فطرية مس تجابة ل ترد - اذلين يبلاون املاليني - وان ما يبعثه صاحلو الامة

ومن ادعية  - ل دعية النبااتت بلسان الاس تعداد، وادعية احليواانت بلسان اااة الفطرةالفعيل املشاهد 

 الرمحة ابلصالة والسالم عليه ، وما يرسلونه مبا ظفروا من ماكسب معنوية وحس نات هدااًي، امنا تقدم اليه اوًل.

 مبجرد التالوة - ا مبا تتلوه آ متهفضالً عام يدخل يف دفرت حس ناته  صىل هللا عليه وسمل   من آ نوار ل ادود له

عرش حس نات  - اليت تزيد عىل ثالمثائة الف حر  - من القرآ ن الكرمي اذلي يف لك حر  من حروفه -

 وعرش مثار اخروية، بل مائة بل الف من احلس نات..

لتكل  نعم! ان عالم الايوب س بحانه قد س بق علمه وشاهد آ ن احلقيقة احملمدية اليت يه الشخصية املعنوية

اذلات املباركة صىل هللا عليه وسمل    س تكون مكثال جشرة طوىب اجلنة، ذلا آ وله يف قرآ نه تكل ال مهية العظم  

 حيث هو املس تحق ذلكل املقام الرفيع. وبنّي يف
#537 

 بل .ال نسان مسائل من مسأ ةل آ عظم وهو الرشيفة بسنته والاقتداء ابتباعه هو امنا شفاعته نيل بأ ن اوامره

 اوضاعه الانسانية البرشية اليت يه مبثابة بذرة جشرة طوىب اجلنة. - بني اني وآ خر - الاعتبار بنظر آ خذ

وهكذا فل ن حقائق القرآ ن املكررة تكل هذه القمية الراقية وفهيا من احلمك ما فهيا، فالفطرة السلمية تشهد آ ن 

وسقم وادانه بطاعون املادية، فتشمهل القاعدة يف تكراره معجزة معنوية قوية وواسعة، اّل َمن مرض قلبه 

 املشهورة:

 قد ينكر املرء ضوء الشمس من رمد        وينكر الفم طعم املاء من سقم
#538 

 :ااش يتني يف العارشة املسأ ةل هذه خاتة
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 احلاش ية الاوىل:

دامه عىل ترمجة طرق مسعي قبل اثنيت عرشة س نة، ان منديقاً عنيدًا، قد فضح سوء طويته وخبث قصده ابق

القرآ ن الكرمي، حفاك خطة رهيبة، للهتوين من شأ نه مبحاوةل ترمجته. ورصح قائاًل: ليرتمج القرآ ن لتظهر قميته؟ 

آ ي لريى الناس تكراراته غري الرضورية! ولتتىل ترمجته بدلً منه! اىل آ خره من الافاكر السامة. الا آ ن رسائل 

اهجضت تكل اخلطة حبججها ادلاماة وبأ نتشارها الواسع يف لك ماكن، النور بفضل هللا قد شلت تكل الفكرة و 

 فاثبتت اثبااًت قاطعًا آ نه:

ل ميكن قطعاً ترمجة القرآ ن الكرمي ترمجة حقيقية.. وان آ ية لاة غري اللاة العربية الفصح  عاجزة عن احلفاظ عىل 

بأ ي  - دية اجلزئية اليت يقوم هبا البرش لن حتلمزااي القرآ ن الكرمي ونكته البالغية اللطيفة.. وان الرتجامت العا

حمل التعابري اجلامعة املعجزة لللكامت القرآ نية اليت يف لك حر  من حروفها حس نات تتصاعد من العرشة  - اال

 اىل ال لف، ذلا ل ميكن مطلقًا تالوة الرتمجة بدًل منه.

مبحاولت هوااء يف سبيل الش يطان ليطفئوا نور بيد ان املنافقني اذلين تتلمذوا عىل يد ذكل الزنديق، سعوا 

القرآ ن الكرمي بأ فواههم. ولكن ملا كنت ل التقي اادًا، فال عمل يل حبقيقة ما يدور من آ وضاع، الّ ان اغلب ظين 

مالء هذه   عيل، رمغ ما حييط يب من ضيق."  املسأ ةل العارشة"  ان ما آ وردته آ نفاً هو السبب اذلي دعا اىل ا 

 الثانية: احلاش ية

آ تأ مل "  دنزييل"  عقب اطالق رساحنا من جسن "  شهر"  كنت االساً ذات يوم يف الطابق العلوي من فندق 

فامي حوايل من اجشار احلََور )الصفصا ( الكثرية يف احلدائق الاناء والبساتني امجليةل، رآ يهتا اذلنة حبراكهتا 

زت اوراقها ابدىن ملسة من نس مي. فبدت آ مايم ابهبي  صورة الراقصة اجلذابة، تامتيل جبذوعها وآ غصاهنا، وهت

 وااالها، وك هنا تس بح هلل يف القات ذكر وهتليل.

خواين، واان ماموم لنفرادي وبقايئ وحيدًا.. خفطر  مّست هذه احلراكت اللطيفة آ واتر قليب احملزون من فراق ا 

 موســام اخلريف والش تاء - جفأ ة - عىل البـال
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 واحترس امجليةل، احلََور تكل عىل آ تأ مل وبدآ ت ..وامجلال الرواء وس يذهب الاوراق س تتناثر اذ غفةل، وانتابتين

 عىل وااتشدت عيناي اغرورقت ح ى شديداً  تأ ملا الفائقة النشوة تكل فهيا تتجىل اليت ال حياء سارر عىل

 .!للاكئنات الهبيج املزركش الس تار هذا تل   والفراق الزوال من تدفقت آ حزان رآ يس

مثلام يايث  - وبيامن آ ان يف هذه احلاةل احملزنة اذا ابلنور اذلي اتت به احلقيقة احملمدية صىل هللا عليه وسمل   يايثين

فبّدل تكل ال حزان والاموم اليت ل ادود لها مرسات وآ فراااً لاد لها، فبّت يف امتنان  - لك مؤمن ويسعفه

دية اليت انقذين فيض وااد من فيوضات انوارها غري احملدودة فنرش ذكل آ بدي ورىض دامئ من احلقيقة احملم
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 الفيض السلوان يف ارااء نفيس واعامق واداين، واكن ذكل اكل يت:

ان تكل النظرة الاافةل آ ظهرت تكل الاوراق الرقيقة والاجشار الفارعة الهيفاء من دون وظيفة ول هممة، ل نفع 

اهزتامها اللطيف من شدة الشوق والنشوة بل ترتعد من هول العدم والفراق.. لها ول ادوى، واهنا ل هتزت 

من عشق للبقاء، وحب احلياة،  - كام هو عند غريي - فتّباً لها من نظرة غافةل اصابت مصمي ما هو ماروم يفّ 

للشقاء  والافتتان ابحملاسن، والشفقة عىل بين اجلنس.. حفولت ادلنيا اىل هجمن معنوية، والعقل اىل عضو

والتعذيب. فبيامن كنت اقايس هذا الوضع املؤمل، اذا ابلنور اذلي آ انر به محمد صىل هللا عليه وسمل البرشية مجعاء 

يرفع الاطاء ويزيل الاشاوة ويربم ِحَكامً ومعاين ووظائف وهمامت غزيرة اداً تبلغ عدد اوراق احلََور. وقد اثبتت 

 نقسم اىل ثالثة آ قسام:رسائل النور ان تكل الوظائف واحلمك ت 

القسم الاول: وهو املتواه اىل الاسامء احلس ىن للصانع اجلليل. فكام ان صانعًا ماهرًا اذا ما قام بصنع ماكنة 

بديعة، يثين عليه امجليع ويقدرون صنعته ويباركون ابداعه، فان تكل املاكنة يه بدورها كذكل تبارك صانعها 

 اءهتا النتاجئ املقصودة مهنا اراءة اتمة.وتثين عليه بلسان االها، وذكل ابر 

اما القسم الثاين: فهو املـتواه اىل انظــار ذوي احلياة وذوي الشعـور من اخمللوقات آ ي يكون موضــع مطالعة 

الّ بعد  - عامل الشهادة - الــوة وتأ مل ذليذ، فيــكون لك شــئ ك نه كتاب معرفة وعـلـم، ول ياادر هذا العالَم

نيه يف اذهان ذوي الشعور، وطبع صوره يف اافظهتم، وانطباع صورته يف الالواح املثالية لسجالت وضع معا

ل بعد  عمل الايب، آ ي ل ينسحب من عامل الشهادة اىل عامل الايب ا 
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 .والعلمي والايـيب املعنـوي الوجود من انواعا ويكسـب كثرية وجود دوارر مضن دخوهل

، وعلمه حييط بلك شئ، فالبد ان ل يكون هناك يف عامل املؤمن عدم، واعدام، وانعدام، نعم ما دام هللا موجوداً 

وعبث، وحمو، وفناء، من ماوية احلقيقة.. بيامن دنيا الكفار ماخرة ابلعدم والفراق والانعدام ومليئة ابلعبث والفناء 

هل هللا اكن هل لك شئ، ومن مل  من اكن"  ومما يوحض هذه احلقيقة ما يدور عىل الالس نة من قول مشهور هو:

 ."  يكن هل هللا مل يكن هل شئ

اخلالصة: ان الاميان مثلام ينقذ الانسان من الاعدام ال بدي اثناء املوت، فهو ينقذ دنيا لك خشص ايضاً من 

دنياه فانه يعدم ذكل الانسان، ويعدم  - ول س امي الكفر املطلق - ظلامت العدم والانعدام والعبث. بيامن الكفر

 اخلاصة به ابملوت. ويلقيه يف ظلامت هجمن معنوية حموًل ذلائذ حياته آ لمًا وغصصًا.

فلرْتّن آ ذان اذلين يس تحبون احلياة ادلنيا عىل الاخرة، وليأ توا بعالج لهذا الامر ان اكنوا صادقني، آ و ليدخلوا 

 حظرية الاميان وخيلصوا انفسهم من هذه اخلسارة الفاداة.

ْبَحانَكَ  ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمي( )س ُ َّْمَتنا ِان  َل ِعمْلَ لَنَا ِاّل ما عَل
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 آ خومك الرايج دعواتمك واملش تاق اليمك

 سعيد النوريس
#541 

% 

 والعرشون السادسة اللكمة

 رساةل القدر

حميِ  مْحِن  الرَّ  بِْسِم هللا الرَّ

هل ِالّ   (12)احلجر:ِبَقَدر  َمْعلوم (  )وِاْن ِمْن يشء  اّل عندان خزائُنُه وما نزَُنّ

 ) مام  ُمبني  ْحَصيناه يف ا  ْْ  (21)يس:)ولّك يشء  َا

لهيي واجلزء الاختياري مسأ لتان هممتان. حناول اّل بعض ارسارهام يف اربعة مباحث ختص  ]القدر ال 

 القدر[

 املبحث الاول

دود الاميان والاسالم، وليسا ان القدر واجلزء الاختياري جزءان من اميان اايل وواداين، يبنّي هناية ا

 مباحث علمية ونظرية.

اي: ان املؤمن يعطي للهلك شئ، وحييل اليه لك آ مر، وما يزال هكذا ح ى حييل فعهل ونفسه اليه.وليك ل ينجو 

 !"  انت مسؤول، آ نت ملكّف"  يف الهناية من التلكيف واملسؤولية يربم امامه اجلزء الاختياري قائاًل هل: 

اعر  اّدك، فلست انت "   ل يارت مبا صدر عنه من حس نات وفضائل، يواهجه القدر، قائالً هل: م انه ليك

 ."  الفاعل

اال! ان القدر واجلزء الاختياري هام يف اعىل مراتب الاميان والاسالم قد دخال مضن املسائل الاميانية، لهنام 

زء الاختياري ينجهيا من الشعور بعدم املسؤولية. ينقذان النفس الانسانية.. فالقدر ينقذها من الارور، واجل

وليسا من املسائل العلمية والنظرية اليت تفيض اىل ما يناقض رس القدر وحمكة اجلزء الاختياري لكياً ابلتشبث 

ابلقدر للتربئة من مسؤولية السيئات اليت اقرتفهتا النفوس الامارة ابلسوء والافتخار ابلفضائل اليت ُانعمت علهيا 

 الاغرتار هبا واس نادها اىل اجلزء الاختياري.و
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 يف تنحرص املواضع هذه ولكن لس تعامهل، مواضع هلم القدر رس ادراك مرتبة يبلاوا مل اذلين العوام ان !اال

 املعايص امور يف وليس واحلزن، اليأ س عالج هو واذلي والبالاي املصائب وخبصوص الامور من املاضيات

 .التاكليف يف والهتاون اذلنوب اقرتا  عىل مساعداً  كونه ينتفي واذلي الاايم، من املقبالت يف آ و
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نقاذ الانسان من الفخر والارور، ولهذا  مبعىن ان مسأ ةل القدر ليست للفرار من التلكيف واملسؤولية، بل هو ل 

 دخلت مضن مسائل الاميان.

ًا للسيئات، ل ليكون مصدرًا للمحاسن آ ما اجلزء الاختياري، فقد دخل مضن مباحث العقيدة ليكون مرجع

 والفضائل اليت تسوق اىل الطايان والتفرعن.

نعم! ان القرآ ن الكرمي يبني ان الانسان مسؤول عن سيئاته مسؤولية اكمةل. ل ن الانسان هو اذلي اراد 

بسيئة واادة،  السيئات. وملا اكنت السيئات من قبيل التخريبات، ذلا يس تطيع الانسان ان يوقع دماراً هائالً 

 اك حراق بيت اكمل بعود ثقاب، وبذكل يس تحق انزال عقاب عظمي به.

لهية يه اليت  آ ما يف احلس نات، فليس هل احلق يف الفخر واملباهاة، ل ن حصته فهيا ضئيةل ادًا، ل ن الرمحة ال 

ب وادلاعي الكهام من ارادت احلس نات، واقتضهتا. والقدرة الرابنية يه اليت اوادهتا، فالسؤال واجلواب والسب

احلق س بحانه وتعاىل. ول يكون الانسان مالاكً لهذه احلس نات وصاحبًا لها اّل ابدلعاء والترضع، وابلميان، 

ما ابلس تعداد او ابلختيار، مثلام  وابلشعور ابلرىض عهنا. بيامن اذلي اراد السيئات هو النفس الانسانية، ا 

من ضياء الشمس امجليل الالمع، فذكل الاسوداد امنا يعود اىل  تكتسب بعض املواد التعفن والاسوداد

لهيي متضمن ملصاحل كثرية امنا هو هللا س بحانه  اس تعداد تكل املادة، ولكن اذلي يواد تكل السيئات بقانون ا 

ايضًا. اي آ ن التسبب والسؤال هام من النفس الانسانية حبيث تتحمل املسؤولية عهنا. آ ما اخللق والاجياد 

 اص به س بحانه وتعاىل فهو مجيل، ل ن هل مثرات اخرى مجيةل،  ونتاجئ ش  ى مجيةل، فهو خري.اخل

 ومن هذا الرس يكون خلق الرش ليس رشًا، وامنا كسب الرش رش، اذ ل حيق لكسالن قد تأ ذى من املطر

 ان يقول:املطر ليس رمحة. - املتضمن ملصاحل غزيرة -

رياً مع تضمنه لرش جزيئ، وان ترك خري كثري ل ال رش جزيئ، حيدث رشًا نعم! ان يف اخللق والاجياد خرياً كث

 كثريًا، ذلا فان ذكل الشــر اجلزيئ يعّد خيــرًا ويف
#543 

لهيي اخللق يف فليس .حمكه  .اس تعداده واىل العبد كسب اىل الرش يعود بل قبح، ول رشٌ  ال 

لهيي مزّنه عن القبح والظمل، من حيث ال  نتيجة والمثرات، كذكل فهو مقّدس عن القبح والظمل وكام ان القدر ال 

لهيي ينظر اىل العلل احلقيقية، فيعدل. بيامن الناس يبنون احاكهمم عىل  من حيث العةل والسبب، ل ن القدر  ال 

 ما يشاهدونه من علل ظاهرة فريتكبون ظلامً مضن عداةل القدر نفسه.

الرسقة، وانت برئ مهنا، ولكن كل قضية قتل مس تورة ل مفثاًل: هب ان ااكامً قد حمك عليك ابلسجن بهتمة 

 يعرفها اّل هللا.

لهيي قد حمك عليك بذكل السجن، وقد عدل من آ ال ذكل القتل املس تور عن الناس. آ ما احلامك فقد  فالقدر  ال 
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 ظلمك، حيث حمك عليك ابلسجن بهتمة الرسقة وانت مهنا برئ.

لهيي، وهجة ظمل البرش وكس به. قس بقية  وهكذا ففي الشئ الوااد تظهر هجتان، هجة عداةل القدر والاجياد  ال 

 الامور عىل هذا.

لهيي مزّنهان عن الرش والقبح والظمل، ابعتبار املبدآ  واملنهتي  والاصول والفروع  اي ان القدر والاجياد  ال 

 والعلل والنتاجئ.

 واذا قيل:

يواد يف يد الانسان غري الكسب اذلي هو يف حمك امر ما دام اجلزء الاختياري ل قابلية هل يف الاجياد، ول 

اعتباري، فكيف يكون اذن شكوى القرآ ن املعجز البيان من هذا الانسان شاكوى عظمية جتاه عصيانه خالق 

السموات والارض؛ ح ى ك نه ُاعطي هل وضع العدو العايص، بل يرسل س بحانه جنوده املالركة ل مداد العبد 

 ىص، بل يُمّده خالق السموات والارض بنفسه.. ِفمَل هذه ال مهية البالاة؟املؤمن جتاه ذكل العا

اجلواب: ل ن الكفر والعصيان والسيئة لكها ختريب وعدم، وميكن ان ترتتب ختريبات هائةل وعدمات غري حمدودة 

يفسد نتاجئ عىل امر  اعتباري وعديم وااد. اذ كام ان عدم ايفاء مالح سفينة خضمة بوظيفته يارق السفينة، و 

 اعامل مجيع العاملني فهيا، لرتتب مجيع تكل التخريبات اجلس مية عىل معل عدم  وااد، كذكل
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 فيسببان اعتباري، بأ مر الاختياري اجلزء حيركهام ان فميكن والتخريب، العدم من نوعاً  لكوهنام واملعصية، الكفر

 وتكذيب والعبثية، ابلتفاهة بومصها الاكئنات مجليع قريحت انه الّ  واادة؛ سيئة اكن وان الكفر ل ن .مريعة نتاجئ

 وتعاىل س بحانه هتديده فان .احلس ىن الاسامء جتليات مجليع وتزييف الوادانية، عىل ادلاةل املوجودات مجليع

لهية  والاسامء اكفة واملوجودات قاطبة، الاكئنات ابمس وشكواه  عنيفة شاكوى الاكفر من لكها احلس ىن؛ ال 

 .العداةل عني هو خادل بعذاب تعذيبه وان احلمكة عني هو مريعة توهتديدا

وحيث ان الانسان دلى احنيامه اىل اانب التخريب ابلكفر والعصيان، يسبب دماراً رهيباً بعمل جزيئ، فان 

لهية عظمية، ل نه اذا تعهّد عرشة  من الراال  اهل الاميان حمتاجون اذن، جتاه هؤلء اخملربني، اىل عناية ا 

ال قوايء ابحلفاظ عىل بيت وتعمريه، فان طفاًل رشيرًا يف حماولته احراق البيت، يُلجئ اولئك الراال اىل 

 اذلهاب اىل ولّيه بل التوسل اىل السلطان.

 ذلا فاملؤمنون حمتاجون اشد احلااة اىل عنايته س بحانه وتعاىل للصمود جتاه هؤلء العصاة الفاجرين.

دث عن القدر واجلزء الاختياري ان اكن ذا اميان اكمل، مطمنئ القلب، فانه حنصل مما س بق: ان اذلي يتح

يفّوض امر الاكئنات لكها، ونفسه كذكل، اىل هللا س بحانه وتعاىل، ويعتقد ابن الامور جتري حتت ترصفه 

منه س بحانه وتدبريه. فهذا الشخص حيق هل الالكم يف القدر واجلزء الاختياري ل نه يعر  آ ن نفسه ولك شئ، 
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س بحانه وتعاىل. فيتحمل املسؤولية، مستنداً اىل اجلزء الاختياري اذلي يعتربه مرجعاً للسيئات، فيقّدس ربه 

لهيي ويأ خذه عىل عاتقه. وينظر اىل القدر يف احلس نات  ويزّنهه، ويظل يف داررة العبودية ويرخض  للتلكيف  ال 

دل الفخر، ويرى القدر يف املصائب اليت تزنل به والفضائل الصادرة عنه، لئال يأ خذه الارور، فيشكر ربه ب

 فيصرب.

لهيي واجلزء الاختياري من آ هل الافةل، فال حيق هل اخلوض فهيام، ل ن  ولكن ان اكن اذلي يتحدث يف القدر  ال 

حتيل الاكئنات اىل الاس باب، فتجعل ما هلل الهيا، وترى  - بدافع من الافةل آ و الضالةل - نفسه الامارة ابلسوء

 فسها مالكة لنفسها، وترجع افعالها اىل نفسها ويسنـدها اىل الاســباب، بيامن حتّمـل القــدر املســؤوليةن 
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ول يعىن  - هبذا املفهوم - هل اساس ل ابطالً  الاختياري واجلزء القدر يف اخلوض يكون وحينئذ   .والتقصريات

 يف حمكة القدر ورس اجلزء الاختياري.سوى دسيسة نفس ية حتاول المتلص من املسؤولية، مما ينا

 املبحث الثاين

هذا املبحث حبث علمي دقيق خاص للعلامء . 
2

 

 اذا قلت: كيف ميكن التوفيق بني القدر واجلزء الاختياري؟

 اجلواب: بس بعة وجوه:

اعط  : ان العادل احلكمي اذلي تشهد حلمكته وعدالته الاكئنات لكها، بلسان الانتظام واملزيان، قد الاول

لالنسان جزءًا اختياراًي جمهول املاهية، ليكون مدار ثواب وعقاب. فكام ان للحكمي العادل حَكامً كثرية خفية 

عنا، كذكل كيفية التوفيق بني القدر واجلزء الاختياري خافية علينا. ولكن عدم علمنا بكيفية التوفيق ل يدل عىل 

 عدم وجوده.

ان هل ارادة واختياراً يف نفسه، فيعر  وجود ذكل الاختيار وادااًن. وان  : ان لك انسان يشعر ابلرضورةالثاين

العمل مباهية املوجودات شئ والعمل بوجودها شئ آ خر. فكثري من الاش ياء وجودها بدهييي دلينا الّ آ ن ماهيهتا 

شئ يف نطاق جمهوةل ابلنس بة الينا. فهذا اجلزء الاختياري ميكن ان يدخل مضن تكل السلسةل، فال ينحرص لك 

 معلوماتنا، وان عدم علمنا ل يدل عىل عدمه.

لهيي، الثالث :  ان اجلزء الاختياري ل ينايف القدر، بل القدر يؤيد اجلزء الاختياري؛ ل ن القدر نوع من العمل  ال 

لهيي ابختياران، ولهذا يؤيد الاختيار ول يبطهل.  وقد تعلق العمل  ال 

عمل اتبع للمعلوم، اي عىل اية كيفية يكون املعلوم حييط به العمل  ويتعلق به، فال : القدر نوع من العمل، والالرابع

يكون املعلوم اتبعًا للعمل، اي ان دساتري العمل ليست اساسًا ل دارة املعلوم من حيث الوجود اخلاريج، ل ن 
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 ذاَت املعلوم ووجوده اخلاريج ينظر اىل الارادة ويستند اىل القدرة.

--- 
1
بحث الثاين هو امعق واعضل مسأ ةل يف القدر، وهو مسأ ةل عقائدية الكمية ذات امهية اليةل دلى العلامء احملققني، ذا امل ه  

 املؤلف. - وقد الهتا رسائل النور ااًل اتمًا.
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 بل حبس به، اضطراراً  ويُتصور الاش ياء وجود يف اساساً  يُتخذ يك املايض لسلسةل طرفاً  ليس الامل ان م

 اكملرآ ة الناظرة من الاعىل. - اكااطة السامء ابلرض - واملس تقبل واحلارض ابملايض يطحي  الامل

ذلا ليس من احلقيقة يف شئ ختيل طر   ومبدآ   يف هجة املايض للزمان املمتد يف داررة املمكنات واطالق امس 

خاراه، ومن م القيام الامل عليه، ودخول الاش ياء ابلرتتيب يف ذكل العمل الاميل، وتومه املرء نفسه يف 

 مبحامكة عقلية يف ضوء ذكل.

 فانظر اىل هذا املثال لكشف هذا الرس:

اذا وادت يف يدك مرآ ة، وفرضَت املسافة اليت يف مييهنا املايض. واملسافة اليت يف يسارها املس تقبل، فتكل 

لهبام، ل ن املرآ ة لكام اكنت املرآ ة ل تعكس اّل ما يقابلها، وتضم الطرفني برتتيب معني، حيث ل تس توعب اغ

واطئة عكست القليل، بيامن اذا رفعت اىل الاعىل فان ادلاررة اليت تقابلها تتوسع، وهكذا ابلصعود تدرجييًا 

 تس توعب املرآ ة املسافة يف الطرفني معًا يف نفسها يف آ ن وااد.

تني. فال يقال ان احلالت اجلارية وهكذا يرتسم يف املرآ ة يف وضعها هذا لك ما جيري من االت يف لكتا املساف 

 يف ااداها مقدمة عىل الاخرى، آ و مؤخرة عهنا، او توافقها، آ و ختالفها.

لهيي لكونه من العمل الاميل، والعمل الاميل  يف مقام رفيع يضم لك ما اكن وما يكون، وحييط "  وهكذا فالقدر  ال 

ن ول حماكامتنا العقلية خارَاني عن هذا العمل قطعًا، كام يُعرّب عنه يف احلديث الرشيف، ذلا ل نكون حن "  به

 ح ى نتصوره مرآ ة تقع يف مسافة املايض.

فالرادة ل تتعلق مرة ابملسبب م ابلسبب مرة  - : ان القدر يتعلق تعلقاً وااداً ابلسبب وابملسبب معاً اخلامس

ما دام موت الشخص الفالين مقّدرًا يف اي ان هذا املسبَّب س يقع هبذا السبب. ذلا جيب اّل يقال:  - اخرى

 الوقت الفالين، مفا ذنب من يرميه ببندقية ابرادته اجلزئية؛ اذ لو مل يرمه ملات ايضا؟

 سؤال: ِلَم جيب اّل يقال؟

اجلواب: ل ن القدر قد عنّي موته ببندقية ذاك، فاذا فرضت عدم رميه، عندئذ  تفرض عدم تعلق القدر. فمِبَ حتمك 

 وته. اّل اذا تركت مسكل اهل الس نةاذن عىل م
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 تنكر آ و .اجلربية عند هو كام للمسبب، وقدراً  للسبب قدراً  تتصور اليت الضاةل الفرق مضن ودخلت وامجلاعة

 يرمه مل لو :فيقولون اجلربية آ ما .عندان جمهول موته فان يرمه مل لو :فنقول احلق اهل حنن آ ما .اكملعزتةل القدر

 .ميوت ل يرمه مل لو :يقولون املعزتةل يامنب  .ايضاً  ملات

:  السادس
2

ان امليالن اذلي هو اس اساس اجلزء الاختياري، آ مر اعتباري  عند املاتريدية، فميكن آ ن يكون 

بيد العبد، ولكن امليالن آ مر موجود دلى الاشعريني، فليس هو بيد العبد، اّل ان الترص  عندمه آ مر 

فذكل امليالن وذكل الترص  فيه، امران نسبيان، ليس هلام وجود خاريج حمقق. آ ما  اعتباري بيد العبد. ولهذا

الامر الاعتباري فال حيتاج ثبوته ووجوده اىل عةل اتمة واليت تس تلزم الرضورة املوجبة لرفع الاختيار، بل اذا 

ان يرتكه يف تكل اختذت عةل ذكل الامر الاعتباري وضعًا بدراة من الرحجان، فانه ميكن ان يثبت،وميكن 

: هذا رش! ل تفعل.  اللحظة، فيقول هل القرآ ن آ نئذ 

نعم! لو اكن العبد خالقاً ل فعاهل وقادراً عىل الاجياد، لَُرفع الاختيار؛ ل ن القاعدة املقررة يف عمل الاصول واحلمكة 

لبد من وجود عةل اتمة اي ل اييت اىل الوجود شئ مامل يكن وجوده واجبًا، اي  "  ما مل جيب مل يواد"  آ نه 

 م يواد. آ ما العةل التامة فيقتيض املعلول ابلرضورة وابلوجوب. وعندها ل اختيار.

 اذا قلت:

الرتجيح بال مرّجح  حمال، بيامن كسب الانسان اذلي تسمونه امراً اعتباراًي، ابلعمل احياانً وبعدمه اخرى، يلزم 

 وهذا هيدم اعظم اصل من اصول الالكم!الرتجيح بال مرّجح ان مل يواد مرّجح موِجب، 

دون الرتجيح بال مرّجح اذلي جيوم  - اي الرحجان بال سبب ول مرّجح - اجلواب: ان الرتّجح بال مرّجح حمال

لهية صفة من صفاته تعاىل وشأ هنا القيام مبثل هذا العمل )اي اختياره تعاىل هو املرّجح(.  وهو واقع، فالرادة  ال 

 اذا قلت:

 اذلي خلق القتل هو هللا س بحانه وتعاىل، فلامذا يقال يل: القاتل؟ ما دام

--- 
1
 املؤلف. - حقيقة خاصة للعلامء املدققني غاية التدقيق.  
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 من يش تق ول الرص  عمل قواعد حسب نس يب، آ مر هو اذلي املصدر من مش تق الفاعل امس ان :اجلواب

 ابملصدر واحلاصل حنن، القاتل عنوان ونتحمل كسبنا، وه فاملصدر .اثبت آ مر هو اذلي ابملصدر احلاصل

 .ابملصدر احلاصل من يش تق ل املسؤولية منه يشم وما س بحانه، هللا خملوق

:  ان ارادة الانسان اجلزئية وجزآ ه الاختياري، ضعيف وآ مر اعتباري. الّ ان هللا س بحانه وهو احلكمي السابع
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عيفة رشطًا عاداًي لرادته اللكية. اي ك نه يقول معىًن: اي عبدي اّي املطلق قد جعل تكل الارادة اجلزئية الض 

طريق ختتاره للسلوك، فاان اسوقك اليه. ولهذا فاملسؤولية تقع عليك، مفثاًل )ول مشااة يف الامثال( اذا 

طفل آ خذت طفاًل عاجزًا ضعيفًا عىل عاتقك وخرّيته قائاًل: اىل اين تريد اذلهاب، فسأ خذك اليه. وطلب ال

، وانت اخذته اىل هناك، ولكن الطفل ترض او سقط. فال شك س تقول هل: انت اذلي  الصعود عىل جبل  عال 

طلبت! وتعاتبه. وتزيده لطمة تأ ديب. وهكذا.. وهلل املثل الاعىل. فهو س بحانه آ حمك احلامكني جعل ارادة عبده 

 اذلي هو يف منهتي  الضعف رشطًا عاداًي لرادته اللكية.

 لالكم:ااصل ا

اهيا الانسان! ان كل ارادة يف منهتي  الضعف، اّل ان يدها طويةل يف السيئات والتخريبات وقارصة يف 

احلس نات، هذه الارادة يه اليت تسم  ابجلزء الاختياري. فسمّل ل ادى يدى تكل الارادة ادلعاء، يك تتد 

عادة الابدية اليت يه مهرة من اماهريها.. وتطال اىل اجلنة اليت يه مثرة من مثار سلسةل احلس نات وتبلغ الس

وسمّل لليد الاخرى الاس تافار يك تقرص يدها عن السيئات، ول تبلغ مثرة الشجرة امللعونة مقوم هجمن. اي آ ن 

ادلعاء والتولك ميّدان ميالن اخلري بقوة عظمية، كام ان الاس تافار والتوبة يكرسان ميالن الرش وحيّدان من 

 جتاومه.

 لثالثاملبحث ا

ان الاميان ابلقدر من اراكن الاميان، اي ان لك شئ بتقدير هللا، وادللئل القاطعة عىل القدر كثرية ادًا ل 

 تعد ول حتىص. وحنن س نبني هنا مدى قوة هذا الركن الامياين وسعته ابسلوب بس يط وظاهر يف مقدمة.
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 املقدمة
ح هبذا القرآ ن الكرمي يف كثري من آ ايته الكرمية امثال ان لك شئ قبل كونه وبعد كونه مكتوب يف كتاب، يرصّ 

)ول رطب ول ايبس اّل يف كتاب مبني( وتصّدق هذا احلمك القرآ ين الاكئنات قاطبة، اليت يه قرآ ن القدرة  

لهية الكبري، بأ ايت النظام واملزيان والانتظام والامتيام والتصوير والزتيني وامثالها من الاايت التكويني  ة.ال 

نعم! ان كتاابت كتاب الاكئنات املنظومة وموموانت اايهتا تشهد عىل آ ن لك شئ مكتوب. آ ما ادلليل عىل آ ن 

لك شئ مكتوب ومقّدر قبل وجوده وكونه، فهو مجيع املبادىء والبذور ومجيع املقادير والصور شواهد صدق. 

حسب  - القدر فهريس رمسه، وتبين القدرةاذ ما البذور الّ صنيديقات لطيفة ابدعها معمل )ك.ن( آ ودع فهيا 

هندسة القدر ـ معجزاهتا العظمية عىل تكل البذيرات، مس تخدمة اذلرات. مبعىن ان لك ما س يجري عىل 

الشجرة من امور مع مجيع وقائعها، يف حمك املكتوب يف بذرهتا. ل ن البذور بس يطة ومتشاهبة مادًة، فال 

 اختال  بيهنا.
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للك شئ يبني القدر بوضوح فلو دقق النظر اىل اكرن يح لتبني آ ن هل شالًك ومقدارًا،  م ان املقدار املنظم

ك نه قد خرج من قالب يف غاية احلمكة والتقان، حبيث آ ن اختاذ ذكل املقدار والشلك والصورة، اما انه يتأ ت 

له  ية تفّصل تكل الصورة من وجود قالب مادي خارق يف منهتي  الانثناءات والاحنناءات.. آ و آ ن القدرة  ال 

 وذكل الشلك وتُلبسها الشجرة بقالب معنوي علمي مومون آ ت من القدر.

تأ مل ال ن يف هذه الشجرة، وهذا احليوان، فاذلرات الصم العمي اجلامدة اليت ل شعور لها واملتشاهبة بعضها 

الفوائد والمثرات. م تبدل  ببعض، تتحرك يف منو الاش ياء، م تتوقف عند ادود معينة توقف عار  عامل مبظان

 مواضعها وك هنا تس هتد  غاية كربى.

 اي آ ن اذلرات تتحرك عىل وفق املقدار املعنوي ال يت من القدر، وحسب الامر املعنوي ذلكل املقدار.

مفا دامت جتليات القدر موجودة يف الاش ياء املادية املشهودة اىل هذه ادلراة، فالبد آ ن آ وضاع الاش ياء 

نتظام القدر.احلاصةل   والصور اليت تلبسها واحلراكت اليت تؤدهيا مبرور الزمان اتبعة ايضًا ل 
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 .للقدر جتليني البذرة يف ان !نعم

 الاول: )بدهييي( خيرب ويشري اىل الكتاب املبني اذلي هو عنوان الارادة والاوامر التكوينية.

لهيي.وال خر: جتل  نظري )معقول( خيرب ويرمز اىل الامام املبني   اذلي هو عنوان الامر والعمل  ال 

)فالقدر البدهييي( هو ما تتضمن تكل البذرة من اوضاع وكيفيات وهيئات مادية للشجرة، واليت ستشاهد فامي 

 بعد.

و)القدر النظري( هو ما س يخلق من تكل البذرة من اوضاع واشاكل وحراكت وتسبيحات طوال حياة 

 حياة الشجرة. فتكل الاوضاع والاشاكل والافعال تتبدل حيناً بعد اني الشجرة ويه اليت يُعرّب عهنا بتارخي

 اّل ان لها مقدارًا قدراًي منتظامً، كام هو الظاهر يف اغصان الشجرة واوراقها.

فلنئ اكن للقدر جتل  كهذا يف الاش ياء الاعتيادية والبس يطة، فالبد آ ن هذا يفيد؛ ان الاش ياء لكها قبل كوهنا 

 بة يف كتاب، وميكن ان يفهم ذكل بشئ من التدبر.ووجودها مكتو 

آ ما ادلليل عىل آ ن تأ رخي حياة لك شئ، بعد وجوده وكونه، مكتوب؛ فهو  مجيع المثرات اليت خترب عن الكتاب 

املبني  والامام املبني. والقوة احلافظة  لالنسان اليت تشري اىل اللوح احملفوظ وخترب عنه، لك مهنا شاهد صادق، 

 وعالمة عىل ذكل.وآ مارة 

 مقّدرات حياة الشجرة ومس تقبلها ايضًا. - اليت يه يف حمك قلهبا - نعم! ان لك مثرة تُكتب يف نواهتا

تَكتب فهيا يُد القدرة بقمل القدر اترخي حياة الانسان  - اليت يه كحبة خردل يف الصار - والقوة احلافظة لالنسان
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يقة، ك هنا وثيقة وعهد صاري من حصيفة الاعامل اعطته تكل القدرة وقسامً من حوادث العامل املاضية كتابًة دق 

لالنسان ووضعها يف ماوية من دماغه ليتذكر هبا وقت احملاس بة، وليطمنئ اّن خلق هذا الهرج واملرج والفناء 

 الفانيات.والزوال مرااي للبقاء، رمَسَ فهيا القدير هّوايت الزائالت، والوااًا يكتب فهيا احلفيظ العلمي معاين 
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 وابسطها، حياة ادىن اهنا مع القدر لنظام احلد هذا اىل منقادة اكنت ان النبااتت، حياة ان  :س بق مما حنصل

 القدر مبقياس تفرعاهتا جبميع رمست اهنا لبد احلياة، مراتب من مرتبة اعىل يف يه اليت الانسان حياة فان

 .بقلمه وكتبت

السحاب، والرحشات تدل عىل نبع املاء واملستندات والواثئق تشري اىل وجود نعم! كام ان القطرات خُترب عن 

السجل الكبري، كذكل المثرات والنطف والبذور والنوى والصور والاشاكل املاثةل امامنا ويه يف حمك رحشات 

 - واحليايتاي الانتظام املعنوي  - وقطرات القدر النظري - اي الانتظام املادي يف الاحياء - القدر البدهييي

ومبثابة مستنداهتام وواثئقهام.. تدل ابلبداهة عىل الكتاب املبني،  وهو جسل الارادة والاوامر التكوينية، وعىل 

لهيي، الامام املبني.  اللوح احملفوظ، اذلي هو ديوان العمل  ال 

ملتوية  منثنية وتقف النتيجة: ما دمنا نرى آ ن ذرات لك اكرن يح، اثناء منوه ونشوئه ترال اىل ادود وهناايت 

عندها. وتاري طريقها لتمثر يف تكل الهناايت حمكًة وفائدة ومصلحة. فبالبداهة ان املقدار الظاهري ذلكل الشئ 

 قد ُرمس بقمل القدر.

وهكذا فان القدر البدهييي املشهود يدل عىل ما يف احلالت املعنوية ايضاً ذلكل الاكرن احلي من ادود منتظمة 

ت مفيدة قد رمست بقمل القدر ايضًا. فالقدرة مصدر، والقدر ِمسَطر، تُسّطر القدرُة عىل مسطر وممثرة وهنااي

 القدر، ذكل الكتاب للمعاين.

مفا دمنا ندرك ادرااكً اامماً آ ن ما ُرمس من ادود ومثرات وهناايت حكمية، امنا هو بقمل القدر املادي واملعنوي، 

ن اترخي حياته فالبد آ ن ما جيريه الاكرن احلي طوال ح  ياته من احوال واطوار قد رمس ايضاً بقمل ذكل القدر. اذ ا 

جيري عىل وفق نظام وانتظام، مع تايريه الصور واختاذه الاشاكل. مفا دام قمل القدر همميناً عىل مجيع ذوي احلياة، 

 مل لالمانة الكربىاذلي هو امكل مثرة من مثرات العامل وخليفة الارض احلا - فالشك ان اترخي حياة الانسان

 اكةر انقيادًا لقانون القدر من اي شئ آ خر. -

 فان قال:

ان القدر قد كّبلنا وسلب حريتنا، الا ترى ان الاميان ابلقدر يورث ثقاًل عىل القلب ويودل ضيقًا يف الروح، 

 وهام املش تاقان اىل الانبساط واجلولن؟
#552 
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 ورسوراً  غاية بال ورااة هناية بال خفة مينح فانه ضيقًا، يورث ل القدر ان فكام !ّلّل  ااَش  .الك :واجلواب

 بقدر ثقالً  حيمل ل ن يضطر ابلقدر يؤمن مل ا ن الانسان ل ن والرحيان؛ والروح والامان ال من حيقق ونوراً 

 مع عالقات هل الانسان ل ن مؤقت، وحترر جزئية وحرية ضيقة داررة مضن الضعيف رواه اكهل عىل ادلنيا

يفاء تكفي ل وحريته وارادته قدرته ان الّ  تنهتيان ل ومطالب مقاصد وهل قاطبة، تالاكئنا  مليون من وااد   ل 

 ابلقدر، الاميان عدم يف معنوي ثقل من الانسان يقاس يه ما مدى يفهم هنا ومن واملقاصد، املطالب تكل من

 .وموحش خميف هو ومك

مجيع تكل الثقال يف سفينة القدر، مما مينحه رااة اتمة، اذ ينفتح بيامن الاميان ابلقدر حيمل الانسان عىل آ ن يضع 

امام الروح والقلب ميدان جتوال واسع، فيسريان يف طريق كاملهتام حبرية اتمة. بيد آ ن هذا الاميان يسلب من 

 النفس الامارة ابلسوء حريهتا اجلزئية ويكرس فرعونيهتا وحيطم ربوبيهتا وحيّد من حراكهتا السائبة.

آ ل ان الاميان ابلقدر ذليذ ما بعده ذلة، وسعادة ما بعدها سعادة. وحيث ل نس تطيع تعريف تكل الذلة 

 والسعادة، نشري الهيام ابملثال ال يت:

راالن يسافران معًا اىل عامصة سلطان عظمي، ويدخالن اىل قرص السلطان العامر ابلعجائب والارائب. 

سكن يف القرص خلسة ومييض حياته باصب الاموال، فيعمل يف اديقة اادهام ل يعر  السلطان ويريد ان ي 

القرص. ولكن ادارة تكل احلديقة وتدبريها وتنظمي وارداهتا وتشايل ماكرهنا واعطاء ارماق حيواانهتا الاريبة 

ية وامثالها من امورها املرهقة دفعته اىل الاضطراب ادلامئ والقلق املس متر، ح ى اصبحت تكل احلديقة الزاه 

الشبهية ابجلنة حجاميً ل يطاق. اذ يتأ مل للك شئ يعجز عن ادارته، فيقيض وقته ابل هات واحلرسات. واخرياً يُلق  

 به يف السجن عقااًب وتأ ديبًا هل لسوء ترصفه وادبه.

ة اما الشخص الثاين فانه يعر  السلطان، ويعّد نفسه ضيفاً عليه، ويعتقد ان مجيع الاعامل يف القرص واحلديق

تدار بسهوةل اتمة .. بنظام وقانون وعىل وفق برانمج وخمطط، فيلق  الصعوابت والتــاكليـف اىل قانون 

السلــطان، مســتفيدًا ابنــشــراح اتم وصفاء اكمـل من متــع تلــك احلديــقة الـزاهــرة كــاجلـنــة، ويــرى كــل 

 شـــئ
#553 

 ذلة يف حياته فيقيض ..الادارية قوانينه جامل عىل واعامتداً  ورمحته، السلطان عطف اىل استناداً  حقًا، مجيالً 

 .اتمة وسعادة اكمةل

 فافهم من هذا رس )من آ من ابلقدر آ من من الكدر(

 املبحث الرابع

اذا قلت: لقد ُاثبت يف املبحث الاول ان لك ما للقدر مجيل وخري، بل ح ى الرش ال يت منه خري. والقبح الوارد 
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 بيامن املصائب والبالاي اليت تزنل يف دار ادلنيا هذه جترح هذا احلمك وتقدح هبذا الثبات.منه مجيل . 

 اجلواب: اي نفيس واي صاحيب!

اي من تتأ ملان كثرياً لشدة ما حتمالن من شفقة ورآ فة. اعلام ان الوجود خري حمض والعدم رش حمض، وادلليل 

لوجود، وكون العدم اساس مجيع املعايص واملصائب هو رجوع مجيع احملاسن والكاملت والفضائل اىل ا

 والنقائص.

وملا اكن العدم رشاً حمضًا، فاحلالت اليت تنجر اىل العدم او يُشم مهنا العدم تتضمن الرش ايضًا، ذلا فاحلياة اليت 

رات يه اسطع نور للوجود، تتقوى بتقلهبا مضن احوال خمتلفة، وتتصف  بدخولها اوضاعًا متباينة، وتمثر مث

 مطلوبة ابختاذها كيفيات متعددة، وتبني نقوش اسامء واهب احلياة بياانً لطيفاً ومجيالً بتحولها يف اطوار متنوعة.

وبناًء عىل هذه احلقيقة تعرض االت عىل الاحياء يف صور ال لم واملصائب واملشقات والبليات، فتتجدد 

ظلامت العدم، واذا حبياهتم تتطهر وتتصف ، ذكل ل ن بتكل احلالت انوار الوجود يف حياهتم وتتباعد عهنا 

التوقف والسكون والسكوت والعطاةل وادلعة والراتبة، لك مهنا عدٌم يف الكيفيات والاحوال. ح ى ان اعظم 

 ذلة من الذلائذ تتناقص بل تزول يف احلالت الرتيبة.

 يزنل ابحلياة اذن مجيل وحسن. ااصل الالكم : ملا اكنت احلياة تبني نقوش الاسامء احلس ىن، فلك ما

 موديل"  مفثاًل: آ ن صانعاً ثرايً ماهراً يلكّف راالً فقرياً لقاء آ جرة معينة ليقوم هل يف ظر  ساعة بدور المنوذج 

 ل ال اظهار آ اثر صنعته امجليةل وابرام مدى ثرواته" 

#554 

 واشاكلً  اوضاعاً  ويظهر اعاملً  عليه جيرى والابداع،و امجلال غاية يف قشيبة اةل من نسجه ما فُيلبسه القيّمة

 ...وهكذا ويقرص، ويطّول ويبّدل فيقّص  هماراته، وبدائع صنائعه خوارق ل ظهار ش  ى

انك تتعبين وترهقين بطلبك ميّن الاحنناء مرة "  تُرى آ حيق ذلكل الفقري ال اري آ ن يقول ذلكل الصانع املاهر: 

قصريك هذا القميص اذلي جيّملين ويزينين؟ ترى آ يقدر ان يقول هل: والاعتدال آ خرى.. وانك تشّوه بقّصك وت

 " لقد ظلمت وما انصفت؟!

وكذكل ال مر يف الصانع اجلليل الفاطر امجليل )وهلل املثل الاعىل( اذ يبّدل مقيص الوجود اذلي آ لبسه ذوي 

والاذن والعقل والقلب احلياة، ويقلبه يف االت كثرية، ذكل القميص املرصع ابللطائف واحلواس اكلعني 

 وامثالها، يبّدهل ويقلّبه اظهارًا لنقوش اسامئه احلس ىن.

ففي الاوضاع اليت تتسم ابل لم واملصائب انوار جامل لطيف تشف عن اشعة رمحة مضن ملعات احلمكة  

لهية، اظهارًا ل حاكم بعض الاسامء احلس ىن.  ال 
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 اخلاتة

وء لسعيد القدمي، تكل النفس اجلاهةل املتفاخرة املارورة ]هذه فقرات مخس اسكتت النفس الامارة ابلس

 املرائية املعجبة بنفسها[

 الفقرة الاوىل:

ما دامت الاش ياء موجودة ومتقنة الصنع، فالبد ان صانعًا ماهرًا قد صنعها. فلقد اثبتنا يف اللكمة الثانية 

 والعرشين اثبااًت قاطعًا انه:

ن ُاس ند لك شئ اىل  ان مل تُس ند لك الاش ياء اىل الوااد ال اد، يتعرس لك شئ كتعرس الاش ياء لكها. وا 

 الوااد ال اد، تسهل الاش ياء لكها كسهوةل شئ وااد.

وملا اكن اذلي خلق الارض والسموات هو الوااد ال اد، فالبد ان ذكل البديع احلكمي ل يعط  مثرات الارض 

غريه فيفسد الامور. ول ميكن ان يسلّمها اىل ايدي ال خرين  اىل - ومه ذوو احلياة - والسموات ونتاجئهام وغاايهتام

 فيعبث جبميع اعامهل احلكمية. ول ميكن ان يبيدها.. ول يسمّل ايضًا شكرها وعباداهتا اىل غريه.
#555 

 :الثانية الفقرة

يد عىل نفسها، اي نفيس املارورة! انِك تش هبني ساق العنب، ل تارتي ول تفتخري، فتكل الساق مل تعلق العناق 

 بل علّقها علهيا غريها.

 الفقرة الثالثة:

اي نفيس املرائية! ل تارتي قائةل: انين خدمت ادلين. فان احلديث الرشيف رصحي بـ  ان هللا ليؤيد هذا ادلين 

ابلرال الفاجر
2 

 فعليك ان تعّدى نفسِك ذكل الرال الفاجر، لنك غري مزاكة.

ما يه الا شكر ما انعم هللا عليك، ويه اداء لوظيفة الفطرة وفريضة واعلمي ان خدمتك لدلين وعباداتك 

لهية.. اعلمي هذا وانقذي نفسك من العجب والرايء.  اخللق ونتيجة الصنعة  ال 

 الفقرة الرابعة:

ان كنت ترومني احلصول عىل عمل احلقيقة، واحلمكة احلقة، فاظفري مبعرفة هللا، اذ حقائق املوجودات لكها، 

اشعة امس هللا احلق، ومظاهر اسامئه احلس ىن، وجتليات صفاته اجلليةل. واعلمي ان حقيقة لك شئ ماداًي امنا يه 

اكن آ و معنواًي وجوهراًي آ و عرضيًا، وحقيقة الانسان نفسه امنا تستند اىل نور من انوار اسامئه تعاىل وترتكز 

  ختام اللكمة العرشين شيئًا من هذا البحث.عىل حقيقته. واّل فهيي صورة اتفهة ل حقيقة لها. ولقد ذكران يف

 اي نفيس!
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ان كنت مش تاقة اىل هذه ادلنيا، وتفرين من املوت، فاعلمي يقينًا ان ما تظنينه حياة، ما هو الّ ادلقيقة اليت 

انت فهيا، مفا قبل تكل ادلقيقة من ممان وما فيه من اش ياء دنيوية لكه ميت. وما بعد تكل ادلقيقة من ممان 

 ا فيه لكه عدم، ل شئ.وم

مبعىن ان ما تفتخرين به وتارتين به من حياة فانية ليس الّ دقيقة واادة، ح ى ان قسامً من اهل التدقيق قالوا: 

ان احلياة عارشة عرش من ادلقيقة، بل آ نٌّ س ّيال.. من هنا َحمَك قسم من اهل الولية والصالح بعدمية ادلنيا 

 من حيث اهنا دنيا.

--- 
1
ى البخاري آ ن النيب صىل هللا عليه وسمل  قال لبالل: اي بالل مق فأ ّذن ل يدخل اجلنة الّ مؤمن وان هللا ليؤيد هذا رو  

 املرتمج. - 260-2/262حصيح مسمل  0060،  4164،  4163،  3601ادلين  ابلرال الفاجر. حصيح البخاري 
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 وانظري .والرس والروح القلب حياة دراات اىل صعديوا النفس ية املادية احلياة فدعي هكذا الامر دام مفا

 حيّان ابلنس بة لها وموجودان. - امليتان ابلنس بة كل - واملس تقبل فاملايض حياهتا، داررة اوسع ما

 فيا نفيس:

 ما دام الامر هكذا، ابيك كام يبيك قليب واس تاييث وقويل:

، من اكن فانيًا ل اريد  آ ان فان 

 ل اريد.. اان عاجز، من اكن عاجزاً 

 سلمت رويح للرمحن، سواه ل اريد..

 بل اريد، ولكن حبيبًا ابقيًا اريد..

 اان ذرة..

 ولكن مشسًا رسمدًا اريد.

 اان ل شئ ومن غري شئ، ولكن املوجودات لكّها اريد.

 الفقرة اخلامسة:

الثالث والثالثني يف  هذه الفقرة خطرت ابللاة العربية وكتبت كام وردت. ويه اشارة اىل مرتبة من املراتب

 ."  هللا اكرب"  ذكر 

هللا اكرب؛ اذ هو القدير العلمي احلكمي الكرمي الرحمي امجليل النقاش الاميل اذلي ما حقيقة هذه الاكئنات الًك 

 وجزءًا وحصائف وطبقات  وما حقائق هذه املوجودات لكيًا وجزئيًا ووجودًا وبقاًء ا ل:
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 ْ  .وتقديره بعمل  وحمكة خطوط قمل قـضائه وقدره وتنظميه

 ونقوش براكر علمه وحمكته وتصويره وتدبريه بصنع وعناية.

.  ْ  وتزيينات يد بـيـضاء صنعه وعنايته وتزيينه وتنويره بلطف وكرِم

 وآ ماهري لطائف لطفه وكرمه وتودده وتعّرفه برمحة ونعمة.
#557 

 .وكامل جبامل وحتننه وترمحه ونعمته رمحته فياض ومثرات

جتليات جامهل وكامهل بشهادات تفانية املرااي وس يالية املظاهر مع بقاء امجلال ارجمرد الرسمدي، ادلامئ وملعات و 

 التجيل والظهور، عىل مر الفصول والعصور وادلهور، ودامئ الانعام عىل مر الاانم والاايم والاعوام.

دل ذا فهم عىل الامس املمكل م الامس املمكّل نعم فالثر املمكّل يدل ذا عقل عىل الفعل املمكّل م الفعل املمّكل ي

يدل ابلبداهة عىل الوصف املمكّل م الوصف املمكل يدل ابلرضورة عىل الشأ ن املمكّل م الشأ ن املمكل يدل 

 ابليقني عىل كامل اذلات مبا يليق ابذلات وهو احلق اليقني.

ض املالمم.. من اظهر الظواهر ان امجلال الظاهر، نعم تفاين املرآ ة، موال املوجودات، مع التجيل ادلامئ مع الفي

ليس مكل املظاهر.. من افصح تبيان.. من اوحض برهان للجامل ارجمرد لالحسان ارجمدد للواجب الوجود.. للبايق 

 الودود..

 اللّهم صل عىل س ّيدان محمّد من الامل اىل الابد عدد ما يف عمل هللا

 وعىل آ هل وحصبه وسمل.
#558 

 ذيل

 يل القصري ادًا هل امهية عظمية ومنافع للجميعهذا اذل

للوصول اىل هللا س بحانه وتعاىل طرائق كثرية، وس بل عديدة ومورد مجيع الطرق احلقة ومهنل الس بل الصائبة 

 هو القرآ ن الكرمي. الا ان بعض هذه الطرق اقرب من بعض واسمل وامع.

 طريقًا قصريًا وسبياًل سواًي هو: - قارصابلرمغ من فهمي ال - وقد اس تفدت من فيض القرآ ن الكرمي

 طريق العجز، الفقر، الشفقة، التفكر.

 نعم! ان العجز اكلعشق طريق موصل اىل هللا، بل اقرب واسمل، اذ هو يوصل اىل احملبوبية بطريق العبودية.

 ."  الرمحن"  والفقر مثهل يوصل اىل امس هللا 

انفذ منه يف السري واوسع منه مدى، اذ هو يوصل اىل امس  وكذكل الشفقة اكلعشق موصل اىل هللا الا انه
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 ."  الرحمي"  هللا 

"  والتفكر ايضاً  اكلعشق  الا انه اغىن منه واسطع نوراً وارحب سبياًل، اذ هو يوصل الساكل اىل امس هللا 

 ."  احلكمي

ويف  - للطائف العرشذات اخلطوات العرش اك - وهذا الطريق خيتلف عام سلكه اهل السلوك يف طرق اخلفاء

فهذا الطريق عبارة عن اربع خطوات حفسب،  - ذات اخلطوات الس بع حسب النفوس الس بعة - طرق اجلهر

 وهو حقيقة رشعية اكةر مما هو طريقة صوفية.

ول يذهنب بمك سوء الفهم اىل اخلطأ . فاملقصود ابلعجز والفقر والتقصري امنا هو اظهار ذكل لكه امام هللا س بحانه 

 ليس اظهاره امام الناس.و 

اما اوراد هذا الطريق القصري واذاكره فتنحرص يف اتباع الس نة النبوية.. والعمل ابلفرائض، ول س امي اقامة 

 الصالة ابعتدال الاراكن والعمل ابلذاكر عقهبا.. وترك الكبارر.
#559 

 :فهيي الكرمي القرآ ن من اخلطوات هذه منابع اما

 تشري اىل اخلطوة الاوىل. (31)النجم:)فال تُزكّوا انُفَسمك( 

 تشري اىل اخلطوة الثانية. (26)احلرش:)ول تكونوا اكذلين نَُسوا هللا فأ نسامُه آ نُفَسهم( 

 تشري اىل اخلطوة الثالثة: (96)النساء:)ما اصابَك ِمن حس نة  مفن هللا، وَما اصابَك ِمن سيئة  ِفمن نفِسك( 

 ، تشري اىل اخلطوة الرابعة.(11قصص:)ال)لكُّ يشء  هاكٌل اّل وهْجَه( 

 وايضاح هذه اخلطوات الاربع ابجيام شديد هو:

 اخلطوة الاوىل:

كام تشري الهيا ال ية الكرمية )فال تزكوا انفسمك( ويه: عدم تزكية النفس. ذكل لن الانسان حسب جبلّته، 

ضحي بلك شئ من اال نفسه، ومبقتىض فطرته، حمٌب لنفسه ابذلات، بل ل حيب الا ذاته يف املقدمة. وي

وميدح نفسه مداًا ل يليق الا ابملعبود واده، ويزّنه خشصه ويربئ سااة نفسه، بل ل يقبل التقصري لنفسه 

اصاًل ويدافع عهنا دفاعًا قواًي مبا يش به العبادة، ح ى ك نه يرص  ما اودعه هللا فيه من اهجزة محلده س بحانه 

فيعجب بنفسه ويعتد هبا..  (43)الفرقان:ية الكرمية: )من اخّتذ الهَه َهواه( وتقديسه اىل نفسه، فيصيبه وصف ال  

 فالبد اذن من تزكيهتا فزتكيهُتا يف هذه اخلطوة وتطهريها يه بعدم تزكيهتا.

 اخلطوة الثانية:

نسان ينىس كام تلقّنه ال ية الكرمية من درس:   )ول تكونوا اكذلين نَُسوا هللا فأ نسامُه انُفَسهم(. وذكل: ان الا
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نفسه ويافل عهنا، فاذا ما فكر يف املوت رصفه اىل غريه، واذا ما رآ ى الفناء والزوال دفعه اىل ال خرين، وك نه 

ل يعنيه بشئ، اذ مقتىض النفس الامارة اهنا تذكر ذاهتا يف مقام اخذ الاجرة واحلظوظ وتلزتم هبا بشدة، بيامن 

 لتلكيف. فزتكيهتا وتطهريها وتربيهتا يف هذه اخلطوة يه:تتناىس ذاهتا يف مقام اخلدمة والعمل وا

العمل بعكس هذه احلاةل، اي عدم النس يان يف عني النس يان، اي نس يان النفس يف احلظوظ والاجرة، 

 والتفكر فهيا عند اخلدمات واملوت.
#560 

 :الثالثة واخلطوة

نة  فَِمنَ  هللا وما اصابَك ِمْن سيئة مفن نفسك( وذكل: ان  يه ما ترشد اليه ال ية الكرمية: )ما اصابَك ِمن َحس َ

ما تقتضيه النفس دامئًا اهنا تنسب اخلري اىل ذاهتا، مما يسوقها هذا اىل الفخر والعجب. فعىل املرء يف هذه 

اخلطوة ان ل يرى من نفسه الا القصور والنقص والعجز والفقر، وان يرى لك حماس نه وكاملته احسااًن من 

ويتقبلها نعامً منه س بحانه، فيشكر عندئذ بدل الفخر وحيمد بدل املدح واملباهاة. فزتكية النفس  فاطره اجلليل،

 (.6)الشمس:يف هذه املرتبة يه يف رس هذه ال ية الكرمية: )قَد آ فلََح َمْن َماّكها( 

فس يف معرفة عدم ويه ان تعمل بأ ن كاملها يف عدم كاملها، وقدرهَتا يف جعزها، وغناها يف فقرها، )اي كامل الن

 كاملها، وقدرهتا يف جعزها امام هللا، وغناها يف فقرها اليه(.

 اخلطوة الرابعة:

ء هاكٌل الا وهْجَه(. ذكل لن النفس تتومه نفسها حرة مس تقةل بذاهتا، ذلا  يه ما تعلمه ال ية الكرمية: )لُكُّ يَش 

فبادراك احلقيقة التية ينجو الانسان من ذكل تّدع  نوعاً من الربوبية، وتضمر عصياان حيال معبودها احلق. 

ويه: لك شئ حبد ذاته، ومبعناه الامسي: مائٌل، مفقود، اادث، معدوم، الا انه يف معناه احلريف، وجبهة قيامه 

 بدور املرآ ة العاكسة ل سامء الصانع اجلليل، وابعتبار همامه ووظائفه: شاهد، مشهود، وااد، موجود.

وة يه معرفة: ان عدهما يف وجودها ووجودها يف عدهما، اي اذا رآ ت ذاهتا  واعطت فزتكيهتا يف هذه اخلط

لوجودها وجودًا، فاهنا تارق يف ظلامت عدم يسع الاكئنات لكها. يعين اذا غفلت عن موادها احلقيقي وهو 

اهية، ك هنا هللا، مارتة بوجودها الشخيص فاهنا جتد نفسها وحيدة غريقة يف ظلامت الفراق والعدم غري املتن

الرياعة يف ضياهئا الفردي الباهت يف ظلامت الليل الهبمي. ولكن عندما ترتك الااننية والارور ترى نفسها حقًا 

اهنا ل شئ ابذلات، وامنا يه مرآ ة تعكس جتليات موادها احلقيقي. فتظفر بوجود غري متناه وترحب وجود مجيع 

 اخمللوقات.

 مفا املوجودات مجيعها الا جتليات اسامئه احلس ىن ال االهل. نعم، من جيد هللا فقد واد لك شئ،
#561 

446



 خاتة

 ان هذا الطريق اذلي يتكون من اربع خطوات ويه العجز والفقر والشفقة والتفكر، قد  س بقت ايضاااته يف 

يعة، اذلي يبحث عن عمل احلقيقة، حقيقة الرش  "  اللكامت "  السابقة من كتاب  "  اللكامت الست والعرشين" 

حمكة القرآ ن الكرمي. الا اننا نشري هنا اشارة قصرية اىل بضع نقاط ويه: ان هذا الطريق هو اقرص واقرب من 

ذي  "  القدير"  غريه، لنه عبارة عن اربع خطوات. فالعجز اذا ما تكن من النفس يسلّمها مبارشة اىل 

فاهنا تتشبث  - ي هو انفذ الطرق املوصةل اىل هللايف طريق العشق اذل - اجلالل.بيامن اذا تكن العشق من النفس

 ابملعشوق ارجمامي، وعندما ترى مواهل تبلغ احملبوب احلقيقي.

م ان هذا الطريق اسمل من غريه، لن ليس للنفس فيه شطحات او ادعاءات فوق طاقهتا، اذ املرء ل جيد يف 

 نفسه غري العجز والفقر والتقصري يك يتجاوم اده.

 الطريق طريق عام واادة كربى، لنه ل يضطر اىل اعدام الاكئنات ول اىل جسهنا، حيث ان اهل  م ان هذا

لال الوصول اىل الاطمئنان واحلضور  "  ل موجود الا هو"  تومهوا الاكئنات عدمًا، فقالوا:  "  وادة الوجود" 

 "  ل مشهود الا هو"  س يان فقالوا: حيث جسنوا الاكئنات يف جسن الن  "  وادة الشهود"  القليب. وكذا اهل 

 للوصول اىل الاطمئنان القليب.

بيامن القرآ ن الكرمي يعفو الاكئنات بلك وضوح عن الاعدام ويطلق رساهحا من السجن، فهذا الطريق عىل هنج 

 القرآ ن ينظر اىل الاكئنات اهنا مسخرة لفاطرها اجلليل وخادمة يف سبيهل، واهنا مظاهر لتجليات الاسامء

احلس ىن ك هنا مرااي تعكس تكل التجليات. اي انه يس تخدهما ابملعىن احلريف ويعزلها عن املعىن الامس  من ان 

تكون خادمة ومسخرة بنفسها. وعندها ينجو املرء من الافةل، ويبلغ احلضور ادلامئي عىل هنج القرآ ن الكرمي. 

 فيجد اىل احلق س بحانه طريقًا من لك شئ.

ذا الطريق ل ينظر اىل املوجودات ابملعىن الامسي، اي ل ينظر الهيا اهنا مسخرة لنفسها ومبدة الالكم: ان ه

 وذلاهتا، بل يعزلها من هذا ويقدلها وظيفة، اهنا مسخرة هلل س بحانه.
#562 

% 

 والعرشون السابعة اللكمة

 رساةل الاجهتاد

اةل ابلعربية يف رس "  الاجهتاد"  قبل حواىل مخس س نوات او اكةر كتبُت حبثا حول 
2

واس تجابة لرغبة 

ارشاداً ملن ل يعر  اّده يف هذه املسأ ةل ليدرك ما جيب ان  "  اللكمة"  اخوين عزيزين كتبت هذه 

 يقف عنده.
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 بسم هللا الرمحن الرحمي

 (13)النساء: )َولَو َرّدوه اىل الرسول واىل آ ويل الامِر مهنُم لََعِلمه اذلين يَس تنبطونَه مهنم( 

 جهتاد مفتوح، الا ان هناك س تة موانع يف هذا الزمان حتول دون ادلخول فيه.ان ابب الا

 اولها:

كام تَُسد املنافذ ح ى الصارية مهنا عند اش تداد العواصف يف الش تاء، ول يس تصوب فتح آ بواب اديدة، وكام 

والهالك.. كذكل من  ل تفتح ثاور لرتممي اجلدران وتعمري السدود عند اكتساح الس يول، لنه يفيض اىل الارق

اجلناية يف حق الاسالم فتح ابواب اديدة يف قرصه املنيف، وشق ثارات يف ادرانه مما ميّهد السبيل 

للمتسللني واخملربني ابمس الاجهتاد، ول س امي يف ممن املنكرات، ووقت جهوم العادات الاجنبية واستيالهئا، 

 واثناء كةرة البدع وتزامح الضالةل ودمارها.

 ا:اثنهي

ان الرضورايت ادلينية اليت ل جمال فهيا لالجهتاد لقطعيهتا وثبوهتا، واليت يه يف حمك القوت والاذاء، قد ُامهلت 

 يف العرص احلارض واخــذت ابلتصــدع،

--- 
1
 املرتمج - ويه  " حباب من عامن القرآ ن الكرمي "  من  " املثنوي العريب النوري " .  

#563 

 النظرية اجلوانب ان حيث واقامهتا، الرضورايت هذه لحياء مجيعاً  اهلمم وبذل هوداجل  رص  حيمت فالواجب

 ابلعصور تضيق تعد مل ح ى اخلالصة ابجهتاداهتم وتوسعت الصاحلني السلف ابفاكر اس تةرت قد لالسالم

 خيانة هو امنا ىللهو  اتباعاً  اديدة اجهتادات اىل عهنا والانرصا  الزكية الاجهتادات تكل ترك فان ذلا مجيعًا؛

 .مبتدعة

 اثلهثا:

مثلام يرّوج ملتاع يف السوق حسب املوامس ويرغّب فيه، كذكل اسواق احلياة الاجامتعية ومعارض احلضارة 

ه اليه الانظار، وجتذب حنوه  البرشية يف العامل، فرتى متاعًا يرغّب فيه يف عرص، فيكون هل رواج، فُتواَّ

ثاًل: ان املتاع اذلي تُلفت اليه الانظار يف عرصان احلارض وتُرغّب فيه هو الافاكر، فتحوم حوهل الرغبات. مف 

الانشاال ابلمور الس ياس ية وااداهثا، وتأ مني الرااة يف احلياة ادلنيا وحرص اهلّم هبا، ونرش الافاكر املادية 

لسلف الصاحل واكةر ما وتروجيها. بيامن نرى ان السلعة الاالية النفيسة، والبضاعة الراجئة املقبوةل يف عرص ا

يرغَّب فيه يف سوق مماهنم هو ارضاء رب السموات والارض والوقو  عند ادوده، واس تنباط اوامره 
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ونواهيه من الكمه اجلليل، والسعي لنيل وسائل الوصول اىل السعادة اخلادلة اليت فتح ابواهبا اىل الابد القرآ ن 

وبلك قواها اىل  - يف ذكل العرص - قلوب والارواح لكها متوهجةالكرمي ونور النبوة الساطع. فاكنت الاذهان وال

معرفة مرضاة هللا س بحانه وادراك مرايم الكمه، ح ى ابتت وهجة حياهتم واحواهلم اخملتلفة وروابطهم فامي بيهنم 

بش  ى وحوادهثم واااديهثم مقبةل لكها اىل مرضاة رب السموات والارضني، ذلا ففي مثل هذه احلياة  اليت جتري 

جوانهبا وفق مرضاة رب العاملني س بحانه تصبح احلوادث ابلنس بة لصاحب الاس تعداد والقابليات الفطرية 

دروسًا وعربًا هل من حيث ل يشعر، وك ن قلبه وفطرته يتلقيان ادلروس والارشاد من لك ما حوهل، 

فطرته ويلقهنا ويرشدها ويس تفيدان من لك اادثة وظر  وطور، وك ن لك شئ يقوم بدور معمل مرشد يعمل 

وهييؤها لالجهتاد، ح ى ياكد ميت ذاكئه يضئ ولو مل تسسه انر الاكتساب. فاذا ما رشع مثل هذا الشخص 

املس تعد يف مثل هذا ارجممتع، ابلجهتاد يف اوانه، فان اس تعداده ينال رساً من ارسار )نور عىل نور( ويصبح يف 

 اقرب وقت وارسعه جمهتدًا.
#564 

 احلياة متطلبات وتعقد وافاكرها، املادية الفلسفة وتسلط الاوروبية، احلضارة حتمك فان :احلارض العرص يف بيامن

 الامور احضت ح ى الاهامتمات، وتفتت اهلمم وتبعةر القلوب وارية الافاكر تشتت اىل تؤدي لكها ..اليومية

 .الاذهان عن غريبة املعنوية

ن بن عيينة( ذلا، لو واد ال ن َمن هو بذاكء )سفيا
2
اذلي حِفظ القرآ ن الكرمي واالس العلامء وهو ل يزال  

يف الرابعة من معره، لحتاج اىل عرشة امثال ما احتااه ابن عيينة ليبلغ دراة الاجهتاد، اي انه لو اكن قد تيرس 

ذكل لن لسفيان بن عيينة الاجهتاد يف عرش س نوات فان اذلي يف مماننا هذا قد حيصل عليه يف مائة س نة، 

مبدآ  تعمل )سفيان( الفطري لالجهتاد يبدآ  من سن المتيزي ويهتيأ  اس تعداده تدرجياً اكس تعداد الكربيت للنار، اما 

نظريه يف الوقت احلارض فقد غرق فكُره يف مستنقع الفلسفة املادية ورسح عقهُل يف ااداث الس ياسة، واار 

عداداته وقابلياته عن الاجهتاد، فال جرم قد ابتعد اس تعداده قلُبه امام متطلبات احلياة املعاش ية، وابتعدت اس ت

عن القدرة عىل الاجهتادات الرشعية مبقدار تفننه يف العلوم الارضية احلارضة، وقرص عن نيل دراة الاجهتاد 

 مثهل مبقدار تبحره يف العلوم الارضية، ذلا ل ميكنه ان يقول ِلَم ل اس تطيع ان ابلغ دراة سفيان بن عيينة، واان

 يف اذلاكء؟ نعم، ل حيق هل هذا القول، كام انه لن يلحق به ولن يبلغ شأ وه ابدًا.

 رابعها:

ن اكن داخلياً فهو دليل التاكمل. بيامن ان اكن من اخلارج فهو سبب تزق  ان ميل اجلسم اىل التوسع لال المنو ا 

 الاال  واجلدل، اي انه سبب الهدم والتخريب ل المنو والتوسع.

هكذا، فان وجود ارادة الاجهتاد والرغبة يف التوسع يف ادلين عند اذلين يدورون يف فكل الاسالم ويأ تون و 
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اليه من ابب التقوى والورع الاكملنَي وعن طريق الامتثال ابلرضورايت ادلينية فهو دليل الكامل والتاكمل. 

 وخري شاهد عليه السلف

--- 
1
ـ وتويف س ن 269ودل يف الكوفة س نة    ـ مبكة املكرمة اكن اماماً عاملاً ثبتًا، جحة ماهداً ورعاً مجمعاً عىل حصة اديثه  261ة ه ه

وروايته، جح س بعني جحة، ادرك نيفًا ومثانني نفسًا من التابعني. روى عن الزهري والسبيعي وابن املنكدر وايب الزاند 

علامء. وروى عنه الامام الشافعي وشعبة ومحمد بن وعاَص املفري والامعش وعبد املكل بن معري وغري هؤلء من اعيان ال

احساق وابن جرجي وابن باكر ومعه مصعب والصنعاين وحيىي بن اكمث وخـلق كثـري رضـي ا عهنم )ابختــصار عن وفيــات 

 املرتمج. - (.362/1الاعيان لبن خلاكن 

#565 

 ادلينية الرضورايت تركوا اذلين دلى انش ئاً  اكن ا ن ادلين يف التوسع يف والرغبة الاجهتاد اىل التطلع اما .الصاحل

 الاسالم ربقة وال الاساليم الوجود ختريب اىل وس يةل فهو املادية، ابلفلسفة وتلوثوا ادلنيا، احلياة واس تحبوا

 .الاعناق من

 خامسها:

لساموي، هناك ثالث نقاط تدعو اىل التأ مل والنظر، جتعل اجهتادات هذا العرص ارضية وتسلب مهنا روهحا ا

 بيامن الرشيعة ساموية والاجهتادات بدورها ساموية، لظهارها خفااي احاكهما. والنقاط يه الايت:

ـ ان )عةّل( لك حمك ختتلف عن )حمكته( فاحلمكة واملصلحة سبب الرتجيح وليست مناط الوجود ولمدار  اوًل

 الاجياد، بيامن )العةل( يه مدار وجود احلمك.

قرص الصالة يف السفر، فتصىّل ركعتان فعةّل هذه الرخصة الرشعية السفر. اما حمكهتا فهيي ولنوحض هذا مبثال: تُ 

املشقة. فاذا وُاد السفُر ومل تكن هناك مشقة فالصالة تُقرص، لن العةل قامئة ويه السفر. يف اني ان مل يكن 

 هناك سفر واكنت هناك اضعا  اضعا  املشقة، فلن تكون تكل املشقات عةل القرص.

وخالفًا لهذه احلقيقة يتواه نظر الاجهتاد يف هذا العرص، اىل اقامة املصلحة واحلمكة بدل العةل، ويف ضوهئا 

 يصدر حمكه، فال شك ان اجهتادًا كهذا اريض وليس بساموي.

ـ ان نظر هذا العرص متواه اولً وابذلات اىل تأ مني سعادة ادلنيا، وتوّاه الاحاكم حنوها، واحلال ان  قصد اثنيًا

الرشيعة متواه اول وابذلات اىل سعادة ال خرة، وينظر اىل سعادة ادلنيا ابدلراة الثانية، ويتخذها وس يةل 

للحياة الاخرى، اي ان وهجة هذا العرص غريبة عن روح الرشيعة ومقاصدها، فال تس تطيع ان جتهتد ابمس 

 الرشيعة.

ـ ان القاعدة الرشعية )الرضورات تبيح احملظورات ( ليست لكية، لن الرضورة ان اكنت انش ئة عن طريق اثلثاً 
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احلرام ل تكون سببًا ل اباة احلرام. واّل فالرضورة اليت نشأ ت عن سوء اختيار الفرد، او عن وسائل غري 

 مرشوعة لن تكون جحة ول سببًا ل اباة احملظورات ول مدارًا ل حاكم الُرخص.
#566 

فترصفاته دلى علامء الرشع جحة عليه، اي ل يُعَذر، وان طلّق  - تيارهبسوء اخ  - نفسه ااد اسكر لو :مفثالً 

موجته فطالقُه واقع، وان ارتكب جرمية يعاقب علهيا، ولكن ان اكنت من دون اختيار منه، فال يقع طالقه، 

اكن ان يقول اهنا رضورة يل، فهيي اذن االل يل، ح ى لو  - مثالً  - ول يعاقب عىل ما جىن. فليس ملدمن مخر

 مبتىًل هبا اىل اد الرضورة ابلنس بة هل.

فانطالقاً من هذا املفهوم فان هناك كثري من الامور يف الوقت احلارض ابتيل هبا الناس وابتت رضورية ابلنس بة 

هلم، ح ى اخذت شلك )البلوى العامة( فهذه اليت تسم  رضورة، لن تكون جحة لحاكم الُرَخص، ول تباح 

 هنا جنمت من سوء اختيار الفرد ومن رغبات غري مرشوعة ومن معامالت حمرمة.لالها احملظورات، ل

وحيث ان اهل اجهتاد هذا الزمان قد جعلوا تكل الرضورات مداراً لالحاكم الرشعية، ذلا اصبحت اجهتاداهتم 

رشعية  ارضية واتبعة للهوى ومشوبة ابلفلسفة املادية، فهيي اذن ليست ساموية، ول تصح تسميهتا اجهتادات

قطعًا؛ ذكل لن اي ترص  يف احاكم خالق السموات والارض واي تدخل يف عبادة عباده دومنا رخصة او 

ذن معنوي فهو مردود.  ا 

 ولنرضب ذلكل مثاًل:

يس تحسن بعض الاافلني القاء خطبة امجلعة وامثالها من الشعارر الاسالمية ابللاة احمللية للك قوم دون العربية 

 م هذا بس ببني:ويربرون اس تحساهن

! مع اهنا قد دخلها من الااكذيب وادلسائس "  ليمتكن عوام املسلمني من فهم الااداث الس ياس ية"  الاول: 

لهيي، وهو ارفع واال من ان  واخلداع ما جعلها يف حمك وسوسة الش ياطني! بيامن املنرب مقام تبليغ الويح ال 

 ترتق  اليه الوسوسة الش يطانية.

 ."  ة يه لفهم ما يرشد اليه بعض السور القرآ نية من نصاحئاخلطب"  الثاين: 

نعم؛ لو اكن معظم املسلمني يفهمون املسلاّمت الرشعية والاحاكم املعلومة من ادلين ابلرضورة، وميتثلون هبا، 

 - فلرمبا اكن يس تحسن عند ذاك ايراد اخلطبة ابللاة املعروفة دلهيم، ولاكنت ترمجة سور من القرآ ن لها مربر

ان اكنت الرتمجة ممكنة 
2

 وذكل ليفهموا النــظـــرايت الشــرعية واملســائــل  ادلقيقة والنــصائـح اخلــفية. امـــا -

--- 
1
 املؤلف. - لقد اثبتت اللكمة اخلامسة والعرشون  " املعجزات القرآ نية "  انه ل ميكن ترمجة القرآ ن ترمجة  حقيقية.  
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 والزان القتل وحرمة والصيام والزاكة الصالة كوجوب املعلومة؛ الواحضة الاحاكم اهذ مماننا يف امهلت وقد

 حبااة مه ما بقدر احلرمة وتكل الوجوب هذا معرفة يف دروس اىل حبااة ليسوا املسلمني عوام وان وامخلر،

 وااثرة اهلمم وحشذ ملالع عىل وحهثم بتذكريمه الا ذكل يمت ول .حياهتم يف واتباعها الاحاكم بتكل الامتثال اىل

 .املطهرة الاحاكم تكل واتباع ابمتثال يهنضوا يك دلهيم الاميان شعور وحتريك عروقهم، يف الاسالم غرية

يدرك هذا املعىن الاجاميل من القرآ ن الكرمي، ومن اخلطبة العربية. ويعمل يف قرارة  - همام بلغ هجهل - فاملسمل العايم

ابراكن الاميان واسس الاسالم اليت  - ويذكّر الاخرين معه - قرآ ن الكرمي يذكّرهنفسه ابن اخلطيب او املقرئ لل

 يه معلومة من ادلين ابلرضورة. وعندها يفعم قلبه ابلشواق اىل تطبيق تكل الاحاكم.

ليت شعري اي تعبري يف الكون لكه ميكنه ان يقف عىل قدميه حيال الاجعام الرائع يف القرآ ن الكرمي املوصول 

 رش العظمي.. واي ترغيب وترهيب وبيان وتذكري ميكن ان يكون افضل منه؟!ابلع

 سادسها:

ان قرب عهد ارجمهتدين العظام من السلف الصاحلني لعرص الصحابة الكرام اذلي هو عرص احلقيقة وعرص النور 

ة، يف اني ان جمهتدي يرسَّ هلم ان يأ خذوا النور الصايف من اقرب مصادره، فمتكنوا من القيام ابجهتاداهتم اخلالص

العرص احلديث ينظرون اىل كتاب احلقيقة من مسافة بعيدة اداً ومن وراء كثري اداً من الاس تار واحلجب 

 ح ى ليصعب علهيم رؤية اوحض حر  فيه.

فان قلت: ان مدار الاجهتادات ومصدر الاحاكم الرشعية هو عداةل الصحابة وصدقهم، ح ى اتفقت الامة 

 دقون، علام اهنم برش مثلنا، ل خيلون من خطأ !عىل اهنم عدول صا

اجلواب: ان الصحابة رضوان هللا علهيم امجعني مه رّواد احلق وعشاقه، ومه التواقون اىل الصدق والعدل. ولقد 

تبني يف عرصمه قبح الكذب ومساوؤه، وجامل الصدق وحماس نه بوضوح اتم، حبيث اصبح البون شاسعاً بني 

 بني الةراي والةرى وبني العرش والفرش!! اذ يوحض ذكل الفارق الكبري بنيالصدق والكذب اكلبعد 
#568 

 الكذاب مس يلمة وبني عليني اعىل ويف الصدق دراات مقة عىل الواقف وسمل عليه هللا صىل الاعظم الرسول

 .الكذب دراكت اوطأ   ويف سافلني اسفل يف اكن اذلي

ادلنيئة هو الكذب واذلي رفع محمداً الامني صىل هللا عليه وسمل فاذلي اهوى مبس يلمة اىل تكل ادلراكت الهابطة 

 اىل تكل ادلراات الرفيعة هو الصدق والاس تقامة.

ذلا فالصحابة الكرام رضوان هللا علهيم اذلين اكنوا ميلكون اهلمم العالية واخللق الرفيع واستناروا بنور حصبة مشس 

القبيح املوجود يف بضاعة مس يلمة الكذاب وجناساهتا املوجبة  النبوة، ل ريب اهنم ترفعوا عن الكذب املمقوت

وجتنبوا الكذب كتجنهبم الكفر اذلي هو صنوه، وسعوا سعيًا حثيثًا يف طلب  - كام هو اثبت - لذلةل والهوان
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الصدق والاس تقامة واحلق، وحتروه بلك ما اوتوا من قوة وعزم. فشافوا به ول س امي يف رواية الاحاكم 

وتبلياها، تكل الاحاكم املتسمة ابحلسن وابمجلال القمينة ابملباهاة والفخر، واليت يه وس يةل للعروج الرشعية 

صعدًا اىل الريق والكامل، واملوصوةل السبب بعظمة الرسول صىل هللا عليه وسمل اذلي تنورت بنور شعاعه 

 احلياة البرشية.

ح ى صارا متقاربني بل متاكتفني، وابت الانتقال اما ال ن، فقد ضاقت املسافة بني الكذب والصدق، وقرصت 

 من الصدق اىل الكذب سهاًل وهينًا اداً بل غدا الكذب يفضل عىل الصدق يف ادلعاايت الس ياس ية.

فان اكن امجل شئ يباع مع اقبحه يف اانوت وااد جنبًا اىل جنب وابلمثن نفسه، ينباي عىل مشرتي لؤلؤة 

 م صاحب احلانوت ومعرفته دون حفص وتحيص.الصدق الاايل اّل يعمتد عىل الك

 اخلاتة

تتبدل الرشائع بتبدل العصور، وقد تأ يت رشائع خمتلفة، وترسل رسل كرام يف عرص وااد، حسب الاقوام. وقد 

 ادث هذا فعاًل.

رشيعة اما بعد خمت النبوة، وبعثة خامت الانبياء واملرسلني عليه آ فضل الصالة والسالم فمل تعد هناك اااة اىل 

 اخرى. لن رشيعته العظم  اكفية ووافية للك قوم يف لك عرص.

اما جزئيات الاحاكم غري املنصوص علهيا اليت تقتيض التبديل تبعًا للظرو ، فان اجهتادات فقهاء املذاهب 

 كفيةل مبعاجلة التبديل. فكام تبدل املالبس ابختال 
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 وفق الاحاكم وتدور العصور، حسب الرشائع تبدل كلكذ املرىض، اااة حسب الادوية وتارّي  املوامس،

 وتصبح معها منسجمة وتأ يت البرشية، الاحوال تتبع الفرعية الرشعية الاحاكم لن الفطرية، الا م اس تعدادات

 .دلاهئا دواء

اء ففي ممن الانبياء السابقني علهيم السالم اكنت الطبقات البرشية متباعدة بعضها عن بعض، مع ما فهيم من جف

وشدة يف السجااي، فاكنوا اقرب ما يكونون اىل البداوة يف الافاكر، ذلا اتت الرشائع يف تكل الاممنة متباينة 

خمتلفة، مع موافقهتا ل حواهلم وانسجاهما عىل اوضاعهم، ح ى لقد ات انبياء متعددون برشائع خمتلفة يف منطقة 

 واادة ويف عرص وااد.

يب آ خر الزمان صىل هللا عليه وسمل ، تاكملت البرشية وك هنا ترقت من مراةل ولكن مبج ء خامت النبيني وهو ن

ادلراسة الابتدائية فالثانوية اىل مراةل ادلراسة العالية واصبحت اهاًل لن تتلق  درسًا واادًا، وتنصت اىل 

ول رضورة اىل معمل وااد، وتعمل برشيعة واادة. فرمغ كةرة الاختالفات مل تعد هناك اااة اىل رشائع عدة 
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 معلمني عديدين.

ولكن لعجز البرشية من ان تصل مجيعاً اىل مس توى وااد، وعدم تكهنا من السري عىل منط وااد يف حياهتا 

 الاجامتعية فقد تعـددت املـذاهب الفقهــية يف الفروع.

س توى وااد، حفينئذ ان حتيا حياة اجامتعية واادة، واصبحت يف م  - ابكةريهتا املطلقة - فلو تكنت البرشية

 ميكن آ ن تتواد املذاهب.

 ولكن مثلام ل تسمح احوال العامل، وطبائع الناس لبلوغ تكل احلاةل، فان املذاهب كذكل ل تكون واادة.

 فان قلت: ان احلق وااد، فكيف ميكن ان تكون الاحاكم اخملتلفة للمذاهب الاربعة والثين عرش حقًا؟

 مخسة خمتلفة حسب اذواق املرىض اخملتلفة واالهتم:اجلواب: يأ خذ املاء احاكمًا 

فهو دواء ملريض عىل حسب مزااه، اي تناوهل واجب عليه طبًا. وقد يسبب رضراً ملريض آ خر فهو اكلسم 

 هل، اي حيرم علـيه طـــبًا، وقد يودل ضـــررًا اقل ملريض
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 ول آ خر يرض ل وقد طبًا، هل فيسنّ  يرضه، آ ن دون من ل خر انفعاً  يكون وقد طبًا، هل مكروه اذن فهو آ خر

 .برشبه فلهينأ   طباً  مباح هل فهو ينفعه،

 فرنى من الامثةل السابقة:

ان احلق قد تعدد هنا، فالقسام امخلسة لكها حق، فهل كل ان تقول: ان املاء عالج ل غري، او واجب حفسب، 

 وليس هل حمك آ خر؟.

لهية وحسب التابعني لها. فهيي تتبدل  تتاري الاحاكم  - وهكذا ـ مبثل ما س بق لهية بَسْوق  من احلمكة  ال  ال 

 حقًا، وتبق  حقًا ويكون لك حمك مهنا حقًا ويصبح مصلحة.

مفثال: جند ان اكةرية اذلين يتبعون الامام الشافعي رىض هللا عنه مه اقرب من الاحنا  اىل البداوة وحياة 

عية تواّد امجلاعة. فريغب لك فرد يف بث ما جيده يف نفسه اىل قايض الريف، تكل احلياة القارصة عن حياة اجامت

احلااات بلك اطمئنان وحضور قلب، ويطلب ااجته اخلاصة بنفسه ويلتجئ اليه، فيقرآ  سورة الفاحتة بنفسه 

"  رمغ انه اتبع لالمام. وهذا هو عني احلق، وحمكة حمضة يف الوقت نفسه. اما اذلين يتبعون الامام الاعظم 

رىض هللا عنه، فهم ابكةريهتم املطلقة اقرب اىل احلضارة وحياة املدن املؤهةل حلياة اجامتعية،  "  ابو حنيفة النعامن

وذكل حبمك الزتام اغلب احلكومات الاسالمية لهذا املذهب. فصارت امجلاعة الواادة يف الصالة ك هنا فرد 

ن امجليع يصدقونه ويرتبطون به قلبًا، فان قوهل يكون وااد، واصبح الفرد الوااد يتلكم ابمس امجليع، وحيث ا

 هو عني احلق وذات احلمكة. "  الفاحتة"  يف حمك قول امجليع، فعدم قراءة الفرد وراء الامام بـ 
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ومثاًل: ملا اكنت الرشيعة تضع حواجز لتحول دون جتاوم طبائع البرش ادودها، فتقّوهما هبا وتؤدهبا، فرتىب 

سوء، فالبد ان ينقض الوضوء مبس املرآ ة وقليل من النجاسة يرض، حسب املذهب النفس الامارة ابل 

الشافعي اذلي اكةر اتباعه من اهل القرى وانصا  البدو واملهنمكني ابلعمل اما حسب املذهب احلنفي اذلين 

الوضوء من ل ينقض "  مه ابكةريهتم املطلقة قد دخلوا احلياة الاجامتعية، واختذوا طور انصا  متحرضين فـ 

. ولننظر ال ن اىل عامل واىل موظف، فالعامل حبمك معيش ته "  مّسِ املرآ ة، ويسمح بقدر درمه من النجاسة

يف القرية معرض لالختالط والامتس ابلنساء الاجنبيات واجللوس معـــاً حول مـــوقــد واحــد، والـــولــــوج يف 

 اماكن ملوثة فهو
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 تلقي ذلا ادودها؛ لتتجاوم اماهما جمالً  ابلسوء الامارة نفسه جتد وقد ومعيش ته، ههمنت حبمك هذا بلك مبتىل

 فتبطل الوضوء، ينقض ما تس ل :هل ابمرها التجاومات تكل فمتنع ساموايً  صدى هذا روع يف الرشيعة

رشط ب  - الاجنبيات ابلنساء لالختالط يتعرض ل الاجامتعية عادته حسب فهو املوظف، ذكل اما .صالتك

ول يلوث نفسه كثرياً ابلنجاسات، آ خذاً ابس باب النظافة املدنية. ذلا مل تشدد عليه الرشيعة،  - ان يكون نبيالً 

ابمس املذهب احلنفي وخففت عنه قائةل: ان مست يدك امرآ ة  - دون العزمية - بل اظهرت هل اانب الرخصة

حياء من احلارضين، فهناك سامح بقدر درمه  اجنبية فال ينقض وضوءك، ول رضر عليك ان مل تستنج ابملاء

 من النجاسة فتخلصه هبذا من الوسوسة، وتنّجيه من الرتدد.

 الشعراين"  فهااتن قطراتن من البحر نسوقهام مثاًل، قس علهيام، واذا اس تطعت ان تزن موامين الرشيعة مبزيان 

 عىل هذا املنوال فافعل. " 

ْبَحانََك َل ِعمْلَ لَنَا ِالّ  ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمي()س ُ َّْمَتنا ِان   ما عَل

ًْ اامعة لتجليات اسامئك  اللّهم صل وسمل عىل َمن تثّل فيه انواُر حمبتك مجلال صفاتك واسامئك، بكونه مرآ ًة

 احلس ىن..

 وَمن تركز فيه شعاعاُت حمبتك لصنعتك يف مصنوعاتك بكونه امكَل وابدَع مصنوعاتك،

 كاملت صنعتك، وفهرس تة حماسن نقوشك..وصريورته امنوذج 

 وَمن تظاهر فيه لطائف حمبتك ورغبتك لس تحسان صنعتك بكونه آ عىل دليل حماسن صنعتك

 وآ رفع املس تحس نني صواًت يف اعالن حسن نقوشك وآ بدعهم نعتًا لكاملت صنعتك..

 ا  مصنوعاتك،وَمن جتّمع فيه اقساُم حمبتك واس تحسانك حملاسن اخالق خملوقاتك ولطائف اوص

حسانك وللطائف الاوصا  قاطبة بفـضكل..  بكونه اامعًا حملاسن الاخالق اكفة اب 
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وَمن صار مصداقاً ومقياساً فائقاً مجليع من ذكرَت يف فرقانك انك حتهبم من احملس نني والصابرين واملؤمنني واملتقني 

، يف فرقانك ح ى صار امام احلبيبني كل، والتوابني والاوابني ومجيع الاوصا  اذلين احببهتم ورشفهتم مبحبتك

 وس يد احملبوبني كل ورئيس اوّدائك وعىل آ هل واحصابه واخوانه امجعني

 آ مني برمحتك اي ارمح الرامحني.
#572 

 ذيل

 رساةل الاجهتاد

 خيص الصحابة الكرام

 رضوان هللا تعاىل علهيم امجعني

 اقول كام قال مولان اايم:

 سك احصاب كهفاي رسول هللا اه ابشد جون 

 داخـل جنـت شوم در ممـرهء احصـاب   تـو؟

 او رود درجنـت ومـن درهجمن كـ  رواســت

 او سك احصـاب كهف ومن ســك احصـاب تو؟.

 اي رسول هللا ما رض لو دخلت اجلنة مع ادلاخلني،

 كلكب احصاب الكهف يف ممرة احصابك الاولني.

ُّنا آ لَيق ابجلنة اان آ م َمن حرس الكهف   س ننيآ ي

هو لكب احصاب الرقمي واان لكب احصاب الامني .
2

 

 ابمسه س بحانه

ّل يس بح حبمده(  )وان من شئ ا 

 بسم هللا الرمحن الرحمي

اُء بَيهَْنُم تَرامُهْ ُركَّعاً جُسّداً يَْبتَُاوَن فـَضْ  ٌد َرُسوُل هللا َواذِليَن َمَعُه آ شّداُء عىل الكفّاِر ُرمَحَ ْضَوااًن الً ِمن هللا َِورِ )ُمَحمَّ

يِل َكَزرع  َاْخَرَج شَ  ُجوِد ذكِلَ َمثَلُهُْم ىف التَّوراِة َوَمثَلُهُْم ىِف الاجْنِ ْطئُه فَأ َمَرُه س ميَامُهْ ىف ُوُجوِههِْم ِمن َاثَِر السُّ

ُم الُكفّار َوعََد هللا اذّليَن آ َمنُ  اَع ِلَيايظَ هِبِ رَّ َتوى عىَل ُسوِقِه يُْعِجُب الزُّ اِلَحات ِمهْنُْم فَاس َتالَظَ فَاس ْ لُوا الصَّ وا َومَعِ

 .(16)الفتح:َمْاِفرًة وَاْجرًا َعظاميً(. 
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--- 
1
 .املرتمج - ترمجة الابيات الفارس ية املتصدرة مبا يش به الشعر. (  

#573 

 الصحابة دراة صادقون مؤمنون يبلغ ان ميكن البدع انتشار عند انه تفيد رواايت هناك ان :ايخ اي تسأ ل

 حقيقهتا؟ مفا كذكل، اكنت وان حصيحة؟ الرواايت هذه فهل يس بقوهنم، ورمبا علهيم هللا نرضوا الكرام

اجلواب: ان اجامع اهل الس نة وامجلاعة لهو جحة قاطعة ابن الصحابة الكرام مه افضل البرش بعد الانبياء علهيم 

اذ قد يرتحج املرجوح عىل السالم. فالصحيح من تكل الرواايت خيص الفضائل اجلزئية وليس الفضائل اللكية، 

الراحج يف الفضائل اجلزئية ويف كامل خاص معني، والّ فال يبلغ ااد من حيث  الفضائل اللكية مزنةل الصحابة 

 الكرام اذلين اثىن هللا تعاىل علهيم يف قرآ نه املبني ووصَفهم يف التوراة والاجنيل، كام هو يف ختام سورة الفتح.

 ملنطوية عىل اس باب ثالثة من بني الكثري من الاس باب واحلمك.وس نبني ثالاًث من احلمك ا

 احلمكة الاوىل:

ان الصحبة النبوية اكسري عظمي، لها من التأ ثري اخلارق ما جيعل اذلين يترشفون هبا دلقيقة واادة ينالون من 

النبوية انصباغًا انوار احلقيقة ما ل يناهل من يرص  س نني من معره يف السري والسلوك، ذكل لن يف الصحبة 

بصباة احلقيقة، وانعاكسًا لنوارها، اذ يس تطيع املرء ابنعاكس ذكل النور الاعظم ان يرىق اىل مراتب سامية 

ودراات رفيعة، وان حيظ  ابلتبعية والانتساب ابرفع املقامات. مثهل يف هذا مثل خادم السلطان، اذلي 

 ها قواد السلطان وامراؤه.يس تطيع ان يصل اىل مواقع رفيعة ل يقدر عىل بلوغ 

ومن هذا الرس نرى انه ل يس تطيع ان يرىق اعظم ويل من اولياء هللا الصاحلني اىل مرتبة حصايب كرمي للرسول 

الاعظم  صىل هللا عليه وسمل   ، بل ح ى لو ترَش  اوليـاء صاحلـون مراراً بصحبة النيب صىل هللا عليه وسمل  

وُاكرموا بلقائه يقظة يف هذا العامل، فال يبلاون ايضًا دراة  - مثالً  - يوطييف الصحوة، كــجالل ادليـن الس  

ذ اكنوا يصحبونه يف ااةل  الصحابة لن حصبة الصحابة الكرام للنيب  صىل هللا عليه وسمل اكنت بنور النبوة، ا 

بعد وفاته، اي بعد انقطاع  كونه نبياً رسوًل. اما الاولياء الصاحلون فان رؤيهتم هل  صىل هللا عليه وسمل امنا يه

الويح، فهيي حصبة بنور الولية، اي ان تثل الرسول  صىل هللا عليه وسمل  وظهوره لنظرمه امنا هو من حيث 

 الولية الامحدية، وليس ابعتبار النبوة.
#574 

 .وليةال مرتبة عىل وعلوها النبوة دراة مسو مبقدار الصحبتان تتفاوت ان بد فال هكذا، الامر دام مفا

 وليك يتوحض ما للصحبة النبوية من تأ ثري خارق ونور عظمي، يكفي مالحظة ما يأ يت:

بيامن اعرايب غليظ القلب يئد بنته بيده، اذا به يكسب خالل حضوره جملس الرسول  صىل هللا عليه وسمل  
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 صارية. ومن حصبته ساعة من الزمان، رقة قلب وسعة صدر وشفافية روح ما جيعهل يتحاَش قتل منةل

آ و آ خر جيهل رشائع احلضارة وعلوهما، حيرض جملس الرسول الكرمي  صىل هللا عليه وسمل    فيصبح معلامً ل رىق 

 وحيمك بيهنم ابلقسطاس املس تقمي، ويادو هلم مثاًل اعىل وقدوة طيبة. - اكلهند والصني - الا م املتحرضة

 حلمكة الثانية:

لصحابة الكرام مه يف مقة الكامل الانساين، حيث ان التحول العظمي اذلي لقد اثبتنا يف رساةل )الاجهتاد( ان ا

اادثه الاسالم يف جمرى احلياة يف ذكل الوقت،  سواء يف ارجممتع او يف الفرد، قد ابرم جامل اخلري واحلق واظهر 

ق والباطل نصاعهتام الباهرة، وكشف عن خبث الرش والباطل وبنّي سامجهتام وقبحهام، ح ى اجنىل لك من احل

والصدق والكذب بوضوح اتم، ياكد املرء يلمسه ملس اليد، وانفرجت املسافة بني اخلري والرش وبني الصدق 

 والكذب، ما بني الاميان والكفر، بل ما بني اجلنة والنار.

مور ذلا فالصحابة الكرام رىض هللا عهنم اذلين ُوهبوا فطرًا سلمية ومشاعر سامية، ومه التواقون ملعايل الا

وحماسن الاخالق شدوا انظارمه اىل اذلي تس منَّ مقة اعىل عليي الكامل وادلاعي اىل اخلري والصدق واحلق، بل 

هو املثال الامكل والمنوذج الامت، ذلمك الرسول الكرمي حبيب رب العاملني محمد  صىل هللا عليه وسمل   ، فبذلوا 

ائه، مبقتىض جسيهتم الطاهرة وجبلهتم النقية، ومل يُر مهنم لك ما وههبم هللا س بحانه من قوة لالنضواء حتت لو 

 اي ميل اكن اىل اابطيل مس يلمة الكذاب اذلي هو مثال الكذب والرش والباطل واخلرافات.

 ولتوضيح الامر نسوق هذا املثال:

 تعرض احيااًن يف سوق احلضارة البرشية ومعرض احلياة الاجامتعية اش ياء لها من
#575 

 مهنا ينفر سلمية فطرة هل اكنت من فلك .للمجمتع الزعا  للسم ما اخلبيثة الرشيرة والنتاجئ املرعبة ئةالسي  ال اثر

 الطيبة النتاجئ من لها نفسها، السوق يف معنوية وامتعة اخرى اش ياء كذكل وتعرض ..يقرهبا ول ويتجنهبا بشدة

 املفطورون حنوها يسع  ذلا ارجممتع، لمراض عالناج ادلواء وك هنا الهيا، الانظار يس تقطب ما احلس نة وال اثر

 .والصالح اخلري عىل

وهكذا، ففي عرص النبوة السعيد وخري القرون عىل الاطالق، عرضت يف سوق احلياة الاجامتعية امور. 

فبدهييي ان يسع  الصحابة الكرام حنو الصدق واخلري واحلق ملا ميلكون من فطر صافية وجسااي سامية، وبدهييي 

ن ينفروا ويتجنبوا لك ماهل نتاجئ وخمية وشقاء ادلنيا وال خرة اكلكذب والرش والكفر، فالتفوا حول راية كذكل ا

 الرسول الكرمي  صىل هللا عليه وسمل  وجتنبوا همامل مس يلمة الكذاب اذلي ميثل الكذب والرش والباطل.

 يف قرون اخلري، فتقلصت املسافة بني بيد ان الامور تاريت تدرجييًا ومبرور الزمن فمل تبق عىل االها كام يه

الكذب والصدق رويدًا رويدًا لكام اقرتبنا اىل عصوران احلارضة ح ى اصبحا مرتادفني متاكتفني يف العرص 
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احلارض، فصار الصدق والكذب يعرضان معًا يف معرض وااد، ويصدران معًا من مصدر وااد ففسدت 

ت ادلعاايت الس ياس ية اخفاء قبح الكذب املرعب وسرت جامل الاخالق الاجامتعية واختلت مواميهنا. وماد

 الصدق الباهر.

فهل يقوى ااد عىل اجلرآ ة يف عرص كهذا ويّدعي: اس تطيع ان ادنو من مرتبة اولئك الكرام العظام اذلين بلاوا 

ن ان من اليقني والتقوى والعداةل والصدق وبذل النفس والنفيس يف سبيل احلق مامل يبلاه ااد، فضاًل ع

 يس بقهم؟

 سأ ورد ااةل مرت عيل توحض اانبًا من هذه املسأ ةل:

لقد خطر عىل قليب ذات يوم سؤال وهو: ِلَم ل يبلغ اشخاص امثال حمي ادلين بن عريب مرتبة الصحابة الكرام؟ 

ه م لحظت يف اثناء قويل يف جسود  يف صالة: )س بحان ريب الاعىل( ان شيئا من احلقائق اجلليةل ملعاين هذ

اللكمة الطيبة قد انكشف يل، ل اقول لكها، بل انكشف شئ مهنا. فقلت يف قليب: ليتين احظ  بصالة اكمةل 

تنكشف يل من معانهيا ما انكشف من معاين هذه اللكمة املباركة فهيي خري من عبادة س نة اكمةل من النوافل. 

 م ادركت عقب الصالة ان تكل
#576 

 الصحابة دراة الناس من ااد ادراك اس تحاةل اىل وارشاداً  سؤايل، عىل جواابً  اكنت احلال وتكل اخلاطرة

 مزيَّ  قد الساطعة بأ نواره الكرمي القرآ ن آ ادثه اذلي العظمي الاجامتعي التايري ان ذكل العبادة، يف الكرام

 مع لتوالكام اخلري جماهبة يف اصبحت وظلامهتا توابعها جبميع فالرشور ال خر، البعض عن بعضها الاضداد

 اخلري اهل دلى تنهبت عقالها، من والرش اخلري نوامع لنطالق احملفزة احلاةل هذه ففي .ونتاجئها انوارها مجيع

 مشاعرمه فارتشفت .نرضاً  ندايً  تعبرياً  عهنا ويعرب اكمةل معانيه دلهيم يفيد وحتميد وتسبيح ذكر لك فادا نوامعه

 صافياً  ارتشافاً  الاذاكر لتكل العديدة السامية املعاين رحيق مهورس خياهلم ح ى بل الطاهرة ولطائفهم املرهفة

 حساسة مشاعر ميلكون اكنو اذلين الكرام الصحابة فان احلمكة، هذه عىل وبناء .الرقيقة اذواقها حسب يقظاً 

 حوالتسبي الاميان لنوار اجلامعة املباركة اللكامت تكل يذكرون عندما يقظة، ولطائف منتهبة وحواس مرهفة

 .الزكية لطائفهم جبميع مهنا حظهم ويأ خذون معانهيا جبميع يشعرون والتحميد

بيد ان الامور مل تبق عىل ذكل الوضع الندي والطراوة واجلدة فتبدلت تدرجييًا مبرور الزمن ح ى غطت 

شيئًا اللطائف يف نوم معيق، وغفلت املشاعر واحلواس وانرصفت عن احلقائق ففقدت الاجيال الالحقة شيئاً ف 

قدرهتم عىل تذوق طراوة تكل اللكامت الطيبة والتذلذ بطعوهما ونداوهتا. فادت دلهيم اكلامثر الفاقدة لطراواهتا 

ونضارهتا، ح ى لك هنا جفت ويـبست ومل تعد حتمل هلم الا نزراً يسرياً من الطراوة، ل تس تخلص الا بعد اعامل 

، ذلا فالصحايب اجلليل اذلي ينال مقاماً وفضيةل يف اربعني اذلهن والتفكر العميق، وبذل اجلهد ورص  الطاقة
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 دقيقة ل يناهل غريه الا يف اربعني يومًا، بل يف اربعني س نة، وذكل بفضل الصحبة النبوية الرشيفة.

 لسبب الثالث:

 لقد اثبتنا يف لك من اللكامت )الثانية عرشة والرابعة والعرشين واخلامسة والعرشين(:

اىل الولية كنس بة الشمس املشهودة بذاهتا اىل صورهتا املثالية الظاهرة يف املرااي، ذلا فان مسو  ان نس بة النبوة

مزنةل العاملني يف داررة النبوة ومه الصحابة الكرام اذلين اكنوا اقرب النجوم اىل تكل الشمس الساطعة، وعلو 

 ا عىل داررة الولية، بل ح ى لو كسبمرتبهتم عىل الاولياء الصاحلني هو بنس بة مسو داررة النبوة وعلوه
#577 

 مقام يبلغ ل فانه الصحابة، وولية والصديقني الانبياء ورثة مرتبة ويه الكربى، الولية مرتبة الاولياء ااد

 .امجعني علهيم تعاىل هللا رضوان الاول، الصف يف املتقدمني الصفوة اولئك

 هذا السبب الثالث:س نبني ثالثة اواه فقط من بني الوجوه العديدة ل 

 الواه الاول:

ل ميكن اللحاق ابلصحابة الكرام يف الاجهتاد، اي يف اس تنباط الاحاكم، اي ادراك مرضاة هللا س بحانه من 

لهيي العظمي اذلي ادث يف ذكل الوقت اكن يدور عىل مرضاة الرب  خالل الكمه؛ لن حمور ذكل الانقالب  ال 

لهية. فال ذهان لكها اكنت مفتواة متوهجة اىل اس تنباط الاحاكم، والقلوب لكها اكنت من خالل فهم احاكمه  ال 

متلهفة اىل معرفة: ماذا يريد منا ربنا؟ فاحملاداثت واحملاورات اكنت تتضمن هذه املعاين، والظرو  والااداث 

 جتري يف ضوهئا.

ري مبا يرشد اىل تكل وحيث  ان لك شئ يف ذكل الوقت ولك اال ولك حماورة وجمالسة وحمادثة وحاكية جت

تمكل قابليات الصحابة الكرام وتنور افاكرمه وهتيئ اس تعداداهتم  - تكل الظرو  - املعاين ويدل علهيا، ذلا اكنت

لقدح ماندها لالجهتاد واس تنباط الاحاكم، اذ اكنوا يكس بون من امللكة عىل الاس تنباط والاجهتاد يف يوم 

ل علهيا يف هذا الوقت من هو يف مس توى ذاكهئم واس تعدادمه يف وااد او يف شهر وااد ما ل ميكن ان حيص

عرش س نوات، بل يف مائة س نة، لن الانظار يف الوقت احلارض متوهجة اىل نيل حياة دنيوية رغيدة دون 

سعادة ال خرة الابدية وحياة النعمي املقمي فهيا، فالنظار مرصوفة عهنا. فهموم العيش اليت تتضاعف بعدم التولك 

 هللا تلقي ثقلها عىل روح الانسان وجتعلها يف اضطراب وقلق، والفسلفة املادية والطبيعية تلك العقل عىل

وتعمي البصرية. فرتى احمليط الاجامتعي احلارض مثلام ل ميد ذهن ذكل الشخص )اذليك( ول يؤامر اس تعداده 

 الفطري حنو الاجهتاد فضاًل عن انه يشتته ويرهقه اكةر.

موامنة يف رساةل )الاجهتاد( بني سفيان بني عيينة وَمن هو يف مس توى ذاكئه يف هذا العرص، ولقد عقدان 
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وخلصنا من املوامنة اىل ان ما حصل عليه سفيان يف عرصه من القدرة عىل الاس تنباط يف عرش س نوات ل 

 ميكن ان حيصل عليه من هو مبس توى ذاكئه يف هذا العرص يف مائة س نة.
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 :الثاين الواه

ل ميكن اللحاق ابلصحابة الكرام يف قرهبم من هللا خبط  الولية؛ ذكل لن هللا س بحانه وتعاىل هو اقرب الينا 

 من حبل الوريد، اما حنن فبعيدون عنه بعداً مطلقًا، والانسان ميكنه ان ينال القرب منه ابلصورتني ال تيتني:

 للعبد. فقرب النبوة اليه تعاىل هو من هذا الصورة الاوىل: من حيث انكشا  اقربيته س بحانه وتعاىل

 الانكشا . والصحابة الكرام من حيث اهنم ورثة النبوة والصحبة النبوية حيظون هبذا الانكشا .

الصورة الثانية: من حيث بُعدان عنه س بحانه، فالترش  بشئ من قربه س بحانه يكون بقطع املراتب اليه. 

 وسلوك جتري عىل هذه الصورة سواء مهنا السري الانفيس او الافايق. واغلب طرق الولية، وما فهيا من سري

هبة حمضة منه تعاىل وليس  - اي قربه س بحانه من العبد - فالصورة الاوىل اليت يه انكشا  اقربيته س بحانه

لهيي واذب رحامين، وحمبوبية خالصة. فالطريق قصري، الا انه اثبت رصني، وهو  كس باً قط، بل هو اجنذاب ا 

 ل رفيع سام ادًا، وخالص طاهر ل ظل فيه ول كدر.عا

اما الصورة الاخرى من التقرب اىل هللا، فهيي كسبية، طويةل، فهيا شوائب وظالل، ورمغ ان خوارقها كثرية 

 فاهنا ل تبلغ الصورة الاوىل من حيث الامهية والقرب منه تعاىل.

 ولنوحض ذكل مبثال:

 طريقان: لال ادراك الامس من هذا اليوم هناك

الاول: الانسالخ من وقائع الزمن وجراينه بقوة قدس ية، والعروج اىل ما فوق الزمان، ورؤية امس اارضًا 

 اكليوم.

اما الثاين: فهو قطع مسافة س نة اكمةل ملالقاة الامس من اديد، ومع ذكل ل ميكن ان تسك به، لنه يدعك 

 ومييض.

 يقة، فانه بصورتني:وهكذا الامر يف النفوذ من الظاهر اىل احلق 

الاوىل: الاجنذاب اىل احلقيقة مبارشة ووادان احلقيقة يف عني الظاهر املشاهد، من دون ادلخول اىل برمخ 

 الطريقة.

 الثانية: قطع مراتب كثرية ابلسري والسلوك.
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 الكرام، الصحابة مرتبة يبلاون ل فاهنم ويقتلوهنا، ابلسوء الامارة النفس فناء اىل يوفقون اهنم رمغ الولية فاهل

 وامحلد الشكر الوان من خمتلفة ورضوابً  العبادة انواع من كثرياً  فنالوا ومطهرة، مزاكة اكنت الصحابة نفوس لن

 تصبح يسرية وسهةل. - بعد فناء النفس - الاولياء عبادة بيامن العديدة، النفس ابهجزة

 الواه الثالث:

ئل الاعامل وثواب الافعال وجزاء الاخرة، لن اجلندي املرابط لساعة ل ميكن ادراك الصحابة الكرام يف فضا

من الزمن يف ظرو  صعبة حتيطه، ويف موقع همم خميف، يكسب فضيةل وثواابً يقابل س نة من العبادة، واذا 

يومًا  اصيب بطلقة واادة يف دقيقة واادة، فانه يسمو اىل مرتبة ل ميكن بلوغها يف مراتب الولية الا يف اربعني

عىل اقل تقدير. كذكل الامر يف هجاد الصحابة الكرام عند ارساء دعامئ الاسالم، ونرش احاكم القرآ ن، 

واعالهنم احلرب عىل العامل امجع ابمس الاسالم، فهو مرتبة عظمية وخدمة اليةل ل ترىق س نة اكمةل من العمل 

 دلى غريمه اىل دقيقة واادة من معلهم، بل يصح ان يقال:

امنا يه مبثل ادلقيقة اليت استشهد فهيا اجلندي،  - يف تكل اخلدمة املقدسة - قائق معر الصحابة الكرام مجيعهاان د

وان ساعات معرمه لكها يه مبثل الساعة ذلكل اجلندي الفدايئ املرابط يف موقع خطر مرعب. فالعمل قليل، 

 الا ان الاجـر عظيـم والثواب جزيل، والامهية اليةل.

الصحابة الكرام امنا ميثلون اللبنة الاوىل يف تأ سيس رصح الاسالم، ومه الصف الاول يف نرش انوار نعم! ان 

القرآ ن، فلهم اذن قسط وافر من مجيع حس نات الامة، حسب قاعدة )السبب اكلفاعل(. فالمة الاسالمية 

مالل ل والصحب الكرام من حظ  اثناء ترديدها: )اللهم صِلّ عىل س يدان محمد وعىل آ هل واحصابه وسمل( امنا تبني

 وافر يف حس نات الامة مجيعها.

 وليك نوحض ما يرتتب من نتاجئ عظمية عىل اثر ضئيل يف البداية نسوق الامثةل ال تية:

خاصية صارية هممة يف اذر النبات تأ خذ صورة عظمية يف اغصاهنا، فتكل اخلاصية يف اجلذر اذن يه اعظم 

  البداية يكون تدرجيياً عظاميً يف الهناية.. وان الزايدة الطفيفة يف نقطة املركزمن اعظم غصن.. وارتفاع ضئيل يف

 تكون احيااًن مبقدار مرت اكمل يف ادلاررة احمليطة. - ولو مبقدار امنةل -
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 اخلطوط وبداية املنرية، الاسالم جشرة واذور الاسالم، مؤسسو مه الكرام الصحابة فل ن وهكذا

 ورساج املنرية النبوة مشس اىل الناس واقرب وامئته، الاساليم ارجممتع وركزية سالم،الا لبناء الاساس ية

 هبم اللحاق ميكن فال كثرية، جس مية يه يقدموهنا ضئيةل وخدمة .اليل عظمي هو مهنم قليل فعمل ..احلقيقة

 .مثلهم حصابياً  املرء يكون ان الا وادراكهم

 اللّهم صِلّ عىل س يدان محمد اذلي قال:
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)احصايب اكلنجوم بأ هيم اقتديمت اهتديمت 
2

و خريالقرون قرين..( 
1
 وعىل آ هل واحصابه وسمل. 

ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمي( َّْمَتنا ِان ْبَحانََك َل ِعمْلَ لَنَا ِاّل ما عَل  )س ُ

قوه، اما حنن فقد سؤال: يقال ان الصحابة الكرام قد رآ وا الرسول  صىل هللا عليه وسمل عياانً م آ منوا به وصدّ 

 آ منا به من دون ان نراه، فامياننا اذن اقوى من امياهنم، فضاًل عن ان هناك رواايت تؤيد ما نذهب اليه!!

قد وقفوا امام مجيع التيارات الفكرية يف العامل امجع  - رضوان هللا تعاىل علهيم امجعني - اجلواب: ان الصحابة الكرام

م وتصدها. فأ منوا امياانً راخساً صادقاً خالصاً مع اهنم مل يروا من الرسول الكرمي  واليت اكنت تعادي حقائق الاسال

من دون ان يروا منه معجزة،  - آ حياانً  - صىل هللا عليه وسمل    بعد الا ظاهر صورته الانسانية، بل آ منوا به

اهضة لالسالم، بل مل تؤثر ولو واصبح امياهنم من الرسوخ واملتانة ما ل تزعزعه مجيع تكل الافاكر العامة املن

 بأ دىن ش هبة او وسوسة.

اما انمت مفع انمك مل تروا صورته الظاهرة وخشصيته البرشية اليت يه مبثابة نواة لشجرة طوىب النبوة، فان افاكر 

وية خشصية الرسول الكرمي املعن - بعني العقل - عامل الاسالم تشد من اميانمك وتده وتعزمه، فضالً عن انمك ترون

صىل هللا عليه وسمل    املنورة ابنوار الاسالم وحقائق القرآ ن، تكل الشخصية املهيبة بأ لف  من معجزاته 

الثابتة..آ فيوامن اميانمك هذا مع امياهنم العــظمي؟. فاين اميانــمك اذلي يـهوي يف ش باك الش هبات مبجرد الكم يطلقه 

 ان اكلطودفيلـسـو  مــادي اوربــي، من اميانــهم اذلي كــ

--- 
1
 كشف)( اهتديمت اقتديمت ابهّيم السامء يف النجوم  مبزنةل رواه البهيقي واس نده ادليلمي عن ابن عباس بلفظ )احصايب  

 املرتمج. - .(132/1 اخلفاء
2
 املرتمج.  - اديث )خري الناس قرين م اذلين يلوهنم م اذلين يلوهنم( متفق عليه عن ابن مسعود ريض هللا عنه مرفوعًا.  
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 واحلكامء؟ والنصارى والهيود والاحلاد الكفر اهل مجيع يثريها اليت الاعاصري امام يزتعزع ل الشـــامـخ

فيا اهيا املدعي! اين اميانك الوايه اذلي قد ل يقوى لداء الفرائض عىل وهجها من صالبة وقوة امياهنم وعظمي 

 تقوامه وصالهحم اذلي بلغ مرتبة الاحسان؟

ا ما ورد يف احلديث الرشيف مبا معناه ان اذلين مل يروين وآ منوا يب مه افضل منمك .. ام
2

فهو خيص الفضائل 

 اخلاصة، وهو حبق بعض الاشخاص. بيامن حبثنا هذا هو يف الفضائل اللكية وما يعود اىل الاكةرية املطلقة.

 السؤال الثاين: يقولون:

ركوا ادلنيا وعافوا ما فهيا، مبضمون ما ورد يف اديث رشيف:  حب ان الاولياء الصاحلني واحصاب الكامل قد ت

ادلنيا رآ س لك خطيئة 
1

، بيامن الصحابة الكرام قد اخذوا ابمور ادلنيا واقبلوا علهيا ومل يَدعوها، بل قد س بق 
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ظم قسم مهنم اهل احلضارة يف اخذمه مبتطلبات ادلنيا. فكيف تقول: ان اصار حصايب من امثال هؤلء هو ك ع

 ويل من اولياء هللا الصاحلني؟

 اجلواب: لقد اثبتنا اثبااًت قاطعًا يف املوقف الثاين والثالث من اللكمة الثانية والثالثني:

ان لدلنيا ثالثة وجوه: فابداء احملبة اىل وهجيي ادلنيا املتطلعني اىل الاسامء احلس ىن وال خرة ليس نقصًا يف 

ومسو اميانه، اذ لكام هجد الانسان يف حمبته ذلينك الوهجني كسب مزيدًا العبودية، بل هو مناط كامل الانسان 

من العبادة ومزيدًا من معرفة هللا س بحانه. ومن هنا اكنت دنيا الصحابة الكرام متوهجة اىل ذينك الوهجني، 

اعتربوا فعدوها مزرعة ال خرة ومرعوا احلس نات وجنوا المثرات اليانعة من الثواب اجلزيل والاجر العظمي، و 

ادلنيا وما فهيا ك هنا مرااي تعكس انوار جتليات الاسامء احلس ىن، فتأ ملوا فهيا وفكروا يف جنباهتا بلهفة وشوق، 

فتقربوا اىل هللا اكةر، ويف الوقت نفسه تركوا الواه الثالث من ادلنيا وهو وهجها الفاين املتطلع اىل شهوات 

 الانسان وهواه.

--- 
1
) وددُت ايّن قد رآ يت اخواننا، قالوا: اي رسول هللا آ لس نا اخوانك! قال: بل انمت احصايب واخواين  لعل املقصود احلديث:  

والنسايئ وامحد، وابن مااه وماكل ولكهم من اديث ايب هريرة  4360اذلين مل يأ توا بعُد..( اىل اخر احلديث. رواه مسمل 

 املرتمج. - ريض هللا عنه.
2
ناد حسن اىل احلسن البرصي رفعه مرسالً )كشف اخلفاء، وفيه تفصيل( ورمز الس يوطي رواه البهيقي يف الشعب ابس    

 املرتمج. - ( . 3/201لضعفه )فيض القدير للمناوي 
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 النقشبندية الطريقة يه واسامها واشهرها احلقائق، اىل الوصول س بل يه الصوفية الطرق ان :الثالث السؤال

 :ترك اار آ مد لمم نقشبندي طريق در) :هكذا اقطاهبا بعض قواعدها صلـخّ  وقد الكربى، اجلادة تعدّ  اليت

 بأ ن ادلنيا ترك :اش ياء اربعة ترك النقشبندية الطريقة يف يلزم :اي (ترك ترك هس يت ترك عقىب ترك دنيا ترك

 ل ان :اي .الرتك م تنساها، آ ن آ ي النفس، وترك .النفس حبساب ال خرة وترك .ابذلات مقصوداً  جتعلها ل

 حتصل امنا احلقيقيتني الانسانية والكاملت هللا معرفة ان مبعىن .والفخر العجب يف تقع لئال الرتك، هبذا تتفكر

 ..تعاىل سواه ما ترك يف

اجلواب:  لو اكن الانسان جمرد قلب فقط، لاكن عليه ان يرتك لك ما سواه تعاىل، بل يرتك ح ى الاسامء 

نه. ولكن لالنسان لطائف كثرية اداً اكلقلب، مهنا العقل والروح والرس، والصفات ويرتبط قلبه بذاته س بحا

 لك لطيفة مهنا ملكفة بوظيفة ومأ مورة للقيام بعمل خاص هبا.

يسوق مجيع تكل اللطائف اىل مقصوده الاساس وهو عبادة هللا.  - اكلصحابة الكرام - فالنسان الاكمل هو
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ها حنو احلقيقة بطريق عبودية خاص هبا. عند ذكل تسري الكةرة فيسوق القلب اكلقائد لك لطيفة مهنا ويوهج 

الاكثرة من اللطائف جنوداً يف ركب عظمي ويف ميدان واسع فس يح، كام هو دلى الصحابة الكرام رضوان هللا 

 علهيم.

يس والّ فان ترك القلب جنوده دارااً واده لنقاذ نفسه، ليس من الفخر والاعزتام، بل هو نتيجة اضطرار ل 

 اّل.

السؤال الرابع: من اين ينشأ  ادعاء الافضلية جتاه الصحابة الكرام؟ ومن مه اذلين يثريون هذا الادعاء؟ وملاذا 

 تثار هذه املسائل يف الوقت احلارض؟ ومن اين ينبعث ادعاء بلوغ ارجمهتدين العظام؟

 اجلواب: ان اذلين يقولون هبذه املسائل مه قسامن:

ااديث الرشيفة ونرشوها يك حيفزوا الشوق دلى املتقني واهل الصالح يف هذا قسم مهنم: رآ وا بعض الا

الوقت ويرغّبومه يف ادلين.. فهؤلء مه اهل دين وعمل، ومه خملصون. وليس لنا ما نعلق به علهيم، ومه قةل 

 وينتهبون برسعة.

 اما القسم ال خر: فهم اانس مارورون ادًا، ومعجبون ابنفسهم اميا اجعاب،
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 حياولون بل العظام، ارجمهتدين مس توى يف اهنم ادعاء حتت الفقهية املذاهب من انسالخهم يبثوا ان يريدون

 :وقعوا قد الضالون فهؤلء الكرام، الصحب مس توى يف اهنم ابدعاء ادلين من وانسالخهم احلادمه امرار

يرتكوا ما اعتادوه، ويهنضوا بتاكليف اوًل: يف هاوية السفاهة ح ى غدوا معتادين علهيا، ول يس تطيعون ان 

الرشع اليت تردعهم عن السفاهة. فرتى اادمه يربر نفسه قائاًل: )ان هذه املسائل امنا يه مسائل اجهتادية، 

واملذاهب الفقهية متباينة يف امثال هذه املسائل، ومه راال قد اجهتدوا وحنن ايضًا راال امثاهلم، ميكننا ان 

خيطأ ون مثلنا، ذلا نؤدي العبادات ابلشلك اذلي يروق لنا حنن، اي لس نا مضطرين اىل جنهتد مثلهم، فلرمبا 

اتباعهم!!(. فهؤلء التعساء حيلُّون ربقة املذاهب عن انفسهم هبذه ادلسيسة الش يطانية. مفا آ وهاها من دسيسة 

 وما ارخصها من تربير! وقد اثبتنا ذكل يف رساةل )الاجهتاد(.

آ وا ان دسيس هتم ل تمكل القاهتا عند اد التعرض للمجهتدين العظام بدآ وا يتعرضون اثنيًا: اهنم عندما ر 

للصحابة الكرام رضوان هللا تعاىل علهيم، حيث ان ارجمهتدين حيملون النظرايت ادلينية وادها، وهؤلء 

ه قضيهتم، حيث الضالون يرومون هدم الرضورايت ادلينية وتايريها، فلو قالوا: حنن افضل من ارجمهتدين مل تنت

ان ميدان ارجمهتدين النظر يف املسائل الفرعية، دون النصوص الرشعية، ذلا ترامه ومه منسلخون من املذاهب 

يبدآ ون مبس الصحابة الااالء اذلين مه ااملو الرضورايت ادلينية. ولكن ههيات! فليس امثال هؤلء الانعام 

، بل الاكملني مهنم ومه اعاظم الاولياء الصاحلني، ل اذلين مه يف صورة انسان، بل ح ى الانسان احلقيقي
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 ميكهنم ان يكس بوا دعوى املامثةل مع اصار حصايب اليل. كام اثبتناه يف رساةل )الاجهتاد(.

 اللّهم صِلّ وسمل عىل رسوكل اذلي قال:

ا آ درك ُمدَّ اادمه )ل تس بوا احصايب ل تس بوا احصايب فواذلي نفيس بيده لو ان اادمك انفق مثل ُآاد  ذهباً م

ول نصيفه(
2

 

--- 
1
ويف البخاري ابب فضائل احصاب النيب  2601-4/2609، 1242و  1246ورد احلديث ابلفاظ متقاربة يف مسمل برمق   

 املرتمج. - وابو داود والرتمذي يف املناقب والنسايئ وابن مااة. 3/22صىل هللا عليه وسمل   وامحد 
#584 

% 

 ونوالعرش  الثامنة اللكمة

 الثاين واملقام .اجلنة لطائف من عـدد اىل يشـري ال ول املقام مقامني؛ عن عبارة ويه اجلنة، ختـص اللكمة هذه

1 الـعربية ابللاة ااء قد
 حقيقة عرشة ابثنتـي اجلنة وجود فيه اثبـت .وآ ساسها العارشة اللكمة خالصة وهو  

 وآ جوبة اس ئةل عىل الالكم نقرص وامنا اجلنة، وجود اثبات عن هنا نبحث ل ذلا ساطعًا، اثبااتً  متسلسةل قاطعة

 احلقيقة تكل حول اليةل لكمة شاءهللا ان تُكتب وسو  النقد اىل تتعرض اليت اجلنة آ حوال بعض حول

 .العظم 

1
 املرتمج. - املنشورة مضن املثنوي العريب النوري. »ل س امي« رساةل  

#585 

مْحنِ  هللا بِْسمِ  حميِ   الرَّ  الرَّ

)وبرّش اذلين آ منوا ومعلوا الصاحلات َاّن لَهم جنّات  جتري من حتهتا ال هناُر لكاّم ُرمقُوا مهنا من مثرة  رمقاً قالوا هذا 

 (12)البقرة: اذلي ُرمقنا من قبُل وُاتوا به ُمتشاهبًا وهلم فهيا آ مواٌج مطهّرٌة ومه فهيا خادلون( 

 اجلنة اخلادلة(.)هذه آ جوبة قصرية عن عدد من اس ئةل تدور حول 

ان آ ايت القرآ ن الكرمي اليت ختص اجلنة، يه آ مجل من اجلنة، وآ لطف من حورها، وآ اىل من سلسبـيلها. هذه 

، تقريباً لتكل ال ايت الساطعة ال ملية الرفيعة امجليةل  ال ايت البينات مل تدع مزيداً لالكم. ذلا نضع دراات سمّل 

يه مناذج آ ماهري  من جنـة القرآ ن. ونشري الهيا يف مخسة رموم مضن آ س ئةل  للفهم.  فنذكر ابقة من مسـائل لطـيفة

 وآ جوبة.

 نعم! ان اجلنة شامةل مجيع الذلائذ املعنوية، كام يه شامةل مجيع الذلائذ )املادية( اجلسامنية آ يضًا.

ة واجلنة؟ مفا دامت الروح سؤال: ما عالقة اجلسامنية )املادية( القارصة الناقصة املتارية القلقة املؤملة، ابل بدي
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 تكتفي بذلائذها العلوية يف اجلنة، فمِلَ يلزم حرش جسامين للتذلذ بذلائذ جسامنية؟

اجلواب: عىل  الرمغ من كثافة الرتاب وظلمته، نس بة اىل املاء والهواء والضياء فهو منشأ ٌ مجليع آ نواع املصنوعات 

لهية، ذلا يسمو ويرتفع معىًن فوق سارر العنارص .. وكذا النفس الانسانية  عىل الرمغ من كثافهتا، فاهنا ترتفع ال 

 وتسمو عىل مجيع اللطائف الانسانية جبامعيهتا، برشط تزكيهتا.

لهية، وآ كةرها اااطة واغناها.. فاللت اليت لها القدرة عىل  فاجلسامنية كذكل يه آ مجع مرآ ة لتجليات ال سامء ال 

ل  هية وتقديرها، امنا يه يف اجلسامنية، اذ لو مل تكن ااسة اذلوق اليت يف ومن مجيع مدخرات خزارن الرمحة ال 

اللسان مثاًل ااوية عىل آ لت  لتذوق الرمق بعدد آ نواع املطعومات لكها، لاَم اكنت حتّس بلك مهنا، وتتعر  

 عىل الاختال  فامي بيهنا، ولاَم اكنت تس تطيع ان حتس وتزي بعضها عن بعض.
#586 

لهية ال سامء آ غلب معرفة زةآ جـه فان وكذا  .اجلسامنية يف يه امنا وادراكها، وتذوقـها هبا والشعور املتجلية، ال 

وكذا فان الاس تعدادات والقابليات القادرة عىل الشعور والاحساس بذلائذ ل منهتي  لها، وابنواع ل ادود 

 لها، امنا يه يف  اجلسامنية.

ان صانع هذه الاكئنات، قد آ راد ان يعّر  هبذه  - يف اللكمة احلادية عرشة كام اثبتناه - يفهم من هذا فهامً قاطعاً 

الاكئنات مجيَع خزارن رمحته، ويعمّل هبا مجيع جتليات اسامئه احلس ىن، ويذيق هبا مجيع آ نواع ِنَعمه وآ لئه، وذكل 

الانسان.. من خالل جمرى حوادث هذه الاكئنات وامناط الترص  فهيا، ومن خالل اامعية اس تعـدادات 

فالبد اذن من حوض عظمي يصّب فيه س يل الاكئنات العظيـم هذا.. ولبد من معرض عظمي يعرض فيه ما 

ُصنع يف مصنع الاكئنات هذا..  ولبد من خمزن آ بدي ختزن فيه حماصيل مزرعة ادلنيا هذه .. آ ي لبـد من دار 

اجلسامنية والرواانية..  ولبد آ ن ذكل الصانع  سعادة تش به هذه الاكئنات اىل اد  ما، وحتافظ عىل مجيع آ سسها

احلكمي والعـادل الرحمي، قد خص ذلائذ تليق بتكل ال لت اجلسامنية آ جرة لوظائفها، ومثوبة خلدماهتا، واجـراً 

حتصل ااةل منافـية تامًا حلمكته س بحانه وعدالته ورمحته، مما ل  - آ ي خبال  هذا - لعباداهتا اخلاصة.  والّ 

 م ول يليق جبامل رمحته وكامل عدالته مطلقًا. تعاىل هللا عن ذكل علوًا كبريًا.ينسج

سؤال:  آ ن آ جزاء الاكرن احلي يف تركيب وحتلّل دامئني، ويه معّرضة لالنقراض ول تنال صفة ال بدية، وان 

راً آ ساس ية يف آ مو  - هذه ال مور - ال لك والرشب لبقاء الشخص نفسه ومعارشة الزواة لبقاء النوع، فصارت

 هذا العامل، اما يف العامل ال بدي وال خروي فال اااة الهيا، فمِلَ اذن درجت مضن ذلائذ اجلنة العظمية؟

اجلواب:  آ وًل: ان تعرض جسم يح لالنقراض واملوت يف هذا العامل، انمج من اختالل موامنة الواردات 

ة منذ الطفوةل اىل سن الكامل، وبعد ذكل يزداد والرصفيات )آ ي بني ما يرد وما يس هتكل( فالواردات كثري 

 الاس هتالك، فـتضيع املوامنة، وميوت الاكرن احلي..
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 اما يف عامل ال بدية، فـان اذلرات تبق  اثبتة ل تتعرض للرتكيب والتحلل، آ و
#587 

والرصفيات الـواردات بني ومس مترة اتمة فهيي املـوامنـة، تس تقر
1
 احلياة مصنع االاش ت مع آ بدايً  اجلسم ويصبح ،

 عـن انش ئة الزوجية، والعـالقات والـرشب ال كـل ان من الرغـم فعىل  .الذلائذ تـذوق لس مترار اجلسامنية

 الذلائذ، سارر عىل ترحج ومتنوعة حـلوة ذلائذ فهيا آ ودعـت فقد وظيفة، اداء الـ  وتُفيض ادلنيا هذه يف اااة

 .الوظيفة لتلـك معجةل اجرة

والناكح مدار ذلائذ جعيبة ومتنوعة اىل هذا احلد، يف دار ال مل هذه، فالشك ان تكل الذلائذ تتخذ مفا دام ال لك 

صورًا رفيعة ادًا وسامية ادًا، يف دار الذلة والسعادة، ويه اجلنة فضاًل عن ذلة ال جرة ال خروية للوظيفة 

اليت  - نفسها، بدًل عن احلااة ادلنيوية ادلنيوية، اليت تزيدها ذلة، وعالوة عىل ذلة الشهية ال خروية اللطيفة

ح ى تزداد تكل الذلائذ لطافة وذوقاً حبيث تكون ذلة اامعة مجليع الذلائذ، ونبعاً حياً فياضًا  - تزيدها ذلة آ خرى

بدية. اذ املواد اجلامدة اليت ل شعور لها ول حياة، يف دار ادلنيا هذه، تصبح هنا ك لذلائذ لئقة ابجلنة ومالمئة لل 

 ذات شعور وحياة بدلةل ال ية الكرمية:

 .(04)العنكبوت: )وما هذه احلياة ادلنيا اّل لهو ولعٌب وان ادلار الاخرة لهيي احليوان لو اكنوا يعلمون( 

فالجشار هناك اكلنسان هنا، تدرك ال وامر وتنفّذها، والاجحار هناك اكحليواانت هنا، تطيع ما تُؤمر. فاذا 

عطيين   مثرة كذا تعطيك ااًل، وان قلت حلجر: تعال هنا، يأ تيك.قلت لشجرة: ا 

مفا دامت الاجشار والاجحار تتخذ مثل هذه ادلراات العالية من الصفات، فالشك ان ال لك والرشب 

والناكح تتخذ صورًا رفيعة عالية، مع حمافظهتا عىل حقيقهتا اجلسامنية اليت تفوق درااهتا ادلنيوية بنس بة مسو 

 عىل ادلنيا. دراة اجلنة

سؤال: حيرض آ عرايب جملس الرسول  صىل هللا عليه وسمل   دلقيقة واادة، فيكسب حمبة ّلّل. ويكون معه  

 يعادل فكيف ، 1صىل هللا عليه وسمل    يف اجلنة حسب ما ورد يف احلديث الرشيف  ) املرء مع من آ حب(

 ال عرايب؟ هذا فيض مع الكرمي الرسول يناهل متناه   غري فيض
 تدخل حيث لها، تعلمي ومدرسة لها،  عسكرية وثكنة لذلرات، مضيف ك نه ادلنيا، هذه يف واحليوان الانسان جسم ان 2

 هناك احلياة نور فان ال خرة يف اما منه، خترج م احلي، البقاء لعامل ذرات   لتكون تؤههل لياقة فتكتسب اجلامدة اذلرات فيه

ن :تعاىل لقوهل شئ للك شامل عام  اىل ول والتعلاميت، والسفر السري ذكل اىل اااة فال احليوان، لهيي الاخرة ارادل وا 

 املؤلف. - .مس تقرة اثبتة تبق  فاذلرات .التنور ل ال والتدريبات التعلاميت تكل

 405 ،398 ، 395 ، 4/392 امحد واخراه الاشعري موىس ايب عن 2640 برمق ومسمل 96 الادب يف البخاري رواه 1

 املرتمج. -  50 الزهد والرتمذي، 557  نحبا  وابن
#588 
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 :مبثال السامية احلقيقة هذه اىل نشري :اجلواب

رال عظمي آ عد ضيافة فاخرة ادًا، يف بس تان مزهر رائع امجلال. وهيأ  معرضاً يف منهتي  الزينة والابداع، اامعًا 

ن اليت تراتح الهيا ااسة البرص، مجليع آ نواع املطعومات اليت حتس هبا ااسة اذلوق، شاماًل مجيَع احملاس

ومش متاًل عىل مجيع الارائب اليت تهبج قوة اخليال. وهكذا وضع فيه لك ما يريض ويطمنئ لك ااسة من 

 احلواس الظاهرة والباطنة.

وال ن يذهب صديقان معًا اىل تكل الضيافة وجيلسان جنبًا اىل جنب عىل مائدة واادة يف ماكن خمصص. 

كل ااسة ذوق ضعيفة، ل يتذوق الّ شيئاً قلياًل من تكل الضيافة، ول يرى كثرياً من ولكن لكون آ ادهام مي

ال ش ياء، ل ن برصه ضعيف. ول يشم الرواحئ الطيبة، لنه فاقد حلاسة الشم. ول يفهم خوارق ال ش ياء، لعجزه 

الضيافة العامرة الّ  عن ادراك غرائب الصنعة.. آ ي ل يس تفيد من تكل الروضة الرائعة، ول يذوق من تكل

وااداً من آ لف، بل من مليون مما فهيا، وذكل حسب قابلياته الضعيفة. اما ال خر، فل ن مجيع حواسه الظاهرة 

والباطنة، ومجيع لطائفه من عقل وقلب وحّس، اكمةل مكمتةل، متفتحة منكشفة حبيث حيس مجيع دقائق 

امل ولطائف وغرائب، حيس الًك مهنا ويتذوقها، مع انه الصنعة من ذكل املعرض الهبيج، ومجيع ما فيه من ج

 االس مع الرال ال ول.

فلنئ اكن هـذا ااصاًل يف هذه ادلنيا املضطربة املؤملة الضيقة، ويكون الفرق بيهنام اكلـفرق بني الةرى والةراي، 

السعادة واخللود، وحيّس آ ن يأ خذ لك امرئ  حـظه من ُسفرة الرمحن الرحمي، فـي دار  - ابلطريق ال وىل - فالبد

رمغ كونه مع َمن حيب. فاجلنان ل تنع ان يكوان معًا ابلرغـم من تفاوهتا، ل ن  - مبا فهيـا عىل وفـق اس تعداداته

طبقات اجلنة الامثين، لك مهنا آ عىل من ال خرى، الا ان عرش الرمحـن سقف اللك. 
2

اذ لو بنيت بيوت 

ىل من ال خر، كـالــدوائــر احملــيــطــة ابجلبــل، فان تكل الـدوائــر متداخةل حول جبل خمروطـي، لك مهنا آ ع

 تعلــو الواحــدة عـىل

--- 
1
)اجلنة مائة دراة، ما بني لك درجتني كام بني السامء والارض، والفردوس آ عىل اجلنة واوسطها، وفوقه عرش الرمحن..(   

ة بن الصامت وعن آ يب هريرة، وابن عساكر عن ايب عبيدة احلديث حصيح: رواه ابن مااه عن معاذ واحلامك عن عباد

من  4216، 3413( قال احملقق: حصيح وانظر الاااديث 3220اجلراح، ريض هللا عهنم. )حصيح اجلامع الصاري ومايدته 

 املرتمج. - يشري اىل اديث: سقف اجلنة عرش الرمحن. 626املصدر نفسه، ويف سلسةل الاااديث الصحيحة 
#589 

 اجلنان كذكل .لكها البيوت يف ينفـذ الشمس فنور الشمس، رؤية عن ال خرى الواادة تنع ل ولكن ى،ال خر 

، اىل املثال هبذا شبهية  .الرشيفة ال ااديث من تفهم كام اد 
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سؤال: ورد يف آ ااديث رشيفة ما معناه: ان املرآ ة من نساء آ هل اجلنة يُرى مخ سوقها من وراء س بعني اةّل، 
2

 ذا وما املراد منه؟ وكيف يعد هذا جامًل؟ما معىن ه

 اجلواب: ان معناه مجيل ادًا، بل جامهل يف منهتي  احلسن واللطف. وذكل:

يف هذه ادلنيا القبيحة امليتة اليت آ غلهبا قرش، يكفي للجامل واحلسن آ ن يبدو مجياًل للبرص، ول يكون مانعًا 

لفة. بيامن يف اجلنة اليت يه مجيةل وحيّة ورائ  عة ولكها لّب حمض ل قرش فهيا تطلب حواُس الانسان لكهالل 

اكلبرص ـ ولطائفه لكها، آ خذ حظوظ آ ذواقها اخملتلفة، وذلائذها املتباينة من اجلنس اللطيف، وهن احلور  -

العني، ومن نساء ادلنيا ل هل اجلنة، وهن يفضلن احلور العني جباملهن، مبعىن ان احلديث الرشيف يشري اىل 

داء من آ عىل طبقة من جامل احللل ح ى مخ الس يقان يف داخل العظام، لك مهنا مدار ذوق حلس معني انه ابت

 وللطيفة خاصة.

 ."  عىل لك مواة س بعون اةل، يرى مخ سوقهام"  نعم؛ ان احلديث الرشيف يشري بتعبري 

ة، اليت تش بع وتريض لك ما ان احلور العني اامعة للك نوع من آ نواع الزينة واحلسن وامجلال املادية واملعنوي

يف الانسان من مشاعر وحواس وقوى ولطائف عاشقة للحس، وحمبة لذلوق، ومفتونه ابلزينة، ومش تاقة اىل 

امجلال.. مبعىن ان احلور يلبسن س بعني طرماً من آ قسام مينة اجلنة، دون ان يسرت آ ادها ال خر، اذ ليس من 

ملتنوعة بأ جسادهن وآ نفسهن وآ جساهمن بأ كةر من س بعني مرتبة انسه، بل يبدين مجيع مراتب احلسن وامجلال ا

 ح ى يظهرن حقيقة اشارة ال ية الكرمية:

 (92)الزخر : )وفهيا ما تَش هتيه ال نفُس وتذَّل ال عنُي( 

م ان احلديث الرشيف يبني: ان  ليس ل هل اجلنة فضالت بعد ال لك والرشب، اذ ليس يف اجلنة ما ل حيتاج 

 قرشية مائدة. اليه من مواد

--- 
1
اااديث كثرية يف الباب، مهنا:  " .. للك وااد مهنم موجتان من احلور العني عىل  لك مواة س بعون اةل يرى مخ   

سوقهام من وراء  حلوهمام واللهام، كام يرى الرشاب الامحر من الزاااة البيضاء "   رواه الطرباين ابس ناد حصيح والبهيقي 

 املرتمج. -  بن مسعود  ورواه البخاري ومسمل عن ايب هريرة بنحوه.ابس ناد حسن عن  عبدهللا
#590 

 مع فضالت ترتك ل احلياة، ذوات من مرتبة آ دىن يف ويه السفلية، ادلنيا هذه يف الاجشار دامت ما نعم،

 فضالت؟ دون اجلنة آ هل ومه العليا، الطبقات اهل يكون ل فمِلَ  الكثرية، تاذيهتا

آ ااديث نبوية هذا املعىن؛ انه ينعم عىل بعض آ هل اجلنة ملاكً بقدر ادلنيا لكها، ومئات  سؤال:  لقد ورد يف

ال ل  من القصور ومئات ال ل  من احلور العني، مفا اااة رال وااد اىل هذه الكةرة من الاش ياء؟ وما 
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 يلزمه مهنا؟ وكيف يكون ذكل؟ وماذا تعين هذه ال ااديث؟

دًا اامدًا حفسب، آ و اكن خملوقًا نباتيًا وعبارة عن معدة فقط، آ و عبارة عن اجلواب:  لو اكن الانسان جس

جسم حيواين، واكرن جسامين موقت بس يط مقيد ثقيل، ملا اكن ميكل تكل الكةرة الاكثرة من القصور 

لهية الباهرة، حبيث لو يُعط  هل مكل ادل نيا واحلور،ول اكنت تليق به. ولكن الانسان معجزة من املعجزات ال 

لكها وثروهتا وذلائذها يف هذه ادلنيا الفانية ويف هذا العمر القصري فال يُش بع حرَصه، حيث هناك اااات لقسم 

 من لطائف غري منكشفة.

بيامن الانسان يف دار السعادة ال بدية، وهو املاكل لس تعدادات غري متناهية، يطرق ابب رمحة غري متناهية، 

لهية كام ورد يف بلسان احتيااات غري متناهية،  وبيد رغبات غري متناهية، فالشك ان نيهل لحساانت ا 

 ال ااديث الرشيفة معقول وحق وحقيقة قطعًا.

 وسرنصد هذه احلقيقة السامية مبنظار تثييل عىل النحو ال يت:

ان للك بس تان من البساتني املوجودة يف )ابرل( صاحبه ومالكه كام هو احلال يف بس تان هذا الوادي، 
2

اّل 

ان لك حنل وطري وعصفور يف )ابرل( يس تطيع القول: ان مجيع بساتني )ابرل( ورايضها متزنهايت وميدان 

جولين، ابلرمغ من انه تكفيه حفنة من قوت. آ ي انه يضم )ابرل( لكها يف ملكه. ول جيرح حمكه هذا اشرتاك 

 ال خرين معه.

ن يقول: ان خالقي قد جعل يل هذه ادلنيا لكها بيتًا، يصح هل آ   - اذلي هو حقًا انسان - وكذكل الانسان

 والشمس رسااًا، والنـجوم مصــابيــح، وال رض همــداً 

--- 
1
هو بس تان سلامين اذلي خدم هذا الفقري مثاين س نوات بوفاء اتم، وقد كتب هذا البحث هناك يف غضون ما يقرب   

 .املؤلف - من ساعتني.

#591 

 معه ال خرى اخمللوقات اشرتاك هذا حمكَه ينقض ول .ربه ويشكر هذا يقول .هرةمز  مبثوثة بزرايب مفروشاً 

 .وجتّملها ادلنيا تزيّن اخمللوقات بل ادلنيا، يف

تُرى لو آ ّدع  انسان آ و طري نوعاً من الترص ، يف مثل هذه ادلوارر العظم ، وانل نعامً جس مية يف هذه ادلنيا 

ليه مبكل عظمي، ما بني لك درجتني مسرية مخسامئة عام يف دار الضيقة اداً ، فكيف يُستبعد اذن الاح  سان ا 

 سعادة واسعة آ بدية؟.

م اننا نشاهد ونعمل يف هذه ادلنيا الكثيفة املظلمة الضيقة وجود الشمس بعيهنا يف مرااي كثرية اداً يف آ ن وااد.. 

السالم يف آ لف جنم وجنم وامام ووجود ذات  نورانية يف آ ماكن كثرية يف آ ن وااد.. وحضور اربائيل عليه 
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لهية يف آ ن وااد.. ولقاء الرسول  صىل هللا عليه وسمل     العرش الاعظم، ويف احلرضة النبوية ويف احلرضة ال 

يف ادلنيا يف مقامات ل حتد فـي     صىل هللا عليه وسمل آ تقياء آ مته يف احلرش ال عظم يف آ ن وااد.. وظهوره 

يف آ ماكن كثرية يف وقت وااد.. واجنام العوام من  - ومه نوع غريب من ال ولياء - لآ ن وااد.. ومشاهدة ال بدا

الناس يف الرؤاي ومشاهدهتم عـمَل س نة اكمةل يف دقيقة واادة.. ووجود لك انسان ابلقلب والروح واخليال 

 يف آ ماكن كثرية، وتكوين عالقات معها يف آ ن وااد.. لك ذكل معلوم ومشهود دلى الناس.

يف مائة آ لف  - اذلين تكون اجساهمم يف قوة الروح وخفهتا ويف رسعة اخليال - ك ان وجود آ هل اجلنةفالش

ماكن ومعارشهتم مائة آ لف من احلور العني، وتذلذمه مبائة آ لف نوع من آ نواع الذلائذ، يف وقت وااد، لئق 

لهية املطلقة، ومنطبق تامًا بتكل اجلنة ال بدية، اجلنة النورانية، غري املقيدة، الواسعة، ومالمئ ت اماً مع الرمحة ال 

فهو حق وحقيقة، ومع لك هذا فان تكل احلقائق العظمية  صىل هللا عليه وسمل    مع ما آ خرب به الرسول الكرمي 

 السامية ادًا ل تومن مبوامين عقولنا الصارية.

 نعم، ل يلزم العقول الصارية ادراك تكل املعاين.

 ل يتحمل ثقاًل هبذا القدر.ل ن هذا املزيان 

ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمي( َّْمَتنا ِان ْبَحانََك ل ِعمْلَ لَنَا ِاّل ما عَل  )س ُ

 (110)البقرة:)ربنا ل تؤاخذان ان نسينا آ و آ خطأ ان( 

عليه  اللهم صّل عىل حبيبك اذلي فتح آ بواب اجلنة حببيبيته وبصالته، وايدت امته عىل فتحها بصلواهتم عليه،

 الصالة والسالم.

 اللّهم ادخلنا اجلنة مع الابرار بشفاعة حبيبك اخملتار آ مني.
#592 

 صاري ذيل

 خيص هجمن

ان الاميان يضم بذرة جنة معنوية، كام ان الكفر خيفي نواة مقوم هجمن معنوية، كام اثبتنا ذكل يف اللكمة الثانية 

 والثامنة.

 مثرة هل. وكام ان الكفر سبب دلخول هجمن، كذكل سبب لوجودها اذ كام ان الكفر بذرة جلهمن، جفهمن كذكل

واجيادها، لنه: لو اكن هناك اامك صاري ذو عزة وغرية واالل بس يط، وقال هل رال فاسد اخللق متحداًي: انك 

 ل تقدر عىل تأ دييب، ولن تقدر عليه. فالشك انه س يبين جسناً ذلكل الشقي ويلقيه فيه ولو مل يكن هناك جسن.

بيامن الاكفر ابناكره وجود هجمن، يِكّذب َمن هل العزة املطلقة والارية املطلقة واجلالل املطلق، ويس ند اىل القدير 
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املطلق العجَز، ويهّتمه ابلكذب والعجز، فهو بكفره يتعرض لعزته بشدة، وميس غريته بقوة، ويطعن يف االهل 

ن، وهو فرض حمال، فانه س بحانه خيلق هجمن ذلكل بعصيان. فالشك انه لو مل يكن لوجود هجمن آ ي سبب اك

 الاكفر اذلي يتضمن كفره هذا احلد من التكذيب واس ناد العجز ويلقيه فهيا.

بحانَك فقنا عذاب النار(   (262)آ ل معران:)ربنا ما خلقَت هذا ابطاًل س ُ
#593 

% 

 والعرشون التاسعة اللكمة

 ختص بقاء الروح واملالركة واحلرش

 ن الرحميبسم هللا الرمح

ْم(  ِ  (4)القدر:)تزََنَُّل الْملئَكُة َوالّرُوُح فهيَا اِبِذِن َرهّبِ

 (12)الارساء:)قُِل الروُح ِمْن آ مِر َرىب( 

 هذا املقام  عبارة عن مقصدين آ ساسني مع مقدمة
#594 

 املقدمة
فكام بَيّنا يف املرتبة  ميكن القول بأ ن وجود املالركة والعامل الروااين اثبت كثبوت وجود الانسان واحليوان،

 : ان احلقيقة تقتيض قطعًا، واحلمكة تس تدعي يقينًا: ان تكون للسموات"  اللكمة اخلامسة عرشة"  ال وىل من 

من ساكنني، ول بّد آ هنم ذوو شعور، ومه متالمئون معها لك التالؤم. ويف مصطلح ادلين  - كام يه لل رض -

 ."  الرواانيات"  و "  املالركة"  اخملتلفة بـ  يسّم  اولئك الساكنون من ذوي ال جناس

ها مبخلوقات ذوات  نعم، ان احلقيقة تقتيض هكذا.. فرمغ ضأ ةل كرتنا ال رضية وصارها قياساً اىل السامء فان مل 

 واخالءها مهنم وتزييهنا بأ خرين ُادد يشري، بل يرصح: - بني اني وآ خر - مشاعر

لبد آ هنا مل ى ايضًا: بذوي حياة مدركني واعني   - هنا قصور مزيّنةوك   - ان السموات ذات الربوج املش يدة

مه  - اكل نس واجلن - اذلين مه نور الوجود، ومن ذوي الشعور اذلين مه ضياء ال حياء، وان تكل اخمللوقات

بية.. كذكل: مشاهدو قرص هذا العامل الفخم.. ومطالعو كتاب الكون هذا.. وادلاعون ال دّلء اىل سلطان الربو 

 وميثلون بعبوديهتم اللكية الشامةل: تسابيح الاكئنات، وآ وراد املوجودات الضخمة...

ن تنوّع هذه الاكئنات يدّل عىل وجود املالركة؛ ل ن تزيني الاكئنات بدقائق الصنعة املبدعة اليت ل تعّد  آ ال! ا 

ـ ابلبداهة تفكرين ومس تحس نني، ومعجبني آ نظار م  - ول حتىص، ومبحاسن ذات معان  ونقوش حكمية، يتطلب 

 مقّدرين.. آ ي يس تدعي وجودمه.
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نعم! كام آ ن امجلال يطلب العاشق.. والطعام يعط  للجائع.. فالبد ان غذاء الارواح وقوت القلوب يف هذه 

لهية امجليةل الرائعة يدل عىل وجود املالركة والعامل الروااين ويتواه الهيم. وملا اكنت هذه الزتيينا ت الصنعة ال 

غري الهنائية يف الكون تتطلب تأ مالً وعبودية غري حمدودة، وان ال نس واجلن ل ميكهنام القيام الّ بقسط ضئيل 

 من هـذه الوظيـفـة غري الهنـائيـة، ومن هذه - وااد من مليون - اداً 
#595 

 والعبادات الهنائية غري الوظائف لهذه تكون آ ن فالبــد ..الــواسـعة العبودية هــذه ومن احلكميـة، الرؤية

 يعّمروا يك ، " الرواانيات "  من حمدودة غري وآ جناس  " املالركة "  من ايضاً  هنائية غري انواع املتنوعة،

وا املرتاّصة بصفوفهم  ..الكون هذا ..العامل هذا ..الكبري املسجد هذا وميل 

املالركة "  من طبقة  "  وظفونم"  آ ال! ففي لك هجة من هذا الكون، ويف لك داررة من دوارره، هناك 

قد آ س ند الهيم واجب القيام بعبودية خمصوصة.. فاستناداً اىل اشارات بعض ال ااديث النبوية  "  والرواانيات

الرشيفة من هجة، واس تلهاماً من حمكة انتظام هذا العامل من هجة آ خرى ميكن القول: ان بعضاً من  ال جسام 

النجوم وانهتاًء بقطرات املطر، امنا يه سفن ومراكب لقسم من املالركة، فهم  اجلامدة الس ّيارة، ابتداءًا من

لهيي، ويشاهدون عامل الشهادة ساحئني فيه.. وميثلون  ذن ا  تكل املراكب.. وحيث آ ن  "  تسبيحات"  يركبوهنا اب 

ميكن القول:  ذلا - كام ااء يف اديث نبوي رشيف - "  ارواهحم يف جو  طري خرض ترسح من اجلنّة"  الشهداء 

انه ابتداًء مما آ شار احلديث الرشيف من )طري خرض( اىل النحل من ال جسام احلية يه طاررات ل جناس من 

ال رواح، فهيي حتل يف آ جساد تكل ال حياء، بأ مر هللا احلق، وتشاهد العامل املادي من خالل حواسها اكل عني 

 بذكل تؤدي تسبيحاهتا اخملصوصة..وال ذان، وتتفرج عىل روائع املعجزات الفطرية فيه، و 

 وهكذا، فكام اقتضت احلقيقة وجود املالركة والرواانيات، كذكل تقتضيه احلمكة:

ل ن الفاطر احلكمي اذلي خيلق ابس مترار وبفعالية اادة حياةً لطيفة ذات آ دراك متنّور، من هذا الرتاب الكثيف 

تعلّقه بنور احلياة، لبّد آ ن يكون هل ايضاً خملوقات كثرية  عىل ضأ ةل عالقته ابلروح،  ومن املاء العكر عىل جزئية

اداً ذوات شعور، قد خلقت من حبر النور،وح ى من حميط الظلمة، ومن الهواء، ومن الكهرابء ومن سارر 

 املواد اللطيفة اليت يه آ ليق ابلروح وآ نسب للحياة وآ قرب الهيا.
#596 

 ال ول املقصد

 " آ راكن ال ميانالتصديق ابملالركة ركن من " 

 يف هذا املقصد آ ربع ناكت آ ساس ية

 ال ساس ال ّول
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ان كامل  الوجود مع احلياة، بل ان الوجود احلقيقي للوجود اكرن مع احلياة، فاحلياة نور الوجود، والشعور ضياء 

 احلياة.. واحلياة رآ س لك شئ وآ ساسه.. ويه اليت جتعل لك شئ ملاكً للك اكرن يّح، فتجعل الشئ احليّ 

ان هذه ال ش ياء مليك، وادلنيا "  الوااد حبمك املاكل مجليع ال ش ياء.. فباحلياة يمتكن الشئ احلّي ان يقول: 

 .. وكام آ ن الضوء سبب لرؤية ال جسام وسبب لظهور ال لوان"  مسكين، والاكئنات لكها مكل اعطانيه ماليك

ا، وسبب لتحقق النوعيات.. ويه اليت كذكل احلياة يه كّشافة للموجودات، وسبب لظهوره - عىل قول -

جتعل جزء اجلزيئ حبمك اللّك واللكّي، وسبب حلرص ال ش ياء اللكية يف اجلزء، وسبب مجليع كاملت الوجود 

اك رشاكها وتوحيدها الاش ياء الوفرية، وجعلها مداراً لوادة واادة ومظهراً لروح واادة.. ح ى آ ن احلياة نوع من 

 لكةرة من اخمللوقات، فهيي مرآ ة لل ادية يف الكةرة..جتيّل الوادة يف طبقات ا

 وال ن لنوحض:

انظر اىل اجلسم اجلامد، وان اكن جباًل شاهقًا، فهو غريب.. يتمي.. وحيد.. اذ تنحرص عالقته وصلته مباكنه، 

 حياة"  وما يتصل به من آ ش ياء فقط، وما يواد يف الاكئنات ال خرى معدوم ابلنس بة اليه، وذكل ل نه ليس هل 

 ح ى يتعلق به. "  شعور"  ح ى يتصل هبا، ول  " 
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 وصةلً  جتارايً  عقداً  يقمي فانه " احلياة "  فيه تدخل اذلي الوقت ففي مثالً  اكلنحل يحّ  صاري جسم اىل انظر م

 يه ال رض مجيع ان "  :القول ميكنه حبيث وآ مهارها ال رض نبااتت مع وخاصة واملوجودات، الاكئنات مجيع مع

 غري آ خرى فطرية دوافع ال حياء، يف والباطنة الظاهرة املعروفة احلواس عدا اذن، فهناك " ...ومتجري اديقيت

ماكنية الترص  فرصة للنحل تعطي ومشّوقة سائقة ك ااسيس معروفة  مع والتبادل وال نس ال ختصاص وا 

 .ادلنيا يف املوجودات انواع اكةر

ذا يف اكرن يّح صاري، فالبّد آ هنا لكاّم عَلَْت وارتقْت اىل مرتبة عليا ويه املرتبة ولنئ اكنت احلياة تُظهر تأ ثريها هك

 اذلي هو ضياء احلياة - ال نسانية، فان تأ ثريها يتسع ويكرب ويتنّور، حبيث جيول هذا الانسان بعقهل وشعوره

مثلام يسافر ذكل الاكرن احلّي ذو  يف العوامل العلوية والروحية واملادية كام جيول يف غر  داره، وهذا يعين: انه -

 الشعور اىل تكل العوامل معنواًي، فان تكل العوامل تأ يت وتكون ضيوفًا عىل مرآ ة رواه ابرتساهما وتثلها فهيا.

ّ من  واحلياة حبد ذاهتا آ سطع برهان لوادانية  هللا س بحانه وتعاىل. وآ وسع جمال لنعمته العظمية، وآ لطف جتل 

 نقش من نقوش صنعته اخلفية الزنهية. جتليات رمحته، وآ دّق 

اليت يه اوىل مراتب احلياة  - آ ي تفتحها ومنوها يف البذرة"  العقدة احلياتية"  نعم، آ هنا خفية ودقيقة؛ ل ن تنبّه 

بقي مس توراً عن آ نظار عمل البرش منذ ممن آ دم عليه السالم، رمغ شدة  - يف النبات اذلي ميثل آ دىن آ نواع احلياة

 كةرته وال لفة به، ومل تنكشف حقيقته الصائبة لعقل البرش حلّد ال ن جبالء.ظهوره و 
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صافيان وشفافان؛ اذ ان يد القدرة تبارش اعاملها فهيا  - الـُمكل وامللكوت - واحلياة نزهيـة نقية حبيث آ ن وهجهيا

ر ال مور ال خرى، دون وضع لس تار ال س باب، يف اني آ هنا جعلت ال س باب الظاهرية جحاابً لترصفها يف سار

 يك تكون منشأ  لل مور اخلسيسة وللكيفيات غري الزنهية اليت تنايف عزة القدرة يف ظاهر ال مر.

واخلالصة: ميكن القول: ان مل تكن هناك حياة فالوجود ليس بوجود، ول خيتلف عن العدم، فاحلياة ضياء 

 الروح والشعور نور احلياة.

ه ال مهية، وما دمنا نشاهد لك هذا النظام املتقن يف هذا العــالـم، ونــرى هــذه وملا اكنت احلياة والشعور هلام هذ

 ادلقــة والتــقان وال حكــام الــتام والانسجام الاكمل
#598 

تزخر مبا ل يعّد ول حيىص من ذوي   - ويه كذرة ابلنس بة اىل الكون - ال رضية كرتنا دامت وما الكون، يف

 والادراك، فالبد ان حيمك حبدس صادق ويقرر بيقني قاطع: الارواح وذوي املشاعر

ان جوانب هذه القصور الساموية والربوج الشاهقة تّدب فهيا سكنة من ال حياء وذوي املشاعر مبا يالمئها 

ويتجاوب معها، اذ كام ان السمك يعيش يف املاء، كذكل من املمكن آ ن يواد سكنة نورانيون يف لهيب 

 ن معها، ل ن النار ل حترق النور بل تّده وتدميه.الشمس ممن يتالءمو

لهية ختلق آ حياًء وذوي آ رواح ل تعّد ول حتىص من مواد عادية ادًا، بل من اكثف  وما دامت القدرة ال 

العنارص، وتبّدل املادة الكثيفة الاليظة ابحلياة اىل مادة لطيفة بلك عناية واتقان، وتنرش نور احلياة يف لك شئ 

، وترّصع اغلب ال ش ياء بضياء الشعور، فالبد آ ن ذكل القدير احلكمي لن هيمل بقدرته الاكمةل، وحبمكته بازارة

التامة النور والثري وامثاهلام من الس يالت اللطيفة والقريبة بل املالمئة للروح دون حياة، ولن يرتكه اامداً ولن 

ه احياًء وذوي شعور من تكل املواد الس ّياةل يدعه دون شعور، وامنا ال وىل آ ن خيلق الّت قدرته وحمكت

اللطيفة من مادة النور وح ى من الظالم وح ى من مادة ال ثري وح ى من املعاين وح ى من الهواء وح ى من 

فيصري  -اكلجناس الكثرية اخملتلفة للحيواانت -اللكامت. فيخلق كةرة اكثرة من اخمللوقات ذوات الارواح اخملتلفة 

 الركة وقسم آ خر آ جناس اجلّن وعامل الروح.قسم مهنا امل

حقيقة  - كام بيّنه القرآ ن الكرمي - ويف املثال ال يت يتبنّي كل: مك تكون فكرة وجود املالركة والرواانيات بكةرة

وبداهة وآ مرًا معقوًل، ومك يكون الرفض وعدم القبول خالفًا للحقيقة واحلمكة، بل خرافة وضالةل وهذاياًن 

 وبالهة..

وقبل دخوهلام  - ك س تانبول - تصادق اثنان آ ادهام بدوي وآ خر حرضي، اكان يسريان معًا اىل مدينة عظميةي 

املدينة ويف ماوية من  مواايها يصادفان مبىًن صارياً وورشة قذرة، فيبرصان املبىن مملوءً براال مساكني يعملون 

انــات وآ حياء آ خرى آ يضاً تقتــات كــل بطريقهتا مهنوكني يف هذا املعمل الاريب، ويالحظان حول املعمـل حيــو 
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اخلاصة حسب رشائط حياهتا. مفهنا ما يأ لك النبات وآ خرى تأ لك ال سامك فـقــط، وهــكـذا.. وفامي هـمـا 

ذا هبــام يريــان عىل بُعد  يراقـبـان آ حـوال هــؤلء ا 
#599 

 العامرات تكل ساكن آ ن الّ  واسعة، وفسح ميادين يهناب  تفصل العالية والقصور املزينة العامرات من آ لفاً  مهنام

ما هلام، يظهرون ل الرائعة  تواد ول آ نفسهم، القصور تكل سكنة ل ختفاء آ و نظرهام، لضعف آ و عهنم، لبعدهام ا 

 .العالية القصور تكل يف القذرة الورشة هذه يف اليت احلياة رشائط

ن تكل العامرات خالية من آ هلها ول آ اد فهيا من ال حياء. اذ انين فالبدوي اذلي مل ير املدينة يف حياته قال: ا

 آ صاًل. فأ ظهَر هبذاينه هذا حامقته الشديدة.  - كحياتنا - ل آ رامه، وليس هناك ما يشري اىل احلياة

 آ اابه صديقه العاقل الرمين:

من فراغ حولنا مل ميل  ابل حياء  اي هذا! آ ما ترى ان هذا املسكن البس يط احلقري ملٌئ ابل حياء وليس هناك شربٌ 

 والعاملني، فهناك من يبدهلم وجيددمه دامئًا ويس تخدهمم آ بدًا.

فانظر ال ن هل من املمكن ان تكون تكل العامرات الرائعة املنتظمة والزتيينات احلكمية، والقصور الباذخة عىل 

هنا لبّد قد ملئت مجيعًا بذوي آ رواح، هلم رشائط حياة آ خرى  بُعدها عنّا خالية من آ هلها املتالمئني معها؟. ا 

لُبعدمه آ و لُقرص النظر   - خاصة هبم، فلرمبا يأ لكون بدلً من ال عشاب والاسامك شيئاً آ خر، فان عدم رؤيهتم

ل يقمي دلياًل آ بداً عىل عدم وجودمه، اذ آ ن عدم الرؤية ل يدل مطلقاً عىل عدم الوجود، وليس  - آ و اختفاهئم

 حبجة قطعًا عىل عدم الوجود. وقياسًا عىل هذا املثال البس يط الواحض:عدم الظهور 

ان الكرة الارضية ويه واادة من ال جرام الساموية، عىل كثافهتا وضأ ةل جحمها، قد اصبحت موطناً ملا ل حيد 

ء، من الاحياء وذوي املشاعر، ح ى لقد اصبحت آ قذر وآ خّس ال ماكن فهيا منابع ومواطن لكثري من ال حيا

وحمرشاً ومعرضاً للاكئنات ادلقيقة. فالرضورة والبداهة واحلدس الصادق واليقني القاطع مجيعاً تدل وتشهد بل 

 تعلن آ ّن:

هذا الفضاء الواسع والسموات ذات الربوج وال جنم والكواكب لكها مليئة ابل حياء وبذوي الادراك والشعور. 

ئك ال حياء الشاعرين واذلين ُخلقوا من النور والنار ومن الضوء ويطلق القرآ ن الكرمي والرشيعة الاّراء عىل اول 

 والظالم والهواء ومن
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 ..مالركة :بأ هنم الاخرى اللطيفة الس يالت وسارر الكهرابء من وح ى وال ثري اللكامت ومن والراحئة الصوت

 قطرة عىل املولّك  املكََل  ليس اذ املالركة؛ كذكل خمتلفة آ جناس الاجسام ان كام ولكن ..ورواانيات ..واان

 .الكثرية ال جناس خمتلف والرواانيات اجلن وكذكل .الشمس عىل املولّك  املكََل  انس من املطر
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 خاتة هذه النكتة ال ساس

لقد ثبت ابلتجربة آ ن املادة ليست آ ساسًا وآ صاًل ليبق  الوجود مسّخرًا من آ الها واتبعًا لها، بل يه قامئة 

 ىن هو احلياة.. هو الروح..، وهذا املع«معىن»بـ

وترينا املشاهدة واملالحظة كذكل ان املادة ل تكون مطاعة ح ى يُرّجع الهيا لك شئ، وامنا يه وس يةل مطيعة 

 خادمة ل كامل حقيقة معينة.. هذه احلقيقة يه احلياة.. وآ ساسها.. هو الروح.

وتطلب آ و تنتظر مهنا الكاملت والـُمثُل.  ومن البدهييي ان املادة ليست يه احلامكة ح ى يُس تجدى عىل ابهبا

 بل يه  حمكومة تسري وفق آ ساس معنّي وتتحرك ابشارته.. هذا ال ساس هو احلياة.. هو الروح، هو الشعور..

وتقتيض الرضورة كذكل ان ل ترتبط ابملادة ال عامل والـُمثُل ولتُبىن عىل ضوهئا، اذ اهنا ليست لّباً ول آ صاًل 

 ل اثبتًا مس تقرًا، وامنا يه قرشة وغال  وَمبَد وصورة هميأ ة للتشّقق واذلوابن والمتزق.ول آ ساسًا و

آ ل يُشاَهد كيف آ ن احليواانت ادلقيقة اليت ل ميكن رؤيهتا ابلعني ارجمردة تكل احساسات اادة وقوية ح ى آ هنا 

 تسمع مهسات بىن انسها وترى مواد رمقهم!!. ان هذا يبنّي لنا بوضوح:

املادة لكاّم صارت ودقت امداد انطباع مالمح احلياة وآ اثرها علهيا، واش تّد نور الروح فهيا، آ ي ان املادة لكام ان 

دقت وابتعدت عن ماّديتنا ك هنا تقرتب اكةر من عامل الروح، وعامل احلياة، وعامل الشعور، فيتجىّل نور احلياة 

 وحرارة الروح بشّدة اكةر..

لك ما نرى من ترحشات احلياة واملشاعر والروح وتنساب رقراقة من آ غطية املاّدة،  فهل من املمكن ان يرتحش

ول يكون العامل الباطن الاكرن حتت س تار املادة مملوءاً بذوي املشاعر وبذوي الارواح؟ وهل من املمكن ان 

 يرجع اىل املادة ويس ند
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 ومثراهتا، ملعاهتا ومنابع واحلقيقة والروح للمعاين حمدودة غري ترحشات من الشهادة عامل يف ما لك حركهتا واىل الهيا

 عامل ان لنا تظهر وملعاهتا املرتحشة، احملدودة غري املظاهر هذه ان بل ..الكّ  م الكّ  ..؟!وادها هبا وتتوحض

 .والارواح امللكوت عامل عىل ملق ً  مزركش منقش س تار هو امنا هذا املادي الشهادة

 ال ساس الثاين

عىل وجود حقيقة املالركة وثبوت العامل الروااين بني  - مع تباين التعبري - قول بأ ن هناك اجامعًا مضنياً ميكن ال

املالركة ح ى املّشاؤون من الفالسفة "  معىن"  آ هل العقل والنقل اكفًة سواًء علموا آ م مل يعلَموا.. فمل ينكر 

ان هناك ماهية جمردة روحية "  املالركة بقوهلم: "  معىن " الارشاقيني اذلين آ وغلوا يف املادايت؛ اذ عرّبوا عن 

العقول "  . وال خرون من الارشاقيني عندما اضطروا لقبول معىن املالركة آ طلقوا علهيم خطأ ً: "  للك نوع
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 ."  العرشة وآ رابب ال نواع

الّكً به يس هتمل من الويح ومن املعلوم ان مجيع اهل ال داين مؤمنون ان للك نوع من آ نواع املوجودات َملاَكً مو

لهيي وارشاده، فيعرّبون عهنم بأ سامء: مكل اجلبال، وَمكل البحار، وَمكَل الامطار..  ال 

واملتجردون معنوايً من الانسانية، الساقطون  - اذلين حتّدرت عقوهلم اىل عيوهنم - وح ى املاّديون والطبيعيون

ناكر  الركة وحقيقة الروح. فأ طلقوا عىل القوى اجلارية يف نواميس امل"  معىن"  اىل دراة امجلادات، مل يسعهم ا 

 ملعىن املالركة. - ولو بصورة مشّوهة - فاكن هذا تصديقًا اضطراراًي مهنم"  القوى السارية"  الفطرة امس 

تخر؟ فيا آ هيا الانسان املسكني املرتدد يف قبول وجود املالركة والعامل الروااين. عاَلَم تستند؟ وبأ ّي حقيقة تف 

من ثبوت معىن وحقيقة وجود املالركة  - سواًء علموا آ م مل يعلموا - ح ى توااه ما اتفق عليه مجيع آ هل العقل

 وحتقق العامل الروااين؟

كشافة للموجودات بل نتيجهتا ومبدهتا.. وان مجيع آ هل العقل  - كام آ ثبتنا يف ال ساس ال ول - مفا دامت احلياة

ن ا - قد اتفقوا مضنياً  عىل معىن املالركة.. وآ ن آ رضنا هذه معمـورة بكــل هــذه ال حيــاء  - ختلفوا يف التعبريوا 

 وذوي ال رواح،
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 .!عامرهيا؟ من اللطيفة البديعة السموات وتكل ساكنيه، من الواسع الفضاء هذا خيلو ان اذن ميكن فكيف

فية آ ن جتعل الاكئنات ذات حياة.. ل ن تكل ول خيطرّن بباكل ان النواميس والقوانني اجلارية يف العامل اك

 النواميس اجلارية والقوانني احلامكة آ وامر اعتبارية، ودساتري ومهية، ل يعتّد هبا، ول تعّد شيئًا آ صاًل.

ـ  يأ خذون بزمام هذه القوانني ويظهروهنا وميثلوهنا، فال يتعني  "  املالركة"  فان مل يكن هناك عباد  هللا املسّمون ب

 القوانني والنواميس آ ي وجود اكن، ول تعر  لها هوية، فهيي ليست حقيقة خارجية قط، واحلال آ ن لتكل

 احلياة حقيقة خارجية، وال مر الومهي ل ميكن ان حتمل عليه حقيقة خارجية.

خنلص من هذا آ نه: مادام آ هل احلمكة وآ هل ادلين واحصاب العقل والنقل متفقون مضنياً عىل آ ن املوجودات 

 تنحرص يف عامل الشهادة هذا، وان عامل الشهادة الظاهر اجلامد اذلي ل ياكد يتفق مع اقامة ال رواح وتشلكها ل

قد تزين هبذا العدد الهائل من ذوي الارواح وال نسام؛ ذلا فالوجود ل ميكن ان يكون منحرصاً فيه. بل هناك 

لنس بة لها س تاراً مزركشًا. وما دام عامل الايب طبقات آ خرى كثرية من الوجود، حبيث يصبح عامل الشهادة اب

 فالبّد آ هنام يزخران ابرواح مالمئة هلام.  - مكالمئة البحار لل سامك - وعامل املعىن مالمئني لالرواح

وملا اكنت مجيع ال مور قد شهدت عىل وجود معىن املالركة، ذلكل فال ريب آ ن آ حسن صورة لوجود املالركة 

وآ فضل اال وكيفية لها، حبيث تستس ياها العقول السلمية وتس تحس هنا، هو بال شك ما  واحلقائق الرواانية،

 رشاه القرآ ن الكرمي وبيّنه بوضوح.
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 (10) ال نبياء:فالقرآ ن الكرمي يذكر املالركة بأ هنم)...عباٌد ُمْكَرمون( 

 (0) التحرمي: )..ل يَعُصــوَن  هللا مــا آ َمـــرهــم ويفــعلون مــا يُؤَمرون( 

 فهم آ جسام نورانية لطيفة تنقسم اىل آ نواع خمتلفة.

لهية ال تية من صفة  ، كذكل املالركة "  الالكم"  نعم فكام ان البرش مه آ مة حيملون وميثلون وينّفذون الرشيعة ال 

 فة آ مة عظمية ادًا حبيث آ ن قسم العاملني مهنم حيملون وميثلون وينفّذون الرشيعة التـكـويـنـيـة ال تية من ص

 . ومه نوع"  ال رادة" 
#603 

لهية وال رادة الفاطرة القدرة هو اذلي احلقيقي املؤثر ل وامر الطائعني هللا  عباد من  جعلوا ح ى اكمةل طاعة ال 

 .هلم ومعبد   مسجد   مبثابة العلوية الساموية ال جرام من جرم لك

 ال ساس الثالث

يدرك حتقق اللك "  سائل اليت تنطبق علهيا القاعدة املنطقية: ان مسأ ةل ثبوت املالركة والعامل الروااين من امل 

. آ ي آ نه برؤية خشص وااد للمالركة يُعر  وجود النوع عامًة؛ ل ن اذلي ينكر الوااد "  بثبوت جزء وااد

 ينكر اللّك قاطبًة.

ذن تأ ّمل:  فاذا ما قَِبل فردًا واادًا من ذكل النوع، فعليه آ ن يقبل النوع مجيعًا، ا 

ترى وتسمع بأ ن مجيع آ هل ال داين، يف مجيع العصور، منذ ممن س يدان آ دم عليه السالم اىل يومنا هذا، قد  آ ل

ماكن حمادثة املالركة  اتفقوا عىل وجود املالركة وثبوت العامل الروااين، وان طوائف من البرش قد امجعوا عىل ا 

لرواايت فامي بيهنم. فيا ترى هل ميكن ان حيصل ومشاهدهتم والرواية عهنم مثلام يتحاورون ويشاهدون ويروون ا

مثل هذا الاجامع، ويدوم هذا التفاق، هبذا الشلك املتواتر املس متر يف آ مر وجودي، اجيايب، مستند اىل 

ن مل يكن قد شوهد آ اٌد من املالركة عيااًن وبداهًة؟ آ و مل يُعر  وجود خشص او آ شخاص مهنم  الشهود، ا 

آ و مل يُشعر بوجودمه ابلبداهة واملشاهدة؟. وهل من املمكن آ ّل يكون منشأ  هذا  بصورة قاطعة ابملشاهدة؟

الاعتقاد العام مبادئ رضوريًة وامورًا بدهيية؟ وهل من املمكن ان يس متر ويبق  ومٌه ل حقيقة هل يف مجيع 

ال داين هذا، ل العقائد الانسانية ويف خضم التقلبات البرشية؟. وهل من املمكن ان ال جامع العظمي ل هل 

يستند اىل ادس قطعي وعىل يقني شهودي؟. وهل من املمكن ان هذا احلدس القطعي واليقني الشهودي ل 

يستندان اىل ما ل يعّد ول حيىص من ال مارات والعالمات؟ وان هذه الامارات ل تستند عىل مشاهدات 

 رية ل شك فهيا ول ش هبة؟واقعية؟ وان هذه املشاهدات الواقعية ل تستند اىل مبادئ رضو

وملا اكن ال مر كذكل، فان آ سس ومستندات الاعتقادات العامة يف آ هل ال داين يه مبادئ رضورية، نتجت 
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 ابلتواتر املعنوي النابع من رؤية الرواانيات ومشاهدة املالركة مرارًا وتكرارًا، فهيي آ سس قطعية الثبوت.

#604 

 عنه، اخرب اذلي ومشاهدهتم الروح وعامل املالركة وجود يف لش هبةا تدخل آ ن املعقول آ و املمكن من وهل

 البرشية الاجامتعية احلياة مشوس ومه .الضمين الاجامع وبقوة متواتراً  شهوداً  والاولياء ال نبياء به وشهد

 آ هل من اثنني آ ن املعلوم من اذ املسأ ةل؛ هذه يف  " الاختصاص آ هل "  آ هنم وخباصة وامقارها وجنوهما

ثنني آ ن املعلوم ومن املسأ ةل، هذه يف  " الثبات آ هل "  كذكل ومه .غريمه من آ ل  عىل يرحجان ختصاصالا  ا 

ثبات آ هل من  . " النفي آ هل "  من آ ل  عىل كذكل يرحّجان ال 

ل  يف سامء الاكئنات دامئ ًا وهل من املمكن آ ن تدخل آ ية ش هبة وخباصة فامي ذكره القرآ ن احلكمي املعجز اذلي يتل 

دون آ فول، فهو مشس مشوس عامل احلقيقة، ومبا شهده وشاهده النيب الكرمي عليه الصالة والسالم وهو مشس 

 الرساةل؟.

يُظهر حقيقة وجود مجيع نوعه، وقد حتقق هذا فعاًل،  - يف وقت ما - وملا اكن حتقق وجود اكرن روااين وااد

و مثلام رشحهتا الرشيعة الاّراء، وآ ظهرها القرآ ن فالبّد آ ن آ فضل صورة معقوةل ومقبوةل حلقيقة وجودمه ه

 الكرمي، وشاهدها صاحب املعراج عليه آ فضل الصالة والسالم.

 ال ساس الّرابع

 اذا آ معنا النظر يف موجودات الكون نالحظ آ ن:

 ."  خشصية معنوية، حبيث تظهر لها وظيفة لكّيةً  - كام يه للجزئيات - لللكّّيات" 

ابظهارها دقة الصنعة فهيا تس ّبح بلسان االها بأ سامء فاطرها، فرايض الارض لكها ايضًا   - الً مث - فكام ان الزهرة

 يه حبمك تكل الزهرة، لها وظيفة تسبيحية لكية يف غاية الانتظام.

وكام ان المثرة تعرّب وتعلن بنظاهما البديع املنسق عن تسبيحاهتا، كذكل الشجرة الباسقة بلكيهتا، لها عبادة 

 ة فطرية يف امّت نظام.ووظيف

وكام آ ن للشجرة الباسقة تسابيح حبمد رهّبا بلكامت آ وراقها وآ مهارها وآ مثارها، فان ل فاق السموات الشاسعة 

 تسابيحها للفاطر احلكمي بلكامت مشوسها وجنوهما وآ مقارها، ويه حتمد وتّجد صانعها ال االهل.
#605 

فلها واجبات وتسابيح حبمد رهبا يف  - اامدة ودون شعور ظاهراً  رمغ اهنا - لكها اخلارجية املوجودات وهكذا

 منهتي  ال حساس واحليوية.

فاملالركة اذ ميثلون املوجودات ويعرّبون عن تسبيحاهتا يف عامل امللكوت، فاملوجودات بدورها يه حبمك املساكن 
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:  - الاصن الرابع مهنا - "  بعة والعرشيناللكمة الرا"  واملسااد للمالركة يف عامل املكل والشهادة. ولقد بيّنا يف 

عامر مملكته آ ربعة آ قسام من العاملني، ويف  ان ماكل قرص هذا العامل الفخم وصانعه ال االهل يس تخدم يف ا 

 مقدمهتا املالركة والرواانيات.

ء خدماهتا العظمية، تقوم بعملها دون دراية  لقصد الصانع احلكمي، ودون آ ن تأ خذ آ جرة لقا "  فالنبااتت وامجلادات" 

تقوم خبدمات عظمية لكية دون دراية آ يضًا، ولكن  "  احليواانت"  ولكن تقوم هبا بأ مرِة َمن يعمل بقصد املاكل. و

 يُس تخدم يف اعامل موافقة ملا يعمل من مقاصد الصانع ذي اجلالل مقابل آ جرتني "  الانسان"  بأ جرة جزئية. و 

 فسه آ يضًا من لك شئ، ورعايته العامل ال خرين، النبااتت واحليواانت..مع آ خذ  لنصيب ن  - آ اةل وعااةل -

نعم، مفا دام اس تخدام هذه ال نواع مشاهدًا عيااًن فالبّد آ ن هناك قسامً رابعًا بل مه مقدمة صفو  اخلََدمة 

يعبدونه والعامل، فهم يتشاهبون مع الانسان من انحية، حيث يعلمون املقاصد العامة للصانع ذي اجلالل، ف 

حبراكهتم املنسجمة مع آ وامره، ولكهنم خيتلفون عن الانسان من انحية اخرى ويه اهنم جمّردون من حظوظ 

ذ يكتفون مبا حيصلونه من الذلة واذلوق والكامل والسعادة مبجّرد نظره س بحانه  النفس وآ خذ الاجرة اجلزئية ا 

ساهبم اليه فيسعون ل اهل، وابمسه، فامي خيصهم من آ عامل الهيم، ومن اوامره هلم، وتوهجهه الهيم، وقرهبم منه، وانت 

بلك اخالص.. واولئك مه املالركة، فتتنوع وظائف عبوديهتم حسب اجناسهم، وحسب انواع املوجودات يف 

الكون؛ اذ كام آ ن للحكومة موظفني خمتلفني حسب اختال  وتنوع دواررها، كذكل تتنوع تسبيحات ووظائف 

 وارر يف سلطنة الربوبية.العبودية ابختال  ادل

اذا اام التعبري  -مفثاًل: س يدان مياكئيل عليه السالم بأ مر من  هللا ول اهل، وحبوهل وقوته، هو اكملرش  العام 

لهية املزروعة يف حقل الارض، آ ي هو رئيس مجيع َمن مه حبمك املــزارع من املــالئـكة.  - عىل مجيع اخمللوقات ال 

 وللفاطر احلكمي
#606 

 للحيواانت املعنويني الرعاة مجيع رئاسة وحمكته وبقّوته وآ مره ابذنه يتوىّل  عظمي مولّك  َمكَل  كذكل االهل لا

 .مجيعاً 

مفا دام عىل لك موجود من املوجودات الظاهرة َمكَلٌ مولّك، ميثل ما تُظهر تكل املوجودات من وظائف 

لهية املقّدسة اجلليةل، فالبّد ان نفهم ان ما ا - بعمل   - العبودية والتسبيح يف عامل امللكوت ويقّدمه ىل احلرضة ال 

حول املالركة من صور يه آ حسن تصوير وآ قرب اىل العقل  صىل هللا عليه وسمل    روى عن اخملرب الصادق

 وبشلك اّد مناسب ولئق.

رآ س يف لك  - آ ربعون الف آ و - ان هلل مالركة لها آ ربعون"  قال:  صىل هللا عليه وسمل    مفثاًل: روى ان الرسول  

آ و كامل قال.. حفقيقة هذا  "  رآ س آ ربعون الف مف ويف لك مف آ ربعون آ لف لسان يُس ّبح آ ربعني الف تسبيحة
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 احلديث لها معىن، ولها صورة.

 آ ما معناها فهيي: ان عبادة املالركة يف غاية الانتظام والكامل، ويه يف منهتي  السعة واللكّية آ يضًا.

فهيي: ان هناك بعض املوجودات اجلسامنية الضخمة تنجز وظائف عبوديهتا بأ ربعني الف رآ س وآ ما صورهتا 

وبأ ربعني الف منط وشلك، فالسامء مثالً تس بح ابلشموس والنجوم. وال رض آ يضاً مع آ هنا واادة من اخمللوقات 

ل لو  من الافواه، ويف فاهنا تقوم بوظائف عبوديهتا وتسبيحاهتا لرهّبا مبائة الف رآ س، ويف لك رآ س مئات ا

لك مف مئات ال لو  من ال لس نة، فل ال آ ن يُظهر املكل املولك لكرة ال رض هذا املعىن يف عامل امللكوت، لبّد 

لشجرة   - مبا يش به الرآ س - آ ن يَظهر هو ال خر بتكل الهيئة والصورة. ح ى انين رآ يت ما يقارب ال ربعني غصناً 

 نظرت اىل آ اد آ غَصاهنا فاكن هل ما يقارب ال ربعني من ال غَصان الصارية متوسطة من اجشار اللوم، ومن م

مبثابة ال لس نة، ورآ يت هناك آ ربعني مهرة قد تفتحت من آ اد تكل ال لس نة، فنظرت بدقة وآ معنت حبمكة اىل 

يعة وادلقة تكل ال مهار، فاذا يف لك مهرة ما يقارب ال ربعني من اخليوط ادلقيقة املنتظمة ذات ال لوان البد

الرائعة، حبيث آ ن لّك خيط من تكل اخليوط يُظهر جتلّياً من جتلّيات آ سامء الصانع ذي اجلالل ويستنطق اسامً 

 من اسامئه احلس ىن.

فهل من املمكن ان صانع جشرة اللوم ذا اجلالل وهو احلكمي ذو امجلال اذلي مّحل تكل الشجرة اجلامدة مجيع 

 ا َملاَكً موالًك،تكل الوظائف م ل يركّب علهي
#607 

ويفهم معىن وجودها، ويعرّب عن ذكل املعىن ويعلنه للاكئنات ويرفعه اىل احلرضة  - ومبثابة الروح لها - يناس هبا

 املقدسة؟.

منا اكن تهيداً يك حيرض القلب للقبول، ويلزم النفس ابلتسلمي، وهييئ العقل  آ هيا الصديق! ان ما بينّاه ح ى  ال ن، ا 

ن، فان كنت قد فهمته. وكنت ترغب يف مقابةل املالركة حقًا، فهتيأ  وتطهّر من ال وهام الرديئة. اىل الاذعا

فدونك عامل القرآ ن الكرمي مفتحة ابوابه. فان جنة القرآ ن مفتحة ال بواب دامئًا.. فادخل.. وانظر اىل امجل صورة 

 هذه الرشفات.. قف.. وانظر.. وتتع:للمالركة يف فردوس القرآ ن.. فلك آ ية من آ ايت التزنيل رشفة.. ومن 

)والـُمرَسالِت ُعرفًَا_ فَالَعاِصَفاِت َعْصَفًا_ والنّارِشاِت نرَشا_ فالَفاِرقاِت فَرقَا_ فامللقيات 

 (.2 - 2)املرسالت:َْ (ِذْكراً 

)والنـامعـات غـرقًا_ والـناشـطات نشـطـًا_ والسـاحبـات س بحًا_ فالسابقات س بقا _ فاملدبرات آ مرًا( 
 (2-2)النامعات: 

 (4)القدر:)تزنل امللئكة والروح فهيا ابذن رهبم ..( 

 (0)التحرمي:)علهيا ملئكة غـالظ شداد ل يعـصون  هللا ما آ مـرهـم ويفعلون ما يؤمرون( 
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 م انصت اىل الثناء علهيم:

 (.19، 10) الانبياء: )سبـحانه بل عباد مكرمـون_ ل يسبـقونه ابلـقول ومه ابمره يعملون( 

 وان كنت ترغب يف مقابةل اجلن فادخل حصن سورة:

 (2)اجلن:)قل آ ويح ايلَّ آ نه اس متع نفر من اجلن...( 

 م آ نصت الهيم ماذا يقولون.. واعترب.. اهنم يقولون:

اّن مسعنا قـرآ اًن جعبًا_ هيدى اىل الـرشد فأ مـنا به ولـن نرشك بربنا آ ادًا(   (.21)اجلن:)ا 
#608 

 الثاين املقصد

 " لقيامة ودمار ادلنيا واحلياة ال خرةا" 

 فيه آ ربعة آ سس مع مقدمة

 املقّدمة

اذا اّدع  آ اد آ ن هذه املدينة آ و القرص س ُيدّمر، ويُبىن ويُعّمر من اديد معرااًن حمكامً رصينًا، فالشك آ نه 

 يرتتب عىل دعواه هذه س تة آ س ئةل:

 ن نعم، فهنا يرُد:ال ول: ملاذا يدّمر؟. وهل هناك من مرّبر؟ فاذا آ ثبَت: آ  

 السؤال الثاين: هل اذلي هيدم م يبىن ويُعّمر قادر عىل معهل؟ واذا آ ثبَت هذا ايضًا فس ييل:

 السؤال الثالث هكذا: وهل ميكن هدهما؟

 وسؤال آ خر: وهل هُتدم فعاًل؟ فاذا اثبَت انه ميكن هدهما وانه سو  هيدهما فعاًل فسريد هنا سؤالان؟.

عامر هذه امل  دينة الرائعة آ و القرص من اديد؟ فان اكن اجلواب: نعم آ نه ممكن.هل ميكن ا 

 فسريد السؤال: وهل يعمّرها فعاًل؟.

فاذا اكن اجلواب: نعم واثبَت لك ذكل، عندئذ ل تبق  آ ية ثارة يف مجيع جوانب هذه املسأ ةل دلخول آ ية ش هبة 

 آ و شك آ و ومه فهيا.

دم قرص ادلنيا ومدينة هذه الاكئنات وختريهبا وتدمريها، ومن م وهكذا عىل غرار هذا املثال، فهناك مرّبر له

 تعمريها وبناؤها، وان هناك َمن هو قادر وهممين عىل
#609 

 .اديد من فعالً  وس يعمّرها تعمريها، ميكنه فهو م ومن فعاًل، وس هيدهما هدهما، ميكنه فهو وابلتايل ذكل،
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 .ال ول ال ساس بعد املسائل هذه دلينا وس تثبت

 ل ساس ال ّولا

يه نفسها  "  املقصد ال ول"  ان الروح ابقية قطعًا. اذ آ ن ادللئل اليت دلت عىل وجود املالركة والرواانيات يف 

هذه. وعندي آ ن هذه املسأ ةل اثبتة اىل دراة حبيث يكون من العبث آ ن خنوض  - بقاء الروح - دلئل مسأ لتنا

 يف توضيحها.

املسافة اليت بيننا وبني القوافل اليت ل تعّد ول حتىص من ال رواح الباقية يف عامل نعم.. اهنا قصرية ودقيقة تكل 

الربمخ وعامل ال رواح واملنتظرة للرحيل اىل ال خرة، حبيث ل حنتاج اىل برهان ليضاهحا؛ فاللقاءات اليت بيهنا 

قات عامة الناس وارتباطهم وبني ما ل يعّدون من آ هل الكشف والشهود، ورؤية آ هل كشف القبور هلم، وعال

من  - لكةرة التواتر - معهم يف الرؤى الصادقة وحماورات قسم من العوام معهم، لك ذكل جعل الروح وبقاءها

 املفاهمي املتعارفة للبرشية.

بيد آ ن الفكر املادي يف عرصان هذا قد آ سكر كثرياً من الناس فأ وغل الومه والش هبة يف آ بسط الامور البدهيية. 

فقط من بني تكل املنابع الازيرة للحدس  "  آ ربعة منابع"  ل اماةل هذه الاوهام والوساوس، سنشري اىل فل ا

 ."  مبقدمة"  القليب والاذعان العقيل ممهدين لها 

 املقدمة

 :"  اللكمة العارشة"  كام آ ثبت يف احلقيقة الرابعة من 

خلود مش تاقيه وبقاءمه ومه اكملرآ ة العاكسة ذلكل  ان امجلال البديع اخلادل ال بدي اذلي ليس هل مثيل يطلب

امجلال. وان الصنعة الاكمةل اخلادلة غري الناقصة تس تدعي دوام منادهيا املتفكرين. وان الرمحة والاحسان غري 

الهنايئ يقتضيان دوام تنعم شاكرهيام احملتااني.. فذكل املش تاق اذلي هو اكملرآ ة املصقوةل.. وذكل املنادي 

..وذكل الشاكر احملتاج، ان هو الّ روح الانسان اوًل؛ ذلا فالروح ابقية بصحبة ذكل امجلال وذكل الكامل املتفكر

 وتكل الرمحة.. يف طريق اخللود وال بدية.

 آ نه: "  اللكمة العارشة"  وآ ثبتنا كذكل يف احلقيقة السادسة من 

 ــلوقـات كذكلليست الروح البرشية وادها مل ختلق للفناء، بل ح ى آ بســط اخمل
#610 

مثالً ـ اليت ل تكل روااً مثلنا، يه ايضاً عندما ترال  - البس يطة فالزهرة البقاء، من نوع لها بل للفناء ختلق مل

ظاهرًا من الوجود تبق  صورهتا حمفوظة يف كثري من ال ذهان، كام يدوم قانون تراكيهبا يف مئات من بُذيراهتا 

 بذكل منوذاًا لنوع من البقاء ابل   من ال واه. املتناهية يف الصار، فمتثل
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ابقيًا وحمفوظًا من قبل احلفيظ احلكمي يف  - املشابه جزئيًا ابلروح - وما دام منوذج صورة الزهرة وقانون تركيهبا

بذيراهتا ادلقيقة بلك انتظام يف خضم التقلبات الكثرية فالشك ان روح البرش اليت يه قانون آ مري نوراين تكل 

اهية سامية، ويه ذات حياة وشعور، وخصائص اامعة شامةل ادًا وعالية ادًا، وقد ُالبست وجودًا م

بد، ومشدودة ابلرسمدية، وذات ارتباط مع اخللود دون آ دىن شك. وكيف تدعي  خارجيًا، لبّد اهنا ابقية لل 

 ان مل تفهم هذا: انين انسان واع ..؟.

احلفيظ البايق اذلي آ درج تصممي الشجرة الباسقة وحفظ قانون تركيهبا فهل ميكن ان يُسأ ل احلكمي ذو اجلالل و 

 الشبيه ابلروح يف بذرة متناهية يف الصار: كيف حيافظ عىل ارواح البرش بعد موهتم؟.

 املنبع ال ول: انفيس

 آ ي آ ن لك من يدقق النظر يف حياته ويفكر ملّيًا يف نفسه يدرك آ ن هناك رواًا ابقيًة.

آ ن لك روح رمغ التبدل والتاري اجلاري عىل اجلسم عرب س ين العمر تظل ابقية بعيهنا دون آ ن  نعم. انه بدهييي

فالبّد ان الروح ح ى عند انسالخها ابملوت  - مع ثبات الروح - تتأ ثر، ذلا مفا  دام اجلسد يزول ويس تحدث

نسالخًا اتمًا، وموال اجلسد لكّه، ل يتأ ثر بقاؤها ول تتاري ماهيهتا.. اي آ   هنا ابقية اثبتة رمغ هذه التاريات ا 

اجلسدية، ولك ما هناكل ان اجلسد يبّدل آ مايءه تدرجييًا طوال حياته مع بقاء الروح، آ ما عند املوت فيجرد 

هنائيًا وتثبت الروح. فباحلدس القطعي بل ابملشاهدة نرى ان اجلسد قامئ ابلروح، اي ليست الروح قامئة 

يطرة بنفسها. ومن م فتفّرق اجلسد وتبعةره بأ ي شلك من ال شاكل وجتّمعه ابجلسد، وامنا الروح قامئة ومس  

ليرض ابس تقاللية الروح ول خيـل هبا آ صاًل. فاجلسد عــّش الــروح ومســكهنا وليــس بردائـها. وامنــا رداء 

 الــروح غــال  لطــيف وبــدن مثــايل ثــابت اىل حــد ّ ما
#611 

 املثايل بدهنا لبسة عّشها من خترج بل املوت ااةل يف ح ى تاماً  الروح تتعّرى ل ذلا .معها بلطافته ومتناسب

 .هبا اخلاصة وآ رديهتا

 املنبع الثاين: آ فايق

 وهو حمك انبع من املشاهدات املتكررة والوقائع املتعددة ومن التجارب الكثرية.

ذ املعلوم يف عمل  "  نوع"  اء نعم، اذا ما فُهم بقاء روح واادة بعد املامت، يس تلزم ذكل بق تكل الروح عامة. ا 

يف فرد وااد حيمك عىل وجود تكل اخلاصة يف مجيع ال فراد؛ ل هنا خاصة  "  ذاتية"  املنطق آ نه اذا ظهرت خاّصة 

ذاتية، فالبّد من وجودها يف لك فرد. واحلال آ ن بقاء الروح مل يظهر يف فرد وااد حفسب، بل آ ن ال اثر اليت 

اىل املشاهدات اليت ل تعّد ول حتىص والامارات اليت تدل عىل بقاهئا اثبتة بصورة قطعية اىل دراة تستند 

آ نه كام ل يساوران الشك ول يأ خذان الريب آ بدًا يف وجود القارة الامريكية املكتشفة اديثًا واستيطاهنا 
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موات لها عالقات معنا، ابلساكن، كذكل ل ميكن الشك ان يف عامل امللكوت والارواح ال ن اروا ااً غفرية لل 

 اذ آ ن هداايان املعنوية  تيض الهيا، وتأ تينا مهنا فيوضاهتا النورانية.

وكذكل ميكن الاحساس واداانً ابحلدس القطعي، بأ ن ركناً آ ساساً يف كيان الانسان يظل ابقياً بعد موته. وهذا 

الل واخلراب؛ ل هنا بس يطة ولها صفة الوادة. الركن ال ساس هو الروح، حيث آ ن الروح ليست معرضة لال حن

اذ الاحنالل والفساد هام من شأ ن الكةرة والاش ياء املركبة. وكام بيّنا سابقًا فان احلياة تؤّمن طرماً من الوادة 

يف الكةرة، فتكون سبباً  لنوع من البقاء آ ي آ ن الوادة والبقاء هام آ ساسا الروح حيث ترسي مهنام اىل الكةرة. 

ما آ ن يكون ابلهدم والتحلّل آ و ابل عدام؛ فأ ما الهدم والتحلّل فال تسمح هلام الوادة ذلكل  فا ن فناء الروح ا 

والتفرد ابلولوج، ول ترتكهام البساطة لالفساد، وآ ما الاعدام فال تسمح به الرمحة الواسعة للجواد املطلق، 

اىل روح الانسان الالئقة واملش تاقة اىل ذكل  ويأ ىب ُجوده غري احملدود آ ن يسرتّد ما آ عط  من نعمة الوجود

 الوجود.

 املنبع الثالث

الروح قانون آ مري، يّح، شاعر، نوراين، وذات حقيقة اامعة، معّدة لكتساب اللكية واملاهية الشامةل وقد 

 ُالبست وجودًا خارجيًا؛ اذ من املعلوم آ ن آ ضعف ال وامر
#612 

 ال نواع مجيع يف  " اثبتة حقيقة "  هناك بأ ن نرى النظر آ معنا اذا ل نه والبقاء، الثبات علهيا يظهر القانونية

 ولكهنا خمتلفة، واشاكلً  صوراً  مبّدةل احلياة وآ طوار والتحولت التاريات مضن تتدحرج حيث للتارّي، املعّرضة

 ايضاً  اارايً  يكون الاخرى ال حياء من  " نوع "  عىل يرسي اذلي فالقانون .ابداً  توت ول حيةً  ابقية يه تظل

نسان؛  " الفرد "  الشخص عىل  وآ ااسيسه، مشاعره ولكّية ماهيته، مشول حسب  " الفرد "  الانسان اذ لل 

 هذا خلق قد اجلليل الفاطر ل ن واادًا؛ فرداً  بعدُ  اكن وان  " النوع "  حمك يف اصبح قد تصّوراته، ومعوم

ذن   - آ بداً  توت ل فرد لك يف الروحية حفقيقته راقية، وماهية اتمة، عبودية مع وشامةل، اامعة، مرآ ة ال نسان اب 

وان بّدلت مئات ال ل  من الصور، فتس متر رواه حية كام بدآ ت حية؛ ذلا فان الروح اليت يه حقيقة  - هللا

 شعور ذكل  الشخص وعنرص حياته ابقية دامئًا وآ بدًا اببقاء  هللا لها وبأ مره واذنه تبارك وتعاىل.

 بع الرابع:املن 

ذ ان لكهيام آ تيان من عامل  ال مر "  ان القوانني املتحمكة والسارية يف ال نواع تتشابه مع الروح اىل اّد ما، ا 

. فهيي تتوافق مع الروح بدراة جزئية معينة لصدورهام من املصدر نفسه، فلو دققنا النظر يف تكل "  والارادة

  ليس لها ا حساس ظاهر، يظهر لنا آ نه:النواميس والقوانني النافذة يف الانواع اليت

لو ُالبست هذه القوانني ال مرية وجوداً خارجيًا لاكنت اذاً مبثابة الروح لهذه ال نواع، اذ ان هذه القوانني اثبتة 
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ومس مترة وابقية دامئًا. فال تؤثر يف وادهتا التاريات ول تفسدها الانقالابت مفثاًل: اذا ماتت جشرة تني وتبعةرت 

قانون تركيهبا ونشأ هتا اذلي هو مبثابة روهحا يبق  حيًّا يف بذرهتا املتناهية يف الصار. آ ي آ ن وادة تكل فان 

القوانني ل تفسد ول تتأ ثر مضن مجيع التاريات والتقلبات. وطاملا آ ن آ بسط ال وامر القانونية السارية وآ ضعفها 

ترتبط مع البقاء حفسب بل مــع آ بـد ال بــاد؛ ل ن الــروح مرتبطة ابدلوام والبقاء، فيلزم ان الروح الانسانية ل 

آ ت  من عالَم ال مر، فهو قانون ذو شـــعور وانمــوس ذو حياة، قد  "  ِمْن آ مِر رىّب "  بنص الــقرآ ن الكــرمي 

لهية وجوداً خـارجيًا. اذن فكام آ ن القوانني غري ذات الشــعور ال تـية من عامل   وصفة  "  ال مر " آ لبس ته القدرة ال 

ّ  "  ال مر"  آ تـية من عـامل  - اليت يه صـنوها - تظل ابقية دامئاً آ و غالبًا، فكذكل الروح "  الارادة"  وهــي جتل 

 فــهيي آ ليــق ابلبقــاء "  الارادة"  لصفــة 
#613 

 من آ قوى ويه خلارجية،ا للحقيقة وامتالاكً  وجوداً  لها ل ن والقطعية؛ ابلثبوت آ وىل بقاءها آ ن آ ي .هل وآ صلح

 .احلياة تتكل ل هنا مهنا قمية وآ مثن آ دوم ويه شعورًا، لها ل ن ذكل مهنا، مرتبة وآ عىل القوانني مجيع

 ال ساس الثاين

ان هناك رضورة ومقتىض للحياة ال خرى.. وان اذلي هيب تكل احلياة والسعادة الابدية قادر مقتدر.. وان 

. وانه س يقع فعاًل.. وان احلرش وبعث العامل من اديد ممكن ايضًا.. وانه س تقع هذه دمار العامل وموت ادلنيا ممكن.

 الواقعة فعاًل.

براهني  "  اللكمة العارشة"  فهذه ست مسائل س نبيهّنا ابلتعاقب ابختصار يقنع العقل، علامً آ ننا قد سقنا يف 

سعيد "  سب مبا يقنع العقل ويهبته كام فعل جعلت القلوب ترىق اىل مرتبة الاميان الاكمل، ولكننا هنا نبحهثا حف 

 ."  نقطة من نور معرفة هللا"  يف رساةل  "  القدمي

نعم! ان هناك ما يقتيض احلياة ال خرى، وان هناك مربراً للسعادة الابدية، وان الربهان القاطع ادّلال عىل هذه 

 الرضورة ادٌس يرتحش من عرشة ينابيع ومدارات:

 املدار ال ول:

تأ ملنا يف آ رااء الكون نرى ان هناك نظاماً اكماًل وتناسقاً بديعاً مقصوداً يف مجيع آ جزائه. فنشاهد رحشات اذا 

 الارادة"  يف لك شئ، وضياء  "  القصد"  الارادة والاختيار، وملعات القصد يف لك هجة.. ح ى نبرص نور 

 يف لك تركيب. "  مكةاحل"  يف لك حركة، وشعةل  "  ال ختيار"  يف لك شأ ن، وملعان  " 

فشهادة مثرات لك ما س بق تلفت ال نظار. وهكذا ان مل يكن هناك حياة آ خرى وسعادة خادلة، مفاذا يعىن هذا 

النظام الرصني؟ انه سيبق  جمرد صورة ضعيفة ابهتة واهية، وس يكون نظامًا اكذاًب دون آ ساس، وس تذهب 

 هباًء منثورًا.. - نظام والتناسق البديعاليت يه روح ذكل ال  - املعنوايت والروابط والنسب
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نظامًا فعاًل واعطت هل معىًن، ذلا  "  النظام"  آ ي آ ن احلياة ال خرى والسعادة الابدية يه اليت جعلت هذا 

 فنظام العامل هذا يشري اىل تكل السعادة الابدية وحياة اخللود.

 املدار الثاين:

لهية اليت ترمز اىل عنايته ال ملية واحضة وضـواًا ان يف خلق الاكئنات تتضح حمكة الّية. نعم، ا ن احلمكة ال 

 اتمًا؛ فــرعاية مصاحل كــل اكرن، والتــزام الفوائد
#614 

ن مل تكن  - بلسان االها - تعلن ويه امجليع، يف الية ظاهرة فهيا واحِلمَك  ان السعادة ال بدية موجودة؛ ذكل ا 

لك ما يف هذه الاكئنات من احِلمَك والفوائد الثابتة  - برين ومعاندينماك - هناك حياة آ خرى آ بدية فيجب آ ن ننكر

 البدهيية.

 فقد آ ظهرت هذه احلقيقة اكلشمس. "  لللكمة العارشة"  نقترص عىل هذا مكتفني ابحلقيقة العارشة 

 املدار الثالث:

دات، وان عدهمام يشري اىل لقد ثبت عقاًل وحمكًة واس تقراًء وجتربًة: ان ل عبثية ول ارسا  يف خلق املوجو 

السعادة الابدية وادلار ال خرة. وادلليل عىل انه ليس يف الفطرة ارسا  ول يف اخللق عبث، هو آ ن اخلالق 

س بحانه وتعاىل قد اختار خللق لك شئ آ قرب طريق، وآ دىن هجة، وآ رق صورة، وآ مجل كيفية؛ فقد يس ند اىل 

وااد آ لفاً من الااايت والنتاجئ. مفا دام ليس هناك ارسا ،  شئ وااد مائة وظيفة، وقد يعلق عىل شئ دقيق

ن مل يكن هناك رجوع  ول ميكن ان يكون هناك عبث فالبّد ان تتحقق تكل احلياة الاخرى ال بدية. وذكل ا 

اىل احلياة من اديد، فان العدم حيّول لك شئ اىل عبث، مبعىن ان لك شئ اكن ارسافًا وهدرًا. اّل آ ن عدم 

ليبنّي لنا انه ل ميكن آ ن  -ومهنا الانسان - الثابت حسب عمل وظائف الاعضاء يف الفطرة مجيعها الارسا 

مجيع الاس تعدادات املعنوية، وال مال غري الهنائية، وال فاكر وامليول.. حيث آ ن  - فيكون ارسافاً  - تذهب هباءً 

كامل معني، وآ ن ميهل وتطلّعه اىل  امليل ال صيل اىل التاكمل املاروس يف اعامق الانسان يفصح عن وجود

 السعادة يعلن اعالاًن قاطعًا عن وجود سعادة خادلة وانه املرحش لهذه السعادة.

فان مل يكن ال مر هكذا، فاملعنوايت الرصينة وال مال الراقية السامية اليت تؤسس ماهية الانسان احلقيقية 

 خالفًا للحمكة املوجودة يف مجيع اخللق. ارسافًا وعبثًا وتذهب هباًء، - ااَش هلل - تكون لكها

 ."  اللكمة العارشة"  نكتفي هنا هبذا القدر ل ننا قد آ ثبتناها سابقًا يف احلقيقة احلادية عرشة من 

 املدار الرابع

 ان التبدلت والتحولت اليت حتدث يف كثري من ال نواع، ح ى يف الليل
#615 
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 آ خو هو اذلي والنوم حياته، خالل الانسان جسد يف وح ى ء،الهوا ويف والربيع، الش تاء ويف والهنار،

 .رمزاً  عهنا وخترب الكربى القيامة حبدوث وتُشعر مهنا، للك القيامة من نوع   ويه والنرش، احلرش تشابه ..املوت

 مهنا، واادة لك عن حبركهتا عقارهبا فُتخرب تروسها حبركة والثانية وادلقيقة، والساعة، اليوم، تعدُّ  ساعاتنا مفثلام

لهية عظمية، تعمل بدوراهنا  - تلهيا وابليت ـ كذكل هذه ادلنيا فهيي كساعة ا  آ ي آ ن لك واادة مهنا مقدمة لليت تلهياـ

وتعاقهبا عىل عّد ال ايم والس نني فتخرب لك مهنا عن اليت تلهيا ويه مقدمة لها. فكام آ هنا حُتدث الصبح بعد الليل، 

 ان رمزاً عن ادوث صبح القيامة بعد املوت وصدورها من تكل الساعة العظم .والربيع بعد الش تاء، كذكل خُترب

وهناك اشاكل خمتلفة كثرية من آ نواع القيامة يـمّر هبا الانسان يف فرتة حياته، ففي لك ليةل هناك نوع من املوت 

بّدل مجيع ذرات ويف الصباح يرى نوعاً من البعث، اي انه يرى ما يش به امارات احلرش، بل انه يرى كيف تت 

جسمه يف بضع س نني، ح ى انه يرى منوذج قيامة  وحرش  تدرجييني مرتني يف الس نة الواادة من تكل التبدلت 

اليت حتصل يف آ جزاء جسمه مجيعها. ويشاهد كذكل احلرش والنشور والقيامة النوعية يف لك ربيع يف اكةر من 

ا احلشد من الامارات والاشارات اليت ل حتّد عىل احلرش، ثالمثائة الف من آ نواع النبااتت واحليواانت.. فهذ

وهذا احلّد من العالمات والرموم اليت ل حتىص عىل النشور.. ما هو اّل مبثابة ترحشات للقيامة الكربى تشري 

اىل احلرش الاكرب. حفدوث مثل هذه القيامة النوعية وما يش به احلرش والنشور يف الانواع، من قبل اخلالق 

كمي، ابحيائه مجيع اجلذور وقسامً من احليواانت بعيهنا، واعادته س بحانه سارر الاش ياء وال وراق والامهار احل

والامثار مبثلــها، ميـكن آ ن يكــون دليــاًل عىل القيامة الشخصية للك فرد انسـاين مضن القيامة العامة. حيث 

كــائنــات ال خرى؛ ل ن نــور الفكر آ عــط  مــن السعة مــن ال "  النـوع"  الانــساين يقـابل  "  الفرد"  ان 

العظمية ل ماهل وآ فـكــاره حبـيــث يمتكن ان حيْيط ابملــايض واملــستــقبل، بـل اذا ابتلع ادلنيا ل يش بع.. آ ما يف 

ه وقتية، بيامن ال نواع ال خرى مفاهّية الفرد جزئية، وقميته خشصية، ونظره حمدود، وعقهل حمصور، وآ مله آ ين، وذلت

البرش ماهيته سامية، ومزياته راقية وقميته غالية، ونظره شامل عام، وكــامهل ل حيّده شـئ، وقسم من آ لمه 

 وذلاتــه املعنــوية دامئة؛ ولــهذا فــان ما يــشــاهــد من تكــرار آ شــكــال
#616 

 .العامة الكربى القيامة يف وحُيرش بعينه يُعاد نساينا فرد لك ان اىل ويرمز خُيرب ال نواع سارر يف واحلرش القيامة

بشلك قطعي مكن يثبت ااصل رضب ال ثنني  "  اللكمة العارشة"  وملا كنا قد آ ثبتنا هذا يف احلقيقة التاسعة من 

 يف اثنني يساوي آ ربعًا فقد اوجزانه هنا.

 املدار اخلامس:

سانية اليت ل تتناىه املتودّلة من آ ماهل غري املتناهية، احلاصةل يرى العلامء احملققون ان افاكر البرش وتصوراته الان 

من ميوهل اليت ل حتد، الناش ئة من قابلياته غري احملصورة، املندجمة يف اس تعداداته الفطرية غري احملدودة، 
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دية وراء املندراة يف جوهر رواه، لّك مهنا تّد اصابعها فتشري وحتدق ببرصها فتتواه اىل عامل السعادة الاب

عامل الشهادة هذا. فالفطرة اليت ل تكذب ابداً واليت فهيا ما فهيا من ميل شديد قطعي ل يزتحزح اىل السعادة 

 ال خروية اخلادلة تعط  للوادان ادسًا قطعيًا عىل حتقق احلياة ال خرى والسعادة الابدية.

 هذه احلقيقة واحضة اكلهنار. "  لكمة العارشةال"  نكتفي هنا هبذا القدر حيث اظهرت احلقيقة احلادية عرشة من 

 املدار السادس:

ان رمحة خالق الكون وهو الرمحن الرحمي تدل عىل السعادة ال بدية، نعم! ان اليت جعلت النعمة نعمة فعاًل 

وانقذهتا من النقمة، وجنَّت املوجودات من حنيب الفراق الابدي.. يه السعادة اخلادلة ودار اخللود، ويه من 

شأ ن تكل الرمحة اليت ل حترم البرش مهنا، اذ لو مل توهب تكل السعادة ودار اخللود اليت يه رآ س لك نعمة 

.. لتحولت مجيع النَِعم اىل نقم.. وهذا "  آ خرة"  وغايهتا ونتيجهتا ال ساس، آ ي ان مل تبعث ادلنيا بعد موهتا بصورة 

لهية املشهودة الظاهرة بدا ناكر الرمحة ال  هة وابلرضورة يف الكون، والثابتة بشهادة مجيع الاكئنات يس تلزم ا 

 واليت يه احلقيقة الثابتة الواحضة وضواًا آ سطع من الشمس.

فاذا ما آ فرتضَت ان هناية احلياة الانسانية تصري اىل الفراق الابدي واىل العدم م دققَت النظر يف بعض ال اثر 

 واحلنان اللطيفة لتكل )الرمحة( وانوارها يف نعمة احلب
#617 

 العقل وذكل ..وبيالً  داءً  يكون الذليذ احلنان وذكل ..كربى مصيبة تصبح احملبة تكل ان ترى فانك ..والعقل

 ..عظاميً  بالءً  يكون النوراين

ل ميكن ان تقابل احملبَة احلقيقية بذكل الفراق الابدي والعدم. آ ي لبد من حياة  - ل هنا رمحة - فالرمحة اذن

 آ خرى..

 قد اوحضهتا بلك جامل ووضوح. "  اللكمة العارشة"  نا هذه احلقيقة هنا حيث آ ن احلقيقة الثانية من خلص 

 املدار السابع:

ان مجيع احملاسن ومجيع الكاملت ومجيع ال شواق واللطائف ومجيع الاجنذاابت والرتّحامت اليت نعلمها ونراها يف 

، ومضامني، ولكام ت معنوية، تبني للقلب بلك وضوح وتظهر للعقل بلك االء هذه الاكئنات ما يه الّ معان 

"  اهنا جتليات كرم اخلالق اجلليل واحسانه، واهنا جتليات رمحته اخلادلة ولطفه ادلامئ س بحانه وملا اكنت هناك 

اثبتة يف عاملنا، ورمحة حقيقية واحضة ابلبداهة، فالبد آ ن س تكون السعادة ال بدية. وقد اوحضت  "  حقيقة

 هذه احلقيقة اكلشمس. "  اللكمة العارشة"  قيقة الرابعة مع الثانية من احل 

 املدار الثامن:
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 ان الوادان الشاعر لالنسان اذلي هو فطرته، يدّل عىل احلياة ال خرى ويرنو اىل السعادة ال بدية.

ما آ عطي لك ما يف  ح ى اذا "  ال بد.. ال بد"  نعم، ان اذلي يصا  اىل وادانه اليقظ فانه يسمع حامتً صوت 

الاكئنات ذلكل الوادان فانه ل يسّد ااجته اىل ال بد. مبعىن ان ذكل الوادان خملوق ذلكل ال بد، وان هذا 

 اجلذب والاجنذاب الواداين ل يكون اّل جبذب من غاية حقيقية وجباذب حقيقي.

 قيقة.هذه احل  "  اللكمة العارشة"  وقد آ ظهرت خاتة احلقيقة احلادية عرشة من 

 املدار التاسع:

ق املصدوق محمد العريب الهامشي عليه آ فضل الصالة والسالم قد فتح آ بواب  ان الكم النيب الصادق املصدَّ

 السعادة ال بدية، وآ ن اااديثه الرشيفة نوافذ مفتحة
#618 

 ال ولياء وتواتر هممجيع  السالم علهيم ال نبياء اجامع قوة ميكل اذ وهو علهيا، تطلّ  اخلادلة السعادة تكل عىل

عىل هذه النقطة ال ساس، ويه  - بعد توحيد  هللا  - قواه بلك دعواه، لك راخس بيقني ركزّ  فقد لكهم، الصادقني

 احلرش واحلياة ال خرة. فهل هناك شئ ميكن ان يزحزح هذه القوة الصامدة؟.

 ة بوضوح اتم.هذه احلقيق "  اللكمة العاشــرة"  وقد اوحضت احلقيقة الثانية عرشة من 

 املدار العارش:

طوال ثالثة عرش قراًن وما مال، كام  - بس بعة آ واه - وهو البالغ املبني للقرآ ن الكرمي اذلي اافظ عىل اجعامه

 .."  اللكمة اخلامسة والعرشين"  آ ثبتنا آ ربعني نوعًا من اجعامه يف 

خبار القرآ ن نفسه عن احلرش اجلسامين هو تنوير اك   وك  شف بنّي هل، فهو املفتاح للحمكة املودعة نعم.. ان ا 

 يف الاكئنات وللرس املالق للعامل.

ولقد دعا هذا القرآ ن العظمي مرارًا اىل التفكر ولفت ال نظار اىل آ ل  من الرباهني العقلية القطعية. فال ايت 

 الكرمية مثاًل:

 (24)نوح:)َوقَْد َخلَقمُك آ ْطوارًا( 

...( )قل حُييهيَا الــذي آ نَْشــــ ة  َل َمرَّ َُّك بَظاّلم  لِلَْعبيِد(  (96)يس:اَها آ وَّ امنــا يه مناذج للقياس المتثييل. وآ ن )َوَما َرب

"  ( منوذج آ خر يشري اىل دليل العداةل يف الكون، وآ ايت  كثرية آ خرى قد وحضت فهيا نظارات 40)فصلت:

 السعادة ال بدية يف احلرش اجلسامين. وقد ذات عدسات مكربة كثرية ىك تنظر ابمعان من خاللها اىل "  مراصد

 القياس المتثييل املوجود يف ال يتني ال وليني مع سارر ال ايت ال خرى وخالصته: "  النقطة"  اوحضنا يف رساةل 

ان الانسان لكام انتقل من طور اىل طور مّر ابنقالابت منتظمة جعيبة، مفن النطفة اىل العلقة ومن العلقة اىل 
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ن املضاة اىل العظم م اللحم، ومن م اىل خلق اديد، آ ي ان انقالبه اىل صورة انسان يتبع دساتري املضاة وم

دقيقة، فلك طور مهنا هل من القوانني اخلاصة والانظمة املعينة واحلراكت املطردة حبيث يشف عام حتته من 

 آ نوار القصد والارادة وال ختيار واحلمكة.
#619 

 حبااة اجلسد هذا فيكون الثياب، كتبديل س نوايً  اجلسد هذا يُبّدل احلكمي اخلالق فان نفسها الطريقة وعىل

 ال جزاء؛ من احنلّت ما حمل اديدة فّعاةل ذرات ا االل اىل وحبااة حيًّا، ويبق  يتبّدل يك اديد تركيب اىل

لهيي بقانون جحرياته تهندم اجلسد آ ن فكام ذلا  يعمر يك  " الرمق "  بأ مس لطيفة مادة اىل حيتاج كذكل منتظم، ا 

لهيي بقانون اديد من للك عضو من آ عضاء  - بقانون خاص - ويقسم يومع احلقيقي فالرّماق ..دقيق راّبين ا 

 ما حيتااه من املواد املتباينة. - وبنس بة معينة - اجلسد اخملتلفة

ّرات تكل املادة يه كقافةل وال ن انظر اىل آ طوار تكل املادة اللطيفة املرسةل من قبل الرماق احلكمي تََر: ان ذ

منترشة يف الاال  اجلّوي.. يف ال رض.. يف املاء.. فبيامن يه مبعةرة هنا وهناك، اذا هبا تُستنفر فتتجمع بكيفية 

خاصة، وك ن لك ذرة مهنا يه مسؤوةل عن وظيفة آ رسلت اىل ماكن معنّي بواجب رمسي، فتجمتع مع بعضها 

 حركة مقصودة، فسلوكها هذا يبنّي:يف غاية الانتظام، مما يويح بأ هنا 

من عامل امجلادات اىل عامل ال حياء، وهنا بعد آ ن دخلت  - بقانونه اخلاص - ان فاعالً ذا ارادة يسوق تكل اذلرات

تسري وفق نظم معينة وحراكت مطردة وحسب دساتري خاصة، اذ بعد آ ن تنضج يف  - رمقاً هل - جسامً معيناً 

ة انقالابت جعيبة وتصفّ  ابربعة مصا ، هُتّيأ  للتوميع اىل آ قطار اجلسم واعضائه اخملتلفة اربعة مطاخب وتُمرّر ابربع

حسب احلااات املتباينة للك عضو، وحتت رعاية الرماق احلقيقي وعنايته وبقوانينه املنتظمة، فاذا تأ ملت بعني 

ها امنا يسوقها بلك بصرية، وبلك احلمكة اية ذّرة من تكل اذلرات فانك سرتى: ان اذلي يسوق تكل اذلّرة ويسريّ 

الصدفة "  و  "  التفاق ال مع "  نظام، ومبلء السمع والعمل احمليط.. فال ميكن حبال من ال حوال ان يتدخل فيه 

؛ ل ن لك ذرة من اذلرات عندما دخلت اىل "  ال س باب غري الواعية"  و "  الطبيعة الصّماء"  و  "  العشواء

بتداًء من كوهنا عنرصاً يف احمليط اخلاريج وانهتاًء اىل داخل اخللية الصارية من اجلسم، آ ّي طور من ال طوار ا

ك منا تعمل ابرادة وابختيار حسب القوانني املعينة يف لك طور من تكل ال طوار، اذ يه حيامن تدخل فاهنا 

 دراة تظهر اليًا ك ن تدخل بنظام، وعندما تسري يف آ ية مرتبة من املراتب فاهنا تسري خبطوات منتظمة اىل

 آ مر سائق  حكمي يسوقها.

وهكذا وبلك انتظام، لكام سارت اذلرة من طور اىل طور ومن مرتبة اىل آ خرى ل حتيد عن الهد  املقصود 

 ح ى تصـل الــ  املـقام الــمخــصــص لها بأ مر راّبين يف
#620 

  توفيق "  عني قزحية
1

 فان وهكذا آ عامل، من هبا آ نيط ما وتؤدي صةاخلا وظائفها لتنجز تقف وهناك ..مثالً 
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اكنت معينّة ومأ مورة، واكنت مسؤوةل عن  - منذ البداية - اذلرات تكل ان يبني الارماق، يف الربوبية جتىّل 

وظيفة، واكنت همّيأ ة مس تعدة للوصول اىل تكل املراتب اخملصصة لها، وك ن لك ذرة مكتوب عىل جبيهنا ما 

مما يشري لنا هذا النظام الرائع اىل ان امس لك انسان  - س تكون رمقًا للخلية الفالنية آ ي اهنا - س تؤول الهيا

 مكتوب عىل رمقه، كام آ ن رمقه مكتوب عىل جبينه بقمل القدر.

؟ او يعجز "  النشأ ة ال خرى"  فهل من املمكن ان الرب الرحمي ذا القدرة املطلقة واحلمكة احمليطة آ ّل يُنشئ 

هل ُمكل السموات وال رض وهّن مطوايت بميينه من اذلرات اىل ارجمرات ويديرها مجيعاً مضن عهنا؟ وهو اذلي 

 نظام حممك ومزيان دقيق... فس بحان  هللا عام يصفون.

للنشأ ة "  احلكمية مكَثَل قيايس  "  النشأ ة ال وىل"  ذلكل فان كثرياً من آ ايت القرآ ن الكرمي تُلفت نظر ال نسان اىل 

احلرش والقيامة، وذكل يك تستبعد اناكرها من ذهن الانسان فتقول )قل حُييهيا اذلي آ نشَاها آ وَل يف  "  ال خرى

 عىل هذه الصورة احلكمية هو اذلي حيييمك يف ال خرة. - ومل تكونوا شيئًا يذكر - مّرة( آ ي آ ن اذلي آ نشأ مك

آ ي آ ن اعادتمك وآ حياءمك يف ال خرة  (19)الروم:..( وتقول: )وهَو اذلي يَبَدؤا اخلَلَْق ُمَّ يُعيُدُه َوهَو اهوُن عليه.

يه آ سهل من خلقمك يف ادلنيا، اذ كام آ ن اجلنود اذا ما انترشوا وتفّرقوا لالسرتااة، ميكن ارااعهم اىل آ ماكهنم 

حتت راية الفرقة بنفخة من البوق العسكري، جفمعهم هكذا من الاسرتااة يف ماكن معني آ سهل بكثري من 

اديدة من اجلنود، كذكل فان اذلرات ال ساس اليت اس تأ نست وارتبط بعضها ابلبعض ال خر تكوين فرقة 

بأ مزتاهجا يف جسم معني عندما ينفخ ارسافيل عليه الّسالم يف ُصوِرِه نفخة واادة هتّب قائةل: لبّيك ل مر اخلالق 

من اجياد تكل  - عقالً  - ونالعظمي، وجتمتع. فاجامتعها بعضها مع البعض ال خر مرة آ خرى ل ريب آ سهل وآ ه

 اذلرات آ ول مّرًة.

--- 
1
 املرتمج. - من تالميذ الاس تاذ النوريس الاوائل، وآ اد كتّاب رسائل النور.  

#621 

 والنوى البذور مبثابة يه اليت ال ساس اذلرات تكفي وامنا اذلرات، مجيع اجامتع رضورايً  يكون ل وقد هذا

  " اذلنب جعب " رشيفال  احلديث عهنا عرّب   كام.لل جسام
1
واذلرات ال صيةل  - الاجزاء ال ساس - يه اليت 

الاكفية وادها ان تكون اساساً ل نشاء النشأ ة ال خرة علهيا،فاخلالق احلكمي يبين من اديد جسد الانسان عىل 

 ذكل ال ساس.

 وآ ما القياس العديل اذلي تشري اليه ال ية الكرمية:

ُّك بظاّلم  للَعبيد( خف  الصته:)وما رب

اننا نرى كثريًا يف عاملنا: ان الظاملني والفّجار يقضون حياهتم يف رفاه ورااة اتمة آ ما املظلومون واملتدينون 
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فيقضوهنا يف شظف  من العيش بلك مشقة وارهاق.. ومن م يأ يت املوت فيحصد ال ثنني معًا دون تيزي، فلو 

ذن يف  املسأ ةل؛ ذلا فالبّد من الاجامتع ال خروي بيهنام ح ى مل تكن هناك هناية مقصودة ومعينة لظهر الظمل ا 

بشهادة الاكئنات  - ينال ال ول عقابه وينال الثاين ثوابه؛ اذ املزّنه عن الظمل س بحانه وتعاىل وهو العادل احلكمي

املقصودة ل ميكن حبال من ال حوال آ ن تقبل عدالته وحمكته هذا الظمل ول ميكن آ ن ترضيا به، فالهناية  -قاطبًة 

جيعهل رمزاً للعداةل احملضة  - حسب اس تعداده - اذن حمتيّـة؛ ل ن رؤية هذا الانسان الاكدح املهنوك جزاءه وثوابه

 ومدارًا لها، ومظهرًا للحمكة الراّبنية ومنسجامً مع املوجودات احلكمية يف الكون واخًا كبريًا لها.

ّن دار ادلنيا القصرية هذه ل تكفي ل ظهار ما ل حيّد من الاس تعدادات املندجمة   - اهنا ليست ظرفاً كام  - نعم، ا 

يف روح الانسان وامثارها، فالبّد ان يرَسل هذا الانسان اىل عامل آ خر.. نعم، ان جوهر الانسان عظمي، ذلا 

بدية ومرحش لها. وان ماهيته عالية وراقية؛ ذلا اصبحت جنايته عظمية؛ فال يش به الاكئنات  فهو رمز لل 

خرى، وان نظامه دقيق ورائع، فلن تكون هنايته دون نظام، ولن هُيمل ويذهب عبثًا، ولن حيمك عليه ابلفناء ال  

 املطلق وهيرب اىل العدم.

 وامنا تفتح هجمن افواهها فاغرة... تنتظره...

 واجلنة تبسط ذراعهيا لحتضانه..

--- 
1
 عليه وسمل :  " لك ابن آ دم يأ لكه الرتاب الّ جعب اذلنب، عن ايب هريرة ريض هللا عنه قال: قال رسول هللا صىل هللا   

 املرتمج. - منه خلق ومنه يركّب "  رواه مسمل وابو داود وابن مااه. والعجب: اصل اذلنب.
#622 

 .جبالء احلقيقة هذه آ وحضت قد  " العارشة اللكمة "  من الثالثة احلقيقة آ ن حيث هنا اوجزان

تني مثاًل، وعليك آ ن تقيس وتتتبع مثلها يف سارر ال ايت الكرمية اليت تتضمن براهني وهكذا، اوردان هاتني ال ي 

 عقلية لطيفة كثرية.

فتكل عرشة اكمةل من املنابع واملدارات اليت تنتج ادسًا صادقًا وبرهااًن قاطعًا عىل احلرش. وكام آ ن احلدس 

لهية الثابت والربهان القوي دليل قطعي عىل ادوث القيامة واحلرش  اجلسامين ويقتضيه، كذكل ال سامء ال 

احلس ىن: احلكمي، الرحمي، احلفيظ، العادل، واغلب ال سامء احلس ىن تقتيض يوم القيامة والسعادة اخلادلة، وتدل 

 ."  اللكمة العارشة"  عىل حتققها ووقوعها قطعًا، كام آ ثبتناها يف 

 اىل دراة ل ميكن آ ن تنفذ الهيا ش هبة ول شك مطلقًا. ذلا مفقتضيات احلرش والقيامة اصبحت دلينا قوية ومتينة

 ال ساس الثالث
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نعم، كام انه لشك مطلقاً يف مقتضيات احلرش، كذكل ل ريب ابداً يف القدرة املطلقة لذلي حيدث احلرش، فال 

 نقص يف قدرته، اذ يس توي عنده لك عظمي وصاري وسواٌء عنده خلق ربيع اكمل وخلق مهرة واادة.

ان قديرًا يشهد بعظمته وقدرته هذا الكون بأ لس نة مشوسه وجنومه وعوامله ح ى بأ لس نة ذّراته وما فهيا، نعم! 

 هل حيق ل ي ومه آ و وسوسة آ ن يستبعد عن تكل القدرة املطلقة احلرش اجلسامين؟.

 س نة دىًن ان قديراً ذا االل خيلق آ كواانً اديدة منتظمة يف لك عرص مضن هذا الكون الهائل، بل خيلق يف لك

س يارة اديدة منتظمة، بل خيلق يف لك يوم عوامل اديدة منتظمة فيخلق ابس مترار عوامل ودىن واكوااًن مائةل 

متعاقبة ويبدلها بلك حمكة عىل واه ال رض والـســموات، انرشاً ومعــلقاً عىل مــسار الزمن عــوامل منتظمة بعدد 

عظمة قدرته اّل وعال، وهو اذلي ميّن بس تان الربيع العظمي الواسع العصور والس نني بل بعدد ال ايم، فرُيي هبا 

مبئات ال ل  من نقوش احلرش يتّوج هبا هامة الكرة ال رضية ك هنا مهرة واادة، فيظهر لنا جامل صنعته وكامل 

 ؟ آ وحمكته، فهل ميكن آ ن جيــرآ  آ حــد ليــقــول لهــذا الـقديــر ذي اجلــالل: كيــف حيــدث الـقيامة
#623 

لّ  بَعثمُك ول َخلُقمُك  ما)  الكرمية فال ية بأ خرة؟ ادلنيا هذه يبّدل كيف  هذا آ ن تعلن (28 :لقامن)  (واادة َكنَْفس   ا 

 غري بأ عدادها الهائةل وامجلوع عنده، يسري وآ صاره اعظمهُ  شئ فلك شئ، عليه يصعب ل وعال ال القدير

 ..عنده وااد كفرد املتناهية

 و "  نقطة من نور معرفة هللا"  مجمةًل ويف رساةل  "  اللكمة العارشة"  حقيقة هذه ال ية يف خاتة وقد آ وحضنا 

 ، آ ما هنا فس نوحضها ابجيام يف ثالث مسائل:"  املكتوب العرشين" 

لهية ذاتية؛ فال ميكن ان يتخللها العجز..  ان القدرة ال 

 ع فهيا مطلقًا..وآ هنا تتعلّق مبلكوتية ال ش ياء، فال تتداخل املوان

 وان نسبهتا قانونية؛ فاجلزء يتساوى مع اللك واجلزيئ يصبح حبمك اللكّي..

 وس نثبت ونوحض هذه املسائل الثالث:

لهية ال ملية رضورية لذلات اجلليةل املقدسة.املسأ ةل ال وىل  : ان القدرة ال 

فاكك مطلقًا، ذلا مفن البدهييي ان العجز  آ ي آ هنا ابلرضورة لممة لذلات املقدسة، فال ميكن ان يكون للقدرة مهنا

اذلي هو ضد القدرة ل ميكن آ ن يعرض لذلات اجلليةل اليت اس تلزمت القدرة، ل نه عندئذ س يجمتع الضدان، 

 وهذا حمال.

مفا دام العجز ل ميكن آ ن يكون عارضاً لذلات، مفن البدهييي انه ل ميكن ان يتخلل القدرة الالممة لذلات آ يضًا 

العجز ل ميكنه ان يدخل يف القدرة مطلقاً فبدهييي اذن ان القدرة اذلاتية ليست فهيا مراتب، ل ن وجود ومادام 
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املراتب يف لك شئ يكون بتداخل آ ضداده معه، كام هو يف مراتب احلرارة اليت تكون بتخلل الربودة، ودراات 

 احلسن اليت تكون بتداخل الُقبح.. وهكذا فقس.

نه ليس هناك لزوٌم  ذايت حقيقي آ و اتبع؛ اصبحت ال ضداد متداخةل بعضها مع البعض  آ ما يف املمكنات فل 

ال خر، فتودّلت املراتب ونتجت عهنا الاختالفات، فنشأ ت مهنا تاريات العامل. وحيث آ نه ليست هناك مراتب 

لهية ال ملية، ذلا فاملقّدرات يه حامتً واادة ابلنس بة اىل تكل القدرة، ف  يتساوى العظمي اداً مع قط يف القدرة ال 

املتنايه يف الصار، وتامتثل النجوم مع اذلرات، وحرش مجيع البرش كبعث نفس واادة.. وكذا خلق الربيع كخلق 

 مهرة واادة سهل هنّي آ مام تكل القدرة..
#624 

حياء يكون ذاك عند املطلقة القدرة دون املادية ال س باب اىل اخللق ُآس ند ولو  وصعباً  عسرياً  واادة مهرة ا 

 اكرب هللا  "  ملراتب الرابعة املرتبة من ال خرية الفقرة ااش ية يف ادلاماة ابلرباهني آ ثبتنا وقد الربيع، احياء مثل

 عند آ نه ، " وذيهل العرشين املكتوب "  و  " والعرشين الثانية اللكمة "  ويف اللكمة، لهذه الثاين املقام من  "

 اىل وااد شئ خلق ُاس ند واذا وااد، شئ كخلق امجليع خلق يسهل ادال   الواادِ  اىل ال ش ياء خلق اس ناد

 .امجليع كخلق ومعضالً  اداً  صعباً  فيكون املادية الاس باب

لهية تتعلق مبلكوتية ال ش ياء..  املسأ ةل الثانية: ان القدرة ال 

لّون من املرآ ة. وال خرى نعم، ان للك شئ يف الكون وهجني اكملرآ ة : آ ادهام: هجة الـُمكل ويه اكلواه املطيل امل

يه هجة امللكوت ويه اكلواه الصقيل للمرآ ة. جفهة املكل، يه جمال وميدان جتّول ال ضداد وحمل ورود آ مور 

احلُسن والُقبح واخلري والرش والصاري والكبري والصعب والسهل وآ مثالها.. ذلا وضَع اخلالق احلكمي الاس باب 

تظهر مبارشُة يد القدرة احلكمية ابذلات عىل ال مور اجلزئية اليت تظهر الظاهرة س تارًا لترصفات قدرته، لئال 

للعقول القارصة اليت ترى الظاهر، ك هنا خسيسة غري لئقة، اذ العظمة والعّزة تتطلب هكذا.. الّ انه س بحانه 

 مل يعط التأ ثري احلقيقي لتكل ال س باب والوسائط؛ اذ وادة ال ادية تقتيض هكذا آ يضًا.

امللكوت، فهيي شفافة، صافية، نزهية، يف لك شئ، فال ختتلط معها آ لوان ومزخرفات التشخصات...  آ ما هجة

هذه اجلهة متوهجة اىل ابرهئا دون وساطة، فليس فهيا ترتب الاس باب واملسبّبات ول تسلسل العلل، ول 

 مس.تدخل فهيا العلّية واملعلولية ول تتداخل املوانع، فاذلرة فهيا تكون شقيقة الش

خنلص مما س بق: ان تكل القدرة يه جمردة، آ ي ليست مؤلفة ومركبة، ويه مطلقة غري حمدودة، ويه ذاتية 

آ يضًا. آ ما حمل تعلقها ابل ش ياء فهيي دون وساطة، صافية دون تعكر، ودون س تار ودون تأ خري، ذلا ل يس تكرب 

 ح اللك آ مام اجلزء مضن تكل القدرة.آ ماهما الكبري عىل الصاري، ول تُرحج امجلاعة عىل الفرد ول يتبجّ 

 : نس بة القدرة قانونية..املسأ ةل الثالثة
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آ ي آ هنا تنظر اىل القليل والكثري والصاري والكبري نظرة واادة متساوية، فهذه املسأ ةل الاامضة س نقّرهبا اىل 

 اذلهن ببعض ال مثةل. فالشفافية، واملقابةل، واملوامنة،
#625 

 مساوايً  والكبري للقليل، مساوايً  الكثري جيعل الكون هذا يف آ مر مهنا لك الطاعة،و  والتجّرد، والانتظام،

 .للصاري

 " الشفافية"  املثال ال ول: 

ان جتيّل ضوء الشمس يُظهر الهويَة نفَسها عىل سطح البحر آ و عىل لك قطرة من البحر، فلو اكنت الكرة 

قابل الشمس دون ااجز حيجزها، فضوء الشمس ال رضية مركّبة من قطع مااجية صارية شفافة خمتلفة ت

املتجيل عىل لك قطعة عىل سطح ال رض وعىل سطح ال رض لكها يتشابه ويكون مساوايً دون مزامحة ودون 

رادة واعطت فيض نورها واشعاع صورهتا ابرادهتا  جتزؤ ودون تناقص.. فاذا افرتضنا ان الشمس فاعل ذو ا 

 يِض نورها عىل مجيع ال رض اكةَر صعوبة من اعطاهئا عىل ذرة واادة.عىل ال رض، فال يكون عندئذ  نرُش ف 

 " املقابةل"  املثال الثاين: 

هب آ نه اكنت هناك القة واسعة من البرش حيمل لك وااد مهنم مرآ ة بيده، ويف مركز ادلاررة رال حيمل مشعة 

ون بنس بة واادة، دون تناقص ودون مش تعةل، فان الضوء اذلي يرسهل املركز اىل املرااي يف احمليط وااد، ويك

 مزامحة ودون تشتّت.

 " املوامنة"  املثال الثالث: 

ن اكن دلينا مزيان حقيقي عظمي وحساس ادًا ويف كفتيه مشسان او جنامن، آ و جبالن، آ و بيضتان، آ و  ا 

  الارض.ذراتن.. فاجلهد املبذول هو نفسه اذلي ميكن ان يرفع اادى كفتيه اىل السامء وخيفض ال خرى اىل

 " الانتظام"  املثال الرابع: 

 ميكن ادارة اعظم سفينة ل هنا منتظمة ادًا، ك صار دمية لل طفال.

 " التجرد"  املثال اخلامس: 

ان امليكروب مثاًل اكلكركدن حيمل املاهية احليوانية ومزياهتا، والسمك الصاري ادًا ميكل تكل املزية واملاهية 

املاهية ارجمردة من الشلك والتجسم تدخل يف مجيع جزيئات اجلسم من اصار ارجمردة اكحلوت الضخم، ل ن 

 الصاري اىل اكرب الكبري وتتواه
#626 

 مع تتداخل ول تشوش ل للجسم الظاهرية والصفات التشخصات خفواص جتزؤ، ودون تناقص دون الهيا
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 .ارجمردة اخلاصة تكل نظرة تارّي  ول ارجمّردة، واخلاصة املاهّية

 " الطاعة"  ل السادس: املثا

مثلام حيّرك اجلندي الوااد فانه حيّرك اجليش بأ مكهل كذكل ابل مر نفسه. حفقيقة  "  تََقدمْ "  ان قائد اجليش بأ مره 

نقطة كامل، وهل ميل الهيا، فتضاعف امليل يودّل  - كام يشاهد ابلتجربة - رس الطاعة يه ان للك شئ يف الكون

ول اىل شوق، وتضاعف الشوق يكّون الاجنذاب، فالجنذاب والشوق واحلااة احلااة، وتضاعف احلااة يتح

 وامليل.. لكّها نوًى ل متثال ال وامر التكوينية الّرابنية وبذورها من حيث ماهية ال ش ياء.

فالكامل املطلق ملاهيات املمكنات هو الوجود املطلق، ولكن الكامل اخلاص هبا هو وجود خاص لها خُيرج كوامن 

ك طاعة ذرة واادة اليت  "  ُكنْ "  داداهتا الفطرية من طور القوة اىل طور الفعل، فاطاعة الاكئنات ل مر اس تع

مر ال ميل  لهية تندمج  "  ُكن"  يه حبمك جندي مطيع. وعند امتثال املمكنات وطاعهتا لل  الصادر عن الارادة ال 

من جتلّيات تكل الارادة آ يضًا. ح ى آ ن املاء الرقراق  لكّياً امليول وال شواق واحلااات مجيعها، ولك مهنا هو جتل ّ 

 آ مرًا ابلجنامد، يظهر رّس قوة الطاعة بتحطميها احلديد. - مبيل لطيف منه - عندما يأ خذ

فان اكنت هذه ال مثةل الس تة تظهر لنا يف قوة املمكنات اخمللوقات ويف فعلها ويه انقصة ومتناهية وضعيفة 

لهية املتجلّية بأ اثر عظمهتا.. وليست ذات تأ ثري حقيق  ، فينباي اذن ان تتساوى مجيع ال ش ياء آ مام القدرة ال 

ويه غري متناهية وآ ملية ويه اليت اوادت مجيع الاكئنات من العدم البحت وارّيت العقول مجيعها، فال 

 يصعب علهيا شئ اذن.

لهية العظم  ل تومن مبواميننا الضعيفة اله زيةل هذه، ول تتناسب معها، ولكهنا تُذَكر تقريباً ول ننىس آ ن القدرة ال 

لَّ.  لل ذهان واماةل لل ستبعاد ليس ا 

لهية مطلقة غري متناهية، ويه لممة رضورية لذلات  نتيجة الاساس الثالث وخالصته: ما دامت القدرة ال 

ائبة، وآ هنا متوامنة اجلليةل املقدسة، وآ ن هجة امللكوت للك شئ تقابلها ومتوهجة الهيا دون س تار ودون ش

 ابل ماكن الاعتباري اذلي هو
#627 

 وان ونواميسه، هللا وقوانني للفطرة مطيع الكربى الفطرة رشيعة هو اذلي الفطري النظام وان الطرفني تساوي

 ميكن فال القدرة، تكل آ مام ك صاره شئ اكرب فان ذلا .اخملتلفة واخلواص املوانع من وصافية جمردة امللكوت هجة

 ولهذا الربيع يف ذاببة اك حياء عليه هنيّ  احلرش يوم ال حياء مجيع فا حياءُ  .علهيا يمتّرد آ و اكن آ ايًّ  شئ حيجم ان

لّ  بَعثمُُك  ول َخلقمك ما) الكرمية فال ية  .ابداً  فيه مبالاة ل اىّل  وصدق حق آ مرٌ  (واادة َكنَْفس   ا 

 مقتدٌر ول مينعه شئ. قادرٌ  - اذلي حنن بصدده - وهكذا يتحقق عندان ان الفاعل
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 ال ساس الرابع

كام ان هناك مقتىض ومرّبرًا للقيامة واحلرش، وان الفاعل اذلي حُيدث احلرش قادر مقتدر، كذكل فان هذه 

 هذه فهيا آ ربع مسائل: "  قابلية ادلنيا"  ادلنيا لها القابلية عىل القيامة واحلرش آ يضًا، فدعواان 

 كن وليس ذكل حماًل.ال وىل: ان موت هذا العامل مم

 الثانية: وقوع ذكل املوت فعاًل.

 ."  آ خرة"  الثالثة: من املمكن بعث ادلنيا املندثرة وعامرهتا بصورة 

 الرابعة: وقوع هذا البعث وهذه العامرة فعاًل.

ون املسأ ةل ال وىل: من املمكن آ ن ميوت هذا العامل وتندثر هذه الاكئنات. ذكل ان اكن الشئ داخاًل يف قان

التاكمل، ففي لك ااةل اذن هناك نشوء ومناء، وان النشوء والامنء هذا يعين ان هل معراً فطرايً يف لك ااةل، وان 

العمر الفطري يعين آ ّن هل عىل لك ااةل آ االً فطراًي، وهذا يعىن ان مجيع ال ش ياء ل ميكن آ ن تنجو من املوت، 

 وهذا اثبت ابلس تقراء العام والتتبع الواسع.

م، فكام ان الانسان هو عامل مصار ل خالص هل من ال هنيار، كذكل العامل فانّه انسان كبري ل فاكك هل من نع

 قبضة املوت، فالبّد ان س ميوت، م يبعث، آ و ينام ويفتح عينيه جفر احلرش.

لاكئنات وكام آ ن الشجرة ويه نسخة مصارة للاكئنات ل ميكهنا النجاة من التاليش والهتدم، كذكل سلسةل ا

 املتشعبة من جشرة اخلليقة ل ميكهنا ان تنجو من المتّزق والانداثر ل ال التعمري والتجديد.
#628 

لهيي - الفطري آ الها قبل لدلنيا حتدث مل ولنئ اادثة مدمّرة او مرض خاريج، آ و مل خيل بنظاهما خالقها  - وبأ ذن ا 

 دى:آ ن س يأ يت يوم يرتدد فيه ص - حبساب علمي - احلكمي فالشك

ت(   (3ـ2)التكوير:)اذا الشمس ُكّوَرْت_ واذا النُّجوُم انَكَدَرْت_ واذا اجِلباُل ُسرّيِ

رْت(  َمـاُء انَْفَطـَرْت_ واذا الَكواكـُب انْتَـةَرَْت_ واذا البحار جّفِ  (3ـ2)الانفطار:)اذا السَّ

ستبدآ   - اليت يه اكنسان خضم - اعندئذ تظهر معاين هذه ال ايت وآ رسارها ابذن القدير ال ميل. وان هذه ادلني

ابلسكرات وتمتلمل وتشخر بصوت غريب وحترشج  م تصيح بصوت مدو  هائل ميل  الفضاء.. م توت م 

لهيي..  تبعث بأ مر ا 

 مسأ ةل رمزية دقيقة

كام ان اللفظ يالظ مرضاً ابملعىن، واللب عىل حساب القرش يقوى، والروح تضعف ل ال اجلسد، واجلسد 

ل ال قوة الروح.. كذكل عاملنا الكثيف هذا لكام معلت فيه دواليب احلياة شّفت ورقّت يف  يضعف وهيزل
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 سبيل العامل اللطيف.. وهو ال خرة..

فالقدرة الفاطرة بفعاليهتا احملرية تنرش نور احلياة عىل ال جزاء امليتة اجلامدة الكثيفة املنطفئة فتذّوب وتلنّي وتضئ 

 احلياة لتتقوى حقيقهتا وتكون ااهزة للعامل اللطيف الرائع.. آ عين ال خرة. وتنري تكل ال جزاء بنور تكل

نعم فاحلقيقة همام اكنت ضعيفة فاهنا ل توت ابدًا ول ميكن ان تُمح  اكلصورة، بل تسري وجتول يف الصور 

وهتزل وتمتزق والتشخصات والاشاكل اخملتلفة، اذ تكرب وتظهر لكام تقدمت، بعكس القرش والصورة فاهنا تهترآ  

 وتتجدد لتظهر حبةّل مجيةل اديدة تالمئ قوام احلقيقة الثابتة النامية الكبرية.

فاحلقيقة والصورة تتناس بان اذن عكس يًا مايدًة ونقصااًن. آ ي لكام اخشوشنت الصورة رقّت احلقيقة، ولكام 

دلاخةل يف قانون التاكمل. ضعفت الصورة تقوت احلقيقة ابلنس بة نفسها. وهذا قانون شامل مجليع ال ش ياء ا

 فليأ تنّي ذكل الزمن اذلي

#629 

ذن الفاطر اجلليل - فيه يمتزق عامل الشهادة اذلي هو صورة حلقيقة الاكئنات العظم  وقرش لها، ومن م  - اب 

 يتجدد بصورة آ مجل، وعندئذ تتحقق حمكة ال ية الكرمية:

ُل ال رُض غرَي ال رض...(   (41) ابراهمي:)يَوَم تَُبدَّ

 خنلص مما س بق: ان موت ادلنيا وخراهبا ممكن، ول شك فيه مطلقًا.

املسأ ةل الثانية: وقوع موت ادلنيا فعالً وادلليل عىل هذه املسأ ةل: اجامع مجيع ال داين الساموية، وشهادة لك فطرة 

ويه بعدد  -رات سلمية، وما يشري اليه تبدلت هذه الاكئنات وحتولهتا وتارياهتا. وموت عوامل ذات حياة وس يا

 يف دار ضيافة ادلنيا هذه.. لك ذكل اشارات ودللت عىل موت دنياان نفسها. -العصور والس نني 

وان شئت آ ن تتصور سكرات ادلنيا، كام تشري الهيا ال ايت الكرمية، فتأ مل يف آ جزاء هذا الكون اليت يه 

لطيفة خفية رقيقة، فهيي حممكة النظام حبيث مرتبطة بعضها ابلبعض ال خر بنظام علوي دقيق، ومامتسكة برابطة 

ن تسملَّ آ مر  فالعامل لكّه يعاين السكرات، فتتصادم النجوم  "  آ خرْج من حمورك"  آ و  "  ُكن"  آ ن جرماً وااداً ا 

وتتالطم ال جرام وتدوي وترعد بأ صداء ماليني املدافع، وتريم برشر ك رضنا هذه بل آ كرب مهنا يف الفضاء 

ر اجلبال وتسّجر البحار.. فتس توي ال رض. وهكذا يرّج القادر ال ميل وحيرك الكون هبذا الواسع وتتطاي

املوات، وميزاه هبذه السكرات فتمتخض اخللقة لكها وتمتزي الاكئنات بعضها عن بعض.. فمتتام هجمن وتسّعر 

لها.. ويربم عامل ال خرة بعشريهتا ومادهتا. وتتجىل اجلنة وتزلف اامعة لطائفها مس متدة من عنارصها املالمئة 

 للوجود ال بدي.

املسأ ةل الثالثة: اماكن بعث العامل اذلي س ميوت، فكام اثبتنا آ نفاً يف ال ساس الثاين انه ل نقص مطلقاً يف القدرة 
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لهية، وان املرّبر قوّي اداً لل خرة، وان املسأ ةل حبّد ذاهتا من املمكنات. فاذا اكن للمسأ ةل املمكنة مربٌر قو  ي، ال 

 وان الفاعل قادر مقتدر مطلق القدرة، فال ينظر الهيا بأ هنا يف ادود ال ماكن، وامنا يه آ مٌر واقع.
#630 

 رمزية نكتة
اذا نظران بتدبر وامعان اىل هذا الكون، نالحظ ان فيه عنرصين ممتدين اىل مجيع اجلهات جبذور متشعبة؛ 

امل والنقص، والضياء والظلمة، والهداية والضالل، والنور اكخلري والرش، واحلُسن والقبح، والنفع والرّض، والك

والنار، والاميان والكفر، والطاعة والعصيان، واخلو  واحملبة... فتصطدم هذه ال ضداد بعضها ابلبعض ال خر 

ايت بنتاجئها وآ اثرها مظهرة التاريات والتبدلت ابس مترار وك منا تس تعد وتهتّيأ  لعامل آ خر. فالبّد ان نتاجئ وهنا

هذين العنرصين املتضادين سو  تصل اىل ال بد وتمتزي فيفرتق بعضها عن بعض هناك. وعندئذ تظهر عىل 

شلك جنة وانر.. وملا اكن عامل البقاء س يبىن من عامل الفناء هذا، فالعنارص ال ساس ية لعاملنا اذن ستساق 

 وترسل حامتً اىل البقاء وال بد.

لاصن املتديل املمتد اىل ال بد من جشرة اخلليقة، وهام نتيجتا سلسةل الاكئنات نعم، ان النار واجلنة هام مثرات ا

لهية، وهام حوضا آ مواج املوجودات املتالطمة اجلارية اىل ال بد، وهام جتلّيان  هذه، وهام خمزان س يل الشؤون ال 

 من جتليات اللطف والقهر.

 لئ احلوضان مبا يناسب الكً مهنام من مواد وعنارص..فعندما ترّج يد القدرة وتخض حبركة عنيفة هذا الكون، ميت

يضاح هذه النكتة الرمزية:  ا 

ان احلكمي ال ميل مبقتىض حمكته ال ملية وعنايته الرسمدية، خلق هذا العامل ليكون حماًل لالختبار وميدااًن 

 لالمتحان، ومرآ ة ل سامئه احلس ىن وحصيفة لقمل قدرته وقََدره.

ب النشوء والامنء، والنشوء والامنء سبب لنكشا  الاس تعدادات الفطرية، وتكشف فالبتالء والامتحان سب

الاس تعدادات سبب لظهور القابليات،وظهور القابليات سبب لظهور احلقائق النسبيّة، وهذه احلقائق النسبية 

دانّية سبب ل ظهار جتلّيات نقوش الاسامء احلس ىن للخالق اجلليل وحتويل الاكئنات اىل صورة كتاابت مص

 راّبنية.
#631 

 من اكملاس، يه اليت العالية ال رواح جواهر تصفية اىل يؤدي الامتحان وحمكة هذا التلكيف رسٌ  فان وهكذا

 .بعض عن بعضها وتيزيها اكلفحم، يه اليت السافةل ال رواح مواد

مي القدير العالَم بصورته هذه، فمبثل هذه الارسار السابقة، ومما ل نعمل من احِلمَك ادلقيقة الرائعة، آ واد احلك

وآ راد تارّيه وحتوهل لتكل احِلمَك وال س باب، ول ال التحول والتارّي مزج ال ضداد حبمكة  بعضها مع البعض 
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ال خر، وجعلها تتقابل ببعضها، فاملضار ممزواة ابملنافع والرشور متداخةل ابخلريات والقباحئ جممتعة مع احملاسن.. 

نَْت يُد ا  لقدرة ال ضداَد، وصرّيت الاكئنات اتبعة لقانون التبدل والتارّي ودس تور التحّول والتاكمل.وهكذا جَعَ

م، لـّما انقىض جملس الامتحان، وانهتي  وقت الاختبار، وآ ظهرت ال سامء احلس ىن حمكها، وآ مّت قمل الَقَدر 

لوقات هماهما، وعرّب لك شئ عن كتابته، وامكلت القدرة نقوش ابداعها، ووفّت املوجودات وظائفها، وآ هنت اخمل

معناه ومازاه، وآ نبتت ادلنيا غراس ال خرة، وكشفت ال رض مجيع معجزات القدرة وخوارق الصنعة للخالق 

القدير، وثبّت هذا العامل الفاين لواات املناظر اخلادلة عىل رشيط الزمان.. عندئذ  تقتيض احلمكة الرسمدية 

رام آ ن تَظهَر حقائق نتاجئ ذكل الامتحان ونتاجئ ذكل ال ختبار، وحقائق والعناية ال ملية ذلي اجلالل والاك

بداعات صنعته س بحانه،  جتلّيات تكل ال سامء احلس ىن، وحقائق كتاابت قمل القدر تكل، واصول تكل الامنذج ل 

وفوائد وغاايت تكل الوظائف للموجودات، وجزاء تكل اخلدمات واملهام للمخلوقات، وحقائق معاين تكل 

اللكامت اليت افادها كتاب الكون،  وظهور س نابل بذور الاس تعدادات الفطرية، وفتح آ بواب حممكة كربى، 

واظهار املناظر املثالية اليت التقطت يف ادلنيا، وتزيق س تار ال س باب الظاهرة، واستسالم لكُّ شئ اىل آ مر 

 خالقه ذي اجلالل مبارشة..

املذكورة لتنّجي الاكئنات من تقلّبات التارّي والتحول والفناء وهتب لها  ويوم تتواه ارادته ل ظهار تكل احلقائق

اخللود، ولمتزّي بني تكل ال ضداد والتفريق بني آ س باب التارّي ومواد ال ختال ، س يقمي س بحانه القيامة حامتً 

د مقضيًا، وس يصفّي ال مور لظهار تكل النتاجئ، وس تأ خذ هجمن يف ختاهما صورة آ بدية بشعة مري عة وس هُيّدِ

ا املُجرِمون.(   (26)يس:رّوادها بـ )واْمتاموا الَيوَم آ هيُّ
#632 

 فاْدُخلوها ِطْبمُتْ  عَلَْيمُك  َسالمٌ ) :وآ حصاهبا ل هلها خزنهُتا ويقول اخلادلة امجلالية واهبهتا بروعهتا اجلنة وتتجىل

 خادلاً  آ بدايً  اثبتاً  وجوداً  اخلادلين ادلارين هذين آ هل الاكمةل بقدرته احلكمي القدير وس مينح (73:الزمر) (َخادِلين

 الانقراض، اىل املؤدي للتاري ومربرات آ س باب هناك فليس انقراض، ول شيب ول احنالل ول تارّي  يعرتيه ل

 . " الثاين السؤال ال ول، املقام والعرشين، الثامنة اللكمة "  يف ذكل بُرهن كام

. نعم ان ادلنيا بعد دمارها وموهتا ستُبعث )آ خرة(، وان اخلالق القدير اذلي املسأ ةل الرابعة: ان البعث س يقع حامتً 

بناها ل ول مرة س يعّمرها تعمرياً آ مجل من عامرهتا ال وىل بعد هدهما، وس يجعلها مزنلً من منامل ال خرة. وآ دّل 

العقلية، ومجيع الكتب الساموية  دليل عىل هذا هو القرآ ن الكرمي اوًل، جبميع آ ايته اليت تضّم آ لفاً من الرباهني

لهية ومجيع ال سامء احلس ىن لذلات  املتفقة مع القرآ ن الكرمي يف هذه املسأ ةل، وكذا آ وصا  اجلالل وامجلال ال 

اجلليةل، تدّل لكها دلةل قاطعة عىل وقوع البعث هذا، وكذا مجيع آ وامره س بحانه املوىح هبا اىل مجيع ال نبياء 

نه وعََد فس يفي ابلوعد حامتً. راجع احلقيقة الثامنة واملرسلني علهيم الس الم واليت وعد هبا وقوع البعث والقيامة. فل 
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ومعه آ ل  املعجزات، عن  صىل هللا عليه وسمل    من اللكمة العارشة، وكذا مجيع ما آ خرب به النيب ال يم محمد

اء والصديقني يف وقوع هذا البعث، هذا ادوث البعث ويتفق معه مجيع ال نبياء واملرسلني وال صفياء وال ولي

 فضاًل عام ختربان به مجيع ال ايت التكوينية يف هذا الكون العظمي عن وقوع البعث هذا.

يف املقام الثاين من اللكمة الثامنة  "  ل س امي"  ، ومجيع براهني "  اللكمة العارشة"  احلاصل: ان مجيع حقائق 

كزبوغ الشمس  - يف املثنوي العريب النوري؛ آ ظهرات بلك ثبوت وقطعيةوالعرشين اذلي كتب ابللاة العربية 

 آ ن سترشق مشس احلقيقة بصورة حياة آ خروية بعد غروب احلياة ادلنيوية. - بعد غروهبا

واس تفادًة من  "  احلكمي"  وهكذا فان لك ما بيّناه منذ البداية يف ال سس ال ربعة، امنا اكن اس متداداً من امس 

ذعان. فيض القرآ ن  الكرمي يك تعّد القلب للقبول وهتّيأ  النفس للتسلمي وحترض القلب لل 

وَمن نكون حنن ح ى نتلكم يف آ مر كهذا، فالقول الفصل هو ما يقوهل ماكل هذه ادلنيا، وخالق هذا الكون، 

 ورّب هذه املوجود

لّ   آ ما حنن فال يسعنا ا 
#633 

 س بحانه ابلالكم منه آ حق ذا مفن وال رض، السموات رب يتلكم حفيامن ...وال ذعان والانصات اخلضوع

 ادلنيا مسجد اباة يف الاكئنات طوائف صفو  مجيع اىل آ ملياً  خطاابً  يواه الكرمي اخلالق فهذا ..وتعاىل

 :بأ مجعه الكون يزلزل واذلي العصور وراء القابعني ال رض ومدرسة

حمِي_  اذا ملزلــت الارض مْحِن  الرَّ ملزالــها_ واخرجت الارض اثقالها_ وقال الانسان مالها_  )بِْسمِ هللا الرَّ

يومئذ حتدث اخبارها_ ابن ربك اوىح لها_ يومئذ يصدر الناس اش تااًت لريوا اعامهلم_ مفن يعمل مثقال ذرة 

 ) الزلزال(خريًا يره_ ومن يعمل مثقال ذرة رشًا يره(.

 وخطااًب آ هبج مجيع اخمللوقات وآ اثر فهيم الشوق:

ين امنوا ومعلوا الصاحلات ان هلم جنات جتري من حتهتا الاهنار لكام رمقوا مهنا من مثرة رمقاً قالوا هذا )وبرش اذل

 (12)البقرة:اذلي رمقنا من قبل واتوا به متشاهبًا وهلم فهيا امواج مطهرة ومه فهيا خادلون( 

 وال خرة ونقول: آ منّا وصّدقنا.فعلينا السمع والانصات اىل ذكل اخلطاب الصادر من ماكل املكل ورب ادلنيا 

ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمي( َّْمَتنا ِان ْبَحانََك َل ِعمْلَ لَنَا ِاّل ما عَل  )س ُ

 )ربنا ل تؤاخذان ان نسينا او اخطأ ان(

اللهم صّل عىل س يدان محمد وعىل آ ل س يدان محمد كام صليت عىل س يدان ابرامه وعىل آ ل س يدان ابراهمي انك محيد 

 يد.جم 
#634 
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 وطلسمه الكون لاز عن كشفْت  اليت اللكمة

 والّت رسًا عظاميً من ارسار القرآ ن احلكمي

 اللكمة الثالثون

 حر  من كتاب  " آ ان "  الكبري

 نقطة من حبر  " اذلرة "  العظمي

 هذه اللكمة عبارة عن مقصدين:

 املقـصـد  الاول: يبحث يف ماهية  " آ ان "  ونتاجئها.

 لثاين: يبحث يف حركة  " اذلرة "  ووظائفها.املقـصـد  ا
#635 

 الاول املقصد

حميِ  مْحِن  الرَّ  بِْسِم هللا الرَّ

نه اكن ظلومًا  اّن عرضنا الامانَة عىل السموات وال رض واجلبال فأ بنَْيَ آ ن حيملهَْناوآ شَفقَن مهنا َومَحَلها الانساُن ا  )ا 

 (91)الاحزاب:هجوًل( 

ل ية اجلليةل، سنشري اىل جوهرة واادة من جواهرها، ويه: آ ن ال مانة اليت آ بَت من اخلزينة العظم  لهذه ا

السمواُت والارُض واجلباُل ان حيملهنا، لها معان  عدة، ولها وجوه كثرية. مفعىًن من تكل املعاين، وواهٌ من تكل 

 الوجوه، هو :  " آ ان " .

ة عظمية، وجشرة مقوم رهيبة، تدان اغصاهَنام وتنرشان نعم ! ان  " اان "  بذرٌة، نشأ ت مهنا جشرة طوىب نوراني

 فروَعهام يف آ رااء عامل الانسان من دلن آ دم عليه السالم اىل الوقت احلارض.

 وقبل ان خنوض يف هذه احلقيقة الواسعة نبني بني يدهيا  " مقدمة "  تيرّس فهمها. ويه:

 املقدمة

لهية احلس ىن، كام يفتح مااليق الكون. فهو حبد ذاته طلسٌم ان  " اان "  مفتاح؛ يفتح الكنوم اخملفية لالس امء ال 

جعيب، ومعمً  غريب. ولكن مبعرفة ماهية  " اان "  ينَحّل ذكل الطلسم العجيب وينكشف ذكل املعم  الاريب  

 " آ ان "  وينفتح بدوره لاز الكون، وكنوم عامل الوجوب.

 من نس مي هداية القرآ ن "  اكل يت:وقد ذكران ما خيص هذه املسأ ةل يف رساةل " مشة 
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ّل اهنا منالقة   " اعمل! ان مفتاح العامل بيد الانسان، ويف نفسه، فالاكئنات مع اهنا مفتحة الابواب  ظاهرًا  ا 

حقيقًة  فاحلق س بحانه وتعاىل آ ودع من هجة ال مانة يف الانسان مفتااًا يفتح لك ابواب العامل، وطلسامً يفتح 

ّل ان  " اان "  ايضًا معمً  مالقبه الكنوم اخملفي  ة خلاّلق الكون، واملفتاح  هو  ما فيك من " اان " . ا 
#636 

 اكل يت الاكئنات  طلسم  كل انفتح  خلقته ورس  املوهومة ماهيته مبعرفة  " اان "  فتحَت  فاذا .منالق وطلسم

" 

شارات ومناذج يس تدل هبا عىل  ان هللا ال االهل وضع بيد الانسان امانًة يه: " اان "  اذلي ينطوي عىل ا 

حقائق اوصا  ربوبيته اجلليةل وشؤوهنا املقدسة. اي يكون  " اان "  وادة قياس ية تُعَر  هبا اوصا  الربوبية 

 وشؤون الالوهية.

ومن املعلوم انه ل يلزم ان يكون للوادة القياس ية وجود حقيقي، بل ميكن ان تركَّب وادة قياس ية ابلفرض 

اكخلطوط الافرتاضية يف عمل الهندسة. آ ي ل يلزم لـ  " آ ان "  ان يكون هل وجود حقيقي ابلعمل واخليال، 

 والتحقيق.

سؤال: ِلَم ارتبطت معرفة صفات هللا اّل االهل واسامئه احلس ىن  " بأ اننية "  
2
 الانسان؟ 

ول حُيمَك عليه حبمك، وذكل  اجلواب: ان الشئ املطلق واحمليط، ل يكون هل ادود ولهناية؛ فال يُعط  هل شلك

 لعدم وجود واه تعنّي  وصورة  هل؛ ذلا لتُفهم حقيقة ماهيته.

مفثاًل: الضياء ادلامئ اذلي ل يتخلهل ظالم ، ل يُشَعر به ول يُعَر  وجوُده اّل اذا ُاّدد بظلمة حقيقية آ و 

 موهومة.

ءه احلس ىن  اكحلكمي والرحمي  لهنا مطلقة ل ادود وهكذا، فان صفات هللا س بحانه وتعاىل اكلعمل والقدرة  واسام

لها وحميطة بلك شئ، ل رشيك لها ولنّد، لميكن الاااطة هبا آ و تقييدها بشئ، فال تُعر  ماهيهتا، ول يُشعر 

هبا؛ ذلا لبد من وضع اّد  فريض وخيايل لتكل الصفات والاسامء املطلقة، ليكون وس يةل لفهمها  حيث ل 

اية حقيقية لها وهذا ما تفعهل  " الااننية "  اي ما يقوم به  " اان "  ؛ اذ يتصور يف نفسه ربوبيًة ادود ول هن

موهومة، ومالكيًة مفرتضة وقدرة وعلامً، فيحّد ادودًا معينة، ويضع هبا ادًا موهومًا لصفات  حميطة واسامء 

الصفات. آ ي: يضع نوعاً من تقس مي الامور،  مطلقة فيقول مثاًل: من هنا اىل هناك يل، ومن بعده يعود اىل تكل

ويس تعد هبذا اىل فهم ماهية تكل الصفات غري احملدودة شيئاً فشيئًا، وذكل مبا دليه من موامين صارية ومقاييس 

 بس يطة.

--- 
1
 ليس املقصود من  " الااننية "  تكل الصفةاملذمومة يف الانسان، وامنا اش تقاق من  " آ ان " . ــ املرتمج.  
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 داررة يف وتعاىل س بحانه املطلقة خالقه ربوبيةَ  ُملكه، داررة يف يتصورها اليت املوهومة بربوبيته يفهم :مفثالً 

 .املمكنات

ويدرك مبالكيته الظاهرية، مالكيَة خالقه احلقيقية، فيقول: كام انين ماكل لهذا البيت فاخلالق س بحانه كذكل ماكل 

 لهذا الكون.

 عمَل هللا املطلق. ويعمل بعلمه اجلزيئ،

ويعر  مبهارته املكتس بة اجلزئية، بدائَع الصانع اجلليل، فيقول مثاًل: كام انين ش يدُت هذه ادلار ونّظمهتا، كذكل 

 لبد من منشئ دلار ادلنيا ومنّظم لها.

قة اليت وهكذا.. فقد اندرجت يف  " آ ان "  آ ل  الاحوال والصفات واملشاعر املنطوية عىل آ ل  الارسار املال

لهية وشؤوهنا احلكمية لكها.  تس تطيع ان تدل وتبنّي ـ اىل اد  ما ـ الصفات ال 

آ ي آ ن  " آ ان "  لحيمل يف ذاته معىًن، بل يدل عىل معىًن يف غريه ؛ اكملرآ ة العاكسة، والوادة القياس ية، وآ ةل 

هو خيط رفيع من نس يج الانكشا ، واملعىن احلريف فهو شعرةٌ حساسة من حبل وجود الانسان اجلس مي  و 

 ثوب ماهية البرش.. وهو حر   " آ لف  "  يف كتاب خشصية بىن آ دم، حبيث ان ذكل احلر  هل وهجان:

واه متواه اىل اخلري والوجود؛ فهو يف هذا الواه يتلق  الفيض ويقبهل حفسب، آ ي يقبل ال فاضة عليه فقط؛ 

 فيه، ل ن يده قصرية ل تكل قدرة الاجياد. اذ هو عاجز عن اجياد شئ يف هذا الواه، آ ي: ليس فاعالً 

 والواه ال خر متواه اىل الرش، ويُفيض اىل العدم؛ فهو يف هذا الواه فاعل، وصاحب فعل.

م ان ماهية  " آ ان "  حرفية، آ ي يدل عىل معىًن يف غريه، فربوبيته خيالية، ووجوده ضعيف وهزيل اىل اد  

ّل؛ يبني صفات هللا  ليطيق ان حيمل بذاته اي شئ اكن، ول يطيق ان حُيَمل عليه شئ، بل هو مزيان ليس ا 

تعاىل اليت يه مطلقة وحميطة بلك شئ، مبثل ما يبنّي مزياُن احلرارة ومزيان الهواء واملوامين الاخرى مقاديَر 

 الاش ياء ودرااهتا.

تضاه، يدخل مضن بشارة فاذلي يعر  ماهية  " آ ان "  عىل هذا الواه، ويذعن هل، م يعمل وفق ذكل، ومبق 

 ويكون (6)الشمس:قوهل تعاىل )قد آ فلح َمن مكهّيا( 
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 املعلومات ترد وعندما .تؤدهيا اليت والوظائف الاكئنات حقيقة  " آ ان "  مبنظار فيدرك حقها ال مانة آ دى قد

 وحمكة نورانية وماً عل املعلومات تكل فتس تقر يصّدقها، ما  " آ ان "  يف جتد النفس اىل اخلارجية ال فاق من

 .العبثية ظلامت اىل تنقلب ول النفس، يف صائبة

ـ اليت يه وادة قياس  وحيامن يؤدي  " اان "  وظيفته عىل هذه الصورة، يرتك ربوبيته املوهومة ومالكيَته املفرتضة 
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ـ ويفّوض املكَُل هلل واده قائاًل: هل املكل، وهل امحلد، وهل احلمك واليه ترجعون لّ  ، فيلبس لباس عبوديته ليس ا 

 احلقّة، ويرتقي اىل مقام آ حسن تقومي.

ولكن اذا نيس  " آ ان "  حمكة خلقه، ونظر اىل نفسه ابملعىن الامسي،اتراكً وظيفته الفطرية،معتقداً بنفسه آ نه 

لهيي:  املاكل، فقد خان ال مانة، ودخل مضن النذير ال 

هيا(   (26)الشمس: )وقد َخاَب َمن دس ّ

فاق السموات والارض واجلبال من محل ال مانة، ورهبهتن من رشك موهوم مفرتض، امنا هو وهكذا فا ن ا ش

 من هذا الواه من  " الااننية "  اليت تُودّلِ مجيع انواع الرشك والرشور والضاللت.

لّ انه ان مل تُعر  ماهيته يمنو يف اخل ن  " اان "  مع انه آ لٌف رقيق، خيطٌ دقيق، خطٌ مفرتض، ا  فاء ـ اال! ا 

ـ ويكرب شيئاً فشيئًا، ح ى ينترش يف مجيع احناء وجود الانسان، فيبتلعه ابتالع الثعبان  كمنو البذرة حتت الرتاب 

الضخم، فيكون ذكل الانسان باكمهل وجبميع لطائفه ومشاعره عبارة عن  " آ ان " . م تده  " آ اننية "  النوع 

تالظ ابلستناد عىل هذه  " الااننية "  ح ى يصرَي اكلش يطان انخفة فيه روح العصبية النوعية والقومية، فيس  

الرجمي يتحدى آ وامرهللا ويعارضها. م يبدآ  بقياس لك الناس، بل لك الاش ياء عىل نفسه ووفق هواه، فيقسم 

ُمكل هللا س بحانه عىل تكل الاش ياء، وعىل الاس باب فيرتدى يف رشك عظمي ، يتبنّي فيه معىن ال ية الكرمية 

ن  اذ كام ان اذلي يرسق اربعني دينارًا من اموال ادلوةل لبد ان يريض  (.23)لقامن:الرشك لظمل عظمي( )ا 

اصدقاءه احلارضين معه بأ خذ لك مهنم درهامً منه يك تسوَّغ هل الرسقة، كذكل اذلي يقول: انين ماكل لنفيس، 

 لبد من آ ن يقول ويعتقد: ان لك شئ ماكل لنفسه!
#639 

 اجلهالء، آ هجل هو بل مطبق هجل يف هو امنا لالمانة، ابخليانة املتلبس هذا، وضعه يف  " انآ   "  فـ وهكذا،

 انوار من وافاكُره حواُسه تتلقفه ما ل ن ذكل والفنون، العلوم آ ل  عمِلَ  لو ح ى مركبة هجاةل درك يف يتخبط

 املعار ، تكل لك تنطفئ ذلا ميه،وتد وتنّوره تصّدقه مادةً  نفسه يف لجيد الكون رااب يف املبثوثة املعرفة

 ابهرة حمضة حمكةٌ  وردت لو ح ى القاتة، املظلمة نفسه بصباة اليه يرِد ما لك ينصبغ اذ دامسًا؛ ظالماً  وتادو

 من اخلالق وتعطيل الرشك هو احلاةل هذه يف  " اان "  لون ل ن املطلق؛ العبث لبوس نفسه يف تلبس فاهنا

 النقطة فان هدىً  ومصابيح ساطعات بأ ايت لكه الكون امتل   لو بل .تعاىل وجوده واناكر اجلليةل صفاته

 .الظهور عن وحتجهبا القادمة، الانوار تكل مجيع تكسف  " اان "  يف املوجودة املظلمة

ولقد فّصلنا القول يف  " اللكمة احلادية عرشة "  عن املاهية الانسانية و " الااننية "  اليت فهيا من حيث املعىن 

حلريف. واثبتنا هناك اثبااًت قاطعًا كيف اهنا مزيان حساس للكون، ومقياس صائب دقيق، وفهرس شامل ا

 حميط، وخريطة اكمةل، ومرآ ة اامعة، وتقومي اامع. مفن شاء فلرياجع تكل الرساةل.
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 اىل هنا خنمت املقدمة، مكتفني مبا يف تكل الرساةل من تفصيل.

 املقدمة، فهيا لندخل معًا اىل احلقيقة نفسها.فيا ايخ القارئ، اذا اس توعبت هذه 

ـ منذ ممن س يدان آ دم عليه السالم اىل الوقت احلارضـ تيارين عظميني وسلسلتني لالفاكر،  ان يف اترخي البرشية 

جيراين عرب الاممنة والعصور، ك هنام جشراتن خضمتان آ رسلتا اغصاهَنام وفروَعهام يف لك صوب، ويف لك طبقة 

 نسانية.من طبقات الا

 ااداهام: سلسةل النبوة وادلين

 والاخرى: سلسةل الفلسفة واحلمكة

س تجارت الفلسفة ابدلين  مف ى اكنت هااتن السلسلتان متحدتني وممزتجتني، آ ي يف آ ي وقت آ و عرص ا 

وانقادت اليه واصبحت يف طاعته، انتعشت الانسانية ابلسعادة وعاشت حياة اجامتعية هنيئة. وم ى ما 

لشقة بيهنام وافرتقتا، ااتشد النور واخلري لكه حول سلسةل النبوة وادلين، وجتمعت الرشور انفرجت ا

 والضاللت لكها حول سلسةل الفلسفة.
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 :وآ ساسهام السلسلتني تلكام من لك   منشأ   لنجد وال ن

الضالةل فان سلسةل الفلسفة اليت عصت ادلين، اختذت صورة جشرة مقوم خبيثة تنرش ظلامت الرشك وتنةر 

حولها. ح ى اهنا سلّمت اىل يد عقول البرش، يف غصن القوة العقلية، مثرات ادلهريني واملاديني والطبيعيني .. 

وآ لقت عىل رآ س البرشية، يف غصن القوة الاضبية ، مثرات الامنريد والفراعنة والشدادين 
2

.. وربّت، يف غصن 

 مّدعي الالوهية.القوة الشهوية الهبميية، مثرات ال لهة والاصنام و 

ه، تكل يه سلسةل النبوة، فامثرت  ّْ وجبانب هذه الشجرة اخلبيثة، جشرة مقوم، نشأ ت جشرةُ طوىب العبودية لّل

مثرات اينعة طيبة يف بس تان الكرة الارضية، ومّدهتا اىل البرشية، فتدلّت قطوفاً دانية من غصن القوة العقلية: 

. كام امثرت يف غصن القوة ادلافعة: حاكماً عادلني وملواكً طاهرين انبياء ومرسلون وصديقون واولياء صاحلون.

طهر املالركة.. وامثرت يف غصن القوة اجلاذبة: كرماء واخسياء ذوي مروءة وشهامة يف حسن سرية وجامل 

 صورة ذات عفة وبراءة.. ح ى اظهرت تكل الشجرة املباركة:

 ان الانسان هو حقًا اكرم مثرة لشجرة الكون.

مفنشأ  هذه الشجرة املباركة، ومنشأ  تكل الشجرة اخلبيثة، هام هجتا  " آ ان "  ووهجاه، آ ي آ ن  " آ ان "   وهكذا

 اذلي آ صبح بذرة آ صلية لتلكام الشجرتني، صار وهجاه منشأ  لك  مهنام.

 وس نبني ذكل ابل يت:
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 ان النبوة تيض آ خذة وهجًا لـ  " آ ان " .

 " آ ان " . والفلسفة تُقبل آ خذًة الواه ال خر لـ 

 فالواه ال ول اذلي يتطلع اىل حقائق النبوة:

 هذا الواه منشأ  العبودية اخلالصة هلل. آ ي آ ن  " آ ان " :

 يعر  آ نه عبٌد هلل، ومطيع ملعبوده..

--- 
1
ـ يه   ـ لقتصارها عىل فئة معينة  اليت  نعم ! ان الفلسفة القدمية ملرص واببل، اليت بلات مبلغ السحر، شأ و تُومّهت حسراً 

ارضعت الفراعنة والامنريد وربهّتم يف احضاهنا، كام ان  محأ ة الفلسفة الطبيعية ومستنقعها مكّنت ال لهة يف عقول فالسفة 

اليوانن القدماء، وودلت الاصنام والاواثن. حقاً ان احملجوب عن نور اّلّل بس تار  " الطبيعة  "  مينح لكَّ يشء آ لوهيًة، 

 ؤلف.م يسلطه عىل نفسه. ـ امل
#641 

ًْ  عىل دال آ ي حرفية، ماهيته ان ويفهم  ..غريه يف معىًن

 ويعتقد ان وجوده تََبعي، آ ي قامئ بوجود غريه وابجياده..

 ويعمل ان مالكيته لالش ياء ومهية، آ ي: ان هل مالكية موقتة ظاهرية ابذن مالكه احلقيقي..

 ضعيف يعكس جتليًا حلقيقة واجبة حقة.. وحقيقته ظلية ـ ليست اصيةل ـ آ ي انه ممكٌن خملوق هزيل، وظلٌ 

آ ما وظيفته فهيي القيام بطاعة موله، طاعة ً شعوريًة اكمةل، لكونه مزياانً ملعرفة صفات خالقه، ومقياساً للتعر  

 عىل شؤونه س بحانه.

الواه. هكذا نظر الانبياء واملرسلون علهيم السالم، وَمن تبعهم من الاصفياء والاولياء، اىل  " اان "  هبذا 

وشاهدوه عىل حقيقته هكذا. فادركوا احلقيقة الصائبة، وفّوضوا  املكُل لكه اىل ماكل املكل ذي اجلالل، واقّروا 

، ان ذكل املاكل ال وعال ل رشيك هل ول نظري، ل يف ملكه ول يف ربوبيته وليف الوهيته، وهو املتعال  ًْ مجيعًا

ر، بيده مقاليد لك شئ وهو عىل لك شئ قدير. وما  " الاس باب اذلي لحيتاج اىل شئ، فال معني هل ول ومي

لّ رشيعته الفطرية، ومجموعة قوانينه  لّ آ س تار وُحجب  ظاهرية تدل عىل قدرته وعظمته.. وما  " الطبيعة "  ا  "  ا 

 اجلارية يف الكون، اظهارًا لقدرته وعظمته ال االهل.

ذرة حية ذات مازًى وحمكة. خلق هللا ال وعال مهنا جشرة فهذا الواه الوضئ املنور امجليل، قد آ خذ حمك ب

طوىب العبودية، امتدت اغصاهُنا املباركة اىل احناء عامل البرشية اكفة وميّنته بمثرات  طيبة  ساطعة، بّددت 

ظلامت املايض لكها، واثبتت حبق ان ذكل الزمن الاابر املديد ليس كام تراه الفلسفة مقربًة شاسعة موحشة، 
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عدامات خميفة، بل هو روضة من رايض النور، لالرواح اليت آ لقت عبهئا الثقيل لتاادر ادلنيا طليقة، وميد ان ا 

وهو مدار آ نوار ومعراج منّور متفاوتة ادلراات لتكل الارواح ال فةل لتتنقل اىل ال خرة واىل املس تقبل الزاهر 

 والسعادة الابدية.

قد نظرت اىل  " اان "  ابملعىن الامسي. آ ي تقول: ان  " اان "  يدل آ ما الواه الثاين: فقد اختذته الفلسفة، و 

 عىل نفسه بنفسه..

 وتقيض ان معناه يف ذاته، ويعمل ل ال نفسه..
#642 

 ..به خاصة ذاتية  هل آ ي ـ ظالً  وليس ـ ذايت آ صيل وجوده ان وتتلق 

 ممعها حقيقة اثبتة..وتزمع ان هل حقًا يف احلياة، وانه ماكل حقيقي يف داررة ترصفه، وتظن 

 وتفهم ان وظيفته يه الريق والتاكمل اذلايت الناشئ من حب ذاته.

وهكذا آ س ندوا مسلكهم اىل اسس فاسدة كثرية وبنوها عىل تكل الاسس املهنارة الواهية. وقد اثبتنا بقطعية 

ابلخص يف  " اتمة مدى تفاهة تكل الاسس ومدى فسادها يف رسائل كثرية ول س امي يف  " اللكامت "  و

 اللكمة الثانية عرشة "  و " اخلامسة والعرشين "  اخلاصة ابملعجزات القرآ نية.

ولقد اعتقد عظامء الفلسفة وروادها ودهاهتا، امثال افالطون وارسطو وابن سينا والفارايب ـ بناء عىل تكل 

" ! آ ي ابخلالق اّل وعال،  الاسس الفاسدة ـ بأ ن الااية القصوى لكامل الانسانية يه  " التش ّبه ابلواجب

فاطلقوه حكامً فرعونيًا طاغيًا، وهّمدوا الطريق لكثري من الطوائف املتلبسة بأ نواع من الرشك، امثال: َعبدة 

الاس باب وَعبدة الاصنام وعبدة الطبيعة وعبدة النجوم، وذكل بهتييجهم  " الااننية "  لتجري طليقة يف اودية 

العبودية اىل هللا، وغلّقوا ابواب العجز والضعف والفقر واحلااة والقصور  الرشك والضالةل، فسّدوا سبيل

والنقص املندراة يف فطرة الانسان، فضلوا يف آ واال الطبيعة ول جنوا من محأ ة الرشك لكيًا ول اهتدوا اىل 

 ابب الشكر الواسع.

ّلّل واده، وقضوا: ان الااية القصوى  بيامن اذلين مه يف مسار النبوة: فقد حمكوا حكامً ملؤه العبودية اخلالصة

لهية، اي التحيل ابلسجااي السامية واخلصال  لالنسانية والوظيفة الاساس ية للبرشية يه التخلق ابلخالق ال 

ـ وان يعمل الانساُن جعَزه فيلتج ء اىل قدرته تعاىل، ويرى ضعَفه فيحمتي بقوته  ـ اليت يأ مر هبا هللا س بحانه  امحليدة 

اهد فقره فيلوذ برمحته تعاىل، وينظر اىل ااجته فيس متد من غناه تعاىل، ويعر  قصوره فيس تافر تعاىل، ويش

 ربه تعاىل، ويلمس نقصه فيس ّبح ويقّدس كامهل تعاىل.

وهكذا فل ن الفلسفة العاصية لدلين قد ضلت ضالًل بعيدًا، صار  " آ ان "  ماساكً بزمام نفسه، مسارعًا اىل 

 ةل.لك نوع من انواع الضال
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 سواء عن هبم واادت البرشية نصف بضاللها غطت  " آ ان "  من الواه هذا مقة عىل مقوم جشرة نبتت وهكذا

 يف وال لهة الاصنام فهيي البرش انظار اىل مقوم، جشرة اخلبيثة، الشجرة تكل قدمهتا اليت المثرات آ ما .السبيل

 ان ح ى لهنجها، مقررة وقاعدة اساساً  وتتخذها القوة، آ صالً  حتبذ الفلسفة اذ الشهوية؛ الهبميية القوة غصن

  " القوة يف احلق "  مببدآ   وتأ خذ دساتريها، من دس تور  " للاالب احلمك "  مبدآ  
1
 ابلظمل مضناً  فاجعبْت  

 .الالوهية دعوى اىل ساقهتم ح ى العتاة واجلبابرة والظلمة الطااة وحثت والعدوان،

ات، واحلُسن يف صورها، اىل اخمللوق نفسه، واىل الصورة نفسها، متناس ية م اهنا ملّكت امجلال يف اخمللوق

نس بة ذكل امجلال اىل جتيل امجلال املقدس للخالق امجليل واحلُسن املزّنه للمصور البديع، فتقول:  " ما آ مجَل هذا! 

 ابلعبادة!"  بدًل من آ ن تقول:  " ما آ مجل خلَق هذا " ! آ ي: جعلت ذكل امجلال يف حمك صمن ادير 

م اهنا اس تحسنت مظاهر الشهرة، واحلسن الظاهر للرايء والسمعة.. ذلا حّبذت املرائني، ودفعهتم اىل الامتدي 

يف غهّيم ااعةل من امثال الاصنام عابدًة لعّبادها 
1
. 

 وربّت يف غصن القوة الاضبية عىل رؤوس البرش املساكني، الفراعنة والامنريد والطااة صاارًا وكبارًا.

آ ما يف غصن القوة العقلية، فقد وضعت ادلهريني واملاديني والطبيعيني، وامثاهلم من المثرات اخلبيثة يف عقل 

 الانسانية، فش تتت عقل الانسان آ ي تش تيت.

وبعد.. فل ال توضيح هذه احلقيقة، نعقد مقارنة بني نتاجئ نشأ ت من الاسس الفاسدة ملسكل الفلسفة، ونتاجئ 

 صائبة ملسار النبوة، وس نقرص الالكم يف بضعة امثةل فقط من بني الا  املقارانت بيهنام.تودلت من الاسس ال

 املثال الاول:

من القواعد املقررة للنبوة يف حياة الانسان الشخصية، التخلق ابخالق هللا. آ ي كونوا عباد هللا اخمللصني، 

 مك وفقرمك وقصورمك.متحلني ابخالق هللا حممتني حبامه معرتفني يف قرارة انفسمك بعجز 

--- 
1
 اما النبوة فهيي تقرر ان القوة يف احلق وليس احلق يف القوة، فتقطع هبذا دابرالظمل وحتقق العدل. ــ املؤلف.  

2
قباهلم وتوهجهم الهيم، وتلبية    آ ي ان اولئك الشبهيني ابلصنام، يُظهرون اوضاعاً شبهية ابلعبادة امام املعجبني هبم، كس باً ل 

 هوامه، فيكونون عابدين من هجة ومعبودين من هجة اخرى.ــ املؤلف.لرغبات 

#644 

 !لالنسانية قصوى غايةً  تقررها اليت ! " ابلواجب تش هبوا "  :الفلسفة قول من اجلليةل القاعدة هذه فأ ين

هو اين ماهية الانسان اليت جعنت ابلعجز والضعف والفقر واحلااة غري احملدودة من ماهية واجب الوجود، و 

 هللا القدير القوي الاين املتعال!!
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 املثال الثاين:

من القواعد الثابتة للنبوة يف احلياة الاجامتعية، ان  " التعاون "  دس تور هممين عىل الكون، ابتداءً من الشمس 

تّد  والقمر اىل النبااتت واحليواانت، فرتى النبااتت تد احليواانت، واحليواانت تد الانسان، بل ذرات الطعام

 خالاي اجلسم وتعاوهنا.

فأ ين هذا ادلس تور القومي دس تور التعاون وقانون الكرم وانموس الاكرام من دس تور  " الرصاع "  اذلي تقول 

به الفلسفة من  انه احلامك عىل احلياة الاجامتعية، علامً ان  " الرصاع "   انشئ فقط دلى بعض الظلمة والوحوش 

ل فطرهتم، بل آ وغلت الفلسفة يف ضاللها ح ى اختذت دس تور  " الرصاع "  الاكرسة من جراء سوء اس تعام

 هذا ااكامً هممينًا عىل املوجودات اكفة، فقررت ببالهة متناهية:  " ان احلياة ادال ورصاع " .

 املثال الثالث:

لّ عن  الوااد " ، آ ي ان من النتاجئ املثىل للنبوة ومن قواعدها السامية يف التوحيد، آ ن  " الوااد ل يصدر ا 

ّل عن الوااد؛ اذ ما دامت يف لك شئ ، ويف الاش ياء لكها، وادة ظاهرة، فالبد  لك ماهَل وادٌة ل يصدر ا 

ّل الوااد  اهنا من اجياد ذات  واادة. بيامن دس تور الفلسفة القدمية وعقيدهتا هو  " ان الوااد ل يصدر عنه ا 

لّ شئ وااد ، م الاش ياء الاخرى تصدر بتوسط الوسائط. هذه القاعدة "  آ ي ل يصدر عن ذات واادة ا 

للفلسفة القدمية تعطي لالس باب القامئة والوسائط نوعاً من الرشاكة يف الربوبية، وتُظهر ان القدير عىل لك شئ 

والاين املطلق واملس تاين عن لك شئ حبااة اىل وسائط عاجزة! بل ضلوا ضالًل بعيدًا فأ طلقوا عىل اخلالق 

عال امس خملوق وهو  " العقل الاول " ! وقّسموا سارر ملكه بني الوسائط، ففتحوا الطريق اىل رشك ال و 

 عظمي.

فاين ذكل ادلس تور التوحيدي للنبوة من هذه القاعدة ــ للفلسفة القدمية السقمية ــ امللوثة ابلرشك وامللطخة 

 ابلضالةل؟
#645 

 يكون فكيف الالكم، من السخف هبذا يتفوهون فهامً  احلكامءو  الفالسفة آ رىق مه اذلين الارشاقيون اكن فان

 .وطبيعيني؟ ماديني من واحلمكة الفلسفة يف دوهنم مه َمن الكم ترى اي

 املثال الرابع:

انه من ادلساتري احلكمية للنبوة، ان للك شئ ِحَكامً كثرية ومنافع ش  ى ح ى ان للمثرة من احِلمَكِ ما يُعّد بعدد مثرات 

ّل يس ّبح حبمده فان اكنت هناك نتيجة واادة ـ خللِق ذي الشجرة، ك ام تُفهم من ال ية الكرمية وان من يشء  ا 

حياة  ـ متوهجة اىل اخمللوق نفسه، وحمكة واادة من وجوده تعود اليه، فان آ لفًا من النتاجئ تعود اىل خالقه 

 احلكمي وآ لفًا من احلمك تتواه اىل فاطره اجلليل.
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سفة فهو  " ان حمكة خلِق لِك اكرن يح وفائدته متوهجة اىل نفسه، آ و تعود اىل منافع الانسان آ ما دس تور الفل 

ومصاحله " ! هذه القاعدة تسلب من املوجودات ِحَكامً كثرية انيطت هبا، وتعطي مثرة جزئية كحبة من خردل 

 اىل جشرة خضمة هائةل، فتحّول املوجودات اىل عبث لطائل من ورائه.

احلمكة الصائبة من هذه القواعد الفاسدة للفلسفة ـ الفارغة من احلمكة ـ  اليت تصبغ الوجود لكه فاين تكل 

 ابلعبث!.

ولقد قرصان الالكم هنا عىل هذا القدر، حيث اننا قد حبثنا هذه احلقيقة يف احلقيقة  العارشة من اللكمة العارشة 

 بشئ من التفصيل.

الامثةل الاربعة آ لفًا من الامنذج  وال مثةل وقد آ رشان اىل قسم  مهنا وبعد.. فميكنك ان تقيس عىل منوال هذه 

 يف رساةل  " اللوامع " .

ونظرًا لستناد الفلسفة اىل مثل هذه الاسس السقمية ولنتاجئها الوخمية فان فالسفة الاسالم ادلهاة، اذلين 

ّل آ دىن دراة الاميان، دراة غّرمه مظهر الفلسفة الرباق، فانساقوا اىل طريقها اكبن سينا والفارا يب، مل ينالوا ا 

 املؤمن العادي، بل مل مينحهم جحة الاسالم الامام الازايل ح ى تكل ادلراة.

وكذا امئة املعزتةل، ومه من علامء الالكم املتبحرين، فل هنم افتتنوا ابلفلسفة ومينهتا واوثقوا صلهتم هبا، وحمّكوا 

 ن املبتدع الفاسق.العقل، مل يظفروا بسوى دراة املؤم
#646 

 بنحيبه املوصو  اخليام ومعر بتشاؤمه، واملعرو  املسلمني ادابء آ عالم من هو اذلي املعري العالء ابو وكذا

 تلقوا قد .. فهؤلء ..هبا الامارة نفوسهم وانهبرت الفلسفة، اس هتوهتم ممن الاعالم الادابء من وامثاهلام اليمتي،

 انمت  السفهاء اهيا "  :قائلني فزجرومه والكامل، احلقيقة اهل قبل من فريوتك حتقري ولطمة تأ ديب صفعة

 . " !آ دبمك احضان يف الزاندقة وتربّون الزندقة، سبيل وتسلكون الادب، وسوء السفه تارسون

ّل ماهية ضعيفة ك نه هواء آ و  م ان من نتاجئ الاسس الفاسدة للفلسفة: ان  " اان "  اذلي ليس هل يف ذاته ا 

خبار، لكن بشؤم نظر الفلسفة، ورؤيهتا الاش ياء ابملعىن الامسي، يمتيع. م بسبب اُللفة والتوغل يف املادايت 

ـ يتكدر   ـ لوامر هللا  والشهوات ك نه يتصلب، م تعرتيه الافةل وال ناكر فتتجمد تكل  " الااننية " . م ابلعصيان 

لظ شيئاً فشيئاً ح ى يبتلع صاحبه. بل ل يقف  " اان "  عند هذا " آ ان "  ويفقد شفافيته ويصبح قاتًا. م يس تا

احلد وامنا ينتفخ ويتوسع ابفاكر الانسان ويبدآ  بقياس الناس، وح ى الاس باب، عىل نفسه، فمينحها فرعونية 

لهية فيقول:  طاغية ـ رمغ رفضها واس تعاذهتا مهنا ـ وعند ذكل يأ خذ طور اخلصم لالوامر ال 

وك نه يتحدى هللا عزوال، ويهتم القدير عىل لك شئ ابلعجز، م يبلغ  (91)يس:ويه رممي(  )من حيي العظام

به ال مر ان يتدخل يف اوصا  هللا اجلليةل، فينكر آ و حيّر  آ و يرّد لك ما ل يالمئ هواه، آ و ل تعجب فرعونيَة 
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 نفسه. مفثاًل:

املوجب ابذلات "  فنفوا الارادة والاختيار منه اطلقت طائفة من الفالسفة عىل هللا س بحانه وتعاىل: امس  " 

 تعاىل، مكّذبني شهادة مجيع الكون عىل ارادته الطليقة.

فيا س بحان هللا! ما اجعب هذا الانسان! ان املوجودات قاطبًة من اذلرات اىل الشموس لتدل دلةل واحضة 

هنا، كيف ل تراها عنُي الفلسفة؟ آ مع  هللا عىل ارادة اخلالق احلكمي؛ بتعّيناهتا، وانتظاهما، وِحمَكها، وموامي

 آ بصارمه!

ااطة عمل هللا س بحانه  لهيي ل يتعلق ابجلزئيات "  انفني ا  واّدعت طائفة اخرى من الفالسفة:  "  ان العمل ال 

 بلك شئ، رافضني شهادة املوجودات الصادقة عىل علمه احمليط بلك شئ.

لئة عىل لك  م ان الفلسفة تنح التأ ثري لل س باب، وتعطي بيد الطبيعة الاجياد والابداع، فال ترى ال ايت املتل 

 موجود، ادلاةل عىل اخلالق العظمي ـ كام اثبتناه  يف
#647 

لهية ماكتيب يه اليت ـ املوجودات من قسم خلق تس ند اهنا عن فضالً   ـ  " والعرشين الثانية اللكمة "  ا 

لّ  يدهيا يف ليست واليت للشعور، دةالفاق اجلامدة العاجزة الطبيعة اىل ـ مصدانية  والقوة العشواء املصادفة ا 

 املندراة احِلمك آ ل  حفجبت !التأ ثري يف وفاعلية الاش ياء، خلق يف مصدرية ــ للطبيعة آ يـ  لها ااعةل العمياء،

 .املوجودات يف

ح، علامً ان هللا  عز وال م ان الفلسفة مل هتتد اىل ابب ال خرة الواسع، فانكرت احلرش واّدعت آ ملية الاروا

جبميع اسامئه احلس ىن، والكون جبميع حقائقه والانبياء والرسل الكرام علهيم السالم  جبميع ما ااءوا من 

 احلقائق، والكتب الساموية جبميع آ ايهتا الكرمية.. تبنّي احلرش وال خرة، كام اثبتناه يف اللكمة العارشة )احلرش(.

 سائل الفلسفة عىل هذه اخلرافات السخيفة.وهكذا ميكنك ان تقيس سارر م 

آ ال! لك ن الش ياطني اختطفوا عقول الفالسفة امللحدين مبنقار  " آ ان "  وخماليبه وآ لقوها يف آ ودية الضالةل، 

 ومزقوها رش ممزق.

ـ اكلطبيعة يف العامل الكبري، الكهام من الطواغيت:)مفن يكفر  ـ الانسان  ـ  " آ ان "  يف العامل الصاري  ابلطاغوت ف

 (.120)البقرة : ويؤمن ابهلل فقد اس متسك ابلعروة الوثق  ل انفصام لها وهللا مسيع علمي( 

* * * 

ولقد رآ يت اادثة مثالية قبل الرشوع بتأ ليف هذه الرساةل بامثين س نوات، عندما كنت يف اس تانبول شهر 

ىل وشك ان ينقلب اىل سعيد اجلديد.. رمضان املبارك، واكن آ نئذ  سعيد القدمي ـ اذلي انشال ابلفلسفة ـ ع
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ـ )رصاط اذلين  يف هذه الفرتة ابذلات وحيامن كنت آ تأ مل يف املساكل الثالثة املشارة الهيا يف ختام سورة الفاحتة ب

انعمت علهيم غري املاـضوب علهيم ول الـضالني( رآ يت تكل احلادثة اخليالية ويه اادثة آ ش به ما يكون ابلرؤاي. 

هنا يف كتايب  " اللوامع "  عىل صورة س يااة خيالية ومبا يش به النظم. وقد اان ال ن وقت ذكر جسلهتا يف حي

 معناها ورشهحا، حيث اهنا تسلط الاضواء عىل احلقيقة املذكورة.

كنت ارى نفيس وسط حصراء شاسعة عظمية، وقد تلبدت السامء بسحب قاتة مظلمة، ال نفاس تاكد ختتنق 

 نس مي ول ضياء ول ماء. لك ذكل مفقود.عىل الارض اكفة. فال 
#648 

 من الاخرى اجلهة يف ان قليب عىل خفطر .الضارة واحليواانت والضوارى ابلوحوش مل ى الارض ان تومهت

 واان وادتىن م ..هناك اىل العبور من اذاً  مناص فال مجيل، وضياء عذب وماء عليل نس مي يواد الارض

 جو  يف رسُت  اجلبال، ابنفاق يكون ما اش به الارض، حتت كهفاً  لتدخ ..اراديت دون هناك اىل ُاساق

 ان دون الارض، حتت الطريق هذا من امليض يف س بقوين قد كثريين آ ن اشاهد واان خطوة خطوة الارض

 م .. مهنم عدد   اصوات ـ حيناً  ـ وامسع اقداهمم، آ اثر آ رى فكنت خمتنقني، اماكهنم يف ظلوا اذ السري يمكلوا

 .الاصوات تنقطع

 فيا صديقي اذلي يرافقين خبياهل يف س ياحيت اخليالية هذه!

ان تكل الارض يه  " الطبيعة "  و " الفلسفة الطبيعية " . اماالنفق فهو املسكل اذلي شقه اهل الفلسفة 

ابفاكرمه لبلوغ احلقيقة.آ ما آ اثر الاقدام اليت رآ يهتا فهيي ملشاهري الفالسفة اكفالطون وارسطو 
2

عته من . وما مس 

اصوات هو آ صوات ادلهاة اكبن سينا والفارايب.. نعم كنت آ اد اقوالً ل بن سينا وقوانني هل يف عدد من الاماكن، 

ولكن اكنت الاصوات تنقطع لكيًا، مبعىن انه  مل يس تطع ان يتقدم، آ ي انه اختنق.. وعىل لك اال فقد بينت 

 فك وتشوقك.. وال ن اعود اىل ذكر س ياحيت:كل بعض احلقائق الاكمنة حتت اخليال ل خفف عنك تله

 اس متر يب السري، واذا بش يئني جيعالن بيدي.

 الاول: مصباح كهرابيئ، يبدد ظلامت كثيفة للطبيعة حتت الارض.

 وال خر: آ ةل عظمية، تفتت خصورًا خضمة هائةل امثال اجلبال.. فينفتح يل الطريق.

، قد منحتا كل من خزينة القرآ ن الكرمي.. وهكذا فقد رست مدة ومُهِس يف اذين آ نذاك: ان هذا املصباح وال ةل

عىل هذا املنوال، ح ى رآ يت نفيس قد وصلت اىل اجلهة الاخرى، فاذا الشمس مرشقة يف سامء صافية مجيةل 

 ل حساب فهيا، واليوم

--- 
1
 ل يف طريان الصقور؟وان قلت: مفا تكون انت ح ى تنامل هؤلء املشاهري؟ فهل اصبحت نظري ذاببة ح ى تتدخ  
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ـ يف طريق احلقيقة  ـ ولو بقدر جناح ذاببة  واان اقول: ملا اكن يل اس تاذ آ ميل وهو القرآ ن العظمي، فال آ راين مضطراً ان اابيل 

لّ   واملعرفة، ابولئك الصقور اذلين مه تالميذ الفلسفة امللوثة ابلضالةل والعقل املبتىل ابلوهام. مفهام كنت آ دىن مهنم دراة ا 

ان اس تاذمه ادىن بدراات لاّد لها من اس تاذي، فبفضل اس تاذي ومهته مل تس تطع املادُة اليت اغرقهتم ان تبلل قديم. 

نعم! ان اجلندي البس يط احلامل ل وامر سلطان عظمي وقوانينه، ميكنه ان ينجز من الاعامل مال ينجزه مشري دلى مكل 

 صاري. ـ املؤلف.
#649 

 الهبجة مّعته عالاَمً  رآ يت فقد .جيري العذب السلسبيل واملاء الروح، فيه ك ن هيب والنس مي هبيج، ربيع يوم

 .هللا حفمدُت  ماكن، لك يف الفرح ودّب 

م نظرت اىل نفيس، فرآ يت اين ل املكها ول اس تطيع الس يطرة علهيا، بل ان اادمه خيتربين، وعىل اني غرة 

وقد اطبقت السحب القاتة ايضًا فاظلمت السامء، رآ يت نفيس مرة اخرى يف تكل الصحراء الشاسعة، 

والانفاس تاكد ختتنق من الضيق.. واحسست سائقاً يسوقين اىل طريق آ خر، اذ رآ يت آ ين آ سري يف هذه املرة 

عىل الارض وليس يف جوفها يف طريقي اىل اجلهة الاخرى..فرآ يت يف سريى هذا اموراً جعيبة ومشاهد غريبة 

لّ ان تكل  تاكد ل توصف؛ فالبحر غاضب عيّل، والعاصفة هتددين ولك شئ يلقي امايم العوائق واملصاعب. ا 

املشالك تُذلّل بفضل ما ُوهب يل من القرآ ن الكرمي من وس يةل س ياحية. فكنت اتالب علهيا بتكل الوس يةل.. 

ا وهناك وبدآ ت اقطع السري خطوة خطوة، شاهدت اشالء الساحئني وجنارزمه ملقاة عىل طريف الطريق، هن

ّل وااٌد من آ لف  هذه الس يااة.. وعىل لك اال فقد جنوت من ظلامت تكل السحب اخلانقة،  فمل يُنِه ا 

ووصلت اىل اجلهة الاخرى من الارض، وقابلت الشمس احلقيقية امجليةل، وتنفسُت النس مي العليل، وبدآ ت 

 اجول يف ذكل العامل الهبيج اكجلنة، واان اردد: امحلد ّلّل.

ت انين لن ُاتَرك هنا، فهناك َمن ك نه يريد آ ن يريىن طريقًا آ خر، فأ رجَعين يف احلال اىل ما كنت عليه.. م رآ ي

تكل الصحراء الشاسعة.. فنظرت فاذا اش ياء انمةل من الاعىل كزنول املصاعد )الكهرابئية( بأ شاكل متباينة 

رى اكلسالل املتدلية.. وهكذا. فاياّم انسان وامناط خمتلفة بعضها يش به الطاررات وبعضها شبيه ابلس يارات، واخ

ميكن آ ن يتعلق بأ ادى تكل الاش ياء، حسب قابليته وقوته، فانه يُعرج به اىل الاعىل.. فركبت ااداها، واذا 

آ ان يف دقيقة واادة فوق السحب وعىل جبال مجيةل خمضورضة، بل ل تبلغ السحب منتصف تكل اجلبال 

امجل ضياء، وآ عذب ماء وآ لطف نس مي.. وحيامن رسحت نظري اىل اجلهات  الشاهقة.. ويُشاهد يف لك ماكن

لكها رآ يت آ ن تكل املنامل النورانية ـ الشبهية ابملصاعد ـ منترشة يف لك ماكن. ولقد كنت شاهدت مثلها يف 

م آ ن هذه اجلهة الاخرى من الارض يف تلكام الس ياحتني السابقتني.. ولكن مل افهم مهنا شيئًا، بيد اين ال ن افه

 املنامل امنا يه جتليات ل ايت القرآ ن احلكمي.
#650 
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 " مفهوم اىل ملّوا اذلين مسكل وهو (الـضالني) بـ اليـه املشـار الضالني طريق هو :الاول فالطريق وهكذا

 امللئ السري هذا خالل من احلقيقة اىل الوصول صعوبة مدى شعرمت وقد ..الطبيعيني افاكر وتبنّوا  " الطبيعة

 .والعوائق ابملشالكت

والطريق الثاين: املشار اليه بـ )املاـضوب علهيم( فهو مسكل َعَبدة الاس باب واذلين حييلون اخللق والاجياد 

اىل الوسائط، ويس ندون الهيا التأ ثري، ويريدون بلوغ حقيقة احلقائق، ومعرفة هللا ال االهل عن طريق العقل 

 والفكر واده، اكحلكامء املشائيني.

الطريق الثالث: املشار اليه بـ )اذلين انعمت علهيم( فهو الرصاط املس تقمي واجلادة النورانية ل هل القرآ ن،  آ ما

 وهو آ قرص الطرق وآ سلمه وايرسه، ومفتوح امام الناس اكفة ليسلكوه، وهو مسكل ساموي رحامين نوراين.
#651 

 الثاين املقصد

 خيص حتولت اذلرات

 ال ية الكرمية: يشري اىل ذرة من خزينة هذه

 بسم هللا الرمحن الرحمي

)وقال اذلين كفروا لتأ تينا الساعة قل بىل وريب لتأ تينّـمك عاِلمِ الايب ل يعزب عنه مثقاُل ذّرة يف السموات ول 

ل يف كتاب  مبني(   (3)سورة س بأ : يف الارض ول اصاُر من ذكل ول اكرُب ا 

لعظم  لهذه ال ية الكرمية، آ ي: يبني اجلوهر اذلي تنطوي عليه ]يبني هذا املقصد مثقال ذرة من اخلزينة ا

 صُنيديقة اذلرة، ويتناول جزءًا ضئياًل ادًا من حركة اذلرة ووظيفهتا؛ وذكل يف نقاط ثالث مع مقدمة.[

 املقدمة

لهية لالاي ت التكوينية ان حتولت اذلرات وجولهنا عبارة عن اهزتامات اذلرات وتنقلها اثناء كتابة قمل القدرة ال 

يف كتاب الكون. فهيي ليست كام يتومهه املاديون والطبيعيون من آ هنا آ لعوبة املصادفة يف حركة عشوائية ل 

معىن لها ول مازى؛ ذكل ل ن لك ذرة، ولك اذلرات تقول يف مبدآ  حركهتا: " بسم هللا "  ـ كام تقوهل مجيع 

ـ حيث آ هنا حتمل آ ثقالً هائةل تفوق كثري  اً طاقهتا املتناهية، كحمل بذرة الصنوبر عىل اكتافها جشرهتا املوجودات 

الضخمة. م عند انهتاء وظيفهتا تقول: " امحلد هلل "  حيث اهنا اظهرت آ ثراً بديعًا ك نه ينشد قصيدة رائعة يف 

منه الثناء عىل الصانع اجلليل، ملا فيه من جامل التقان احلكمي، وروعة صورة  تمن عن مازى معيق تتحري 

 العقول.. فان شئت فانظر ابنعام اىل الرمان واذُلرة.

نعم! ان حتولت اذلرات وتنقالهتا، عبارة عن حراكت واهزتامات ذات مازى معيق، انش ئة من كتابة لكامت 
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لهية وحمو تكل اللكامت يف لوح " احملو والثبات "  اذلي هو حقيقة الزمان الس يال وحصيفته املثالية،  القدرة ال 

لهية وارادهتا، وحمور الترص  يف اجياد الاش ياء اس ت  نساخًا من الكتاب املبني اذلي هو عنواٌن للقدرة ال 

 وتشكيلها من عامل الشهادة والزمان احلارض، وفقًا دلساتري الامام املبني اذلي هو
#652 

 الايب، هاطوا اليت ـ آ ت   نسل   ولك مىض شئ لك آ صل آ ي ـ وفروعها اصولها يف الاش ياء مقومات جامع

لهيي للعمل وعنوانٌ  ممزياهتا، مع  .وامره ال 
1

 

--- 
1
مام مبني "  و  " كتاب مبني "  يف عدة مواضع. وقال قسم من املفرسين: اهنام مبعىن وااد.    لقد ُذكر يف القرآ ن :  " ا 

لهيي. ولقد حصل وقال آ خرون: معناهام خمتلف. وفرّسوا حقيقهتام بوجوه متضاربة. وخالصة ما قالوه: اهنام عنواان ن للعمل ال 

 يل الاطمئنان التام والقناعة التامة بفيض القرآ ن الكرمي آ ن:

لهيي وآ مره، حبيث يتوّاه اىل عامل الايب اكةر مما يتواه اىل عامل الشهادة. آ ي:  " الامام املبني "  عنواٌن لنوع  من العمل ال 

لهيي ينظر آ نه يتواه اىل املايض واملس تقبل اكةر من توهجه اىل احلا ل والزمن احلارض. وبعبارة اخرى: انه جسٌل للقدر ال 

اىل آ صل لك شئ واىل نسهل، اىل عروقه واىل بذوره، اكةر مما ينظر اىل وجوده الظاهري. وقد ُاثبت وجود هذا السجل 

لهيي   يف  " اللكمة السادسة والعرشين "  ، ويف ااش ية اللكمة العارشة . نعم! ان هذا الامام املبني عنوانٌ  لنوع من العمل ال 

نتاج  مبادئ الاش ياء واذورها واصولها، لالش ياء، يف غاية الابداع والتقان، يدل عىل آ ن  وآ مره،  وهذا يعين: ان  ا 

لهيي. كامان نتاجئ الاش ياء وآ نسالها وبذورها، جسل صاري لل وامر  منا يامتن وفق جسل دساتري للعمل ال  ذكل التنظمي والتقان ا 

كوهنا تتضمن برامج ما س يأ يت من املوجودات وفهارسه، فيصح ان يقال: ان البذرة ـ مثاًل ـ عبارة عن برامج الالهية ل

م تركيب الشجرة الضخمة، ولالوامر التكوينية اليت تعنّي تكل التصاممي والفهارس  وفهارس جمّسمة مصارة مجليع ما ينّظِ

 وحتّددها.

 فهرس وبرانمج جشرة اخللق، املمتدة عروقها واغصاهنا وفروعها حول املايض احلاصل: ان  " الامام املبني "  هو يف حمك

ـ " الامام املبني "  هبذا املعىن جسل للقدر الالهـي، وكراس دساتريه. واذلرات تُساق اىل حراكهتا  واملس تقبل وعامل الايب. ف

بني "  فهو يتواه اىل عامل الشهادة اكةر من توهجه ووظائفها يف الاش ياء ابمالء من تكل ادلساتري وحبمكها. آ ما  " الكتاب امل 

لهية وارادهتا،  اىل عامل الايب، آ ي: ينظر اىل الزمان احلارض اكةر مما ينظر اىل املايض واملس تقبل. فهو: عنواٌن للقدرة ال 

لهيي وآ مره. وبتعبري آ خر: انه اذا اكن  " الامام ا لهيي وجسل هلام  وكتاب، اكةر مما هو عنوان للعمل ال  ملبني "  جسالً للقََدر ال 

لهية. آ ي آ ن الانتظام والتقان يف لك شئ، سواءً يف وجوده، يف هويته، يف صفاته،  ـ  " الكتاب املبني "  جسل للُقدرة ال  ف

يف شؤونه يدلن عىل آ ن الوجود يُضف  عىل الشئ وتُعنيَّ هل صَوره، ويشخَّص مقداره، ويعط  هل شلكه اخلاص، بدساتري 

لهية اذاً هلام قوانني لكية ومعومية حمفوظة يف جسل عظمي،  قدرة لهية والارادة ال  رادة انفذة. فتكل القدرة ال  اكمةل وقوانني ا 

ل وخُياط ثوُب آ مناط الوجود اخلاص للك شئ ويُلبَس عليه ويُعط  هل صوره اخملصوصة،  وفق تكل القوانني.  حبيث يُفصَّ

لهيي واجلزء الاختياري "  كام اثبت فهيا  " الامام املبني " . وقد اثبت وجود هذا السجل يف رساةل   " القدر ال 
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لهية الفاطرة، وآ حّسوا  فانظر اىل حامقة الفالسفة وارابب الضالةل والافةل! فلقد شعروا بوجود اللوح احملفوظ للقدرة ال 

ّلْ اهنم اطلقوا عليه مبظاهر ذكل الكتاب البصري للحمكة الرابنية، وارادهتا النافذة يف الاش ياء، ومل  سوا ُصَوره ومناذاه، ا 

 امس   " الطبيعة "  ـ ااش هلل ـ فامخدوا نوَره.

لهية ـ يف اجيادها ـ سلسةَل  لهيي ودس توره النافذ، تكتب القدرُة ال  وهكذا، ابمالء  من ال مام املبني، آ ي حُبمك القََدر ال 

 ات يف لوح  " احملو والثبات "  اذلي هو الصحيفة املثالية للزمان.املوجودات ـ اليت لٌك مهنا آ ية ـ وتوِاد وحتِرك اذلر 

آ ي ان حراكت اذلرات امنا يه اهزتامات وحراكت اثناء عبور املوجودات، من تكل الكتابة، ومن ذكل الاس تنساخ، ومن 

ل متبدل للّوح احملفوظ الاعظم عامل الايب، اىل عامل الشهادة، آ ي من العمل اىل القدرة. آ ما  " لوح احملو والثبات "  فهو جس

الثابت ادلامئ، ولواة  " كتابة وحمو "  يف داررة املمكنات آ ي هو جسل لالش ياء املعرضة دوماً اىل املوت واحلياة، اىل الفناء 

والوجود. حبيث ان حقيقة الزمان هو هذا .نعم! فكام ان للك شئ حقيقة، حفقيقة ما نسميه ابلزمان اذلي جيري جراين 

لهية يف لوح احملو والثبات. ول يعمل الايب ا لهللا. الهن ر العظمي يف الكون يه يف حمك حصيفة ومداد لكتاابت القدرة ال 

 ـ املؤلف.
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 الاوىل النقطة

 ويه مبحثان

 املبحث الاول

ثبااتً مجماًل ان يف حركة لك ذرة ويف سكوهنا، يتلمع نوران للتوحيد، ك هنام مشسان ساطعتان. ولقد اثبتنا بيقني ا

يف الاشارة الاوىل من  " اللكمة العارشة "  وفصلناه يف  " اللكمة الثانية والعرشين "  ان لك  ذرة من اذلرات! 

ذنه وفعهل وان مل تتحول بعلمه وقدرته، فالبد ان يكون  ن مل تتحرك اب  ن مل تكن مأ مورة ابوامر هللا تعاىل، وا  ا 

اّد لها، وبرص يرى لك شئ، وواٌه يتواه اىل لك شئ، وآ مٌر انفذ يف لك  للك ذرة عمٌل ل هناية هل، وقدرةٌ ل

 شئ.

ـ معالً منتظامً يف جسم لك اكرن يح، علامً آ ن انظمة  ـ آ و ميكن ان تعمل  ل ن لك ذرة من ذرات العنارص، تعمل 

لوقامت اذلرة بعمل الاش ياء وقوانني تراكيهبا خمالف بعضها بعضًا، ول ميكن معل شئ مامل تُعمَل انظمته، وح ى 

ما آ ن تكل اذلرات العامةل تعمل وفق آ وامر  فال خيلو من خطأ . واحلال آ ن الاعامل تُنجز من دون خطأ . فاذًا: ا 

َمن ميكِل علامً حميطاً بلك شئ، وابذنه، وبعلمه، وابرادته.. آ و ينباي ان يكون لها مثل ذكل العمل احمليط والقدرة 

 املطلقة!

الهواء، تس تطيع ان تدخل يف جسم لك اكرن يح، ويف مثرة لك مهرة، ويف بناء لك  م ان لك ذرة من ذرات

ورقة، وتعمل يف لك  مهنا. علامً ان بناء لك  مهنا خيالف ال خر ونظامه يباين ال خر، فلو اكن معمل مثرة التني 

 لك مهنام، وبناء لك مهنام ـ مثاًل ـ شبهيًا مبعمل النس يج، لاكن معمل مثرة الرمان شبهيًا مبعمل السكر. فتصاممي
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 خمالف لل خر.

فهذه اذلرات الهوائية تدخل يف لك  مهنا ـ آ و تس تطيع ادلخول ـ  وتعمل مبهارة فائقة وحبمكة اتمة، وتتخذ فهيا 

 آ وضاعًا معينة، م ااملا تنهتي  وظيفهُتا ترتكها ماضية اىل شأ هنا.

ما اهنا  تعمل الصَور اليت ُالبسْت عىل احليواانت والنبااتت، وعىل وهكذا فاذلرة املتحركة يف الهواء املتحرك؛ ا 

مثراهتا واماهريها، وتعمل ايضاً مقادير لك  مهنا وامناط تصامميها! آ و آ ن تكل اذلرة مأ مورة بأ مِر َمن يعمل ذكل لكه 

 وعامةل ابرادته.
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 والاجشار املزهرة النبااتت بذور يعمجل  منبتاً  لتكون مهتيئة فهيي الهادئ، الساكن الرتاب يف ساكنة ذرة لك وكذا

 اذلرات؛ من فهيا ما ولقت ـ واادة ذرة ك هنا مامتثةل ذرات من املتكونة ـ تراب حفنة يف ُالقيت لو اذ املمثرة؛

ما  الرتاب من احلفنة تكل يف تكون ان آ ي ومعّدات، لوامم من بناؤها حيتااه ما مع هبا، خاصاً  مصنعاً  جتد اهنا فا 

 وقدرة واسع عمل هناك يكون ان آ و !.والامثار والاجشار النبااتت انواع عدد عديدة، دقيقة معنوية معامل

 شئ لك عىل القدير هللا وقوة حبول تمت امنا الاعامل تكل ان آ و ..العدم من شئ لك تبدع شئ، بلك حميطة

 .شئ بلك والعلمي

وعالوة عىل ذكل فهو آ مع  ل يبرص،  لو سافر خشص اىل اورواب، وهو ااهل بوسائل احلضارة هجاًل مطبقًا،

ولو دخل هناك اىل مجيع املعامل واملصانع،  واجنز آ عامًل بديعة يف لك صنو  الصناعة ويف انواع ال بنية، 

ابنتظام اكمل وحمكة فائقة وهمارة ابرعة حتريت مهنا العقول.. فال شك ان َمن هل ذرة من الشعور يعر  يقينًا: 

 ما يعمل من تلقاء نفسه، بل هناك اس تاذ علمي يلقّنه ويس تخدمه.ان ذكل الرال ل يعمل 

وايضاً لو اكن هناك عاجز، آ مع ، مقعد، قابع يف كوخه الصاري، ل حيرك ساكنًا. ُادخل عليه قليل من حصو، 

وقطع من عظم، وشئ يسري من قطن، واذا ابلكوخ الصاري تصدر منه اطنان من السكر، واطوال من 

ن قطع اجلواهر، مع مالبس يف آ هبي  مينة وآ خفر نوع، مع آ طعمة طيبة يف منهتي  الذلة.. آ فال النس يج، وآ ل  م

لّ اارس ضعيف ملصنع معِجز، وخادم دلى صاحبه  يقول َمن هل ذرة من العقل: ان ذكل الامع  املقعد ما هو ا 

 ذى املعجزات؟

والامهار والامثار، اليت لك مهنا كتابة كذكل الامر يف حراكت ذرات الهواء ووظائفها يف النبااتت والاجشار 

لهية، وخارقة من خوارق  لهية مصدانية، ورائعة من روائع الصنعة الرابنية، ومعجزة من معجزات القدرة ال  ا 

لّ بأ مر الصانع احلكمي ذي اجلالل وابرادة  لهية، فال تتحرك تكل اذلرات ول تنتقل من ماكن اىل آ خر ا  احلمكة ال 

 امجلال. الفاطر الكرمي ذي
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وقس عىل هذا ذرات الرتاب اذلي هو منبت لس نابل البذور والنوى، اليت لك مهنا يف ُحمك ماكنة جعيبة ختتلف 

عن الاخرى، ومطبعة ماايرة لالخرى، وخزينة متباينة عن الاخرى، ولواة اعالن تُعلن اسامء هللا احلس ىن 

 ممتزية عن الاخرى،
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 لتكل ًْ  منشأ   اصبحت ما البديعة البذور هذه ان شك ول  وعال لا كاملته عىل تثين عصامء وقصيدة

لّ  والنبااتت الاجشار لّ  يعمل ول ل مره، مسّخر شئ ولك  " فيكون كن "  ل مر املاكل هللا بأ مر ا   ابذنه ا 

رادته  .آ منا ..قطعاً  واثبت يقني وهذا ..وقوته وا 

 املبحث الثاين

 يف حراكت اذلرات من وظائف وحمَك. هذا املبحث عبارة عن اشارة بس يطة اىل ما

لّ املادة، يرون حبمكهتم اخلالية من احلمكة وبفلسفهتم  ان املاديني اذلين احندرت عقولُهم  اىل عيوهنم، فال يرون ا 

 املبنية عىل اساس العبث يف الوجود:

 مهنا مصدر اجياد  ان حتولت اذلرات مربوطة ابملصادفة. ح ى اختذوها قاعدة مقررة دلساتريمه لكها، ااعلني

 للمخلوقات الرابنية!

فاذلي ميكل ذرة من الشعور يعمل يقيناً مدى بُعدمه عن منطق العقل، يف اس نادمه هذه اخمللوقات املزدانة حِبمَك  

 غزيرة، اىل شئ خمتلط عشوايئ ل حمكة فيه ول معىن.

كثرية ادًا وغاايت ل حتىص ووظائف  آ ما املنظور القرآ ين وحمكته، فانه يرى ان حتولت اذلرات لها ِحمَكٌ 

ّل يُس ّبح حَبمده( وامثالها من ال ايت الكثرية. ن من يشء  ا   لحتد، تشري الهيا ال ية الكرمية )وا 

 وحنن هنا نشري اىل بضع  مهنا فقط، عىل سبيل املثال:

 اولها:

ات ويسّخرها بقدرته، ااعالً من ان هللا س بحانه وتعاىل، ل ال جتديد جتليات الاجياد يف الوجود، حيّرك اذلر 

لك روح  واادة  " منوذاًا "  ، يُلبسها جسدًا اديدًا من معجزات قدرته يف لك س نة، ويس تنسخ من لك 

كتاب فرد حبمكته التامة آ ل  الكتب املتنوعة، ويُظهر حقيقًة واادة يف امناط خمتلفة وصور ش  ى، ويفسح 

ثر طائفة.ارجمال ويعّد املاكن لورود آ كوان اديدة   وعوامل اديدة وموجودات اديدة، طائفة ا 
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 :اثنيهتا

ان ماكل املكل ذا اجلالل، قد خلق هذه ادلنيا ـ ول س امي واه الارض ـ عىل هيئة مزرعة واسعة، آ ي هّمدها 

ري لتكون قابةل لمنو حماصيل املوجوادت ونشوهئا ، وظهورها جبّدهتا وطراوهتا، آ ي لزيرع فهيا معجزات قدرته غ
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 املتناهية وحيصدها.

ففي مزرعته الشاسعة هذه اليت يه بسعة سطح الارض، يربم س بحانه من معجزات قدرته اكئنات اديدة، 

يف لك عرص، يف لك فصل، يف لك شهر، يف لك يوم، بل يف لك ساعة، فيعطي سااَة الارض حماصيل 

بيناً س بحانه وتعاىل، حبراكت اذلرات هذه متنوعة اديدة، بتحريك اذلرات حبمكة اتمة وتوظيفها بنظام متقن. مُ 

 هدااي رمحته الصادرة من خزينته اليت ل تنضب، ومناذج معجزات قدرته اليت ل تنفد.

 اثلثهتا:

انه س بحانه وتعاىل حيّرك اذلرات حبمكة اتمة ويسخرها يف وظائف منظمة ل ال اظهار بدائع املوجودات يك 

هتا غري املتناهية. فُيخرج س بحانه يف ماكن حمدود ما لحيد من بدائع تفيد الاسامء احلس ىن عن معاين جتليا

الصور ادلاةل عىل تكل التجليات غري احملدودة ويكتب يف حصيفة ضيقة آ ايت  تكوينية لاّد لها، تعرّب عن معان  

 سامية غري حمدودة.

ونتاجئها، من حيث املاهية، يف نعم! ان حماصيل الس نة املاضية ونتاجئها من املوجودات، وحماصيل هذه الس نة 

لّ ان معانهيا ومدلولهتا متباينة ادًا، اذ بتبدل التعينات الاعتبارية تتبدل معانهيا وتكةر وتزداد.  ُحمك وااد، ا 

لّ ان معانهيا امجليةل حتافَظ  لن، وهام فانيتان يف الظاهر، ا  ومع آ ن التعينات الاعتبارية والتشخصات املوقتة تبدَّ

 س متر وتبق  وتثبت.علهيا وت 

فأ وراق هذه الشجرة واماهريها ومثراهتا اليت اكنت يف الربيع املايض ـ ل هنا ل حتمل رواًا اكلنسان ـ يه عني 

ّل  ان الفرق هو يف التشخصات الاعتبارية.  آ مثالها يف هذا الربيع، اذا نُظر الهيا من ماوية احلقيقة، ا 

ل حمل تشخصات سابقهتا، وذكل لالفادة عن معاين شؤون الاسامء هذه التشخصات آ تت اىل هذا الربيع، لتح

لهية اليت تتجدد جتلياهُتا ابس مترار.  ال 
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 :رابعهتا

ان احلكمي ذا اجلالل حيّرك اذلرات يف مزرعة هذه ادلنيا الضيقة وينسجها يف مصنع الارض، ااعاًل الاكئنات 

عداد ما ين اسب من لوامم آ و تزيينات آ و حماصيل لعوامل واسعة لاّد س ياةًل واملوجودات س يارًة، وذكل ل ال ا 

لها، كعامل املثال وعامل امللكوت الواسع اداً وسارر عوامل ال خرة غري احملدودة. فهييئ س بحانه  يف هذه الارض 

ل هناية الصارية، حماصيل ونتاجئ معنوية كثرية ادًا، لتكل العوامل الكبرية الواسعة ادًا. وجُيري من ادلنيا س يالً 

 هل ينبع من خزينة قدرته املطلقة ويصّبه يف عامل الايب، وقسامً منه يف عوامل ال خرة.

 خامس هتا:
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لهية ل هناية  حيّرك س بحانه وتعاىل اذلرات بقدرته يف حمكة اتمة ويسخّرها يف وظائف منتظمة اظهاراً لكاملت ا 

ها، وتسبيحات رابنية لعّد لها، يف هذه الارض لها، والوات جاملية لاّد لها، وجتليات االلية لمنهتي  ل 

. فيجعل س بحانه وتعاىل املوجودات تس بّح تسبيحات غري متناهية يف  الضيقة احملدودة، ويف ممان قليل متناه 

ممان  متناه  ويف ماكن حمدود، مبينًا بذكل جتلياته امجلالية والكاملية واجلاللية املطلقة موادًا كثرياً من احلقائق 

يبية، وكثرياً من المثرات الاخروية، وكثرياً من البدائع املثالية ـ  لصور الفانني وهوايهتم الباقية ـ وكثرياً من الا 

نساجئ لوحية حكمية. فاذلي حيرك اذلرات، ويربم هذه املقاصد العظمية، وهذه احلمك اجلس مية، امنا هو الوااد 

ّل فيجب ان تكون للك ذرة عقل بكرب الشم  س!.ال اد، وا 

ك حبمكة ابلاة، كهذه الامنذج امخلسة، بل رمبا تربو  وهكذا فهناك آ مثةل كثرية اداً عىل حتولت اذلرات اليت حُترَّ

ّل ان اولئك الفالسفة امحلق  قد ظنوها خالية من احلمكة!  عىل مخسة آ ل  مثال، ا 

ـ ان اذلرات يف حركتهيا اليت تتحرك هبام يف نشو  ـ يف احلقيقة  ة واذب رابين، اادهام آ فايق وال خر فلقد ممعوا 

لهيي اكملريد املولوي، امنا تقوم هبا من تلقاء نفسها، وترقص ذاهةل وتدور.  آ نفيس، واملس تارقة يف ذكر وتسبيح ا 

 خنلص من هذا: ان عمل اولئك الفالسفة ليس علامً، بل هجل. وان حمكهتم خسافة وخالية من احلمكة!

 اخرى مطوةل يه السادسة(.)س نذكر يف النقطة الثالثة حمكة 
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 الثانية النقطة

 ان يف لك ذرة شاهدين صادقني عىل وجود هللا س بحانه، وعىل وادانيته.

آ ال! ان اذلرة بقياهما بوظائف جس مية ادًا، ومحلها ل عباء ثقيةل ادًا تفوق طاقهتا، يف منهتي  الشعور، رمغ 

 حانه.جعزها ومجودها، تشهد شهادة قاطعة عىل وجود هللا س ب

واهنا تشهد شهادة صادقة ايضاً عىل وادانية هللا واادية ماكل املكل وامللكوت؛ بتنس يق حراكهتا وانسجاهما 

مع النظام العام اجلاري يف الكون ومراعاهتا النظام حيامث الّت، وتوّطهنا هناك ك نه موطهنا. آ ي: ملن اذلرة؟ 

 نت اذلرة هل فان مجيع الاماكن اليت تسري فهيا هل ايضًا.مفواضع جولهنا ُملُكه وتعود اليه، مبعىن ان من اك

اي آ ن اذلرة لكوهنا عاجزة، وعبهئا ثقياًل ادًا، ووظائفها كثرية لحتد، تدل عىل اهنا قامئة ومتحركة ابمس قدير 

 مطلق القدرة وبأ مره.

 عمل  هبا، ودخولها اىل لك م ان توفيق حركهتا وجعلها منسجمة مع الانظمة العامة اللكية يف الكون، وك هنا عىل

 ماكن دون مانع مينعها، يدل عىل اهنا تعمل ما تعمل بقدرة وااد علمي مطلق العمل وحبمكته الواسعة.

نعم! ان اجلندي هل عالقة وانتساب مع لك  من فصيهل، ورسيته، وفواه، ولوائه، وفرقته. كام آ ن هل يف لك  مهنا 
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ن تنس يق احلركة والانسجام  مع لك هذه العالقات والارتباطات وظيفة معينة عىل قدر تكل العالقة. وا

مبعرفهتا ومعرفة وظائفها يف لك داررة، مع القيام بواجبات عسكرية من تدريب واخذ للتعلاميت حسب انظمهتا، 

 لك ذكل امنا يكون ابلنقياد اىل اوامر القائد الاعظم اذلي يقود تكل ادلوارر لكها واتباع قوانينه.

ن الامر هكذا يف اجلندي الفرد، كذكل لك ذرة من اذلرات ادلاخةل يف املركبات املتداخل بعضها يف فكام ا

ِْ مهنا،  ومواقع متناس بة تنبين علهيا مصاحل متنوعة، ووظائف منتظمة ش  ى،  بعض، لها اوضاع مالمئة يف لك 

وطيناً ل خيل ابلنتاجئ واحلمك الناش ئة ونتاجئ متباينة ذات حمكة، فالبد ان توطني تكل اذلرة بني تكل املركبات، ت

من تكل النسب والوظائف، مع احلفاظ عىل مجيع النسب والوظائف، خاٌص مباكل املكل اذلي بيده مقاليد لك 

 شئ.
#659 

 الرشايني ومع ، واحلس ية احلركية العني اعصاب مع عالقة لها  " توفيق "  عني بؤبؤ يف املس تقرة اذلرة ان :مفثالً 

 مهنا لك   يف لها ان عن فضالً  .كلك الانسان ومع اجلسم، مع م والرآ س، الواه، ومع فهيا، اليت والاوردة

 .وفائدة وظيفة

 فوجود تكل النسب، يف لك  مهنا، والعالقات والفوائد، مع احلمكة الاكمةل والتقان التام يبني:

ذلرة يف ذكل املاكن، ول س امي اذلرات ان اذلي خلق ذكل اجلسد جبميع اعضائه، هو اذلي ميكنه ان ميكّن تكل ا

ال تية للرمق. فتكل اذلرات اليت تسري مع قافةل الرمق وتسافر معها، امنا تسري ابنتظام وتس يح حبمكة حتري 

العقول. م تدخل يف اطوار خمتلفة وجتول يف طبقات متنوعة بنظام دقيق، فتخطو خطوات ذات شعور، من 

اىل اجلسم احلي وتصفّ  هناك يف اربع مصا   فيه، اىل آ ن تصل اىل  دون ان ختطئ ، ح ى تأ يت تدرجيياً 

 الاعضاء واحلجريات احملتااة اىل الرمق، فمتدها به، وتسعفها بقانون الكرم محموةلً عىل الكرايت امحلراء يف ادلم.

تباينة، وساقها هكذا يفهم من هذا بداهة ان اذلي آ َمرَّ هذه اذلرات من خالل آ ل  املنامل اخملتلفة والطبقات امل 

 حبمكة، لبد وبال ادىن شك هو رّماق كرمي، خالق رحمي ، تتساوى امام قدرته النجوُم واذلرات.

 م ان لك ذرة من اذلرات تقوم بعمل صورة بديعة ونقش رائع يف اخمللوق حبيث:

ما اهنا يف موقع اامك مس يطر عىل لك ذرة من اذلرات وعىل مجموعها، وحمكومة يف الوق ت نفسه حتت آ مر لك ا 

ذرة من اذلرات وآ مر مجموعها، واهنا تعر  معرفة اكمةل، ابلصورة البديعة احملرية لاللباب والنقش الرائع امللئ 

ابحلمكة، فتوادها! وهذا حمال بأ لف حمال.. آ و آ هنا نقطة مأ مورة ابحلركة انبعة من قمل قدرة هللا س بحانه وقانون 

 قََدره.

وجودة يف قبة  " ااي صوفيا "  ان مل تكن مطيعة ل مر بنّاهئا، ينباي ان يكون لك جحر مهنا مفثاًل: آ ن الاجحار امل

ماهراً يف صنعة البناء اكملعامري س نان 
2
نفسه، ويكون ااكامً عىل الاجحار الاخرى وحمكوماً بأ مرها يف الوقت  
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 نفسه، اي ميكنه

--- 
1
 بناء جوامع كثرية امهها: سلميية، سلامينية، شهزادة. ــ املرتمج. ( ارش  عىل2291ــ  2416اكرب همندس معامري تريك )  
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 الامر وكذكل ! " سقوطنا دون حنول ح ى لنتحد الاجحار ايهتا هيا "  :لها فيقول الاخرى الاجحار حيمك ان

 واكةر لالجعاب، ااثرة واكةر روعة واكةر اتقاانً  واكةر ابداعًا، اكةر يه اليت اخمللوقات، يف املوجودة اذلرات يف

 الكون، خالق العظمي، اخلالق ل مر منقادة اذلرات هذه تكن مل ا ن املرات، ابل  صوفيا ااي قبة من حمكة

لّ  تليق ل اليت الكامل اوصا  مهنا للك   تعط  ان اذاً  فينباي  .س بحانه ابّلّل  ا 

 الواجب الوجود، اضـطروا حسب فيا س بحان هللا ! وايللعجب! ان املاديني الزاندقة الكفرة ملا انكروا هللا

مذههبم لالعتقاد بأ لهة ابطةل بعدد اذلرات. ومن هذه اجلهة ترى آ ن الاكفر املنكر لوجود هللا س بحانه وتعاىل 

 همام اكن فيلسوفًا وعاملًا فهو يف هجل عظمي، وهو ااهل هجاًل مطلقًا.

 النقطة الثالثة

 اليت ُوعد هبا يف ختام النقطة الاوىل، ويه:هذه النقطة اشارة اىل احلمكة السادسة العظمية 

 لقد ذكر يف ااش ية السؤال الثاين من اللكمة الثامنة والعرشين:

ان حمكة اخرى من آ ل  احلمك اليت تتضمهنا حتولت اذلرات وحراكهتا يف اجسام ذوي احلياة، يه تنوير 

 العامل الاخروي. اذلرات ابحلياة وكس هبا املعىن واملازى، لتصبح ذرات لئقة يف بناء

نعم! ان الاكرن احليواين والانسان وح ى النبات يف حمك مضيف لتكل اذلرات ومعسكر تدريب لها، ومدرسة 

تربوية تتلق  فهيا الارشادات؛ حبيث آ ن تكل اذلرات اجلامدة تدخل هناك فتتنور، وك هنا تنال التدريب وتتلق  

مهنا لوظيفة لياقًة وادارة، لتصبح ذرات لعامل البقاء وادلار الاوامر والتعلاميت، فتتلطف، وتكسب ابداء لك  

 ال خرة احلية حياًة شامةل مجليع اجزاهئا.

 سـؤال: مباذا يُعر  وجود هذه احلمكة يف حراكت اذلرات؟

 اجلـواب:

اكفة اوًل: يُعر  وجوُدها، حبمكة هللا احلكمي س بحانه، تكل احلمكة الثابتة ابلنظمة اجلارية يف املوجودات 

 وابحلمك اليت تنطوي علهيا؛ اذ احلمكة الالهية اليت
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 تكل !حمكة دون من سدىً  اذلرات حراكت ترتك ان لميكن جزيئ، شئ   بأ صار اداً  كثرية لكية ِحكامً  اانطت

 البدائع ل برام سبب يه واليت الوجود، يف عظم  فعالية تبدي واليت الاكئنات، س يل يف اجلارية احلراكت
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 .احلكمية

م ان احلمكة الالهية واامكيهتا، اليت ل هتمل اصار خملوق دون آ جر، آ و دون كامل، آ و دون مقام، ملا يقوم 

 به من وظيفة، كيف هتمل مأ مورهيا ومس تخدمهيا الكثريين ادًا، اذلرات.. دون نور، آ و دون آ جر.

فريقهيا اىل دراة املعدنيات، اجراً لها يف اثنيًا: ان احلكمي العلمي حيرك العنارص ويس تخدهما لداء وظائف اليةل، 

طريق الكامل.. وحيرك ذرات املعدنيات ويسخرها يف وظائف ويعلّمها تسبيحاهتا اخلاصة هبا فمينحها املرتبة احلية 

للنبااتت.. وحيرك ذرات النبااتت ويوظفها، وجيعلها رمقًا لل خرين، فُينعم علهيا برفعها اىل املرتبة اللطيفة 

ت.. ويس تخدم ذرات احليواانت ـ عن طريق الرمق ـ فريفعها اىل دراة احلياة الانسانية.. وابمرار للحيواان

ذرات جسم الانسان من خالل مصا   عدة مرات  ومرات، وتنقيهتا وجعلها لطيفة، يرقهيا اىل آ لطف ماكن 

 وآ عز موقع يف اجلسم وهو ادلماغ والقلب.

ًى وليست خالية من احلمكة، بل هُترع اذلرات وتساق اىل نوع من يفهم مما ذكر: ان حراكت اذلرات ليست سد

 الكامل الالئق هبا.

ـ ينال نوراً معنواًي، ولطافة ومزيّة، حبيث يكون  ـ كذرات البذور والنوى  اثلثًا: ان قسامً من ذرات الاكرن احلي 

 مبثابة روح وسلطان عىل سارر اذلرات، وعىل الشجرة الضخمة نفسها.

ـ هذه املرتبة، امنا هو حصيةل اداهئا وظائف دقيقة  فاعتالء هذه ـ من بني مجموع ذرات الشجرة العظمية  اذلرات 

وهمامت اليةل اثناء مراال منو الشجرة، مما يدل عىل ان تكل اذلرات حيامن تؤدي وظيفهتا الفطرية بأ مر اخلالق 

ساميًا، حسب انواع حراكهتا ووفق ما يتجىل  احلكمي، تنال لطافة معنوية ونورًا معنواًي ومقامًا رفيعًا وارشاداً 

 علهيا من جتليات الاسامء احلس ىن، ومسو تكل الاسامء.

 اخلالصة:

ان اخلالق احلكمي قد عنّي للك شئ نقطة كامل يناسب ذكل الشئ، واّدد نوَر وجود  يليق به، فيسوق ذكل 

 الشئ اىل نقطة الكامل تكل، ابس تعداد مينحه اايه.
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 س بحانه مينح ح ى امجلادات، يف ايضاً  اار   واحليواانت، النبااتت مجيع يف اار   هو مثلام للربوبية نونالقا فهذا

 .الكرمية الاجحار ومرتبة ال ملاس دراة به يبلغ رقياً  العادي الرتاب

 من هذه احلقيقة ينكشف طرٌ  من قانون عظمي هو:  " قانون الربوبية " .

نفاذ قانون التناسل العظمي، مينحها ذلًة جزئية، آ جرًة * وان ذكل اخلالق الكرمي، اثنا ء تسخريه احليواانت ل 

نفاذ اوامر رابنية ـ اكلبلبل والنحل ـ اجرَة كامل  راقية، مقامًا  ل داهئا الوظيفة. وهيب للحيواانت املس تخدمة ل 
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 يبث الشوق واملتعة..

 كرم " .من هذه احلقيقة ينكشف طرٌ  من قانون عظمي هو :  " قانون ال

* م ان حقيقة لك شئ تتواه اىل جتيل امس  من الاسامء الالهية احلس ىن، ومرتبطة هبا، ويه اكملرآ ة العاكسة 

ل نواره. فذكل الشئ همام اختذت من اوضاع مجيةل، فامجلال يعود اىل رش  ذكل الامس ومسوه؛ اذ يقتضيه ذكل 

 ضع امجليل مطلوب يف نظر احلقيقة.الامس. فسواٌء آ عمَِل ذكل الشئ آ م مل يعمل، فذكل الو 

 من هذه احلقيقة يظهر طرٌ  من قانون عظمي هو:  " قانون التحسني وامجلال " .

* م ان ما اعطاه الفاطر احلكمي من مقام وكامل، اىل شئ ما، مبقتىض دس تور الكرم، ليسرتّده منه عند انقضاء 

 ه، وهويته املعنوية، ومعناه، ورواه ان اكن ذا روح.مدة ذكل الشئ وانهتاء معره، بل يُبقي مثراته، ونتاجئ

مفثاًل: يُبقي س بحانه وتعاىل معاين الكاملت اليت ينالها الانسان ومثراهتا، ح ى ان شكر املؤمن الشاكر ومحده 

 عىل ما يأ لكه من فواكه مائةل، يعيده س بحانه اليه مرة اخرى عىل صورة فاكهة جمسمة طيبة من فواكه اجلنة.

 ه احلقيقة ينكشف طرٌ  من قانون عظمي هو :  "  قانون الرمحة " .من هذ

* م ان اخلالق احلكمي س بحانه ل يرس  يف شئ قط، ول يعمل عبثاً مطلقاً اذ يس تعمل ح ى الانقاض املادية 

 للمخلوقات امليتة ـ اليت انهتت همامهُتا ـ يف اخلريف، يف بناء خملوقات اديدة يف الربيع.

تىض احلمكة الالهية، ادراج هذه اذلرات الارضية اجلامدة، وغري الشاعرة، واليت اجنزت وظائف ذلا، مفن مق 

 اليةل يف الارض يف قسم من ابنية ال خرة اليت يه
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 (الارض غري الارض تبدل يوم)  الكرمية ال ية بدلةل واجشارها ابجحارها فهيا، ما بلك شعور وذات حية

 ادلنيا ذرات ترك ول ن (64:العنكبوت) (احليوان لهيي الاخرة ادلار وان) الكرمية ةال ي وابشارة (48:ابراهمي)

 .وعبث ارسا  العدم اىل رمهيا آ و نفسها، ادلنيا يف املهتدمة

 من هذه احلقيقة ينكشف طرٌ  من قانون عظمي هو:  " قانون احلمكة " .

َْ من آ اثر هذه ادلنيا ومعنوايهتا ومثراهتا،  ومنسواات اعامل امللكفني ـ اكجلن والانس ـ م ان كثريًا ادًا

وحصائف افعاهلم، وارواهحم، واجسادمه، تُرسل اىل سوق ال خرة ومعرضها. مفن مقتىض العدل واحلمكة ان 

تُرسل ايضاً اذلرات الارضية اليت رافقت تكل المثرات واملعاين وَخَدَمهتا مع انقاض هذه ادلنيا اليت س تدّمر اىل 

تس تعمل يف بنائه. وذكل بعد تاكملها تاكمالً خيّصها من حيث الوظيفة، اي بعد آ ن انلت نور العامل الاخروي و 

 احلياة كثريًا وخدَمهتا، واصبحت وس يةل لتسبيحات حياتية.

 من هذه احلقيقة ينكشف طر  من قانون عظمي هو : " قانون العدل " .
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نية للمواد اجلامدة اليت كتهبا القدر الالهيي، لها سلطان م ان الروح مثلام اهنا هممينة عىل اجلسم، فالوامر التكوي 

 ايضاً عىل تكل املواد. فتتخذ تكل املواد مواقعها، وتسري بنظام معني وفق ما تليه الكتابة املعنوية للقدر الالهيي.

، مقامات مفثاًل: يف انواع البيض، واقسام النطف، واصنا  النوى، واجناس البذور، تنال املواد انواراً خمتلفة

ن تكل  متباينة، حسب تباين الاوامر التكوينية اليت سّطرها القدر الالهيي ابمناط متنوعة واشاكل متاايرة؛ اذ ا 

ـ يف ماهية واادة  ـ من حيث يه مادة  املواد 
2

، الّ اهنا تصبح وس يةل لنشوء مال حيد من املوجودات، فتكون 

لو وادت ذرة يف خدمات حياتية، ودخلت مضن التسبيحات  صاحبة مقامات خمتلفة وانوار متنوعة، فالبد اذاً 

الرابنية اليت تس بح هبا احلياة مرات ومرات، واّدت همامهتا هناك، فالشك ان يُكتب يف جهبهتا املعنوية ِحمَك 

لهيي. لهيي اذلي ل يعُزب عنه شئ، وذكل مبقتىض العمل احمليط ال   تكل املعاين، ويسجلها قمُل القدر ال 

--- 
1
! ان مجيع تكل املواد مركبة من عنارص اربعة يه: مودل امحلوضة ومودل املاء )الاوكسجني والهيدرواني( والاموت نعم  

ّل ان الفرق يف كتابة القدر املعنوي. ــ املؤلف.  والكربون، وامثالها. ذلا تعترب املواد من حيث الرتكيب املادي متشاهبة ا 
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 . " احمليط العمل قانون " :هو عظمي ونقان من طرٌ   ينكشف احلقيقة هذه من

فبناء عىل ما س بق: فان اذلرات اذًا ليست سائبة ول منفلتة 
2
. 

 :النتيجة

ان القوانني الس بعة السابقة، اي: قانون الربوبية، وقانون الكرم، وقانون امجلال، وقانون الرمحة، وقانون احلمكة 

من القوانني العظم ، يلّوح لٌك مهنا من  طر   ما ينكشف منه، وقانون العدل، وقانون العمل احمليط.. وآ مثالها 

امسَ هللا الاعظم، وجتل  آ عظم ذلكل الامس الاعظم. ويفهم من ذكل التجيل: ان حتولت اذلرات ايضاً يف هذه 

ادلنيا ـ كسارر املوجودات ـ جتول حسب ما خطه القدر الالهيي من ادود ووفق ما تعطيه القدرة الالهية من 

مر تكوينية وعىل اساس مزيان علمي حساس، ل ال ِحمَك  سامية، وك هنا تهتيأ  للرحيل اىل عامل آ خر آ مس ! اوا
1

 

ومن هنا عدت الاجسام احلية ك هنا مدرسة تتعمل فهيا اذلرات الساحئة، ومعسكر تدريب، ومضيف تربوي لها، 

 ويصح ان حنمك حبدس صادق آ هنا كذكل.

مة الاوىل " ، واثبت هناك: ان لك شئ يقول  " بسم هللا " . فاذلرة ايضاً كجميع : مثلام ذكر يف  " اللكاحلاصل

 املوجودات ولك طائفة مهنا ولك جامعة من جامعاهتا تقول بلسان احلال:  " بسم هللا "  وتتحرك وفقها.

ـ تقول بلسان االها يف مبدآ  حركهتا:  " بس ـ بدلةل النقاط الثالث املذكورة  م هللا الرمحن الرحمي نعم! ان لك ذرة 

"  اي: آ حترك ابمس هللا وبقوته وحبوهل وابذنه ويف سبيهل، م تقول ـ ولك طائفة مهنا ـ بعد اهناء حركهتا مبثل 
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 ما يقوهل آ ي خملوق اكن بلسان ااهل: امحلد هلل رب العاملني.

--- 
1
 جواب الفقرات الس بع اليت مرت.ــ املؤلف.  

2
ور احلياة بازارة يف هذا العامل الكثيف السفيل، وايقاده بفعالية دامئة يف منهتي  اجلود، ح ى ل نه ماثل امامنا ان نرش ن  

بث نور احلياة بكةرة هائةل يف اخس املواد واكةرها تعفنًا، وصقل تكل املواد الكثيفة واخلسيسة بنور احلياة وجعلها لطيفة .. 

هذا العامل الكثيف اجلامد وجيّمهل ويلّمعه حبراكت اذلرات ونور  تشري مبا يقرب من الرصااة ان هللا س بحانه وتعاىل يذيب

احلياة لهييئه اىل العامل الاخر احلي اللطيف السايم الطاهر، وك نه يزيّنه للرحيل اىل عامل لطيف. فاذلين ل يس توعبون 

يط "  واحض رآ ي العني، حيرش بعقوهلم الضيقة حرش البرش، لو نظروا بنور القرآ ن ومبرصاده لرآ وا ان  " قانون قيومية حم 

 مجيع اذلرات كحرش اجلنود يف اجليش ويترص  فهيا، كام هو مشاهد.ــ املؤلف.
#665 

 قصيدة مبثابة هو اذلي بديع خملوق لك تصوير يف الالهية للقدرة صاري قمل   ريشةِ  حمك يف نفسها تبدي ذرة فلك

 .تعاىل هلل ومحداً  ثناء

ر  ابرة ل ذرع معنوية لاد لها حلاك  رابين معظم، تدور الابرة عىل بل لك ذرة تبني نفسها يف صورة ط

لهية..  اسطواانت ـ ويه املصنوعات الرابنية ـ فتنطقها بقصائد ثناء ومحد رابنية، وتنشدها اانش يد تسبيحات ا 

 )دعوامه  فهيا س بحانك اللّهم وحتيهتم فهيا سالم وآ خر دعوامه ان امحلد هلل رب العاملني(

ْبَحا ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمي()س ُ َّْمَتنا ِان  نََك َل ِعمْلَ لَنَا ِاّل ما عَل

 )ربنا ل تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من دلنك رمحة انك انت الوهاب(

 اللّهم صل عىل س يدان محمد صالة تكون كل رضاًء وحلقّه اداءً 

 وعىل آ هل وحصبه واخوانه وسمّل،

 وسلّمنا وسمل ديننا

 مني ايرب العاملني.آ  
#666 

% 

 والثالثون احلادية اللكمة

 املعراج النبوي

 تنبيه:

آ ن مسأ ةل املعراج نتيجة ترتتب عىل اصول الاميان واراكنه، فهيي نوٌر يس متد ضوءه من آ نوار الاراكن الاميانية. 
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ثبات املعراج ابذلات للملحدين املنكرين ل راكن الاميان، بل ل يُ  ذَكر اصالً ملن ل يؤمن ابهلل فال تُقام احلجج ل 

ق ابلرسول الكرمي آ و ينكر املالركة والسموات، الّ بعد اثبات تكل   صىل هللا عليه وسمل اّل وعال ول يصِدّ

الاراكن هلم مقدمًا؛ ذلا س نجعل املؤمن اذلي ساَوَرتْه الشكوك وال وهام فاستبعد املعراَج، موضَع خطابنا، 

بأ ذن هللا. ولكن نلحظ بني آ ونة واخرى ذكل امللحد اذلي يرتقب يف موضع الاس امتع فنبني هل ما  يفيده ويشفيه 

 ونرسد هل من الالكم ايضًا ما يفيده.

مع ارصار  - ولقد ُذِكَرت ملعاٌت من حقيقة املعراج يف رسائل اخرى، فاس متددان العناية من هللا س بحانه وتعاىل

وربطها مع اصل احلقيقة نفسها جلعل مرآ ة  تعكس دفعًة واادة  عىل مجع تكل اللمعات املتفرقة - اخويت ال حبة

 .  صىل هللا عليه وسمل  كاملت جامل الرسول الكرمي
#667 

مْحنِ  هللا بِْسمِ  حميِ   الرَّ  الرَّ

بحاَن اذلي آ رسى بَعْبده، لياًل مَن املَسِجِد احلََراِم ِاىل املَْسجِد ال قصا اذلي ابرْكنَا َحوهُل ِلرُنيَُه  َُّه )س ُ ن ِمْن اايتنا ا 

ِمْيُع الَبِصرُي(   (2)الارساء:ُهَو  السَّ

َتَوى_ وهو ابل فُِق ال عىل_ ُمَّ َداَن فَتََدىّل_ فاَكَ  ة  فَاس ْ ََّمُه َشديُد الُقوى_ ُذو ِمرَّ لّ َويْح يُوىَح_ عَل ْن ُهَو ا  َن )ا 

ىل َعْبِده َما آ ْوىَح_ ما َكذَ  َب الُفؤاُد ما رآ ى_ آ فَُتامرونَُه عىََل َما يَرى_ َولََقْد قَاَب قَْوَسنْيِ آ ْو آ دىَن_ فأ ْوىح ا 

َبرَصُ َوَما َرَءاُه نَْزةَلً ُاْخَرى_ ِعْنَد ِسْدَرِة املُْنهَتَي _ ِعندها َجنَُّة املَأ َوى_ ِاْذ يَاىش الّسْدَرَة ما يَْاىَش_ ما َماغَ ال 

 (21ـ4)النجم:َطَا _ لََقْد َرآ ى ِمْن آ ايِت َربِّه الُكرْبَى( 

ثنني فقط، وهام رمزان يستندان اىل دس تور بالغي  نذكر من اخلزينة العظم  لل ية الكرمية املتصدرة، رمزين ا 

نّه "  وذكل لعالقهتام مبسأ لتنا هذه، مبثل ما بيناهام يف رساةل  " املعجزات القرآ نية " .  يف مضري  " ا 

َّه هو ن ن القرآ ن الكرمي خُيمِت ال ية املذكورة اعاله بـ )ا  الّسميُع الَبصرُي( وذكل بعد ذكره ا رساء الرسول احلبيب   ا 

ومنهتاه اذلي تشري  - آ ي من املسجد احلرام اىل املسجد الاقىص - صىل هللا عليه وسمل    من مبدآ  املعراج

 اليه سورة النجم.

ما آ ن يرجع اىل هللا تعاىل، آ و اىل الرسول الكرمي صىل هللا عليه و  نّه "  ا   سمل   .فالضمري يف  " ا 

فاذا اكن راجعاً اىل الرسول صىل هللا عليه وسمل   ، فان قوانني البالغة ومناس بة س ياق الالكم تفيدان، بأ ن 

هذه الس يااة اجلزئية، فهيا من السري العمويم والعروج اللكي حبيث انه صىل هللا عليه وسمل قد مَسِع وشاَهَد 

لهية لكَّ ما لىق برََصه ومسَعه من ال ايت الرابنية ، وبدائع الصنعة ال لهية آ ثناء ارتقائه يف املراتب اللكية لالسامء ال 

احلس ىن البالاة ا ىل سدرة املنهتي ، ح ى اكن قاب قوسني او آ دىن. مما يدل عىل آ ن هذه الس يااة اجلزئية يه 

لهية.  يف ُحمك مفتاح  لس يااة  لكية  اامعة لعجائب الصنعة ال 
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  س بحانه وتعاىل، فاملعىن يكون عندئذ  هكذا:واذا اكن الضمري راجعًا اىل هللا

نه س بحانه وتعاىل دعا عبَده اىل حضوره واملثول بني يديه لينيط به هممًة ويلكّفه بوظيفة، فارسى به من  ا 

 املسجد احلـرام اىل املســجـد ال قـىص اذلي هـو مـجمع
#668 

ه ال نبياء، مجيع آ داين ل صول طلقامل الوارث بأ نه واظهاره معهم اللقاء اجراء وبعد .الانبياء  مضن جوةل   يف َسريَّ

 .آ دىن آ و قوسني قاب فاكن املنهتي  سدرة آ بلاه ح ى ملكوته، مضن وس يااة   ُملكه

لّ ان هذا العبد حيمل  ن اكنت معراااً جزئياً وآ ن اذلي ُعرِج به عبٌد، ا  وهكذا فان تكل الس يااة آ و السري، وا 

ئنات، ومعه نور مبني ينري الاكئنات ويبّدل معىن مالحمها ويصباها بصباته. فضاًل امانة عظمية تتعلق جبميع الاك

 عن آ ن دليه مفتااًا يس تطيع ان يفتح به ابب السعادة ال بدية والنعمي املقمي.

نه هو السميُع البصرُي( يك يُظهِر ان  يف تكل ال مانة ويف  ـ )ا  فل ال لك هذا يصف هللا س بحانه وتعاىل نفَسه ب

النور ويف ذكل املفتاح، من احِلمَك السامية ما يشمل معوم الاكئنات، ويعم مجيع اخمللوقات، وحييط ابلكون ذكل 

 امجع.

 هذا وان لهذا الرس العظمي اربعة اسس:

 اولها: ما رس لزوم املعراج؟

 اثنيـها: ما حقيـقة املعراج؟

 اثلـهثا: ما حـمكة املعراج؟

 ؟رابعها: ما مثـرات املعراج وفوائده

 الاساس الاول

ّْ لزوم املعراج وحمكة رضورته  رّس

 يقال مثاًل:

ان هللا س بحانه وتعاىل وهو املزّنه عن اجلسم واملاكن آ قرب اىل لك شئ  من لك شئ، كام تنص عليه ال ية 

ابل ح ى يس تطيع لك ويل من آ ولياء هللا الصاحلني ان يق (20)ق: الكرمية: )وحنُن آ قرُب اليِه من َحبِل الَوريِد( 

َّه ويناجيه يف قلبه.  رب

فمِلَ يوفّق لك ويل اىل مناااته س بحانه يف قلبه بيامن الولية الامحدية تُوفّق الهيا بعد سري مديد وس يااة طويةل 

 ابملعراج؟

اجلواب: نقرب هذا الرس الاامض اىل الفهم بذكر مثالني اثنني، فاس متع الهيام، وهام مذكوران يف اللكمة الثانية 
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 ى بيان رس اجعام القرآ ن وحمكة املعراج.عرشة دل
#669 

 :الاول املثال "

 ان للسلطان نوعني من املاكملة واملقابةل، وطرامين من اخلطاب والالكم والتكرمي والالتفات.

الاول: ماكملة خاصة بوساطة هاتف خاص، مع ااد رعاايه من العوام، يف امر  جزيئ يعود اىل اااة خاصة 

 هل.

ابمس السلطنة العظم  وبعنوان اخلالفة الكربى، وبصفة احلامكية العامة؛ بأ مر  رفيع كرمي يُظهر  والاخر: ماكملة

عظمته ويبني هيبته، يقصد مهنا نرش آ وامره السلطانية يف ال فاق. فهيي ماكملة جتري مع آ اد مبعوثيه ممن هل 

 امر.عالقة مع تكل الامور، آ و مع ااد كبار موظفيه ممن هل عالقة مع تكل الاو 

فان خالق الكون وماكل املكل وامللكوت، واحلامك ال ميل  "  وهلل املثل الاعىل"  وهكذا مبثل هذا املثال 

 املطلق، هل طرامان من املاكملة والالتفات والتكرمي:

 الاول: جزيئ وخاص

 والاخر: لكّي وعام.

ع الولايت وبرفعة وعلو يسمو علهيا فاملعراج النبوي مظهر رفيع سام  للولية الامحدية ظهر بلكية  تفوق مجي

نه ترّشٌ  مباكملة هللا س بحانه وتعاىل ومناااته ابمس رب العاملني وبعنوان خالق املوجودات.  مجيعًا؛ اذ ا 

 املثال الثاين:" 

نوراً وضياءً حيمل الالوان الس بعة من الشمس.  - حسب سعهتا - رال ميسك مرآ ة جتاه الشمس. فاملرآ ة تلتقط

ال ذا عالقة مع الشمس بنس بة تكل املرآ ة، وميكنه ان يس تفيد مهنا فامي اذا وهجها اىل غرفته املظلمة فيكون الر 

آ و اىل مش تهل اخلاص الصاري املسقف، بيد آ ن اس تفادته من الضوء تنحرص مبقدار قابلية املرآ ة عىل ما تعكسه 

 من نور الشمس وليست مبقدار ِعَظم الشمس.

آ ة، وجيابه الشمس مبارشة، ويشاهد هيبهتا ويدرك عظمهتا، م يصعد عىل جبل عال بيامن رال آ خر يََدع املر 

اداً وينظر اىل شعشعة سلطاهنا الواسع املهيب، ويقابلها ابذلات دون جحاب. م يـرجع ويفتح من بيــته الصاــري 

 آ و من مش تهل
#670 

 للشمس ادلامئ الضياء مع حواراً  فيجري السامء، اعايل يف ويه الشمس حنو واسعة نوافذ اخلاص املسقف

 .ويناجهيا احلقيقية،

وهكذا يس تطيع هذا الرال ان يقوم هبذه املقابةل واحملاورة املؤنسة امللكةل ابلشكر والامتنان، وينايج الشمس 
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 قائاًل:

يِه اي مشُس! اي من تربعِت عىل عرش جامل العامل! اي لطيفة السامء ومهراءها! اي من آ ضفيت عىل الار "  ض ا 

هبجة ونورًا ومنحِت الامهار ابتسامة ورسورًا! لقد منحت ادل ء والنور معًا لبييت ومش تيل الصاري كام 

 ."  وهبت النور لدلنيا وادل ء لالرض...

ن آ اثر ضوء الشمس  ذ ا  بيامن صاحب املرآ ة السابق ل يس تطيع ان ينايج الشمس وحياورها مبثل هذه احملاورة، ا 

 ودها، وحمصورة حبسب قابلية املرآ ة واستيعاهبا للضوء.حمددة حبدود املرآ ة وقي

وهكذا يظهر جتيل ذات هللا ال اد الصمد ال االهل، وهو نور السموات والارض وسلطان الامل ال بد عىل 

 املاهية الانسانية بصورتني، تتضمنان مراتب ل اد لها.

حبيث آ ن للك انسان حظوة مع ذكل النور الصورة الاوىل: ظهور يف مرآ ة القلب برابط رابين وانتساب اليه، 

ال ميل، وهل حماورة ومناااة معه، سواء  اكنت جزئية آ م لكية، حسب اس تعداده ووفق جتليات الاسامء 

والصفات، وذكل يف سريه وسلوكه دلى طّيه املراتب. فدراات الاالبية العظم  للولايت الساررة يف ظالل 

 اتهبا انبعٌة من هذا القسم.ال سامء احلس ىن والصفات اجلليةل ومر 

الصورة الثانية: جتل  هلل س بحانه ل مس  فرد يف نوع البرش وافضلهم طرًا، جتلياً بذاته اّل وعال وبأ عظم مرتبة 

من مراتب اسامئه احلس ىن؛ لكون ال نسان قادراً عىل اظهار جتليات الاسامء احلس ىن املتظاهرة يف الوجود اكفة 

 ، اذ هو آ نور مثرات جشرة الاكئنات وامجعها من حيث الصفات والاس تعدادات.دفعًة واادة يف مرآ ة رواه

ن هذا التجيل هو رس املعراج الامحدي، حبيث تكون وليُته مبدآ  لرسالته. الولية اليت تسري يف الظل وتيض  ا 

 بيامن ل - كــالــرجــل الاول يف املثال الثانـي - فيه
#671 

 .الثاين املثال يف الثاين اكلرال مبارشة، اجلليةل اذلات آ ادية اىل تتواه بل الرساةل، يف ظل

نه كرامة كربى للولية ال محدية ومرتبهتا العليا، فقد ارتقت وانقلبت اىل مرتبة الرساةل.  اما املعراج فل 

 فباطن املعراج ولية؛ اذ قد عرج من اخللق اىل احلق س بحانه وتعاىل.

 احلق س بحانه وتعاىل اىل اخللق امجعني. وظاهر املعراج رساةل؛ اذ يأ يت من

 فالولية سلوك يف مراتب القرب اىل هللا، ويه حبااة اىل ممان  واىل طّي مراتب كثرية.

لهية؛ اذلي تكفيه حلظة خاطفة وآ ن  اما الرساةل اليت يه آ عظم نور فهيي متوهجة اىل انكشا  رس ال قربية ال 

 يد آ نه رجع يف احلال.س ّيال. ولهذا ورد يف احلديث الرشيف ما يف 

 وال ن نواه الكمنا اىل ذكل امللحد اجلالس يف مقام الاس امتع، فنقول:
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ما دام هذا العامل شبهياً مبملكة يف غاية الانتظام، ومبدينة يف غاية التناسق، وبقرص يف غاية الزينة وامجلال، فالبد 

 آ ن هل ااكامً، مالاكً، صانعًا.

امك الاكمل والصانع امجليل موجود، هناك انسان ذو نظر  لكي وذو عالقة عامة وحيث ان ذكل املاكل اجلليل واحل

حبواسه ومشاعره مع ذكل العامل، وتكل اململكة وذكل القرص.. فالبد ان ذكل الصانع اجلليل س تكون هل عالقة 

خطاب قديس سامية قوية، مع هذا الانسان املاكل للنظر اللكي واملشاعر العامة، ولشك انه س يكون هل معه 

 وتوّاه علوي.

من بني َمن ترشفوا هبا منذ  - وحيث ان محمداً النيب ال مني صىل هللا عليه وسمل قد اظهر تكل العالقة السامية

بأ عظم صورة وآ االها، بشهادة آ اثره، اي حبامكيته عىل نصف املعمورة ومخس  - ممن س يدان آ دم عليه السالم

اكئنات وتنويره لها.. ذلا فهو آ لَيُق وآ ادُر َمن يترش  ابملعراج اذلي ميثل البرش، وتبديهل املالمح املعنوية لل

 اعظم مرتبة من مراتب تكل العالقة.
#672 

 الثاين الاساس

 ما حقيقة املعراج؟

 اجلواب:

 اهنا عبارة عن سري اذلات الامحدي وسلوكه صىل هللا عليه وسمل يف مراتب الكاملت.

 وهذا يعىن:

آ اثرها اليت ااّلها س بحانه وتعاىل يف تنظمي اخمللوقات، ابسامء  وعناويَن خمتلفة، واظهر عظمة ان آ ايت الربوبية و 

ربوبيته ابلجياد والتدبري يف سامء لك داررة من ادلوارر اليت آ بدعها، لك سامء مداٌر عظمي لعرِش الربوبية ومركٌز 

لَعها س بحانه وتعاىل واادةً واادةً ذلكل العبد اليل لترص  الالوهية.. هذه ال ايت الكربى وال اثر اجلليةل آ طْ 

مكنامل  - اخملصص اخملتار، فََعال به الرُباَق وقطع به املراتب اكلربق من داررة  اىل داررة، ومن مزنل اىل مزنل

موات، لرُييَه ربوبية الوهيته يف السموات، ويقابهل ابخوانه الانبياء فرداً فردًا، الكً يف مقامه يف تكل الس - القمر

بالكمه وبرؤيته؛ ليجعل ذكل العبد عبداً اامعًا  - ابل ادية - ح ى َعرج به اىل مقام  " قاب قوسني " ، فرّشفَه

لهية، شاهداً عىل مجيع طبقات الاكئنات، داعياً اىل سلطان  مجليع الكاملت الانسانية، انئالً مجيع التجليات ال 

لهية، كشافاً   لطلسم الاكئنات. الربوبية، مبلّاًا للمرضيات ال 

 هذه احلقيقة الرفيعة ميكن رؤيهتا من خالل مثالني اثنني:

 " املثال الاول:
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 وقد اوحضناه يف اللكمة الرابعة والعرشين وهو:

ان للسلطان عناوين خمتلفة يف دوارر حكومته، واوصافاً متباينة مضن طبقات رعاايه، واسامء  وعالمات  متنوعة 

: هل امس احلامك العادل يف دوارر العدل، وعنوان السلطان يف ادلوارر املدنية، بيامن هل يف مراتب سلطنته، مفثالً 

امس القائد العام يف ادلوارر العسكرية وعنوان اخلليفة يف ادلوارر الرشعية... وهكذا هل سارر الاسامء والعناوين.. 

ليه ميكن ان يكون ذكل السلطان الفرد فهل يف لك داررة من دوارر دولته مقام وكريس مبثابة عرش معنوي هل؛ وع 

 مالاكً ل لف امس وامس يف دوارر تكل
#673 

 بعضها املتداخل العروش من وعرش عرش الف هل يكون ان ميكن اي احلكومة؛ طبقات مراتب ويف السلطنة

 هبشخصيت فهيا جيري ما ويعمل ..دولته دوارر من داررة لك يف واارض موجود احلامك ذكل ك ن ح ى بعض يف

 ويدير ويراقب ..ومبمثليه ونظامه بقانونه الطبقات من طبقة لك يف ويَْشهَد ويُشاَهد .اخلاص وهاتفه املعنوية،

 هبا، خاص وموقعٌ  خيّصها مركزٌ  داررة فللك ..وبقوته وبعلمه حبمكته املراتب من مرتبة لكَّ  احلجاب وراء من

 .متاايرة طبقاتُه خمتلفة، آ حاكُمه

ايه مفثل هذا السلطان يُ  َسرّيُ َمْن يريده وخيتاره يف جوةل  واسعة جيوب فهيا مجيع دوارر تكل السلطنة ُمْشهِداً ا 

ايه عىل آ وامره احلكمية اليت ختص لك داررة، سارراً به  هيبَة دولته وعظمة سلطانه يف لك داررة مهنا، ُمْطِلعًا ا 

ره، ومن بعد ذكل يُرِسهل مبعواًث اىل الناس، من داررة  اىل داررة من طبقة  اىل طبقة، حيت يُْبلاه مقاَم حضو 

ايه بعض اوامره اللكية العامة املتعلقة جبميع تكل ادلوارر.  ُموِدعًا ا 

 وهكذا ننظر مبنظار هذا املثال فنقول:

ن رب العاملني وهو سلطان ال مل والابد هل مضن مراتب ربوبيته شؤون وعناوين خمتلفة، لكن يتناظر بعضها  ا 

.. وهل مضن اجراءاته مع بعض.. وهل  مضن دوارر الوهيته عالمات واسامء متاايرة، لكن يُشاهد بعضها يف بعض 

العظمية جتليات والوات متباينة، لكن يشابه بعضها بعضًا.. وهل مضن ترصفات قدرته عناوين متنوعة، لكن 

ا بعضًا.. وهل مضن يُشعر بعضها ببعض.. وهل مضن جتليات صفاته مظاهر مقدسة متفاوته، لكن يُظهر بعُضه

جتليات افعاهل ترصفات متباينة، لكن تمكّل الواادة الاخرى.. وهل مضن صنعته ومصنوعاته ربوبية هميبة 

 متاايرة، لكن تلحظ ااداها الاخرى.

فبناًء عىل هذا الرس العظمي، فقد نّظم س بحانه الكون وفق ترتيب ُمذهل  يبعث عىل احلرية وال جعاب؛ اذ من 

تَُعدُّ اصار طبقات اخمللوقات اىل السموات.. ومن ُاوىل طبقاهتا اىل العرش الاعظم، مسواٌت مبنيٌّة اذلرات اليت 

لهية.  بعضها فوق بعض، لكُّ سامء يه يف حمك سقف  لعامل آ خر، ومبثابة عرش  للربوبية ومركز للترّصفات ال 

ويف الطبقات ابعتبار ال ادية، الّ آ نه مثلام  ومع انه ميكن ان تتجىل مجيع ال سامء جبميع العناوين يف تكل ادلوارر
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 يكون عنوان احلامك العادل هو املس تويل
#674 

لهيي امسٌ  هناك (ال عىل املثل وهلل) كذكل آ مره، اىل انظرة هل اتبعة العناوين وسارر العدلية، داررة يف وال صل  ا 

لهيي وعنوان  العناوين سارر وتكون مهنا، سامء لك ويف اخمللوقات طبقات من طبقة لك يف املهمين احلامك هو ا 

 .مضنه

مفثاًل: يف اّي سامء قابل س يُدان عيىس عليه السالم املترش  ابمس  " القدير " ، س يَدان الرسول صىل هللا عليه 

 وسمل ، فاهلل س بحانه وتعاىل متجل  يف داررة تكل السامء ابذلات بعنوان  " القدير " .

اذلي ترش  به س يُدان موىس عليه السالم هو املهمين عىل داررة السامء اليت ومثاًل: ان عنوان  " املتلكم "  

 يه مقام س يدان موىس عليه السالم.

وهكذا فالرسول الاعظم صىل هللا عليه وسمل ، ل نُه قد حظي ابلمس الاعظم، ول ن نبوته عامة شامةل، وقد 

 دوارر الربوبية..انل مجيع جتليات الاسامء احلس ىن، فان هل عالقة اذن مع مجيع 

 فالبد آ ن حقيقة معرااه تقتيض مقابلته الانبياء ومه ذوو مقام يف تكل ادلوارر، ومروره من مجيع الطبقات.

 " املثال الثاين:

ان عنوان  " القائد الاعظم "  اذلي هو من عناوين السلطان، هل ظهوٌر والوٌة يف لك داررة من ادلوارر 

اىل داررة العريف ويه  - تكل ادلاررة الواسعة اللكية - ائد العام ورئاسة ال راكنالعسكرية ابتداًء من داررة الق

 ادلاررة اجلزئية اخلاصة.

مفثاًل: ان اجلندي الفرد يرى منوذج القيادة العظم  ومثالَها يف خشص العريف، فيتوّاه اليه ويتلق  الاوامر منه. 

رئيـسه رئيس العرفاء فيـتواه الهيا. ثـم اذا اصبح رئيسًا  وااملا يكون عريفًا جيد عنوان تكل القيادة يف داررة

للعرفاء يرى منوذج القيادة العامة والوهتا يف داررة املالمم. فلها كريس خاص يف ذكل املقام.. وهكذا يُرى عنوان 

 تكل القيادة العظم  يف لك داررة من دوارر النقيب والرائد والفريق واملشري حسب سعة ادلاررة وضيقها.

وال ن اذا آ راد ذكل القائد الاعظم اانطة وظيفة تتعلق جبميع ادلوارر العسكرية جبندي فرد، واراد ترقيته اىل 

اي القائد  - مقام رفيع يشاَهد من قبل لك تكل ادلوارر ويشهَدها مجيعًا، ك نه الناظر واملرش  علهيا، فانه

 سيُسكل بال شك - ال عظم
#675 

 داررة العظم ، داررته اىل وانهتاء العريف داررة من ابتداءً  لكها ادلوارر تكل مضن ويسرّيه الفرد اجلندي ذكل

 يرسهل م وآ ومسته بأ وامره ويُكرمه بالكمه ويرّشفه حضوره مقام يف يقبهل م .مهنا ويشاَهد يشهَدها يك فداررة،

 .نفسها اللحظة ويف وااد آ ن   يف منه ااء حيث اىل
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ن مل يكن السلطان عاجزاً،  هل مقدرة روحية معنوية كام  ينباي ان نلفت النظر اىل نقطة يف هذا املثال ويه: ا 

هل قوة ظاهرة، فانه ل يولك اشخاصًا امثال الفريق واملشري واملالمم، وامنا حيرض بذاته يف لك ماكن، فيصدر 

طني اكنوا ال وامر بنفسه مبارشة متسرتًا ببعض ال س تار ومن وراء آ شخاص ذوي مقام، كام يروى ان سال

 قد نفّذوا آ وامرمه يف دوارر كثرية يف صورة بعض الاشخاص. - آ ولياء اكملني

 اما احلقيقة اليت ننظر الهيا مبنظار هذا املثال فهيي:

ان ال مر واحلمك يأ يت مبارشة من القائد العام اىل لك داررة من ادلوارر، وينفَّذ هناك بأ مره وارادته وقوته؛ حيث 

 ل جعز فيه.

 عىل غرار هذا املثال:وهكذا 

من اذلرات اىل الس يارات ومن احلرشات اىل  - ففي لك طبقة من طبقات اخمللوقات وطوائف املوجودات

اليت جتري فهيا وتنفَّذ بكامل الطاعة والامتثال آ وامر سلطان الامل والابد وشؤون اامك الارض  - السموات

داررة ربوبية  اليةل وطبقة اامكية  - يف لك مهنا - .. تُشاَهد"  كن فيكون"  والسموات، ال مر املطلق املاكل ل مِر 

 هممينة، بطبقات متنوعة وطوائف متباينة، صارية وكبرية، جزئية ولكية، متوهجة لك مهنا اىل الاخرى.

لهية العليا والنتاجئ العظم  املندراة يف الكون.. من خالل مشاهدة وظائف  فل ال فهم مجيع املقاصد ال 

متنوعة مجليع الطبقات.. ول دراك ما يريض ذا العظمة والكربايء، برؤية سلطان ربوبيته اجلليةل وهيبة عبودية  

اامكيته العزيزة.. ول ال ان يكون داعياً اىل هللا س بحانه تعاىل.. فالبد آ ن يكون هناك سرٌي يف تكل الطبقات، 

عنوان داررته العظم  س بحانه وتعاىل، وسلوٌك يف تكل ادلوارر، اىل آ ن يدخل يف العرش الاعظم اذلي هو 

 قاب قوسني"  املشار اليه بـ  "  الاماكن والوجوب"  اي يدخل يف مقام  بني  "  قاب قوسني"  ويدخل يف 

 ، ويقابل اذلات اجلليةل امجليةل." 
#676 

 .املعراج حقيقة هو واملقابةل والسلوك السري فهذا

ة اخليال، وللك ويل َجَولن بقلبه يف رسعة الربق، وللك َمكَل  وكام حيصل للك انسان رسايٌن بعقهل يف رسع

َدَوراٌن جبسمه النوراين يف رسعة الروح من العرش اىل الفرش ومن الفرش اىل العرش، ول هل اجلنة عروٌج 

يف رسعة الرُباق من ميدان احلرش اىل اجلنة واىل ما يزيد عىل بُعد مخسامئة س نة.. فان اجلسم احملمدي صىل 

 عليه وسمل    اذلي هو خمزن آ هجزته السامية ومدار وظائف ل حتد لرواه العالية سريافق تكل الروح هللا

احملمدية اليت يه نور، ويف قابلية النور، وآ لطف من قلوب ال ولياء، وآ رق من ارواح الاموات، وآ شّف من 

فقها حامتً وس يعرج معها اىل العرش اجسام املالركة، واكةر ظرافة من اجلسد النجمي والبدن املثايل.. سريا

 الاعظم..

538



 وال ن لننظر اىل امللحد اذلي هو يف مقام الاس امتع..

 فريد عىل البال: آ ن ذكل امللحد يقول يف قلبه: اان ل آ ؤمن ابّلّل، ول اعر  الرسول، فكيف اصدق ابملعراج؟

 وحنن نقول هل:

فعاٌل واجياد.. وان الفعل املنتظم ل يكون بال فاعل، ما دامت هذه الاكئنات موجودة فعاًل، وتُشاهد فهيا ا

والكتاب البليغ ل يكون بال اكتب، والنقش البديع ل يكون بال نقّاش.. فالبد من فاعل لهذه الافعال احلكمية 

املالئة للاكئنات، ولبد من نقاش واكتب لهذه النقوش البديعة والرسائل البلياة اليت تل  واه ال رض وتتجدد 

 مومس ومومس.. وحيث ان وجود اامكنَي يف آ مر  ما يفسد نظام ذكل الشئ.. وان هناك انتظامًا اكماًل لك

وتناسقًا اتمًا، من جناح اذلابب اىل قناديل السموات.. اذن فان ذكل احلامك وااٌد آ اٌد؛ ل ن الصنعة واحلمكة 

لشئ قديراً مطلقًا، مقتدراً عىل لك شئ يف لك شئ هام من الابداع والتقان حبيث يلزم ان يكون صانع ذكل ا

هل ضد ال خر ومثهل! وعندئذ   ذ لو مل يكن وااداً للزم وجود آ لهة بعدد املوجودات، ولادا لك ا  وعلاميً بلك شئ، ا 

 يكون بقاء هذا النظام دون فساد حماًل يف آ لف حمال!

أ لف مرة من ايش منظم كام هو مشاَهد م ان طبقات هذه املوجودات ملا اكنت اكةر انتظاماً وطاعًة لالوامر ب

نتظام حراكت النجوم والشمس والقمر اىل انتظام امهار اللوم.. يبدي انتظامًا  ابلبداهة؛ اذ ان لك انتظام من ا 

 بديعًا واكماًل فامي
#677 

 ما يفوق واعامل، حراكت من لها وعنّي  قشيب، لباس من وآ لبسها وآ ومسة شارات من ال ميل القديرُ  منحها

 الايب، وراء حمتجبٌ  احلمكة مطلق حكمي الاكئنات فلهذه ذلا ..مرة الف الف وطاعة نظام من اجليش بديهي 

 .هبا لمتتثل آ واَمره موجوداهُتا ترتقب

وما دام ذكل احلكمي املطلق سلطاانً ذا االل؛ بشهادة مجيع اجراءاته احلكمية، ومبا يظهره من آ اثر اليةل.. وراًب 

مبا يُبديه من آ لء واحساانت.. وصانعاً بديعاً حيب صنعته كثريًا، مبا عرضه من مصنوعات  رحاميً واسع الرمحة؛

اثرة اجعاب ذوي الشعور والب اس تحساهنم مبا نرشه من تزيينات مجيةل وصنائع  بديعة.. وخالقًا حكاميً يريد ا 

عال م ذوي الشعور من خملوقاته: ما رائعة.. ويُفهم مما آ بدعه من جامل يأ خذ ابللباب يف خلق العامل آ نه يريد ا 

املقصود من هذه الزتيينات؟ ومن آ ين تأ يت اخمللوقات واىل اين املصري؟.. فال ريب ان هذا احلامك احلكمي والصانع 

 العلمي س ُيظهر ربوبيته اجلليةل.

من بدائع وحيث انه يريد تعريف نفسه وحيبهبا اىل ذوي الشعور؛ مبا اظهره من آ اثر اللطف والرمحة، ومبا بث 

الصنعة.. فال شك آ نه س يخرب بوساطة مبلّغ امني، ما يريده من ذوي الشعور، ومبَ يرىض عهنم؟ وعليه فيعلن 

حامتً ربوبيته بوساطة َمن خيصصه من ذوي الشعور.. ويرّش  داعياً مهنم بقرب حضوره، ااعاًل منه واسطة 
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املته بتعلمي مقاصده العليا اىل سارر ذوي الشعور.. اعالن عن مصنوعاته احملبوبة دليه.. وس يعنّي معلامً يظهر ك

وس يعنّي مرشدًا يدّل عىل مازى املوجودات كيال يبق  ما ادرج يف هذا الكون من طلسم دون كشف، وما 

ُ مقاصدُه كيال يبق  عبثاً دون نفع  اخف  يف هذه املوجودات من شؤون الربوبية دون معىن.. وس يعنّي رائداً يَُعمِلّ

من حماسن الصنعة، آ و نرشه آ مام الانظار.. وسريفع آ اَدمه ويعُرُج به اىل مقام  اعىل من مجيع ذوي  ما اظهره

 الشعور ويَُعلُّمُه مرضياتِِه ويُْرِسهُلُ ِالهيم.

مفا دامت احلقيقة واحلمكة تقتضيان هذا، فان آ لَيَق وآ ادَر َمن يويف حق هذه الوظائف هو محمد  صىل هللا 

د اّدى تكل الوظائف فعاًل ابمكل صورة.. والشاهد العدل الصادق عىل ذكل هو ما آ سس عليه وسمل    فلق

من عامل الاسالم وما آ ظهره من نور الاسالم املبني؛ ذلا فل ال ما س بق يلزم آ ن يعرج ويعلو هبذا النيب الكرمي 

 صىل هللا عليه وسمل علوًا مبارشًا اىل
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 .العاملني رب يدي بني ابملثول حيظ  يك املوجودات، مجيع يتجاومو  الاكئنات مجيع عىل يسمو رفيع مقام

 فاملعراج يفيد هذه احلقيقة.

ااصل الالكم: ان احلكمي املطلق قد ميّن هذه الاكئنات العظمية ونّظمها اظهارًا ل مثال هذه املقاصد العظم  

يشاهد هذه الربوبية العامة جبميعِ والااايت اجلليةل.. وان يف هذه املوجودات نوَع الانسان اذلي يس تطيع ان 

دقائقها، وهذه الالوهية اجلليةل جبميع حقائقها.. فال ريب آ ن ذكل احلكمي املطلق سيتلكم مع الانسان وس ُيْعِلُمه 

 مقاصَده.

وحيث آ ن لك انسان ل يس تطيع ان يرىق اىل اعىل مقام لكي متجرداً من اجلزئية والسفلية، فال جرم ان بعضًا 

خواص من بني اولئك الناس س يلكَّف بتكل الوظيفة، ليكون ذا عالقة مع هجتني معًا، اي يكون  من افراد  

لهيي مبارشة.  انسااًن ليعمّل الناس، ويف الوقت نفسه يكون ذا روح يف غاية السمو ليحظ  برش  اخلطاب ال 

از اخللق، وآ مكل َمن وبعد، فل ن افضل َمن بلّغ مقاصد رب العاملني من بني البرش، وكشف طلسمها واّل ل

دعا اىل عظمة حماسن الربوبية هو محمد  صىل هللا عليه وسمل    ، فال ريب ان س يكون هل من بني البرش سرٌي 

وسلوك معنوي سام حبيث يكون هل معراااً يف صورة سري وس يااة يف العامل اجلسامين، وس يقطع املراتب اىل 

  الصفات والافعال املعرب عهنا بس بعني الف جحاب.ما وراء طبقات املوجودات وبرمخ الاسامء وجتىل

 فهذا هو املعراج.

 ويرد عىل البال ايضًا:

ن رابً هو آ قرب الينا من لك شئ، ماذا يعين املثول بني يديه بعد قطع  انك اهيا املس متع تقول من اعامق قلبك: ا 

 مسافة الو  الس نني واملرور من س بعني الف جحاب؟ كيف اعتقد هبذا؟
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 قول:وحنن ن

 ان هللا س بحانه وتعاىل آ قرب اىل لك شئ من لك شئ،  اّل ان لك شئ بعيٌد عنه بُعدًا مطلقًا.
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 ما فيك وتترص  يدك، يف اليت ابملرآ ة معك تتلكم ان تس تطيع فاهنا والكمًا، شعوراً  للشمس ان فرضنا فلو

 ول .تقريباً  س نة الا  بأ ربعة عهنا يدٌ بع  فأ نت ابملرآ ة، الشبهية عينك بؤبؤ من اليك اقرب يه فبيامن .تشاء

 مبارشة، لها مقابةل نقطة اىل وعلوت القمر، مقام اىل ترقيت لو ح ى .الاحوال من حبال الهيا التقرب ميكنك

 .لها عاكسة مرآ ة يش به ما سوى تكون فال

ن لك شئ، مع وهكذا فان هللا ال االهل وهو مشس ال مل والابد )وهلل املثل الاعىل( آ قرُب اىل لك شئ م

ان لكَّ شئ بعيٌد عنه بعداً مطلقًا. الّ َمن يقطع مجيع املوجودات، ويتخلص من اجلزئية ويرتق  يف مراتب اللكية 

متدراًا مرتبة مرتبة ومييض عرب آ ل  احلجب ويتقرب اىل امس حميط ابملوجودات لكها، فيقطع مراتب كثرية 

 امامه، م بعد ذكل يترش  بنوع من القرب.

ال آ خر: ان اجلندي الفرد بعيد اداً عن الشخصية املعنوية للقائد الاعظم، فهو ينظر اىل قائده من مسافة ومث

 يف غاية البعد ومن خالل ُحجب معنوية كثرية، فرياه يف منوذج مصاّر يف مرتبة العريف.

كثرية مكراتب املالمم  اما القرب احلقيقي من الشخصية املعنوية للقائد الاعظم، فيلزمه امليض يف مراتب لكية

والنقيب والرائد وهكذا. بيامن القائد الاعظم موجود عنده ويراه بأ مره وقانونه ومراقبته وحمكته وعلمه، وهو 

 كام هو يف الصورة والظاهر. - والروح - موجود بذاته اماءه ان اكن قائدًا يف املعىن

 ة السادسة عرشة نكتفي هنا هبذا القدر اخملترص.وملا اكنت هذه احلقيقة قد آ ثبتت اثبااًت قاطعًا يف اللكم

 ويرد عىل البال آ يضًا:

انك تقول من لك قلبك: انين انكر وجود السموات ول اؤمن ابملالركة، فكيف اصّدق سرَي انسان  وجتواهل 

 يف السموات ومقابلته املالركة؟

فهاَم آ مر  اىل َمن اكن مثكل وقد آ ْسِدلَ  راءة شئ وا  َت الاشاوة عىل برصه واحندر عقهُل اىل عينه نعم! ل شك ان ا 

 فمل يُعد يرى اّل املادة، شٌئ صعب وعسري. ولكن لشدة نصاعة احلق ووضواه يراه ح ى العميان. ذلا نقول:

انه من املتفق عليه ان الفضاء العلوي مملوء  " ابلثري "  فالضوء والكهرابء واحلرارة وامثالها من الس يالت 

 ىل وجود مادة مالئة للفضاء.اللطيفة دليل ع
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 حبرها عىل والاسامك مزرعهتا، عىل والس نابل روضهتا، عىل والامهار جشرهتا، عىل المثرات تدل فكام

541



هئا روضهتا وجود عىل ابلرضورة داةل العقول عيون تقتحم ايضاً  النجوم فهذه ابلبداهة،  .وحبرها ومزرعهتا وَمنش َ

شاكل متنوعة، لٌك مهنا يبني احاكمًا خمتلفة يف اوضاع خمتلفة، فان منشأ  تكل مفا دام العامل العلوي مبنيًا اب

ذ كام آ ن يف الانسان آ مناطاً من وجود معنوي - اي السموات - الاحاكم عدا  - خمتلفة ايضاً بعضها عن بعض؛ ا 

و عىل صورة انسان اكلعقل والقلب والروح واخليال واحلافظة وغريها، ففي العامل ايضاً اذلي ه - اجلسم املادي

اكرب، ويف الاكئنات اليت يه جشرة مثرة الانسان، عوامل اخرى سوى العامل اجلسامين، فضاًل عن آ ن للك عالَم  

 من العوامل سامءه ابتداًء من عامل الارض ح ى عامل اجلنة.

 ونقول مبناس بة املالركة:

ن اكنت مليئة مبا ل يعد ول ان ال رض ويه من الس يارات املتوسطة احلجم وصارية وكثيفة ابلنس   بة للنجوم، ا 

فكيف ابلسموات اليت يه حبار  - وهام امثن شئ يف املوجودات وانورها - حيىص من امناط احلياة والشعور

 واسعة تس بح فهيا جنوم ك هنا عامرات مزدانة وقصور شاهقة ابلنس بة لل رض اليت يه بيت مظمل صاري؟

، وابجناس متنوعة وابعداد ل تعد ول حتىص، ومه املالركة اذن فالسموات مساكن ذوي شعور  وذو  ي حياة 

ـ  اشارات الاجعام "  والرواانيات. وحيث اننا اثبتنا اثبااتً قاطعاً وجود السموات وتعددها يف تفسريان املسم  بـ

ْبَع مسوات   "  يف مظان الاجيام  (16)البقرة:( وذكل يف تفسري قوهل تعاىل: )م اس توى اىل السامء فَسّوهُين س َ

وكذا آ ثبتنا وجود املالركة اثبااتً ل يدنو منه الشك يف اللكمة التاسعة والعرشين، نوجز هنا البحث وحنيهل اىل 

 تلكام الرسالتني.

احلاصل: ان وجود السموات اليت قد سّويت من الثري واصبحت مَسار الضوء واحلرارة واجلاذبية وامثالها من 

ت مالمئة حلراكت النجوم والكواكب الس يارة كام آ شار الهيا احلديث الرشيف ) السامء الس يارات اللطيفة، وظل

 قد  (2) (موٌج مكفو 

 (3352) برمق الاحوذي حتفة ويف (3298) برمق والرتمذي (2/370) مس نده يف امحد الامام اخراه اديث من جزء (2)

 (132 /8) الزوائد مجمع ويف والزبار اامت ايب وابن لمحد التحفة صاحب وعزاه .الواه هذا من غريب اديث هذا :وقال

 وبقية وغريه، النسايئ وضّعفه وغريه اامت ابو وثقّه الرامي، جعفر ابو وفيه الاوسط، يف الطرباين رواه اديث من جزء

 املرتمج. - سورة احلديد. - كثري ابن وتفسري (7/121) كذكل فيه وانظر ثقات، رااهل
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 الينا، س يار كوكب اقرب اىل (السامء مبجرة املسم ) التبانة درب من متباينة، واشاكلً  فةخمتل اوضاعاً  آ خذت

 عامل واىل املثال، عامل اىل الربمخ عامل اىل الارض عامل من آ خر، لعامل سقف حبمك مهنا لك طبقات، س بع يف

 .العقل ومنطق احلمكة تقتيض هكذا ..ال خرة

 ويرد عىل البال ايضًا:
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! انت تقول: اننا ل نصعد ابلطاررة اىل ال عايل الّ بشق الانفس ونصل بصعوبة ابلاة اىل مسافة بضع اهيا امللحد

 كيلومرتات، فكيف ميكن ل نسان ان يقطع جبسمه مسافة الو  الس نني م يعود اىل حيث ات يف بضع دقائق؟!

 وحنن نقول:

ن ومثانني ومائة ساعة تقريباً حبركته الس نوية، حسب ان جسامً ثقيالً اكلرض يقطع يف ادلقيقة الواادة مسافة مثا

 ما توصلمت اليه من عمل. اي تقطع ال رض مسافة مخس  وعرشين الف س نة يف الس نة الواادة!

آ ليس قادراً اي ترى ذكل القدير ذو اجلالل اذلي يسرّي هذه ال رض هبذه احلراكت املنتظمة ادلقيقة عىل ان يأ يت 

بقانون رابين يُطلَق  - اكملريد املولوي - تس تطيع تكل احلمكة اليت جُتري ال رض الثقيةلابنسان اىل العرش؟ وآ ل 

عليه امس ااذبية الشمس، ان ترىق جبسم انسان  اىل عرش الرمحن اكلربق جباذبة رمحة الرمحن وابجنذاب حمبة 

 نور السموات والارض؟

 ويرد عىل البال آ يضًا!

يعرج اىل السامء، ولكن ملاذا ُعرج به؟ واي رضورة للعروج؟ اما اكن انك تقول: هب انه يس تطيع ان يرىق و 

 يكفيه ان يعرج بقلبه ورواه كام يفعهل الاولياء الصاحلون؟

 وحنن نقول:

يف ُملكه وملكوته، واراد اطالعه عىل   صىل هللا عليه وسمل ما دام الصانع اجلليل قد آ راد اظهار آ ايته الكربى هل

مل، واراد اراءته النتاجئ الاخروية ل عامل البرش.. فال شك يف ان يصحب معه اىل العرش، منابع ومصانع هذا العا

ه اذلي هو يف حمك مفتاح لعامل الـُمبرصات، ومسَعه اذلي يّطلع به عىل آ يـات عامل املســموعــات. كام ان من  برَصَ
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 واهجزة   آ لت   ماكنة حمك يف هو اذلي ايضاً  املبارك جسَمه العرش اىل معه يصحب ان واحلمكة العقل مقتىض

لهية احلمكة جتعل كام اذ حتد؛ ل اليت رواه وظائف علهيا تدور  اجلسد حيث اجلنة، يف للروح رفيقاً  اجلسم ال 

 .الروح سريافق املبارك اجلسد ذكل ان فالبد وال لم، الذلائذ من حيد ل وما العبودية وظائف من كثري مناط

 لذلات رفيقاً  املبارك جسده جعل ايضاً  احلمكة حمض من فانه الروح، مع جلنةا يدخل اجلسم ان وحيث

 .املأ وى جنة جسد يه اليت املنهتي  سدرة اىل به عرج اذلي     وسمل عليه هللا صىل احملمدي

 ويرد عىل البال ايضًا:

 انك تقول: انه حمال عقاًل قطع مسافة الو  الس نني، يف بضع دقائق؟

 وحنن نقول:

اكت فامي صنعه الصانع اجلليل يف غاية الاختال  والتباين. مفثاًل: ان مدى اختال  رسعة الصوت ان احلر 
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فهيا من  - كام هو معلوم علمياً  - والضوء والكهرابء والروح واخليال معلوم دلينا. فرسعة الكواكب الس يارة ايضاً 

 الاختال  ما حيري العقول.

يه وسمل اذلي اكتسب ابلعروج رسعًة فتبع روَاه فكيف تبدو حركة جسمه اللطيف صىل هللا عل 

 السامية،تكل احلركة الرسيعة رسعة الروح خمالفة للعقل؟

فانت بنفسك اذا منَت عرش دقائق، تتعرض اىل االت قد ل تتعرض لها يف اليقظة يف س نة. ح ى ان ما يراه 

به من اقوال اذا ما مُجَع وُُض بعُضه اىل الانسان يف الرؤاي يف دقيقة واادة وما يسمع فهيا من الكم وما ينطق 

 بعض فانه يلزمه مدة يوم او اكةر يف عامل اليقظة.

 فالزمان الوااد اذن ابلنس بة لشخصني، ميكن ان يكون يف حمك يوم  وااد ل ادهام وس نة  واادة لل خر.

 فانظر اىل هذا املعىن مبنظار هذا املثال:

نسان والطلقة والصوت والضوء والكهرابء والروح واخليال. ويف لنفرتض وجود ساعة لقياس رسعة حراكت الا

هذه الساعة عقارب، عقرب يعّد الساعات، وآ خر يعّد ادلقائق يف داررة اوسع من الاوىل س تني مرة، وعقرب 

 آ خر يعّد الثواين يف داررة
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 الروابع عقارب هكذاو  ..مرة س تني هذه من اوسع داررة يف الثوالث يعدّ  وآ خر مرة، س تني هذه من اوسع

 يدور مهنا لك جعيبة عقارب للساعة تكون اي .والعوارش والتواسع والثوامن والسوابع والسوادس واخلوامس

 .ضعفاً  بس تني قبلها اليت من اوسع داررة يف

فلو اكنت داررة العقرب العاّد للساعات بقدر ساعتنا اليدوية الصارية، فيلزم ان تكون داررة العقرب العاّد 

 لعوارش مبقدار املدار الس نوي لل رض آ و اكرب منه.ل

 وال ن لنفرتض ان هناك خشصني:

 اادهام: ك نه قد ركب عقرب الساعات فرياقب ويّطلع عىل ما حوهل.

 وال خر: ك نه قد ركب عقرب العوارش ويشاهد ما حوهل.

عتنا اليدوية ومدار فالفرق بني ما يشاهده الشخصان من اش ياء يف ممان وااد، هو نس بة الفرق بني سا

ال رض الس نوي، اي ان الفرق هائل ادًا، وهكذا فل ن الزمان عبارة عن لون  من الوان احلركة وصباهتا آ و 

ذ بينا نشاهد يف ساعة واادة بقدر ما يشاهده  رشيط لها، فاحلمك اجلاري يف احلراكت اار  ايضًا يف الزمان؛ ا 

معره يه ابلقدر نفسه، فان الرسول الاعظم صىل هللا عليه  الراكب ذو الشعور عىل عقرب الساعات، وحقيقة

لهيي ويقطع  - اكلراكب عىل عقرب العوارش - وسمل  يف الزمان نفسه يف تكل الساعة املعينة يركب براق التوفيق ال 
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 مجيع دوارر املمكنات  اكلربق ويرى آ ايت الـُمكل وامللكوت ويرتقي اىل نقطة داررة الوجوب، ويترش  ابللقاء

لهيي ل داء وظيفة م يعود. وقد عاد فعاًل.. وهو  لهيي ويتلق  العهد وال مر ال  والالكم، وحيظ  برؤية امجلال ال 

 كذكل.

 ويرد عىل البال ايضًا:

انمك تقولون: نعم جيوم، ولرمبا ميكن ان حيدث! ولكن ل يقع فعالً لك ما هو حممتل الوقوع وممكن، اذ كيف يصح 

  مثيل، مبجرد آ حامتل وقوعه؟ان حُيمَك عىل شئ ليس هل

 وحنن نقول:

ان امثال املعراج كثرية ل حتىص. فلك ذي نظر مثاًل يرىق بنظره من ال رض اىل كوكب  " نبتون "  يف اثنية 

 واادة.. ولك ذي عمل يذهب بعقهل راكبًا قوانني الفكل
#684 

 مودعاً  واراكهنا الصالة آ فعال عىل فكَره يُركب اميان ذي ولك ..واادة دقيقة يف والكواكب النجوم وراء ما اىل

لهيي احلضور اىل فيذهب ظهره وراء الاكئنات  ان يس تطيع اكمل وويل قلب ذي ولك ..املعراج يش به مبا ال 

 الكيالين الش يخ ان ح ى ..يوماً  اربعني يف والصفات الاسامء داررة ومن العرش من والسلوك ابلسري مييض

 خيربون كام واادة، دقيقة يف العرش اىل رويح عروج هلم حصل قد ال فذاذ من وامثاهلام الرابين والامام

 ومن الفرش اىل العرش من واايب ذهاب هلم حيصل نورانية اجسام مه اذلين املالركة وان ..صادقة برواايت

 .قصري ممان يف اجلنات روضات اىل احملرش من يعرجون اجلنة اهل وان ..اداً  قصري ممن يف العرش اىل الفرش

فهذا القدر من الامثةل الكثرية يبني قطعا ان سلطان مجيع الاولياء واملرسلني وامام مجيع املؤمنني وس يد مجيع 

اهل اجلنة ومقبول مجيع املالركة ذلمك الرسول الكرمي صىل هللا عليه وسمل بالشك حيصل هل معراج يكون مدار 

 سريه وسلوكه اىل هللا مبا يليق مقامه الرفيع.

 احلمكة بعيهنا، ويف غاية املعقولية، ويه واقعة فعاًل دون آ دىن ريب. فهذه يه

 الاساس الثالث

 ما حمكة املعراج؟

اجلواب: ان حمكة املعراج يه من الرفعة والسمو حبيث يعجز الفكر البرشي عن ادراكها، ويه من العمق 

 ا العقل مبفرده..والاور مبا  يقرص عن تناولها، ويه من ادلقة واللطف مبا يدق عن آ ن يراه

ولكن عىل الرمغ من عدم القدرة عىل ادراك حقائق هذه احلمكة واستيعاهبا، فانه ميكن ان يُعَر  وجوُدها ببعض 

 الاشارات كام يأ يت:
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ل ال اظهار نور وادته س بحانه وتعاىل وجتيل آ اديته يف طبقات اخمللوقات، اصطف  خالق الاكئنات ورب 

 هو كخيطِ اتصال نوراين بني منـهتــ  طبقات كثــرة املوجــودات اىل مبدآ  الوادة - اج  العاملني فرداً ممتزياً مبعر 

ايه - لهية ابمس ذوي - وبه - متخــذًا ايــاه موضــع خطابه، ابمس مجيع اخمللوقات.. معلامً ا   مقاصده ال 
#685 

 .والكامل امجلال آ اثر ال خرين ويُشهِد خملوقاته، مرآ ة يف ربوبيته وكامل صنعته جامل بنظره ليشهد ..الشعور

وان امجلال والكامل حمبوابن  - بشهادة آ اثره ومصنوعاته - اذ ما دام رب العاملني هل جامل مطلق وكامل مطلق

ذلاتهيام، مفاكل ذكل امجلال والكامل اذن هل حمبة بال هناية مجلاهل وكامهل، وتكل احملبة تظهر بوجوه  عدة وامناط كثرية 

 فيويل س بحانه مصنوعاته حبَّه ملا يرى فهيا من آ ثر جامهل وكامهل.. يف املصنوعات؛

وملا اكن آ حب املصنوعات وآ سامها دليه ذوو احلياة.. وآ حب ذوي احلياة واساممه ذوو الشعور.. واحب ذوي 

هو مضن الانسان.. فاحب انسان اذن هو ذكل الفرد اذلي  - ابعتبار اامعية الاس تعدادت - الشعور

عداداته انكشافاً اتماً فاظهر اظهاراً اكمالً مناذج كاملته س بحانه املنترشة يف املصنوعات واملتجلية انكشفت اس ت

 فهيا.

، يف  وهكذا، فصانع املوجودات ل ال مشاهدة مجيع انواع جتيل احملبة املبثوثة يف مجيع املوجودات يف نقطة 

طف  َمن هو مثرة منّورة من جشرة اخللق، وَمن قلُبه اص - برّس الاادية - مرآ ة.. ول ال اظهار مجيع انواع جامهل

هو كخيط اتصال نوراين  - يف حمك نواة قادرة عىل استيعاب حقائق تكل الشجرة الاساس ية.. اصطفاه مبعراج

ُمظهرًا حمبوبية ذكل الفرد الفذ آ مام الاكئنات؛ فرقاه اىل  - بني النواة والمثرة، آ ي من املبدآ  الاول اىل املنهتي 

ره، ورّشفه برؤية جامهل، واكرمه بأ مره، وآ انط به وظيفًة جعل ما عنده من حمكة  قدس ية ترسي اىل حضو 

 ال خرين.

لهية من خالل مثالني اثنني:  سرنصد هذه احلمكة ال 

 ال ول: وهو ما بيناه مفصاًل يف اللكمة احلادية عرشة وكام يأ يت:

نواع ل تعد ول حتىص من اجلواهر النفيسة اذا ما ُوادت لسلطان عظمي خزارن كثرية ادًا مل ى اب

والاملاسات الفريدة، واكنت هل همارة فائقة يف بدائع الصنعة، وهل معرفة واسعة بفنون جعيبة ل حترص، واااطة 

اتمة هبا، مع اطالع شامل عىل علوم بديعة ل اد لها، وعمل كـامل هبــا.. فــالشـــك ان ذكل الســلطان ذا 

حيث ان لك ذي جامل وكامل يريد  - نون سرييد فتح معرض عام، يعرض فيه معروضاته القميةالبــدائع والف 

 وذكل ليرص  انظار الاهلني - مشاهدة واشهاد جامهل وكامهل
#686 

 وكامهَل  جامهَل  ليشاهد وذكل معرفته، وجعائب صنعته وخوارق ثروته شعشعة ويُشهِدمه سلطنته عظمة رؤية اىل
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 :وهجني عىل املعنويني

 واه: بنظره الثاقب ادلقيق.

 وآ خر: بنظر ال خرين.

وبناء عىل هذه احلمكة؛ سيرشع هذا السلطان العظمي حامتً بتشييد قرص عظمي واسع هميب، ويقّسمه تقس اميً 

ابرعاً اىل دوارر وطوابق ومنامل خفمة، موحشاً لك قسم جبواهر ومرصعات خزائنه املتنوعة، مجماّلً اايه بأ مجل ما 

ايه بأ دق دقائق فنونه وحمكته. وبعد ذكل س يبسط موائد واسعة عامرة، مبا ابدعته  يُد صنعته وآ لطفها، منظامً ا 

 يليق بلك طائفة، معّدًا هبا ضيافة عامة خسية تزخر ابنواع نعمه وامناط اطعمته الذليذة.

ولً بينه وبيهنم، فيدعوه م يدعو رعاايه اىل هذه الضيافة الكرمية، ومشاهدة كاملته البديعة، وجيعل اادمه رس

اليه مرورًا من ادىن الطبقات اىل اعالها، ويسرّيه داررة فداررة، وطبقة فوق طبقه.. ُمشهدًا اايه معامل تكل 

الصنعة البديعة، وخمامن ما يَرُِد من الطبقات ادلنيا من حماصيل، ح ى يبلاه داررته اخلاصة، فيرّشفه بقبوهل اىل 

ملباركة، اليت يه اصل مجيع كاملته.. فيعلّمه كاملته اذلاتية ويرشده اىل حقائق القرص. حرضته، مظهراً هل ذاته ا

ويس نّمه وظيفة مرشد رائد للمتفراني ويرسهل الهيم ليعّر  ال هلني صانَع القرص؛ مبا يف القرص مـن اراكن نقـوشه 

ت.. ويعّر  ادلاخلني اىل القرص؛ وجعائب صنعته، ويعمّل ما فـي النقوش من رموم، وما يف الصنائع من اشارا

ما هذه املرصعات املنظومة والنقوش املومونة؟ وكيف اهنا تدل عىل كاملت ماكل القرص وابداعه؟ ويرشدمه 

اىل اداب السري والتفرج ويلقهنم مراس مي الترشيفات للمثول آ مام السلطان العظمي اذلي ل يُرى.. لك ذكل وفق 

 ما يرضيه ويطلبه.

املثل الاعىل( فان الصانع اجلليل، سلطان ال مل وال بد، قد آ راد رؤية واراءة جامهل املطلق، وكامهل  وهكذا )وهلل

املطلق، فبىن قرص العامل هذا يف آ بدع ما يكون، حبيث ان لك موجود فيه يذكر كاملته بأ لس نة كثرية، ويدل 

مك من كنــوم معنـوية خمفية مضن لك امس  عىل جامهل ابشارات عديدة، ح ى ان الاكئنات تُظهِر بلك موجود فهيا؛

 من اسامء هللا احلس ىن، ومك من لطائف مس ترتة مضن لك عنوان
#687 

 عن قارصة دساتريها جبميع والعلوم الفنون مجيع جعل ما واجلالء الوضوح من يه هذه دللهتا ان بل .!مقدس

 عن بعدُ  يُفِصح مل الكتاب ذكل آ ن علامً  م،السال عليه آ دم ممن منذ ال دةل بدائع من الكون كتاب يف ما بلوغ

لهية والكاملت الاسامء معاين من عنه يعربَّ  ما معشار ُعرشِ   .ال 

وهكذا فالصانع ذو اجلالل وامجلال والكامل اذلي ش ّيد هذا القرص البديع معرضًا لرؤية جامهل وكامهل املعنوي 

رض معاين آ ايت ذكل القرص، لئال تبق  معانيه عبثاً واراءته، تقتيض حمكُته، ان يعمّل ااد ذوي الشعور يف الا

ل نفع هلم مهنا.. وان يرقيه اىل العوامل العلوية اليت يه منابع ما يف ذكل القرص من آ عاجيب، وخمامن ما فيه من 
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حماصيل.. وان يرفعه اىل دراة عالية يه فوق مجيع خملوقاته ويرّشفه بقرب حضوره، ويسرّيه يف عوامل ال خرة، 

، ليكون معلامً لعموم عباده.. داعيًا اايمه اىل سلطان ربوبيته.. ُمبلّاًا اايمه بوظائف م لكفًا اايه بوظائف وهمامت 

مرضيات الوهيته.. مفرساً هلم آ ايته التكوينية يف القرص.. وامثالها من الوظائف الاخرى اليت يبني هبا س بحانه 

انه املبلّغ  - ابلقرآ ن الكرمي - مبا قدّله من آ ومسة املعجزات، ويَُعـِلّمهمللعاملني امجع فضَل هذا اخملتار وعظمة مزنلته 

 الصادق والرتجامن ال مني.

وهكذا، فقد بينّا بضع حمَك  للمعراج من بني ِحمَكه الكثرية، وذكل يف ضوء هذا املثال وعليك ان تقيس بقية 

 احِلمَك عىل منواهل.

 املثال الثاين:

ااًب معجزاً حبيث آ ن لك حصيفة منه تزخر حبقائق ما يف مائة كتاب، لك سطر منه اذا ما آ لّف خشص علمي كت

حيوي عىل معاين لطيفة ملا يف مائة حصيفة، لك لكمة منه تنطوي عىل حقائق ما يف مائة سطر، لك حر  منه 

لت املعنوية يُعرّب عن معاين ما يف مائة لكمة.. واكنت مجيع معاين ذكل الكتاب ومجيع حقائقه تشري اىل الكام

 ذلكل الاكتب البديع املعجز وتتواه حنوها..

فاذا اكن ال مر هكذا، فال ريب ان ذكل الاكتب املعجز ل يرتك كتابه املعَجز هذا دون فائدة، ول يالق ابواب 

ذكل  هذه اخلزينة اليت ل تنَفْد، بل حمال ان يدعها معطةل ل طائل وراءها.. ذلا س يعمّل آ فرادًا معينني معاين

 الكتاب لئال يبق  ذكل الكتاب القمي هممالً دون معىن.. ولتظهر كاملتُه اخملفية. وجتد طريقها اىل الكامل، ويُشاهد
#688 

ِبّبَ  لُيَحبَّ  املعنوي جامهَل   ملقناً  وحقائقه، معانيه جبميع الكتاب، ذكل مفردات ااداً  س يعملّ  آ نه اي صاحبه، وحُيَ

 .عليه الشهادة مينحه ح ى حصيفة، آ خر  اىل فيه فةحصي اول من درساً  درساً  اايه

وهكذا فاملصور امجليل س بحانه وتعاىل اذلي كتب هذه الاكئنات اظهاراً لكاملته، وابراماً مجلاهل وحقائق اسامئه 

ذ تدل مجيع املوجودات عىل اسامئه  - مبا ل حيد من اجلهات - املقدسة.. كتهبا كتابًة بديعة، ل آ بدع مهنا؛ ا 

 س ىن وعىل صفاته اجلليةل وعىل كاملته املطلقة وتعرّب عهنا.احل 

ان مل يُْعَر  معناه، فس يذهب هباًء منثورًا، وستسقط قميُته اىل العدم،  - همام اكن - ومن املعلوم ان كتاابً 

فكيف بكتاب كهذا اذلي يتضمن لك حر  فيه الو  املعاين؟ فال ميكن ان تسقط قميته قطعًا ول ميكن ان 

 هب هباًء قط!يذ

َمن هو آ مع نظرًا  - حسب اس تعدادات لك طائفة - فاكتب ذكل الكتاب املعجز س يعلّمه حامتً، ويفهّم قسامً منه

 وآ مشل شعورًا وآ مكل اس تعدادًا.

ولال تدريس مثل هذا الكتاب وتعلميه تعلاميً لكياً وشاماًل مجيع حقائقه، تقتيض احلمكة سرياً وسلواكً يف غاية 
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اليت يه آ وىل صفحات  - لرفعة، اي يلزم مشاهدةً وسرياً ابتداًء من هناية طبقات املوجودات الكثريةالسمو وا

 وانهتاء اىل داررة ال ادية اليت يه منهتي  صفحاته. - هذا الكتاب

 وهكذا ميكنك مشاهدة شئ  من احلمك السامية للمعراج يف ضوء هذا املثال.

م الاس امتع، وننصت اىل ما جيول يف قلبه لنشاهد آ ي طور من الاطوار وال ن نلتفت اىل امللحد القابع يف مقا

 قد تلبّس..

o  :فاذلي يرد اىل اخلاطر ان قلبه يقول 

لقد بدآ ت اخطو خطوات يف طريق الاميان، ولكن هناك ثالثة اشاكلت ومعضالت ل اس تطيع الّها 

 واستيعاهبا!

 ىل هللا عليه وسمل   .الاول: ِلَم اخُتصَّ هبذا املعراج العظمي محمٌد ص

الثاين: كيف يكون ذكل النيب الكرمي صىل هللا عليه وسمل نواة هذه الاكئنات؟ حيث تقولون: ان الاكئنات قد 

 خلقت من نوره. ويف الوقت نفسه هو آ خر مثرة من مثرات الاكئنات وآ نورها!. ماذا يفيد هذا الالكم؟
#689 

 الاساس واملصانع املعامل مشاهدة ل ال اكن امنا العلوي العامل اىل العروج ان :سابقاً  بينمتوه فامي تقولون :الثالث

 الالكم؟ هذا يعين ماذا ..ال اثر نتاجئ ومس تودعات خمامن ولرؤية آ اثر، من العامل يف ملا

 الاشاكل الاول:

ت، الا اننا اجلواب: ان ا شاكلمك الاول هذا، قد ُالَّ مفصاًل يف اللكامت الثالث والثالثني مضن كتاب اللكام

نشري هنا جمرد اشارة مجمةل عىل صورة فهرس موجز اىل كاملت النيب الكرمي صىل هللا عليه وسمل   ، ودلئل 

 نبوته، وانه هو ال حرى هبذا املعراج العظمي.

  اوًل: ان الكتب املقدسة، التوراة والاجنيل والزبور تضم بشارات بنبوة الرسول الكرمي صىل هللا عليه وسمل  

واشارات اليه، رمغ تعرضها اىل التحريفات طوال العصور، وقد اس تنبط يف عرصان هذا العامل احملقق حسني 

 اجلرس عرشًا ومائة بشارة مهنا، واثبهتا يف كتابه املوسوم بـ  " الرساةل امحليدية " .

ن من امثال الاكهنني بشارات كثرية برّش هبا الكها - ورويت برواايت حصيحة - اثنيًا: انه اثبت اترخيياً 

 املشهورين: ِشق وسطيح، قبيل بعثته صىل هللا عليه وسمل واخربا انه نيب آ خر الزمان.

يوان كرسى وامثالها  اثلثًا: ما ادث ليةل مودله صىل هللا عليه وسمل    من سقوط الاصنام يف الكعبة وانشقاق ا 

 من مئات الارهاصات واخلوارق املشهورة يف كتب التأ رخي.

عًا: نبعان املاء من بني اصابعه الرشيفة وسقيه اجليش به، وانني اجلذع يف املسجد وانشقاق القمر كام نصت راب
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عليه ال ية الكرمية )وانشق القمر( وامثالها من املعجزات الثابتة دلى العلامء احملققني واليت تبلغ ال لف قد اثبتهتا 

 كتب السري والتأ رخي.

الاولياء مبا ل ريب فيه ان ما يتحىل به صىل هللا عليه وسمل من الاخالق الفاضةل خامسًا: لقد اتفق الاعداء و

هو يف امس  ادلراات، وان ما يتصف به من جسااي محيدة يف دعوته هو يف اعىل املراتب، تشهد بذكل 

ق يف معامالته وسلوكه مع الناس. وان رشيعته الاراء تضم امكل اخلصال احلس نة، تشهد بذكل حماسن الاخال

 دينه القومي.

 سادسًا: لقد اشـران فــي الاشارة الثانية من اللكمة العارشة اىل ان الرسول
#690 

 تلبية دينه يف العظمية ابلعبودية واسامها العبودية مراتب اعىل اظهر اذلي هو    وسمل عليه هللا صىل الكرمي

 .احلمكة مبقتىض الوهيته ظهور يف هللا ل رادة

اكرم داّل عىل جامل  يف كامل مطلق خلالق العامل وافضل معّر  لىّب ارادة هللا  - ام هو بدهيييوانه هو كذكل ـ ك

 س بحانه يف اظهار ذكل امجلال بوساطة مبعوث كام تقتضيه احلمكة واحلقيقة.

اعظم داّل عىل كامل صنعة  يف جامل مطلق لصانع العامل، وابعظم دعوة واندى  - كام هو مشاهد - وانه هو كذكل

 صوت، فلىّب ارادة هللا ال وعال يف الب الانظار اىل كامل صنعته والاعالن عهنا.

امكل َمن آ علن عن مجيع مراتب التوحيد، فلىّب ارادة رب العاملني يف اعالن  - ابلرضورة - وانه هو كذكل

 الوادانية عىل طبقات كةرة اخمللوقات.

كام  - حماسن جامل ماكل العامل ولطائف ُحس نه املزّنهآ اىل مرآ ة وآ صفاها لعكس  - ابلرضورة - وانه هو كذكل

وهو آ فضل َمن آ حبَّه وحببَّه، فلىّب ارادته س بحانه يف رؤية ذكل امجلال املقدس واراءته  - تشري اليه آ اثره البديعة

 مبقتىض احلقيقة واحلمكة.

تكل اخلزارن املل ى بأ بدع  - ملاعظم َمن عرَّ  ما يف خزارن الايب لصانع هذا العا - ابلبداهة - وآ نه هو كذكل

وهو آ فضل َمن اعلن عهنا ووصفها، فلىّب ارادته س بحانه يف اظهار تكل الكنوم  - املعجزات وامثن اجلواهر

 اخملفية.

امكل مرشد ابلقرآ ن الكرمي للجن والانس بل للرواانيني واملالركة، واعظم َمن  - ابلبداهة - وآ نه هو كذكل

ه الاكئنات اليت ميهّنا ابروع مينة ومكّن فهيا ارابب الشعور من خملوقاته لينعموا ابلنظر بنّي معاين آ اثر صانع هذ

 والتفكر والاعتبار، فلىّب ارادته س بحانه يف بيان معاين تكل ال اثر وتقدير قميهتا ل هل الفكر واملشاهدة.

ولت الاكئنات والااية احسن من كشف حبقائق القرآ ن عن مازى القصد من حت - ابلبداهة - وانه هو كذكل
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مهنا، وامكل َمن اّل اللاز احملري يف املوجودات. وهو اس ئةل ثالثة معضةل: َمن انت؟ ومن اين؟ واىل اين؟ فلىّب 

 ارادته س بحانه يف كشف ذكل الطلسم املالق ذلوي الشعور بوساطة مبعوث.
#691 

لهية ابلق - ابلبداهة - كذكل هو وانه رآ ن الكرمي وآ حسن َمن وحض السبيل اىل مرضاة امكل َمن بنّي املقاصد ال 

رب العاملني، فلىّب ارادته س بحانه يف تعريف ما يريده من ذوي الشعور وما يرضاه هلم بوساطة مبعوث، بعدما 

 عّر  نفسه هلم جبميع مصنوعاته البديعة وحبهبا الهيم مبا آ س بغ علهيم من نَعمه الاالية.

ن اس توىف هممة الرساةل ابلقرآ ن الكرمي واّداها آ فضل اداء يف امس  مرتبة اعظم م - ابلبداهة - وانه هو كذكل

وابلغ صورة واحسن طرام، فلىّب ارادة رب العاملني يف رص  واه هذا الانسان من الكةرة اىل الوادة ومن 

لعامل لكه الفاين اىل البايق، ذكل الانسان اذلي خلقه س بحانه مثرًة للعامل ووهب هل من الاس تعدادات ما يسع ا

 وهيأ ه للعبودية اللكية وابتاله مبشاعر متوهجة اىل الكةرة  وادلنيا.

وحيث ان ارش  املوجودات مه ذوو احلياة، وانبل ال حياء مه ذوو الشعور، واكرم ذوي الشعور مه بنو آ دم 

وآ عط  حقها من  احلقيقيون الاكملون، ذلا فاذلي اّدى من بني بين الانسان املكرم تكل الوظائف املذكورة آ نفاً 

فيكون قاب  - ابملعراج العظمي - الاداء يف افضل صورة واعظم مرتبة من مراتب الاداء، ل ريب، انه س يعرج

قوسني آ و آ دىن، وس يطرق ابب السعادة الابدية وس يفتح خزارن الرمحة الواسعة، وسريى حقائق الاميان 

 صىل هللا عليه وسمل   ؟ الايبية رؤية شهود، ومن ذا يكون غري ذلمك النيب الكرمي

سابعًا: جيد املتأ مل يف هذه املصنوعات املبثوثة يف الكون آ ن فهيا فعل التحسني يف منهتي  امجلال وفعل الزتيني 

يف منهتي  الروعة، فبدهييي آ ن مثل هذا التحسني والزتيني يدلن عىل وجود ارادة التحسني وقصد الزتيني دلى 

ة الشديدة تدل ابلرضورة عىل وجود رغبة قوية سامية وحمبة مقدسة دلى صانع تكل املصنوعات فتكل الاراد

 ذكل الصانع حنو صنعته...

ذلا مفن البدهييي آ ن يكون آ حب خملوق دلى اخلالق الكرمي اذلي حيب مصنوعاته هو َمن يتصف بأ مجع تكل 

فها  ، وَمن حيِبّب نفسه ويس تحسنالصفات، وَمن يُظهر يف ذاته لطائف الصنعة اظهاراً اكماًل، ومن يعرفها ويعِرّ

 جامل املصنوعات الاخرى. - ابجعاب وتقدير -

مَفن اذلي جعل السموات والارض ترن بصدى  " س بحان هللا... ما شاء هللا... هللا اكرب "  من اذاكر 

 الاجعاب والتسبيح والتكبري جتاه ما يرّصع املصنوعات من
#692 

 فاجنذب الكرمي القرآ ن بناامت الاكئنات هزّ  اذلي ومن تنورها؟ املتوك ولطائف جتّملها وحماسن تزيهّنا مزااي

 ذا من وهتليل؟ ذكر يف وتشهري، واعالن تفكر يف والتقدير الاس تحسان من عارم شوق يف الهيا والبحر الرب
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 .؟   وسمل عليه هللا صىل ال مني محمد غري املباركة اذلات تكل يكون

ليه وسمل    اذلي يضا  اىل كفة حس ناته يف املزيان مثل ما قامت به امُته مفثل هذا النيب الكرمي صىل هللا ع 

من حس نات برس  " السبب اكلفاعل " ... واذلي تضا  اىل كاملته املعنوية الصلوات اليت تؤدهيا الامة 

لهية وحمبهتا ما ل حيدهام ادود فضاًل عام يناهل من مثرا ت ما اداه من مجيعًا.. واذلي يُفاض عليه من الرمحة ال 

هممة رسالته من ثواب معنوي عظمي..  نعم، مفثل هذا النيب العظمي صىل هللا عليه وسمل    ل ريب آ ن ذهابه 

اىل اجلنة، واىل سدرة املنهتي ، واىل العرش الاعظم، فيكون قاب قوسني آ و آ دىن، آ منا هو عني احلق، وذات 

 احلقيقة وحمض احلمكة.

 الاشاكل الثاين:

د يف مقام الاس امتع! ان هذه احلقيقة اليت استشلكهتا يه معيقة الاور يف ذاهتا، ويه عالية سامية اىل اهيا القاع

 اّد ل يبلاها العقل، بل ل يقرتب مهنا، ومع هذا فاهنا تُرى بنور الاميان.

د عىل ذكل، وحنن هنا س نحاول ان نقّرب اىل الافهام شيئاً من تكل احلقيقة العالية ببعض ال مثةل، اليت تساع

ويه عىل النحو ال يت: اذ ما نظر اىل هذه الاكئنات نظر احلمكة، بدت ك هنا جشرة عظمية ويف معناها، فكام ان 

تشاهد ايضًا  - اذلي هو شّق من جشرة اخللقة - الشجرة لها اغصان واوراق واماهري ومثرات، ففي العامل السفيل

ر يف حمك اوراقه، واحليواانت ك هنا اماهـريه، وال نـايس ك هنم ان العنارص مبثابة اغصانه، والنبااتت والاجشا

لهيي اجلاري عىل الاجشار يلزم ان يكون ااراًي ايضًا عىل هذه الشجرة العظم ، وذكل  مثراته. فالقانون ال 

 مبقتىض امس هللا  " احلكمي " ؛ ذلا مفن مقتىض احلمكة ان تكون جشرة اخللقة هذه انش ئة ايضًا من نواة، وان

تكون النواة اامعًة علـ  منـاذج واسس سارر العوامل فضالً عن احتوائه عىل العامل اجلسامين؛ لن النواة الاصلية 

للاكئنات املتضمنة ل لو  العوامل ومنشأ ها ل ميكن ان تكون مادة اامدة قط. وحيث انه ليست هناك جشرة 

 نور اذلي هو يف حمكمن غري نوع جشـرة الاكئنات قد س بقـهتا، فـان املعنـ  وال 
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 عارية جمّردة تكون ل النواة ل ن وذكل المثرة، مالبس وآ لبس الاكئنات جشرة يف بمثرة جتّسد قد لها والنواة املنشأ  

 .ال خري يف فس تلبسها الفطرة، اول يف المثرة لباس تلبس مل دامت ما اذ دامئًا،

البرش وانورها واحس هنا واعظمها وارشفها وآ لطفها وما دام الانسان هو تكل المثرة، وان افضل مثرات نوع 

اذلي الب نظر معوم اخمللوقات بفضائهل،  - كام اثبت سابقاً  - وامجلها وآ نفعها هو محمد صىل هللا عليه وسمل   

وحرص نظر نصف الارض ومخس البرشية يف ذاته املباركة واس تقطب انظار العاملني اىل حماس نه املعنوية 

ل والاجعاب.. فالبد آ ن النور اذلي هو نواة تََشلّكِ الاكئنات سيتجسد يف ذاته صىل هللا عليه ابحملبة والتبجي

 وسمل    وس يظهر بصورة مثرة اخلتام.
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اهيا املس متع! ل تستبعد خلق هذه الاكئنات البديعة العظمية من ماهية  جزئية  لنسان. فان القدير ذا اجلالل 

من نواة صارية لها، كيف ل خيلق، آ و يعجز عن خلق  - هنا عامل بذاتهوك   - اذلي خيلق جشرة صنوبر خضمة

 الاكئنات من نور محمد صىل هللا عليه وسمل   ؟

نعم، ان جشرة الاكئنات شبهية بشجرة طوىب اجلنة؛ اذعها واذورها متوغةل يف العامل العلوي، واغصاهنا ومثراهتا 

ذا عالقة نورانية ابتداءً من مقام المثرة يف الاسفل اىل مقام النواة متدلية اىل العامل السفيل؛ ذلا فان هناك خيطاً 

 ال صلية.

فاملعراج النبوي صورة وغال  خليط العالقة النورانية ذاك، حيث فتح الرسول الكرمي صىل هللا عليه وسمل    

اذلين يتبعونه سلواكً ذكل الطريق ودرج فيه بوليته، وعاد برسالته، وترك الباب مفتواًا، ليسلكه اولياء امته 

ابلروح والقلب فيدرجوا يف تكل اجلادة النورانية حتت ظالل املعراج النبوي، ويعرجوا فهيا اىل مقامات عالية 

 لك حسب اس تعداداته وقابلياته.

ولقد اثبتنا سابقًا؛ ان الصانع اجلليل قد آ نشأ  هذه الاكئنات وميهّنا وك هنا قرص بديع ل ال مقاصد وغاايت 

.. فالرسول الكرمي صىل هللا عليه وسمل    اذلي هو حمور تكل املقاصد ومدارها لبد ان يكون موضع اليةل

 عنايته س بحانه قبل خلق الاكئنات، وان يكون اول َمن حظي بتجليه اّل االهل.

 اذن فهو ال ول معىًن، وال خر وجودًا.
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 ظهور وحمور المثرات، مجيع قمية ومدار اخللق، تمثرا امكل    وسمل عليه هللا صىل الكرمي الرسول ان وحيث

 .الاجياد جتيل انل من اول نوره يكون ان يلزم املقاصد، مجيع

 الاشاكل الثالث:

هذه احلقيقة لها من السعة مال تس تطيع اذهاننا البرشية الضيقة الاااطة هبا واستيعاهبا. ولكن نس تطيع النظر 

 الهيا من بعيد.

وية للعامل السفيل، وقوانينه اللكية، امنا يه يف العوامل العلوية. وان نتاجئ اعامل ما ل حيد من نعم، ان املعامل املعن

وكذا مثرات الافعال اليت يقوم هبا اجلن والانس..  - ويه بذاهتا حمرش املصنوعات - اخمللوقات اليت تعّمر ال رض

 لكها تمتثل يف العوامل العلوية آ يضًا.

لكرمي، ومقتىض امس هللا  " احلكمي "  واحلمكة املندراة يف الاكئنات مع شهادات ح ى ان اشارات القرآ ن ا

الرواايت الكثرية وآ مارات ل اد لها.. تدّل عىل ان احلس نات تمتثل بصورة مثرات اجلنة والسيئات تتشلك 

 بصورة مقوم هجمن.
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امناط اخللقة قد تشعبت عليه اىل نعم ان املوجودات الكثرية قد انترشت عىل واه الارض انتشارًا عظاميً.. و 

دراة كبرية.. حبيث ان اجناس اخمللوقات واصنا  املصنوعات اليت تتبدل وتل  وختىل مهنا ال رض تفوق كثرياً 

 املصنوعات املنترشة يف الكون لكه.

ء احلس ىن، وهكذا مفنابع هذه الكةرة واجلزئيات ومعادهنا ال ساس لبد اهنا قوانني لكية، وجتليات لكية لالسام

حبيث ان مظاهر تكل القوانني اللكية وتكل التجليات اللكية وتكل ال سامء احمليطة، يه السموات، اليت يه 

وصافية اىل اد  ما واليت لك واادة مهنا يف حمك عرش  لعامل ، وسقف هل، ومركز ترص .  - غري مركبة - بس يطة

 سدرة املنهتي .ح ى ان اادى تكل العوامل يه جنة املاوى اليت يه عند 

ولقد اخرب اخملرب الصادق صىل هللا عليه وسمل  مبا معناه: ان التسبيحات والتحميدات اليت تُذكر يف ال رض 

 تتجسد بصورة مثرات اجلنة.

 فهذه النقاط الثالث تبني لنا:
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 .هناك اىل وُمساقة متوهجة حماصيلها وان هناك،  يه امنا احلاصةل والمثرات النتاجئ من الارض يف ما خمامن ان

فال تقل اهيا املس متع: كيف تصبح:  " امحلد ّلّل "  اليت اتلفظها يف الهواء مثرة جمسمة يف اجلنة؟ ل نك عندما تلفظ 

لكمة طيبة وانت يقظ يف الهنار قد ترتاءى كل يف الرؤاي بصورة تفاح ذليذ فتأ لكه. وكذكل الكمك القبيح هنارًا 

 ّرًا علقامً. فان اغتبت آ ادًا فاذا بك جُترب عىل الك ميت!.قد تبلعه يف الرؤاي شيئًا مُ 

اذن فلكامتك الطيبة او اخلبيثة اليت تتلفظها يف عامل ادلنيا اذلي هو عامل منام، تأ لكها مثرات  يف عامل ال خرة اذلي 

 هو عامل اليقظة، وهكذا ينباي اّل تستبعد آ لكك هذا!

 الاساس الرابع

 ؟ما مثرات املعراج وفوائده

اجلواب: ان لهذا املعراج العظمي اذلي هو جشرة طوىب معنوية فوائد اليةل مجة، ومثرات اينعة يتدىل مهنا ما يزيد 

 عىل مخسامئة مثرة وفائدة، الا اننا س نذكر هنا مخسًا مهنا فقط عىل سبيل املثال:

 المثرة الاوىل

الركة واجلنة وال خرة، بل ح ى رؤية اذلات يه رؤية حقائق الاراكن الاميانية، رؤية عني وبرص، آ ي: رؤية امل

اجلليةل، فهذه الرؤية واملشاهدة احلقة وَهَبت للاكئنات امجع وللبرشية خاصة خزينة عظمية ل تنفد، ونوراً آ مليًا 

ذ آ خرج ذكل النور الاكئنات قاطبة مما يُتومه آ هنا ترتدى يف اوضاع  ل خيبو، وهدية ابدية مثينة ل تقّدر بمثن؛ ا 

نية مائةل مضطربة آ لمية.. واظهرها عىل حقيقهتا؛ آ هنا كتاابت مصدانية، ورسائل رابنية قدس ية، ومرااي مجيةل فا
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 تعكس جامل ال ادية. مما آ دخل الرسور والفرح يف قلوب مجيع ذوي الشعور بل اهبج الاكئنات لكها..

ن العاجز امام اعداء ل اّد هلم، الفقري ومثلام اخرج ذكل النوُر الاكئنات من اوضاع آ لمية موهومة آ خرج الانسا

 اىل حـاجــات ل نـهــاية لها من اوضــاع فانية ضاةل
#696 

 يف هو  اذلي وخملوقه س بحانه، هللا قدرة معجزات من معجزةٌ  بأ نه احلقيقية صورته عن فكشف .فهيا يتخبط

 اخلاص، وعبُده وال بد الامل انلسلطـ ُمدرك وخماَطبٌ  الصمدانية، رسائهل من اامعة ونسخةٌ  تقومي، آ حسن

 جلنته واملرحشُ  دليه املكرم والضيُف  وحبيبُه، املقدس جبامهل واملعَجُب  احملبوب، وخليهُل  كاملته ومس تحسنُ 

 .الباقية

 فيا هل من رسور ابلغ ل منهتي  هل، وشوق  عارم ل غاية هل مينحه هذا النور للك من يعترب نفسه انسااًن!

 المثرة الثانية

 آ نه آ ت بأ سس الاسالم، ويف مقدمهتا  " الصالة " . تكل الاسس اليت تثل مرضيات رب العاملني، اامك ويه

 الامل والابد.. وقد آ ت هبا هدية قيّمة وحتفة طيبة اىل اجلن والانس اكفة.

ما ل ميكن ان معرفة تكل املرضيات الرابنية وادها لتثري دلى الانسان من الرغبة والشوق والتطلع اىل فهمها 

 وصفه، فضالً عام تورث من سعادة وانرشاح ورسور؛ اذ ل جرم ان لك انسان يرغب رغبة اادة آ ن يعر 

ما يطلب منه سلطانُه اذلي آ نعم عليه ويش تاق بلهفة ان يعر  ماذا يريد منه َمن آ وله نعمه  - ولو من بعيد -

يش يع فيه الرىض والاطمئنان بل ح ى انه يمتىن وآ حسن اليه؟  وح ى اذا ما عر  مرضياته يامره رسور ابلغ و 

من قلبه لكه قائاًل:  " اي ليت هناك واسطة بيين وبني مولي ل عر  ما يريد مين، وماذا يرغب ان اكون عليه؟ 

. " 

نعم، ان الانسان اذلي هو يف اشد الفاقة اىل موله س بحانه وتعاىل يف لك آ ن، ويف لك آ حواهل وشؤونه، وقد 

اهل الكرمية، ونعمه الساباة ما ل يعد ول حيىص، وهو عىل يقني من آ ن املوجودات لكها يف قبضة انل من آ فض

ترصفه س بحانه، وما يتأ لق من س نا امجلال والكاملت عىل املوجودات، ما هو اّل ظل ضعيف ابلنس بة مجلاهل 

دراك وكامهل س بحانه.. اقول: ترى مك يكون هذا الانسان مش تاقاً ومتلهفاً ملعرفة  ما يريض هذا الرب اجلليل، وا 

 ما يطلبه منه!. لعكل تقّدر هذا!

فهاهو ذا الرسول الكرمي صىل هللا عليه وسمل    قد آ ت مبرضيات رب العاملني وقد مسعها سامعًا مبارشاً حبق 

 عاء.اليقني من وراء س بعني الف جحاب، آ ت هبا مثرة من مثرات املعراج وقّدهما هدية طيبة اىل البرشية مج
#697 

 فأ خرب وعاد هناك اىل اادمه ذهب ما واذا القمر؟ يف حيدث ماذا معرفة اىل يتطلع اذلي الانسان ان نعم،
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 !!..هناكل ما اخبار عر  لكام والاجعاب احلرية وتأ خذه اخلرب، ذكل ل ال الكثري يضحي رمبا فيه مبا

كيف تكون لهفته وشوقه لتلقي اخبار َمن اقول ان اكن وضع الانسان هكذا مع اخبار َمن ذهب اىل القمر، ف 

يأ يت عن ماكل املكل ذي اجلالل اذلي ليس القمر يف ملكه الّ كذابب يطري حول فراش، يطري ذكل الفراش 

 حول رساج من الو  الرسج اليت تضئ مضيفه..

د بدائع صنعته نعم، لقد رآ ى الرسول الكرمي صىل هللا عليه وسمل    شؤون هذا املكل العظمي ذي اجلالل وشاه

 وخزارن رمحته يف عامل البقاء. وعاد بعد رؤيته لها واّدث البرش مبا رآ ه وشاهده.

فان مل ينصت البرش اىل هذا الرسول الكرمي صىل هللا عليه وسمل    انصات شوق ورغبة وبلك تبجيل 

 واجعاب، فافهم مدى جمافاهتم العقَل وجمانبهتم احلمكة.

 المثرة الثالثة

 نوم السعادة الابدية ودفارن النعمي املقمي، وتسمّل مفتاهحا، وآ ت به هدية لالنس واجلن.انه شاهد ك 

اجلنة اخلادلة، ورآ ى التجليات الابدية لرمحة الرمحن ذي اجلالل، وادرك  - ابملعراج - نعم، انه شاهد ببرصه

جلن والانس.. تكل البرشى ادرااكً حبق اليقني السعادة الابدية، فزّ  برشى وجود السعادة الابدية اىل ا

العظمية اليت  يعجز الانسان عن وصفها، اذ بيامن الاوضاع املوهومة حتيط ابجلن والانس حيث تُصَفع 

املوجودات لكها بصفعات الزوال والفراق يف دنيا ل قرار لها، وسـيل الزمان وحراكت اذلرات جترفها اىل حبر 

وضاع املؤملة اليت تزهق روح اجلن والانس حتيط هبام من كـل العـدم والفراق الابدي.. نعم! فبينا هذه الا

مدى ما تورثه تكل البـرشى من سعادة  - يف ضوء هذا - اانب، اذا بتكل البـرشى السارة تَُزّ  الهيام.. فقس

 وانرشاح ورسور دلى اجلن والانس الذلين يظنان اهنام حمكوٌم علهيام ابلعدام الابدي، واهنام فانيـان فناء

مطلقًا! م افهم بعد ذكل قمية تكل البرشى! فلو قيل حملكوم عليه ابلعدام وهو خيطو خطواته حنـو املشنـقة: ان 

 السلطان قد
#698 

 الرسور آ فاق من الالكم هذا يفتح ما مدى تتصور ان فكل .عنده بيتاً  منحك انه عن فضالً  عنك ابلعفو تكرم

 امجع العظمية، البرشى وهذه المثرة هذه قمية تتصور ان تس تطيع وليك .ابلعدام عليه احملكوم ذكل دلى والفرح

 !البرشى تكل قمية مدى ِلتقدر والانس اجلن بعدد والفرح الرسور ذكل مجيع

 المثرة الرابعة

يه رؤية جامل هللا س بحانه وتعاىل.. فكام حظي هبا صىل هللا عليه وسمل  فقد آ ت: بأ نه ميكن للك مؤمن ان 

مثرة الباقية ايضًا. فأ هدى هبذا هدية عظمية للجن والانس. ولعكل تمتكن ان تقّدر مدى الذلة حيظ  بتكل ال 

 الاكمنة يف تكل المثرة املهداة ومدى االوهتا وجاملها ونفاس هتا من خالل هذا املثال:
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حسان، وهذه احملبة تزتايد وف ق دراات ان لك من حيمل قلباً حيًا، ل شك انه حيب من اكن ذا جامل وكامل وا 

ذكل امجلال والكامل والاحسان، ح ى تبلغ دراة العشق والتعبد. فيضحي صاحهبا مبا ميكل يف سبيل رؤية ذكل 

امجلال، بل قد يضحي بدنياه لكها ل ال رؤيته مرة واادة. واذا علمنا ان نس بة ما يف املوجودات من جامل وكامل 

يبلغ ان يكون لُميعات ضئيةل ابلنس بة للشمس الساطعة. واحسان اىل جامهل وكامهل واحسانه س بحانه وتعاىل ل 

مدى ما يورثه من سعادة دامئة ومدى ما يبعث من رسور  - ان كنت انسااًن حقاً  - فاذن تس تطيع ان تدرك

وذلة ونعمة، التوفيق اىل رؤية َمن هو ال هل حملبة بال هناية وشوق بال هناية ورؤية بال هناية يف السعادة بال 

 هناية.

 مثرة اخلامسةال 

مثرة قمية من مثرات الاكئنات اليل القدر، وخملوق مكرم حمبوب دلى  - كام فهم من املعراج - ويه ان الانسان

الصانع اجلليل. هذه المثرة الطيبة ات هبا الرسول الكرمي صىل هللا عليه وسمل    ابملعراج، هدية اىل اجلن 

خملوقًا صاريًا وحيوااًن ضعيفًا وذا شعور عاجز اىل مقام رفيع والانس، فرفعت تكل المثرة الانساَن من كونه 

ومرتبة عالية، بل اىل ارىق مقام عزيز مكرم عىل مجيع اخمللوقات. مفنحت هذه المثرة الانساَن من الفرح 

 والرسور والسعادة اخلالصة ما يُْعَجز عن وصفه؛ ل نه:

ر اذا قيل جلندي فرد: لقد اصبحت مشرياً يف اجليش، مك ي كون امتنانه ومحده ورسوره وفراه ورضاه؟ ل يُقدَّ

 حامتً؛ بيامن الانسان اخمللوق الضعيف واحليوان
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 وتتنعم خادلة جنة س تدخل انك :هل قيل لو والفراق، الزوال رضابت امام اذلليل الفاين، والعاجز ..الناطق

 رغبات جبميع هبا وتمتتع والارض، السموات يسع اذلي وملكوته ُملكه يف وتتزّنه الباقية، الواسعة الرمحن برمحة

 جامهل برؤية س تحظ  هذا لك وفوق ..ورساينه العقل وجولن الروح سعة ويف اخليال رسعة يف القلب

 .الابدية السعادة يف س بحانه

فلك انسان، مل تنحط انسانيته يس تطيع ان يدرك مدى الفرح والرسور الذلين يامران ذكل اذلي يقال هل مثل 

 ا الالكم.هذ

 وال ن نتواه اىل ذكل القاعد يف مقام الاس امتع، فنقول هل:

مّزق عنك مقيص الاحلاد، وارمه بعيدًا، واس متع بأ ذن املؤمن، وتقدّل نظر املسمل، فسأ بني كل قمية بضع مثرات 

 مضن مثالني صاريين:

 املثال الاول:

رى الّ العداء، فلك شئ عدّو لنا، ولك شئ يضمر هب اننا معك يف مملكة واسعة. ايامن تتواه فهيا ابلنظر فال ت
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عداوة لل خر، ولك ما فهيا غريب عنا ل نعرفه، ولك ماوية مهنا مل ى جبنارز تثري الرعب وادلهشة. وتتعاىل 

اصوات من هنا وهناك ويه اصوات نياح واس تاااثت اليتاىم واملظلومني. فبيامن حنن يف مثل هذه املأ يس 

 يذهب اىل سلطان اململكة ويأ يت منه ببرشى سارة للجميع.وال لم، اذا بأ اد  

فاذا ما بّدلْت تكل البرشى ما اكن غريباً عنا احبااًب اوّداء.. واذا ما غرّيْت شلك  َمن كنا نراه عدواً اىل صورة 

مس بحني  اخوان احباء.. واذا ما اظهرت لنا اجلنارز امليتة اخمليفة عىل صورة عّباد خاشعني قانتني ذاكرين هللا

حبمده.. واذا ما حّولت تكل الصيااات والنوااات اىل ما يش به امحلد والثناء والشكر.. واذا ما بدلت تكل 

الاموات والاصب والهنب اىل ترخيص وترسحي من اعباء الوظيفة.. واذا كنا حنن نشارك ال خرين يف رسورمه 

 يعمنا بتكل البرشى العظمية. فضاًل عن رسوران.. عند ذكل ميكنك ان تقّدر مدى الرسور اذلي

وهكذا فا ادى مثرات املعراج يه نور الاميان، فلو خلت ادلنيا من هذه المثرة، اي اذا ما نُظر اىل الاكئنات 

 بنظر الضالةل، فال ترى املوجودات اّل غريبة، متوحشة،
#700 

ال االد يرضب اعناق جنارز تثري ادلهشة واخلو . والا - اكجلبال - الضخمة والاجسام مرضة، مزجعة،

املوجودات ويرمهيا اىل برئ العدم. ومجيع الاصوات والاصداء ما يه اّل رصاخ ونعي انش ئان من الفراق 

 والزوال..

ر كل الضالةل املوجودات هكذا، اذا بمثرة املعراج اليت يه حقائق الاميان تنور املوجودات لكها وتبيهنا  فبيامن تصِوّ

بيح وذكر لرهبا اجلليل، واملوت والزوال ترسحي من الوظيفة ورااة مهنا. وتكل اهنا احباء متأ خية، يف تس 

ال صوات تسبيحات وحتميدات.. وهكذا، فان شئت ان ترى هذه احلقيقة بأ وحض صورهتا فراجع  " اللكمة 

 الثانية "  من  " اللكامت الصارية " .

 املثال الثاين:

رملية من لك اانب، وظلمة الليل حتجب عنا لك شئ هب اننا معك يف حصراء كربى. حتيط بنا عواصف 

ح ى ل ناكد نرى ايدينا. واجلوع يفتك بنا والعطش يلهب افئدتنا، ول معني لنا ول ملجأ .. تصّور هذه احلاةل 

اليت نضطرب فهيا. واذا بشخص كرمي ميّزق جحاب الظالم م يأ يت الينا، ويف معيته مركبة فارهة هدية لنا، فيقلّنا 

اىل ماكن آ ش به ما يكون ابجلنة. لك شئ فيه عىل ما يرام، لك شئ هميئ ومضمون لنا.. يتولان َمن هو يف هبا 

 منهتي  الرمحة والشفقة والرآ فة، وقد آ عّد لنا لك ما حنتااه من وسائل الالك والرشب..

نوط اىل آ ظنك تقّدر ال ن مك نكون شاكرين لفضل ذكل الشخص الكرمي اذلي اخذان من موضع اليأ س والق 

 ماكن لكه امل ورسور.

فتكل الصحراء الكربى يه هذه ادلنيا. وتكل العواصف الرملية يه حراكت اذلرات وس يول الزمان اليت 
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تضطرب هبا املوجودات وهذا الانسان املسكني.. لك انسان قلق ومضطرب يتوجس خيفة مما خيفيه هل مقبل 

 يعر  مبن يس تايث، وهو يتضّور جوعًا وعطشًا..اايمه املظلمة اخمليفة.. هكذا تريه الضالةل فال 

وهكذا مفعرفة مرضيات هللا س بحانه، ويه مثرة من مثرات املعراج، جتعل هذه ادلنيا مضيفاً ملضِيّف جواد كرمي. 

وجتعل الاانيس ضيوفه املكرمني، ومأ موريه  يف الوقت نفسه ومضن هل مس تقباًل ماهيًا اكجلنة، وممتعًا وذليذًا 

 وساطعًا ابهرًا اكلسعادة الابدية.اكلرمحة، 
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 !واالوهتا وجاملها المثرة تكل ذلة مدى تقيس ان ميكنك فعندئذ وذاك هذا تصورت فاذا

 ان من اكن يف مقام الاس امتع يقول:

محداً هلل وشكراً الف شكر  فقد جنوت بفضهل من الاحلاد، فسلكت طريق الاميان والتوحيد. وغمنت الاميان.. 

 .وامحلد هلل

 وحنن نقول هل:

 اهيا ال خ! هننئك ابلميان، ونسأ هل تعاىل آ ن جيعلنا ممن ينالون شفاعة الرسول الكرمي صىل هللا عليه وسمل   .

اللهم صل عىل من انشق ابشارته القمُر، ونبع من اصابعه املاُء اكلكوثِر صاحِب املعراج وما ماغ البرُص، س يدان 

 ن آ ول ادلنيا اىل آ خر احملرش.محمد وعىل آ هل واحصابه امجعني. م

نك انَت العلمُي احلكمُي(  )س بحانك ل عمَل لنا اّل ما عَلّمتنا ا 

َّنا تقبَّل منّا انك انت السميُع العلمُي(  )رب

 )ربنّا ل تؤاخْذان ان نسينا آ و آ خطأ ان(

ْذ َهَديْتَنا(  )ربنّا ل تُزِغ قلوبنَا بعَد ا 

نك عىل لك يشء  قديٌر()ربنَّا آ تم لنا نوَران واغفر لَنا   ا 

 )واِخُر َدْعوهيم آ ن امحلُد هلل َرِبّ الَعاملنَي(
#702 

 ذيل

 اللكمة التاسعة عرشة واحلادية والثالثني

 معجزة انشقاق القمر

 بسم هللا الرمحن الرحمي

ْن يََروا آ يًة يُعرِضوا ويقولوا حسٌر مس متٌر(   (1ـ 2)القمر:)اقرَتَبت الساعُة وانشق الَقَمر_ وا 
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يريدون ان يطمسوا وخيسفوا معجزة انشقاق القمر الساطع  - ومن يقدّلوهنم تقليداً امع  - ن فالسفة مادينيا

اكلبدر، فيثريوا حولها اوهاماً فاسدة، اذ يقولون:  " لو اكن الانشقاق قد ادث فعالً لعرفه العامل، وذلكرته كتب 

 التارخي لكها! " .

ثب ات النبوة، وقعت امام اذلين مسعوا بدعوى النبوة وانكروها، وادثت اجلواب: ان انشقاق القمر معجزة ل 

لياًل، يف وقت تسود فيه الافةل، وُاظهِرت آ نيًا، فضالً عن ان اختال  املطالع ووجود السحاب والاامم وامثالها 

ترشة؛ ذلا من املوانع حتول دون رؤية القمر، علامً ان اعامل الرصد ووسائل احلضارة مل تكن يف ذكل الوقت من 

 ل يلزم ان يرى الانشقاق لُك الناس، يف لك ماكن، ول يلزم ايضًا ان يدخل كتب التارخي.

فاس متع ال ن اىل نقاط مخس فقط من بني الكثري مهنا، تبدد ابذن هللا حُسَب الاوهام اليت تلّبدت عىل واه 

 هذه املعجزة الباهرة:

 النقطة الاوىل:

معلوم ومشهور اترخيًا، فعندما آ علن القرآ ن الكرمي )انشق القمر( وبلغ صداه ان تعنت الكفار يف ذكل الزمان 

ان يكّذب هبذه ال ية الكرمية. اي ينكر وقوع احلادثة.  - ومه جيحدون القرآ ن - ال فاق، مل جيرؤ آ اد من الكفار

ندفعوا بشدة ليبطلوا اذ لو مل تكن احلادثة قد وقعت فعالً يف ذكل الوقت، ومل تكن اثبتة دلى اولئك الكفار، ل

 دعوى النبوة، ويكّذبوا الرسول صىل هللا عليه وسمل . بيامن مل تنقل كتب
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 حسر ويقولوا) الكرمية ال ية بّينته ما الا الانشقاق، ادوث اناكرمه حول الكفار اقوال من شيئاً  والسري التأ رخي

 آ رآ وا تنظروا ح ى ال فاق آ هل اىل فابعثوا رحس هذا :قالوا الكفار من املعجزة شاهدوا اذلين ان وهو (مس متر

 :فقالوا .ذكل مثل رآ وا اهنم :فأ خربومه فسأ لومه، وغريها المين من القوافل آ تت الصباح اان وملا .ل؟ آ م ذكل

 !السامء بلغ قد طالب ايب يتمي حسر ا ن

 النقطة الثانية:

ن انشقاق القمر متواتر، مثل فوران املاء من لقد قال معظم امئة عمل الالكم، من امثال سعد التفتاماين:  " ا

بني اصابعه الرشيفة صىل هللا عليه وسمل  وارتواء اجليش منه، ومثل حنني اجلذع من فراقه صىل هللا عليه 

وسمل  اذلي اكن يستند اليه اثناء اخلطبة، وسامع جامعة املسجد ل نينه. اي ان احلادثة نقلته جامعة غفرية عن 

حيل تواطؤمه عىل الكذب، فاحلادثة متواترة تواترًا قطعيًا كظهور املذنب قبل الف س نة جامعة غفرية يس ت 

 وكوجود جزيرة رسنديب اليت مل نرها " .

اثرة الشكوك حول هذه املسأ ةل القاطعة وامثالها من املسائل املشاهدة شهودًا عيااًن امنا يه  وهكذا ترى آ ن ا 

 مكنات وليست  مس تحياًل.بالهة وحامقة، اذ يكفي فهيا اهنا من امل 

560



 علامً ان انشقاق القمر ممكن اكنفالق اجلبل برباكن.

 النقطة  الثالثة:

ان املعجزة تأ يت ل ثبات دعوى النبوة عن طريق اقناع املنكرين، وليس ارغاهمم عىل الاميان. ذلا يلزم اظهارها 

ظهارها يف مجيع الاماكن، لذلين مسعوا دعوى النبوة، مبا يوصلهم اىل القناعة والاطمئنان اىل صد ق النبوة. آ ما ا 

ظهارها اظهاراً بدهيياً حبيث يضطر الناس اىل القبول والرضوخ فهو منا   حلمكة هللا احلكمي ذي اجلالل،  آ و ا 

لهيي يقتيض فتح ارجمال امام العقل دون سلب  لهيي. ذكل ل ن رس التلكيف ال  وخمالف ايضًا لرس التلكيف ال 

 الاختيار منه.

اخلالق الكرمي قد ترك معجزة الانشقاق ابقية لساعتني من الزمان، واظهرها للعامل امجع ودخلت بطون  فلو اكن

التارخي كام يريدها الفالسفة لاكن الكفار يقولون اهنا ظاهرة فلكية معتادة. وما اكنت جحة عـىل صدق النبوة، 

 ول مـعجزة
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 وتسلبه الاميان عىل العقل ترمغ بدهيية معجزة تصبح نتلاك او . وسمل عليه هللا صىل الاعظم الرسول ختص

 الصافية العالية الارواح مع هجل، ايب امثال من اخلسيس اكلفحم سافةل ارواح تتساوى وعندئذ   الاختيار من

لهيي التلكيف رس يضيع لاكن اي عنه، هللا ريض الصديق  بكر ايب امثال من اكلملاس  .ال 

آ نيًا، ويف الليل، واني تسود الافةل، وغدا اختال  املطالع والاامم وامثالها ول ال هذا فقد وقعت املعجزة 

 ُحجبًا امام رؤية الناس لها. فمل تدخل بطون كتب التارخي.

 النقطة  الرابعة:

ان هذه املعجزة اليت وقعت لياًل، وآ نيًا، وعىل اني غفةل، ل يراها لك الناس دون شك يف لك ماكن. بل ح ى 

ق عينه، ولوصّدقها، فان اادثة كهذه مروية من خشص وااد ل تكون ذات قمية لو ظهرت لبعض  هم، فال يصِدّ

 للتارخي.

ولقد ردّ العلامء احملققون ما ميد يف رواية املعجزة من آ ن القمر بعد انشقاقه قد هبط اىل الارض! قالوا: رمبا ادخل 

 نوا من شأ هنا.هذه الزايدة بعض املنافقني ليسقطوا الرواية من قميهتا وهيو 

م ان يف ذكل الوقت: اكنت حُسب اجلهل تاط  سامء انلكرتا، والوقت عىل وشك الاروب يف اس بانيا، وامرياك 

يف وحض الهنار، والصباح قد تنفس يف الصني والياابن.. ويف غريها من البدلان هناك موانع اخرى للرؤية. فال 

 تشاهد هذه املعجزة العظمية فهيا.

فتأ مل يف الكم اذلي يقول:  " ان تأ رخي انلكرتا والصني والياابن وامرياك وامثالها من البدلان  فاذا علمت هذا
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 ل تذكر هذه احلادثة، اذن مل تقع! " . اي هذر  هذا.. آ ل تبًا لذلين يقتاتون عىل فتات اوراب..

 النقطة  اخلامسة:

باب طبيعية وعن طريق املصادفة! بل ان انشقاق القمر ليس اادثة ادثت من تلقاء نفسها، بناء عىل اس  

اداًث خارقاً للسنن الكونية، تصديقاً لرساةل رسوهل احلبيب صىل  - رب الشمس والقمر - آ وقعها اخلالق احلكمي

هللا عليه وسمل ، واعالاًن عن صدق دعوته، فابرمه س بحانه وتعاىل وفق حمكته ومبقتىض ســر الارشــــاد 

 والتكـليف وحمكة تبليغ
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معن  - اقتضاء حلمكته س بحانه ومش يئته - اخفاه بيامن هل، املشاهدين من شاء من عىل احلجة وليقمي الرساةل،

مل تبلاهم دعوة نبيه صىل هللا عليه وسمل  من الساكنني يف اقطار العامل، وَحَجبه عهنم ابلايوم والسحاب 

دلان واجنالء الهنار يف اخرى وغروب وابختال  املطالع وعدم طلوع القمر، آ و رشوق الشمس يف بعض الب

 الشمس يف غريها.. وامثالها من الاس باب ادلاعية اىل َحجب رؤية الانشقاق.

ما اهنا اكنت تربم هلم نتيجة اشارة الرسول الاعظم صىل هللا  فلو ُاظهرت املعجزة اىل مجيع الناس يف العامل لكه فا 

ىل البداهة، اي يضطر الناس لكهم اىل التصديق، اي يُسلب عليه وسمل  واظهاراً ملعجزة نبوية، وعندها تصل ا

مهنم الاختيار، فيضيع رس التلكيف، بيامن الاميان حيافظ عىل حرية العقل يف الاختيار ول يسلهبا منه.. آ و آ هنا 

 تربم هلم كحادثة ساموية حمضة، وعندها تنقطع صلهتا ابلرساةل ال محدية ول تبق  لها مزيّة خاصة.

:  ان انشقاق القمر ل ريب فيه. فلقد آ ثبت اثبااتً قاطعًا. وسنشري هنا اىل وقوعه بس تة براهني قاطعة اخلالصة
2

من بني الكثري مهنا، ويه:  اجامع الصحابة الكرام رضوان هللا علهيم امجعني ومه العدول. واتفاق العلامء احملققني 

ّدثني الصادقني يف رواايهتم وقوعه بأ سانيد كثرية من املفرسين دلى تفسريمه )وانشق القمر( ونقل مجيع احمل

وبطرق عديدة. 
1

وشهادة مجيع اهل الكشف والالهام من ال ولياء الصادقني الصاحلني و تصديق امئة عمل الالكم 

املتبحرين رمغ تباين مسالكهم ومشارهبم. وقبول الامة اليت ل جتمتع عىل ضالةل كام نص عليه احلديث 

 .(3)الرشيف

 يبني انشقاق القمر ويثبته اثبااًت قاطعًا يضايه الشمس يف وضوهحا. لك ذكل

--- 
1
اي ان هناك ست جحج قاطعة عىل وقوع انشقاق القمر يف س تة انواع  من الاجامع. ولكن لل سف مل نو  هذا املقام   

 املؤلف. - حقّه من البحث فظل مقتضبًا.
2
 ( نذكر ثالثة اااديث متفق علهيا:  

 بن مسعود ريض هللا عنه قال: انشق القمر عىل عهد رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  شقني فقال النيب  ـ عن عبد هللا2
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 متفق عليه - صىل هللا عليه وسمل :  " اشهدوا " 

 ـ وعن انس ريض هللا عنه ان اهل مكة سأ لوا رسول هللا صىل هللا عليه وسمل  ان يرهيم آ ية فأ رامه انشقاق القمر1 -

 ليه ـ.متفق ع  -

متفق عليه. راجع: مس ند الامام  - ـ وعن ابن عباس ريض هللا عهنام ان القمر انشق يف ممان النيب  صىل هللا عليه وسمل 3

. 2606، 2162، 162ورواه الطياليس برمق  4/12، 191، 192، 116، 3/169، 420، 449، 423، 399/ 2امحد 

 املرتمج. - ( ملعرفة تواتر احلادثة.0/406وتفسري ابن كثري )

: رواه آ محد والطرباين يف الكبري 1/326( قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل "ل جتمتع آ ميت عىل ضالةل" كشف اخلفاء 3

 املرتمج. -وابن آ يب خيمثة.. ا ىل آ ن يقول: فاحلديث مشهور املنت وهل اسانيد كثرية وشواهد عديدة.. 
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 :الالكم ااصل

لزامًا للخصم. اما بعد هذا فس يكون الالكم ابمس احلقيقة ول ال اكن البحث اىل هنا ابمس ا لتحقيق العلمي، ا 

 الاميان. فقد نطق التحقيق العلمي هكذا. آ ما احلقيقة فتقول:

ان خامت ديوان النبوة صىل هللا عليه وسمل  وهو القمر املنري لسامء الرساةل، وقد مَسْت وليُة عبوديته اىل مرتبة 

ت الكرامة العظم  واملعجزة الكربى ابملعراج، اي جبولن جسم  اريض يف آ فاق السموات احملبوبية، فاظهر 

العىل، وتعريف اهل السموات به، فأ ثبتت بتكل املعجزة وليَته العظم  هلل وحمبوبيته اخلالصة هل ومّسوه عىل 

بط مع الارض ابشارة من اهل السموات واملل  الاعىل.. كذكل فقد شق س بحانه القمر املعلق يف السامء واملرت 

عبده يف ال رض، فاظهر معجزته هذه، اثبااًت لرساةل ذكل العبد احلبيب، ح ى اصبح صىل هللا عليه وسمل  

اكلفلقني املنريين للقمر، فعرج اىل آ وج الكاملت جبنايَح الولية والرساةل النورانيني. ح ى بلغ قاب قوسني آ و 

 هو خفر ل هل الارض.آ دىن واصبح خفرًا ل هل السموات كام 

 عليه وعىل آ هل وحصبه الصالة والتسلاميت ملء الارض والسموات.

ََّك َانَْت الَْعلمُي الَْحكمي( َّْمَتنا ِان ْبَحانََك َل ِعمْلَ لَنَا ِاّل ما عَل  )س ُ

س اللهم حبق من انشق القمر ابشارته اجعل قليب وقلوب طلبة رسائل النور الصادقني اكلقمر يف مقابةل مش

 القرآ ن.. آ مني. آ مني.
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% 

 والثالثون الثانية اللكمة

هذه اللكمة ذيل يوحض اللمعة الثامنة من اللكمة الثانية والعرشين. ويه تفسري ل ول لسان من مخسة ومخسني 

قطرة من "  لساانً من آ لس نة املوجودات الشاهدة عىل وادانية هللا س بحانه وتعاىل، واليت اشري الهيا يف رساةل 
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"  حبر التوحيد
 2

ّل هللا   ويه يف الوقت نفسه حقيقة من احلقائق الزاخرة لل ية الكرمية )لو اكن فهيام آ لهٌة ا 

 لفسدات( لبست ثوب المتثيل.

--- 
1
 املرتمج. - منشورة مضن رسائل املثنوي العريب النوري.  
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 ال ول املوقف

حميِ  مْحِن  الرَّ  بِْسِم هللا الرَّ

ّل هللا لفسدات( )لو اكن فهيام آ ل   (11)الانبياء: هٌة ا 

ّل هللا واده ل رشيك هل هل املكل وهل امحلد حييي ومييت وهو يّح ل ميوت بيده اخلري وهو عىل لك  هل ا  )ل ا 

 شئ قدير واليه املصري(

كنت قد بينت يف اادى ليايل رمضان املبارك؛ ان يف لك  من امجلل الاادى عرشة من هذا الالكم التوحيدي 

 بشارة سارة، ومرتبة من مراتب التوحيد. وقد بسطت الالكم بسطاً يقرب من فهم العوام لتوضيح ما يف مجةل 

وادها من معان  مجيةل؛ وذكل عىل صورة حماورة تثيلية ومناظرة افرتاضية، واختاذ لسان  "  ل رشيك هل" 

لب اخويت الاعزاء اذلين يعينونين يف احلال عىل هيئة لسان املقال. وادرج ال ن تكل احملاورة اسعافًا لط

 شؤوين، ونزوًل عند رغبة رفقايئ يف املسجد ونظرًا لطلهبم. ويه عىل النحو ال يت:

نفرتض خشصًا ميثل الرشاكء اذلين يتومههم مجيع انواع اهل الرشك والكفر والضالل من امثال عبدة الطبيعة 

كل الشخص املفرتض يريد آ ن يكون راًب لشئ من واملعتقدين بتأ ثري الاس باب واملرشكني. ونفرض ان ذ

 موجودات العامل، ويّدعي المتكل احلقيقي هل!

وهكذا فقد  قابل ذكل املّدعي اولً ما هو آ صار شئ يف املوجودات وهو اذلرة، فقال لها بلسان الطبيعة وبلاة 

 الفلسفة املادية آ نه رهبا ومالكها احلقيقي!

 قة وبلاة احلمكة الرابنية املودعة فهيا:فااابته تكل اذلرة بلسان احلقي

انين اؤدي وظائف واعاملً ل حيرصها العّد. فأ دخل يف لك مصنوع عىل اختال  انواعها، فان كنت اهيا املّدعي 

 مالاكً علامً واسعًا حييط جبميع تكل
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 امثايل مع وتوجهييي تسخريي عىل اكمةل وهمينة انفذ حمك وكل مجيعها، توّاه شامةل قدرة وصاحب الوظائف

 
1

 اليت للموجودات حقيقياً  مالاكً  تكون آ ن من تمتكن كنت لو وكذا ..الوجود يف واملتجوةل العامةل اذلرات من

وتترص  فهيا ابنتظام اتم.. فكل آ ن تّدعي املالكية عيّل، وتس ند آ مري اىل غري  - اكلكرايت امحلر - مهنا جزء آ ان
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 تقدر عىل آ ن تتدخل يف شؤوين فضالً عن انك ل تس تطيع آ ن تكون راًب خالقي س بحانه.. والّ فاسكت! اذ ل

يل؛ ل ن ما يف وظائفنا واعاملنا وحراكتنا من النظام املتقن الاكمل حبيث لن يقدر عليه من مل يكن ذا حمكة 

 مطلقة وعمل حميط، فلو تدّخل غريه ل فسد.

اجز اجلامد الامع  ال سري بيد الطبيعة واملصادفة فأ ىّن كل اهيا املدعي آ ن تد اصبعك يف شؤوننا وانت الع

 العمياويني!

 فقال املدعي ما يقوهل املاديون:

 اذن كوين مالكة لنفسك، فمَِلَ تقولني انك تعملني يف سبيل غريك؟ فااابته اذلرة:

ن لو اكن يل عقل جبار اكلشمس وعمل حميط كضوهئا وقدرة شامةل كحرارهتا وحواس ومشاعر واسعة اكللوا

الس بعة يف ضياهئا وواه متوّاه اىل لك ماكن آ س يح فيه وعني انظرة والكم انفذ اىل لك موجود آ تواه اليه.. 

 رمبا كنت آ تااىب مثكل فأ ّدعي احلامكية لنفيس!. تنّح عين فليس كل موضع فينا.

لها بلسان الاس باب وعندما يئس داعية الرشك من اذلرة. قابل كرية محراء من ادلم، عهّل يظفر مهنا بشئ. فقال 

 ولاة الطبيعة ومنطق الفلسفة:

 اان كِل رب وماكل!

 فرّدت عليه الكرية امحلراء بلسان احلقيقة وبلاة احلمكة الرابنية:

--- 
1
نعم! كام ان لك شئ متحرك ابتداًء من اذلرات اىل الكواكب الس يارة يدل عىل الوادانية، مبا فيه من سكة الصمدانية   

م مجيع الاماكن اليت جيول فهيا مضن ُمكل مالكه الوااد.. اما املصنوعات الساكنة ابتداًء من النبااتت اىل وطابعها، فانه يض

النجوم الثابتة فهيي   مبثابة اختام الوادانية حيث يظهر لك مهنا ان موضعه مبثابة رساةل من صانعه ومكتوب منه. اي ان 

 يث يدل عىل ان مواضعه وآ وطانه رساةل لصانعه البديع.لك نبات، ولك مثر، هو خمت وادانية، وسكة وادة حب 

واخلالصة: ان لك شئ يس يطر حبركته عىل مجيع الاش ياء ابمس الوادانية، اي ان اذلي ل يقبض ممام مجيع النجوم بيده 

 املؤلف . - لن يكون راًب عىل اذلرة
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 نسري موادة، ووظائفنا وااد نظامنا ،الكثيف ادلم ايش يف مجيعاً  وآ مثايل فأ ان منفردة، وحيدة لست انين

مرة حتت  وقدرة دقيقة حمكة وكل امثايل، من ادلم يف ما مجيع ممام تكل آ ن عىل تقدر كنت فان .وااد آ مر ا 

 حمكة بلك فهيا همامت ل جنام ونُس تخدم فهيا جنول اليت اجلسم خالاي مجيع عىل س يطرهتام حتكامن عظمية

 صامء وطبيعة معياء قوة سوى تكل ل املدعي اهيا ولكنك .معىن دلعواك ندئذ  ع  يكون فلرمبا .فهاهتا وانتظام،
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 هيمين اذلي النظام ل ن علينا؛ المتكل اّدعاء عن فضالً  ذرة، مبقدار ولو شؤوننا يف تتدخل آ ن عىل تقدر فال

 ما ويفعل شئ لك ويعمل  شئ لك ويسمع شئ لك يرى من الّ  حيمكنا آ ن ميكن ل ادّ  اىل وصارم دقيق علينا

 الكرية تطرده وهكذا ..هذرك لنسمع لنا ًْ  جمال ونظاهما ودقهتا اجلليةل وظائفنا تدع ل اذ .فاسكت ولهذا .يشاء

 .امحلراء

 وملا مل جيد ذكل املّدعي بايته فهيا. ذهب فقابل خلية يف اجلسم فقال لها مبنطق الفلسفة ولسان الطبيعة:

ة، ول اىل الكرية امحلراء، فلعيل ااد منك ُاذاًن صاغية؛ ل نك لست اّل مل اتكن من ان ُامسع دعواي اىل اذلر 

 جحرية صارية ااوية عىل اش ياء متفرقة! ولهذا فانين قادرة عىل صنعك . فكوين مصنوعيت ومملوكيت حقًا!

 فقالت لها اخللية بلاة احلمكة واحلقيقة:

عالقات وروابط وثيقة ودقيقة ادًا مع مجيع انين صارية ادًا حقًا، ولكن يل وظائف اليةل وجس مية، ويل 

خالاي اجلسم. فيل وظائف متقنة مع مجيع الاوعية ادلموية من رشايني واوردة واعصاب حمركة وحس ية، ومع 

مجيع القوى اليت تنظم اجلسم اكلقوة اجلاذبة وادلافعة واملودّلة واملصّورة وامثالها؛ فان اكن كل اهيا املّدعي عمل 

مةل تنشئ تكل العروق والاعصاب والقوى املودعة يف اجلسم وتنسقها وتس تخدهما يف همامهتا.. واسع وقدرة شا

وكذا ان اكنت دليك حمكة شامةل وقدرة انفذة تس تطيع ان تترص  يف شؤون اخوايت من خالاي اجلسم لكها، 

ي. والّ فاغرب عنا. فان واليت تتشابه يف التقان والروعة النوعية، فهيا اظهرها، م اّدع ابنك تمتكن من صنع

الكرايت امحلر تزودين ابلرماق، والكرايت البيضاء تدافع عين جتاه الامراض املهامجة. فيل اعامل جسام، ل 

تشالين عهنا. فان عاجزاً قارصاً آ مع  مثكل ليس هل حق التدخل يف شؤوننا ادلقيقة ابدًا؛ ل ن فينا من النظام 

 احملمك
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 الاكمل
1

 .عقدان وانفرط نظامنا لفسد املطلق والعلمي املطلق والقدير املطلق احلكمي غري ناحيمك  لو ما

وهكذا يئس املّدعي من اخللية كذكل، ولكنه قابل جسم الانسان، فقال هل كام يقول املاديون، بلسان الطبيعة 

 العمياء والفلسفة الضاةل:

 انت مليك. فاان اذلي صنعتك، آ و يف ال قل يل حظٌ فيك!

 عليه ذكل اجلسم الانساين حبقيقة النظام احلكمي اذلي فيه: فردّ 

ان اكن كل اهيا املدعي عمل واسع وقدرة شامةل لها الترص  املطلق يف مجيع اجسام البرش من امثايل، لوضع   -

طــائــةل العالمات الفارقة الظاهرة يف وجوهنا، واليت يه طابع القدرة وخمت الفطرة.. وكــذا لــو كــانـت لـك ثروة 

 وحــامكية همميــنــة تتحمك يف خمامن آ رمايق املمتدة من الهواء واملاء اىل النبــاتـات واحليواانت.. وكذا

566



--- 
1
ان الصانع احلكمي قد خلق جسم الانسان عىل هيئة مدينة منسقة ومنتظمة ادًا. فقسم من العروق يقوم مبهمة التلارا    

بيب اليت   تأ يت ابملاء من الينابيع فيسري فهيا ادلم ذكل السائل الباعث عىل احلياة.. وادلم والتلفون، وقسم مهنا مبثابة الاان

اداهام الكرايت امحلراء اليت تقوم بتوميع الارماق اىل جحريات  نفسه قد  خلق فيه  قسامن من الكرايت، يطلق عىل ا 

ق وجّتارها  ابلتوميع. والقسم الاخر هو الكرايت البيضاء البدن، فتوصل الهيا ارماقها بقانون الهيي مثلام يقوم موظفو الارما

اليت يه آ قل عددًا من الاوىل، وتقوم ابدلفاع عن اجلسم جتاه الامراض متخذة وضعًا رسيعًا جعيبًا بنوعني من ادلوران 

 ااملا تدخل حومة املعركة.. اما مجموع ادلم فهل وظيفتان عامتان.. - اكملريد املولوي - واحلركة

وىل: تعمري احلجريات املهتدمة يف اجلسم وترمميها.. والاخرى : تنظيف اجلسم جبمع النفاايت وانقاض اخلالاي. وهناك الا

قسامن من العروق ايضًا، يطلق عىل اادهام الرشايني اليت تقوم بنقل ادلم الصايف وتوميعه، فهيي حبمك جماري ادلم النقي 

 ذلي  جيمع النفاايت الضارة والانقاض، ويأ يت هبا اىل الرئة اليت يه مركز التنفس.الصايف.. وال خر: هو جماري ادلم الفاسد ا

ان الصانع احلكمي قد خلق عنرصين يف الهواء اادهام: ال موت، وال خر: مودل امحلوضة )الاوكسجني( فهذا الاخري ما ان 

اامض «لً اايه اىل مادة سامة يطلق علهيا يالمس ادلم اثناء التنفس ح ى جيذب اليه الكربون الكثيف اذلي لّوث ادلم حمو

الكربون البخاري  )ثنايئ اوكس يد الكربون( وهبذا يقوم بتنقية ادلم وتصفيته، فضالً عن انه  يضمن احلرارة الاريزية للجسم. 

ية( حبيث ذكل لن الصانع احلكمي قد وهب ملودل امحلوضة والكربون عالقة شديدة تكل اليت يطلق علهيا )اُللفة الكميياو 

ما ان يقرتاب ح ى   ميزتاا معاً بقانون الهيي، فتتودل احلرارة من هذا الامزتاج كام هو اثبت علامً، اذ الامزتاج نوع من اارتاق. 

وحمكة هذا الرس يه ما يأ يت: ان ذلرات لك عنرص من العنارص حراكت خمتلفة، فاثناء الامزتاج، تزتج احلركتان معًا 

عىل صورة حرارة..  - بقانون الصانع احلكمي - واادة، وتظل حركة واادة معلقة ، سائبة، فتنطلقوتتحرك اذلراتن حركة 

 ومعلوم ان احلركة تودل احلرارة،كام هو اثبت ومقرر.

وبناء عىل هذا الرس، فكام تتحقق حرارة اجلسم الاريزية  هبذا الامزتاج الكميياوي، يتصف  ادلم ايضاً  عندما يسلب منه 

 الكربون.
 ية، فس بحان  من حتري يف صنعه العقول.وهكذا ينقي الشهيق ماء حياة اجلسم ويشعل انر احلياة. اما الزفري فانه يمثر اللكامت املنطوقة من الفم، اليت يه معجزات القدرة الاله 

 املؤلف. -
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 وقلب روح من الواسعة ةالراقي املعنوية اللطائف تكّن حبيث لها منهتي  ل وقدرة لها ادّ  ل حمكة كل اكنت لو

 فان فاسكت، والّ  يل، الربوبية اّدع م فأ رنهيا العبودية، اىل ابلاة حبمكة وتسرّيها مثيل صارية بودقة يف وعقل

 وبدلةل يسرّيين، اذلي الامكل النظام بشهادة شئ، بلك بصري شئ بلك علمي شئ لك عىل قادر اجلليل صانعي

 ول ابداً  البديعة صنعته اىل اصبعه ميدّ  آ ن مثكل وضال عاجز يقدر فال وهجيي، يف املوجود الوادانية طابع

 .ذرة مبقدار ولو فهيا يتدخل آ ن

فانرص  داعية الرشك حيث مل يس تطع ان جيد موضعاً للتدخل يف اجلسم، فقابل نوع الانسان،  حفاور نفسه 
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يف احوال فطرهتم ووجودمه مثلام يتدخل قائاًل: رمبا آ اد يف هذه امجلاعة املتشابكة املتفرقة موضعًا، فأ تدخل 

الش يطان بضالهل يف آ فعاهلم الاختيارية وشؤوهنم الاجامتعية. وعندها اتكن من آ ن اجري حمكي عىل جسم 

 الانسان اذلي طردين هو وما فيه من خالاي.

 ولهذا خاطب نوع الانسان بلسان الطبيعة الصامء والفلسفة الضاةل ايضًا:

 ون يف فوىض، فال آ رى نظامًا ينظممك، فاان لمك رب وماكل، آ و يف الاقل يل حصة فيمك.انمت اهيا البرش تبد

 فرّد عليه ااًل نوع الانسان بلسان احلق واحلقيقة وبلاة احلمكة والانتظام:

قدرًة تمتكن من آ ن تُلبس الكرة الارضية اةّل قشيبة ملونة بأ لوان ماهية  -اهيا املدعي  -ان كنت مالاكً   -

اة بكامل احلمكة خبيوط انواع النبااتت واحليواانت اليت تنو  عىل مائة الف نوع الشبهية بنوعنا منسو 

الانساين، وتكون بوسعها نسج ذكل البساط البديع املفروش عىل الارض من خيوط مئات الالو  من انواع 

الرائع، جتدده دوماً وحبمكة الاكئنات احلية، واليت يه يف ابدع نقش وامجهل.. وفــضاًل عن خـلق هذا البساط 

اتمة! فان اكنت دليك قدرة حميطة وحمكة شامةل كهذه، حبيث تترص  يف كرة الارض اليت حنن من مثارها، 

وتدبّر شؤون العامل اذلي حنن بذوره، فرتسل مبزيان احلمكة لوامم حياتنا الينا من اقطار العامل لكه.. وان كنت 

لهية املمزية املوادة يف وجوهنا، ويف امثالنا من عىل اقتدار  -اهيا املدعي -تنطوي  خيلق عالمات القدرة ال 

السالفني وال تني.. فان كنــت مالــاكً ملا ذكـران فلرمبا يكون كل حّق اّدعاء الربوبية عىّل. والّ فاخرس! ول تقل 

 بك، اذ الانتظــام عــنــدان عىلانين اتكن من آ ن آ تدخل يف شــؤون هــؤلء الــذين يبدون يف اخــتــالط وتشـــا
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لهية للقدرة اس تنساخ يه امنا فوىض تظهنا اليت الاوضاع وتكل آ ته، لهيي القدر وفق عىل الانتظام بكامل ال   .ال 

 وحنن بنا فكيف اكن، تدخل   اي ويرفض واحليواانت اكلنبااتت احلياة دراات ادىن يف دقيقاً  النظام اكن فلنئ

 مكّن لذلي آ فميكن حكمية؟ رابنية كتابة من نوع هو وفوىض اختالطاً  يبدو اذلي آ ليس اة؟احلي مراتب مقة يف

 غري يكون ان اكن، وطر  جزء اي ويف املناسب، موضعه يف لكٌ  البساط، لهذا البديعة النقوش خيوط

 المثرة خالق نيكو آ ن ميكن وهل مثرهتا؟ خالق غري النواة خالق يكون آ ن ميكن فهل احلقيقي، خالقه غري صانعه،

 فان فطريت؟ يف الصنعة وخوارق وهجيي يف القدرة معجزات آ لترى !تبرص ل امع  ولكنك جشرهتا؟ خالق غري

 يدير شئ، يعجزه ول آ مر، عليه يصعب ول شئ عليه خيف  ل خالقي آ ن فس تدرك تشاهدها، ان اس تطعت

 الكون فهرس ادرج اذلي وهو واادة، رةمه خلق بسهوةل الشاسع الربيع وخيلق اذلرات، ادارة بيرس النجوم

 اخلالق هذا ابداع يف فيتدخل نفسه حيرش آ ن مثكل آ مع  لعاجز آ فميكن دقيق، ابنتظام ماهييت يف العظمي

 .مطروداً  فميىض ..عين وهجك وارص  فاسكت ولهذا ..اجلليل والصانع العظمي

واحلةل القشيبة املزينة اليت ُالبست،  م يذهب ذكل املّدعي اىل البساط الزايه املفروش عىل واه الارض
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 خفاطبه ابمس الاس باب وبلاة الطبيعة ولسان الفلسفة:

 انين اتكن من الترص  يف شؤونك، فاان اذن ماكل كل ويل حظ فيك يف ال قل.

وعند ذكل تلكم ذكل البساط املزركش، وتكل احلةل القشيبة 
2

وخاطبا ذكل املدعي بلاة احلقيقة وبلسان احلمكة 

 ودعة فهيام:امل

ان اكنت كل قدرة انفذة واتقان بديع جيعالنك تنسج مجيع هذه البسط املفروشة واحللل الهبية اليت ختلع عىل   -

الارض بعدد القرون والس نني م تزنعها عهنا بنظام اتم وتنرشها عىل حبل الزمان املايض، ومن بعد ذكل ختيط 

تصامميها يف داررة القدر.. وكذا ان كنت مالاكً ليد معنوية ذات ما ختلع علهيا من الل ماهرة بنقوشها وتفّصل 

 قدرة وحمكة حبيث تتد اىل لك شئ ابتداًء من خلق الارض اىل

--- 
1
ولكن مثلام ان هذا النس يج ذو حيوية، فهو كذكل يف اهزتام منتظم اذ تتبدل نقوشه ابس مترار وحبمكة اكمةل وتناسق   

 سامء احلس ىن اخملتلفة لنّسااه البديع يف جتليات متنوعة  خمتلفة.ـ املؤلف.اتم، وذكل اظهارًا لتجليات الا
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 آ ن تس تطيع كنت ان وكذا ..وسداه هذا بساطي محلة آ فراد وتبّدل فتجدد ال بد، اىل الامل من بل دمارها،

 فاخرج والّ  ..عيلّ  الربوبية فادعّ  هكذا كنت ا ن نعم ..وتتسرت بنا وتكتيس تلبس نا اليت الارض ممام عىل تقبض

 َمن حبيث ال ادية وآ ختام الوادانية جتليات من فينا اذ هنا؛ مقام كل فليس .الارض من مدحوراً  مذموماً 

 يعمل آ ن يس تطع ومل واادة، دفعة شؤوهنا جبميع الاش ياء مجيع ير ومل ترصفه قبضة يف الاكئنات مجيع يكن مل

 يكون آ ن يمتكن ل ..والزمان املاكن عن ومزّنهاً  ماكن لك يف باً ورقي  اارضاً  يكن ومل وااد، آ ن يف حتد ل اموراً 

 وعمل مطلقة وحمكة مطلقة لقدرة مالاكً  يكن مل من اي .مطلقاً  اموران يف يتدخل آ ن ميكن ل بل ابدًا، لنا مالاكً 

 .علينا  املالكية ويّدعي فينا يتحمك آ ن ميكن ل مطلق،

اىل الكرة الارضية علين اس تافلها وآ اد فهيا موضعًا.. فتواه الهيا  وهكذا يذهب املّدع  خماطباً نفسه: ل ذهب

قائاًل لها 
2

 ابمس الاس باب وبلسان الطبيعة مرة اخرى:

 ان دورانك هكذا دون قصد يشف عن انك سائبة دون ماكل. ولهذا ميكن ان تكوين طوع آ مري!

 املضمرة فهيا: فردت عليه الارض بصيحة اكلصاعقة منكرة دعواه بلسان احلق واحلقيقة

ل هتذر اهيا الامحق الابهل!. كيف اكون مهالً بال ماكل وموىل! فهل رايت يف ثويب اذلي البسه خيطاً واادًا   -

فقط نشامًا باري حمكة ومن دون اتقان! ح ى تزمع ان حبىل عىل غاريب وانين بال موىل ول ماكل؟ انظر 

حفسب اىل حراكيت، ومهنا حرك ى الس نوية 
1

سري فهيا مسافة مخس وعرشين الف س نة يف س نة واادة اليت ا

فقط، منجزة وظائفي امللقاة عيّل بكامل املزيان واحلمكة.. فان اكنت دليك حمكة مطــلـقــة وقدرة مطلـقة فــتسيـّر 
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 وجتــري معي رفــقائــي من الســيــارات العــرش من

--- 
1
امحلراء، وهذه حتيهل اىل اخللية، وهذه اىل اجلسم، واجلسم حييهل اىل  احلاصل: ان اذلرة حتيل ذكل املّدعي اىل الكرية  

النوع الانساين، والنوع اىل احلةّل املنسواة من الاحياء اليت يلبسها سطح الارض، وحتيهل اةّل  سطح الارض اىل 

و اس تطعت ان الارض نفسها، وهذه اىل الشمس، والشمس اىل النجوم.. وهكذا يقول   لك مهنا: انرص  عنّا.. فل

تس يطر عىل من هو فويق حفاول الس يطرة عيّل، والا فانت   عاجز عن التحمك عيّل. فاذن من مل ينفذ امره عىل النجوم 

 املؤلف ــ - اكفة ل ميكنه ان ينفذه عىل ذرة واادة
2
ن آ لف س نة تقريبًا.ــ اذا اكن نصف قطر داررة مائة ومثانني مليون كيلومرتًا، فتكل ادلاررة تكون مبسافة مخس وعرشي  

 املؤلف.
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 الرمحة ااذبة واايها تربطنا واليت وامامنا قائدان يه اليت املنرية الشمس وختلق العظم ، افالكها يف امثايل

 دليك اكنت ان املدّعي اهيا نعم .اكمةل وحمكة اتم بنظام الشمس حول مجيعاً  والس يارات اان بنا وجتري فتديران

 الهذاين هذا فاترك والّ  .بدعواك فاّدع وتدبريها اجلسام الامور هذه ادارة عىل طلقةم وحمكة مطلقة قدرة

 الرائع الانتظام من فينا ما ا ن اذ .العظمية هماميت عن تشالين فال املصري، وبئس هجمن يف كل وحسقاً  املفرط،

 واىل النجوم اىل اذلرات من املوجودات مجيع ان عىل بوضوح يدل احلكمي والتسخري املهيب والتناسق

 ينظم نفسها ابلسهوةل فانه مثراهتا ويّزين بسهوةل الشجرة ينظم مثلام اذ  .هل ومسّخرة صانعنا آ مر طوع الشموس

 .الكامل ذو املطلق واحلامك اجلالل ذو احلكمي فهو .بس ياراهتا الشمس

ن هذه الشمس م يتواه ذكل املدعي اىل الشمس بعد آ ن مل جيد هل موضع قدم يف الارض حفاورنفس ه قائاًل: ا 

 شئ عظمي، لعيّل آ اد فهيا ثارة آ مرر فهيا دعواي واخّسر بدوري الارض كذكل.

 فقال للشمس بلسان الرشك وآ ضاليل الفلسفة الش يطانية، وكام يقوهل ارجموس:

 انت اي مشس سلطانة العامل، وانت حامتً مالكة لنفسك، وتترصفني يف العامل كيف تشائني.  -

 ااابته الشمس بلسان احلق واحلقيقة: وعىل الفور

الك والف مرة الك.. بل لست الّ مأ مورة مطيعة مسخرة بوظيفة تنوير مس تضا  س يدي. فلست مالكة   -

لنفيس ابداً بل لست مالكة ح ى جلناح ذاببة ملاكً حقيقيًا، ل ن يف جسم اذلابب من اجلواهر املعنوية النفيسة، 

 عة، ما ل املكه قط وما هو خارج عن طويق. وهكذا يوبّخ املّدعي.اكلعني والاذن ومن بدائع الصن

 فينربى ذكل املّدعي قائال بلسان الفلسفة املتاطرسة املتفرعنة:

 ما دمت لست مالكة لنفسك، بل خادمة، فاذن انت مملوكة يل وحتت ترصيف ابمس الاس باب.  -
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 لعبودية قائةل:فردت عليه الشمس ردًا قواًي ابمس احلق واحلقيقة وبلسان ا

امنا اان اكون مملوكة ملن خلق جنومًا عالية من امثايل، واسكهَنا يف سامئه بكامل حمكة، وآ دارها بكامل هيبة،   -

 وميهّنا بكامل مينة.
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 فلعيل بعض، عن بعضها متباعدة مشتتة ويه مزدمحة، خمتلطة النجوم ان :نفسه حيّدث بدآ   املّدعي ذكل ان م

 .النجوم بني فيدخل ..بشئ مهنا فاظفر مولكي ابمس اً موضع مهنا آ اد

 فقال لها كام يقول الصابئة عباد النجوم ابمس الاس باب ويف سبيل رشاكئه وبلسان الفلسفة الطاغية:

 ـ ايهتا النجوم! ان حاكمًا كثريين يتحمكون فيمك لشدة تشتتمك وتبعةرمك. -

هتك اهيا املدعي الامحق.آ ل ترى عالمة التوحيد وطاراء فااابته جنمة واادة نيابة عن النجوم: ما اشد بال

 الاادية عىل وجوهنا، آ ل تفهمها؟. آ ل تعمل انظمتنا الراقية وقوانني عبوديتنا الصارمة؟ اتظننا بال نظام؟

فنحن خملوقون عبيداً لوااد آ اد ميسك يف قبضته اموران وامور السموات اليت يه حبران والاكئنات اليت يه 

وفضاء العامل الواسع اذلي هو مسريان. فنحن شواهد نورانية اكملصابيح املنرية اايم املهرااانت نبنّي كامل  جشرتنا

ربوبيته س بحانه، وحنن براهني ساطعة نعلن عن سلطنة ربوبيته، فلك طائفة منا خدمة عاملون نورانيون ندل 

 عىل عظمة سلطنته يف منامل علوية سفلية دنيوية برمخية اخروية.

نعم، اننا معجزة ابهرة من معجزات قدرة الوااد ال اد. ومثرة اينعة لشجرة اخللقة. وبرهان منور للوادانية. 

فنحن للمالركة مزنل وطاررة ومسجد، وللعوامل العلوية مصباح ومشس، وعىل سلطنة الربوبية شاهد، ولفضاء 

امء، وعني مجيةل لواه السامء . العامل وقرصه مينة ومهرة. وك ننا اسامك نورانية تس بح يف حبر الس
2

فكام ان الًك 

منا هكذا فان يف مجموعنا: سكوت يف سكون.. وحركة يف حمكة.. ومينة يف هيـبة.. واس تواء خلقة يف انتــظام.. 

واتقان صنــعة يف مــومونية. لهــذا نشهد بأ لس نة غري حمدودة عىل وادانية صانعنا اجلليل وبأ اديته ومصدانيته 

  مجـاهل وكامهل وجــالهل ونعــلن هذه الشـهادة عىل اشهاد الاكئنات جــمـيعــها.. آ فبعــد هذا تـتـهمــنــا وعىل اوصا

 وحنن العـبيد الطـاهرين املطـيعـني املسخرين ابننا

--- 
1
لسامء فنحن مشاهدو مصنوعات اخلالق البديعة، واملشريون الهيا، بل جنعل ال خرين يشاهدوهنا ابجعاب.. اي ك ن ا  

تنظر اىل جعائب الصنعة الالهية يف الارض مبا  ل  حيّد لها من عيون.. فالنجوم مكالركة السامء تنظر اىل الارض اليت 

 املؤلف. - يه حمرش العجائب، ومعرض الارائب ، بل  تس تقطب آ نظار ذوي الشعور الهيا.
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 فرتمج ..هذا اهتامك عىل التأ ديب تس تحق شك ل فانك وماكل؟ موىل بال بل وعبث واختالط فوىض يف
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 اىل ومّدعهيا الطبيعة معه وتقذ  .املصري وبِئس هجمن قعر اىل هناك من فتطراه املدعي ذكل واادة جنمةٌ 

 ال وهام وادي
1

 لدلين املعادية والفلسفة واحملال، الامتناع ظلامت اىل والرشاكء العدم، برئ اىل املصادفة وتلقي

 .سافلني اسفل اىل

 كل النجمة مع النجوم لكها قوهل تعاىل:فرتتل ت

ّل هللا لفسدات(  )لو اكن فهيام آ لهٌة ا 

معلنة آ ن ل جمال لرشيك قط ول اّد هل ان يتدخل ح ى يف ادىن شئ اعتبارًا من جناح ذاببة اىل قناديل 

 السامء.

ََّك َانَْت الَْعلمُي الْ  َّْمَتنا ِان ْبَحانََك َل ِعمْلَ لَنَا ِاّل ما عَل  َحكمي()س ُ

اللهم صل وسمل عىل س يدان محمد رساج وادتك يف كةرة خملوقاتك ودّلل وادانيتك يف مشهر اكئناتك وعىل 

 آ هل وحصبه امجعني.

--- 
1
وبعد ما هوت الطبيعة ندمت مّعا فعلت فتابت، وعلمت ان وظيفهتا احلقيقية القبول والانفعال، ل التأ ثري   والفعل،   

ومبا يش به مهنج القدرة الرابنية.  - دفرت قابل للتبديل والتايري - ة ا ومش يئته فهيي كدفرت للقدر الالهييواهنا تعمل وفقاً  لقدر 

ونوعاً من رشيعة فطرية للقدير ذي اجلالل. ومجموعة قوانينه.. فقبلت الطبيعة وظيفهتا ويه العبودية بكامل العجز والانقياد، 

 .ــ املؤلف.وتسمت ابمس الفطرة الالهية والصنعة الرابنية

#718 

مْحنِ  هللا بِْسمِ  حميِ   الرَّ  الرَّ

 (50:الروم سورة) (َمْوهِتا بَْعدَ  اَلْرَض  حُيىْيِ  َكْيَف  هللا َرمْحِت  آ اَثرِ  ِاىل فَانُْظر)

 هذه الفقرة العربية تشري اىل مهرة واادة

 من البس تان الاميل لهذه ال ية الكرمية

 ة حمّررة .. وتُنشد للفاطر املداحئ املهبّرة.ح ى ك ن الشجرة املزّهرة.. قصيدة منظوم

 او فتحْت بكةرة  عيوهَنا املبرّصة.. لتنظر للصانع العجائب املنرّشة.

او ميّنت لعيدها اعضاءها املـخـرّضة.. ليشهَد ُسلطاهُنا آ اثَره املنّورة .. وتشهر يف الـمحـرض مرّصعات اجلوهر.. 

 دخر من جود رب المثر.وتعلن للبرش حمكة خلق الشجر.. بكزنها امل

 س بحانه ما احسن احسانه! ما امين برهانه ما آ بني تبيانه!.

خيال بيند امين اجشار مالئك را جسد آ مد ساموي اب هزاران ىن.. امين نهيا شنيدت هوش س تايشهاى ذات 
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هل اّل هو برابر مزي  ند هر شئ.. يح.. ورقهارا مابن دارند مهه هو هو ذكر آ رند بدر معناى يح يح.. جو ل ا 

 (6)ق:)ونّزلنا من السامِء ماًء ُمباراكً(   دمادام جويدند اي حق رسارس كويدند اي ىح برابر مزيند هللا
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 صاري ذيل
 للموقف الاول

 فاس متع لل ية الكرمية:

 .(0)ق:)آ فمل ينظروا اىل السامء فوقهم كيف بنيناها وميّناها...( اىل آ خر ال ية 

لؤاً يف حشمة، تبسامً يف مينة، مع م انظر اىل واه السام ء! كيف ترى سكواتً يف سكونة، حركة يف حمكة، تل 

لؤ جنوهما، تعلن ل هل الهني ، سلطنة بال  انتظام اخللقة، مع اتزان الصنعة. تشعُشُع رساهِجا، هتلُُل مصباهِحا تل 

 انهتاء.

صدرة، ويه تعين: ان ال ية الكرمية تلفت نظر هذه الفقرات )العربية( امنا يه ترمجة بعض معاين ال ية الكرمية املت

الانسان اىل واه السامء امجليل املّزين. لريى بتكل املالحظة وانعام النظر؛ سكواًت ومصتاً يف سكون وهدوء، 

وليعمل ان السامء قد اختذت ذكل الوضع الهادئ، بأ مر قدير مطلق القدرة وبتسخريه. اذ لول تكل القدرة 

ت السامء مفلوتة الزمام، طليقة يف حراكهتا وسكناهتا، لاكنت تكل الاجرام الهائةل، املتداخل املطلقة، اي لو اكن

بعضها يف البعض، وتكل الكرات الضخمة، حتدث حبراكهتا الرهيبة اصوااًت مدوية خميفة تصم مسع الاكئنات 

املعلوم انه لو اثر قاطبة، وحلدث من الاختالط والاضطراب ما تتالَش من شدته الاكئنات لكها، اذ من 

عرشون ااموساً يف حقل لختلط احلابل ابلنابل، ولتسبب ادلمار والهرج واملرج، فكيف ابجرام ساموية اخضم 

من ارضنا بأ لف مرة، تنطلق يف رسعة  يه آ رسع من القذيفة بس بعني مرة، كام هو اثبت يف عمل الفكل! فافهم 

السامء امنا يبنّي مدى سعة قدرة القدير ذي الكامل ومدى همينة  من هذا ان الهدوء اذلي يعم الاجرام وخيمي عىل

 تسخري الصانع اجلليل لها، ومدى انقياد النجوم وخضوعها ل وامره تعاىل.

هنا  )حركًة يف حمكة(: م ان ال ية الكرمية تأ مر ايضًا مبشاهدة ما يف واه السامء من حركة مضن حمكة. اذ ا 

ة واسعة  تتحري مهنا الالباب ويقف اماهما الانسان ابجعاب واكبار.. فكام حراكت عظمية تسري مضن حمكة دقيق

 ان صناعًا ماهراً 
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 عظمة مضن صنعته ودقة همارته دراة هذا بعلمه يبني امنا حمددة، حمكة وفق عىل وتروسه معمل دواليب يدير

 وضعاً  وس ياراهتا للشمس عط ي اذلي (الاعىل املثل وهل)  اجلليل املطلق القدير كذكل وانتظامه، املعمل

  معمل ودواليب صارية، مقالع اجحار ك هنا الهائةل، الكرات تكل فيدير .عظمي معمل بوضع شبهياً  خاصاً 
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 .حمكته وسعة قدرته طالقة النس بة بتكل الانسان ليدرك ال نظار امام الشمس، حول يديرها بس يط،

لؤا يف حشمة، تبسامً يف مينة(: اي آ ن يف واه ال  سامء ايضاً سطوعاً ابهراً وهتلالً هميبًا، وتبسامً وبشاشة يف )تل 

ضاءة مصابيح  مينة وجامل، مما يبنّي عظمة سلطنة الصانع اجلليل، ومدى ادلقة يف صنعته امجليةل. اذ كام آ ن ا 

منا هو لبيان دراة كامهل يف مضامر  الريق وانوار واظهار مظاهر الفرح والهبجة يف يوم اعتالء السلطان العرش، ا 

احلضاري. كذكل السموات العظمية بنجوهما املهيبة تُظهر لنظر املتأ مل كامل سلطنة الصانع اجلليل وجامل صنعته 

 البديعة.

)مع انتظام اخللقة، مع اتزان الصنعة(: تقول العبارة: انظر اىل انتظام اخمللوقات يف واه السامء، وافهم ومان 

 ا: ما اوسع قدرة صانع هذه اخمللوقات وَما امّع حمكته!املصنوعات مبوامين دقيقة، وادرك من هذ

نعم! ان ادارة مواد صارية او اجرام وحيواانت، وتدويرها وتسخريها، وسوق لك مهنا اىل طريق خاص يعنّي 

مبزيان خمصص، تبني مدى قدرة القامئ هبا ومدى حمكته ومدى طاعة تكل املواد واحليواانت وانقيادها ل وامره. 

ر يف السموات الواسعة ادًا. فاهنا تبني بعظمهتا احملرية، وبنجوهما اجلس مية اليت ل حيرصها العد كذكل ال م

وحبراكهتا الفائقة، مع عدم جتاومها مّعا قّدر لها من ادود ولو قيد آ منةل وعدم ختلفها عهنا ولو بلحظة، وعدم توانهيا 

قول اهنا تبني لالنظار ان صانعها وخالقها اجلليل عن اداء ما ولك هبا من واجب ولو بعرش معشار ادلقيقة.. ا

 يظهر ربوبيته اجلليةل ابجرائه هذه الامور مبزيان دقيق خاص.

لؤ جنوهما، تعلن ل هل الهني  سلطنة بال انهتاء(.  )تشعشع رساهجا، هتلل مصباهحا، تل 

"  صدرة وما ورد يف سورة اي ان تسخري الشمس والقمر والنجوم الوارد يف آ ايت كثرية امثال هذه ال ية املت

 وغـيــرها، لكها تبني آ ن تعليــق ســراج اكلشمس "  النبأ  
#721 

 ارب ك نه النور ذكل وجعل ادل ء وينرش النور يشع اذلي الوهاج الرساج وهو املزين، السامء سقف يف

 ميالً  القمر علج وكذا ..والهنار الليل خبطوط والش تاء الصيف حصيفة عىل الصمدانية هللا ماكتيب لكتابة

 وذكل .الابراج عىل املنصوبة ابلساعات شبهياً  الاعايل يف وتعليقه املواقيت لقياس وآ ةل كربى، ممانية لساعة

 واه عىل السابق غري اديداً  هاللً  ليةل لك يف يضع س بحانه هللا لك ن ح ى متفاوتة، آ هةّل   منامل يف جبعهل

 السامء واه تزيني ان م .دقيق وحساب اكمل مبزيان مناملها يف وحيركها ال هةل تكل وجيمع يعيد م السامء،

لئة ابلنجوم وجتميهل  يف ويه لعظمهتا، منهتي  ل ربوبية شعارر من انه شك ل السامء، قبة يف املبتسمة املل 

 الاميان اىل والعقل الفكر ارابب يدعو ذكل لك .لكاملها منهتي  ل اليةل الوهية اىل اشارات نفسه الوقت

 .التوحيدو 

 انظر اىل الصحيفة امللونة الزاهية لكتاب الكون.
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 كيف صّورها قمل القدرة املذّهب.

 مل تبق نقطة مظلمة ل بصار آ رابب القلوب.

 فك نه س بحانه قد حّرر آ ايته من نور.

 انظر! ما اعظمها من معجزة حمكة، تقود اىل الاذعان!

 وما اسامها من مشاهد بديعة يف فضاء الكون!

 اىل النجوم ايضًا، اىل الو خطاهبا الطيب الذليذ. واس متع

 لرتى ما قّرره خمت احلمكة النرّي عىل الوجود.

 اهنا مجيعًا هتتف وتقول معًا بلسان احلق:

 حنن براهني ساطعة عىل هيبة القدير ذي اجلالل

 حنن شواهد صدق عىل وجود الصانع اجلليل وعىل وادانيته وقدرته.

  املعجزات اللطيفة اليت مّجلت واه الارض.نتفرج اكملالركة عىل تكل

 فنحن الو  العيون البارصة تطل من السامء اىل الارض وترنو اىل اجلنة.

حنن الو  المثرات امجليةل لشجرة اخللقة، علّقتنا يُد حمكة امجليل ذي اجلالل عىل شطر السامء وعىل اغصان 

 درب التبانة.
#722 

 جبارة وسفارن نّوارة ومصابيح عالية سامية وآ واكر دّوارة ساكنوم  س يارة مسااد السموات ل هل فنحن

 !هائةل وطاررات

 حنن معجزات قدرة قدير ذي كامل وخوارق صنعة حكمي ذي االل. ونوادر حمكة ودوايه خلقة وعوامل نور.

 هكذا نبنّي مائة الف برهان وبرهان، مبائة الف لسان ولسان، ونُسمعها اىل َمن هو انسان حقًا.

 ت عني امللحد ل يرى وجوهنا النرية، ول يسمع اقوالنا البينة، فنحن آ ايت انطقة ابحلق.معي

 سكتنا واادة، ُطرتنا واادة، مس ّبحات حنن عابدات لربنا، مسّخرات حتت امره.

 نذكره تعاىل وحنن جمذوابت حبّبه، منسوابت اىل القة ذكر درب التبانة.
#723 

 الثاين املوقف

مْح  حميِ بِْسم هللا الرَّ  ِن  الرَّ
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 )قل هو هللا آ اد_ هللا الصمد(

 لهذا املوقف ثالثة مقاصد

 املقصد الاول

ان داعية اهل الرشك والضالل اذلي هوى اىل الارض برمج  من جنمة، ختىل عن ذكل المنط من 

ادلعوى، لنه جعز عن ان جيد يف اي موضع اكن، مثقال ذرة من الرشك، ابتداًء من اذلرات اىل 

لقاء الش هبات  - اكلش يطان - ، الّ انه عادارجمرات وااول تشكيك اهل التوحيد يف التوحيد، وذكل اب 

 فامي خيص الاادية والوادانية من خالل ثالثة اس ئةل هممة

 السؤال ال ول:

انه يقول بلسان الزندقة: اي اهل التوحيد! انين مل اتكن من ان ااد شيئاً ابمس مولكي، وجعزت عن ان اقع عىل 

اتشبث به يؤيد دعاوي يف املوجودات اكفة، فمل اتكن ان اثبت صواب مسليك. ولكن كيف تثبتون انمت شئ 

 وجود وااد  آ اد  قدير مطلق القدرة؟ فمِلَ ترون انه ل ميكن قطعًا آ ن تدخل ايدي اخرى مع قدرته.

ات من اذلرات اىل الس يارات لك اجلواب: لقد ُاثبت يف اللكمة الثانية والعرشين اثبااًت قاطعاً ان مجيع املوجود

مهنا برهان نرّي عىل وجوب وجوده س بحانه، وهو الواجب الوجود والقدير املطلق، فلك سلسةل من السالسل 

املوجودة يف العامل دليل قاطع عىل وادانيته، وقد اثبت القرآ ن الكرمي هذا، مبا ل حيد من الرباهني، الّ انه يزيد 

 لعموم اخملاطبني.من ذكر الرباهني الظاهرة 
#724 

 آ ايته وِمن)تعاىل وقوهل  ..(38:الزمر) (هللا لَيقولُنّ  والارَض  السموات َخلََق  َمن سأ لهَتم ولنَئ) تعاىل قوهل ففي

 القرآ ن يعرض العديدة ال ايت من وامثالها (22:الروم) (وآ لواِنمُك  آ لِسنَِتمُك  واختالُ   والارض السموات َخلُق 

 اىل مضطر شعوراً  ميكل َمن فلك .البداهة بدراة الوادانية عىل برهاانً  الارضو السموات خلق الكرمي

 .(هللا ليقولُنّ ) :تعاىل قوهل يف كام والارض السموات خلقه يف خالقه تصديق

ولقد بينا يف املوقف الاول بوضوح خمتَ التوحيد وسكّته عىل املوجودات، ابتداءً من ذرة واادة اىل الس يارات 

. فالقرآ ن الكرمي يطرد الرشك وينفيه ابتداءً من النجوم والسموات وانهتاءً اىل اذلرات، مبثل هذه واىل السموات

 ال ايت اجلليةل، فيشري ويوىمء اىل:

اليت يه  - آ ن القدير املطلق اذلي خلق السموات والارض يف نظام بديع لبد وان تكون املنظومة الشمس ية

 هة.يف قبضته ابلبدا - من دوارر مصنوعاته

وما دام ذكل القدير املطلق ميسك الشمس وس ياراهتا يف قبضته وينظمها ويسّخرها، ويديرها. فالبد ان 
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 الارض اليت يه جزء من تكل املنظومة ومرتبطة ابلشمس يف قبضته س بحانه ومضن ادارته وتدبريه ايضًا.

املصنوعات اليت خُتلق وتكتب وما دامت الكرة الارضية مضن تدبريه س بحانه ومضن ادراته، فالبداهة تكون 

 عىل واه الارض اليت يه مبثابة مثرات الارض وغاايهتا يف قبضة ربوبيته س بحانه.

وما دامت مجيع املصنوعات املنشورة واملنثورة عىل واه الارض واليت جتّملها وتزيهّنا وتلؤها وتفرغها مهنا لك 

هل وحمكته، وان مجيع الانواع يف قبضة قدرته س بحانه، اني يف قبضة قدرته وعلمه، واهنا تومن وتنظم مبزيان عد

اليت لك مهنا مبثابة مثال مصار للعامل وفهرس انواع الاكئنات، وفهارس  - فالبد ان افرادها املنتظمة املتقنة

 تكون ابلبداهة يف قبضة ربوبيته س بحانه واجياده ومضن ادارته وتربيته. - مصارة

اليت  - ه وتربيته، فالبد ان احلجريات والكرايت والاعضاء والاعصابومادام لك ذي حياة يف قبضة تدبري 

 يف قبضة علمه وقدرته ابلبداهة. - تشلك وجود ذكل الاكرن احلي
#725 

 وفق وتتحرك الامور، وترصيفه تدبريه ومضن س بحانه، ل وامره منقادة دموية كرية ولك جحرية لك دامت وما

 ومضن قدرته، قبضة يف صنعها نقوش مهنا تنسج اليت ذراهتا ومجيع س ية،الاسا موادها مجيع ان فالبد .قانونه

ذنه بأ مره واه آ مت عىل الوظائف وتؤدي ابنتظام تتحرك آ هنا  ولبد ابلرضورة، علمه داررة  .وقوته وا 

ذنه وامره، فالبد ان تشخصات الواه ومالحمه ووجود   وما دامت حركة لك ذرة واداؤها الوظائف، بقانونه وا 

 مات الفارقة املمزية للك فرد عن ال خر سواًء يف املالمح، آ و يف ال لس نة، امنا هو بعلمه وحمكته ابلبداهة.العال

 فتدبّر يف هذه ال ية الكرمية اليت تبني مبدآ  هذه السلسةل )املذكورة( ومنهتاها:

 (11)الروم:ايت للعاملني( )ومن آ ايته َخلُق السموات والارض واختالُ  آ لِسنَِتمُك وآ لواِنمُك، اّن يف ذكل ل

فيا داعية اهل الرشك! ان الرباهني اليت تثبت مسكل التوحيد وتدل عىل قدير مطلق القدرة قوية كثرية بقوة 

سلسةل الاكئنات، اذ مادام خلق السموات والارض يدل عىل صانع قدير، ويدل عىل قدرته املطلقة، وعىل 

لق عن الرشاكء، اي ل اااة اىل رشاكء يف اية هجة اكنت. فا ذ كامل تكل القدرة دليه، فالبد من اس تاناء مط

فمَِلَ اذن تنساق يف هذا املسكل املظمل؟ ما اذلي يدفعك اىل ادلخول هناك؟ وحيث   - كام ترى - ل احتياج

ل اااة اىل رشاكء، والاكئنات لكها مس تانية عن الرشاكء اس تاناًء مطلقاً فال شك ان وجود رشيك لاللوهية 

ربوبية ويف الاجياد ايضاً ممتنع حمال؛ لن القدرة اليت ميلكها صانع السموات والارض قدرة ل منهتي  لها ويه وال

ولو واد رشيك يلزم ان تكون قدرة اخرى متناهية تالب تكل القدرة غري املتناهية  - كام اثبتنا - يف غاية الكامل

نع ل تناههيا وجتعلها يف وضع جعز معنوي، وحتّدها ويه واليت يه يف غاية الكامل وتس توىل عىل موضع  مهنا فمت 

غري حمدودة ابذلات، مبعىن ان شيئاً متناهياً يهُنيي مال يتناىه وهو يف كامل لتناهيه وجيعهل متناهيًا!! وهذا هو 

 آ بعد احملالت وابعد املمتنعات عن العقل واملنطق.

577



ّل. م ان الرشاكء مس تاىًن عهنا، وممتنعة ابذلات، كام  ان وجودها حمال، فادعاء الرشاكء اذن ادعاء حتمّك  ليس ا 

 اذ لعدم وجود سبب ل دعاء تكل ادلعوى عقالً 
#726 

 مبعىن حتمك ، :مصطلح الاصول عمل يف ادلعوى هذه مثل عىل ويطلق هل، معىن ل الكماً  يُعدّ  وفكراً  ومنطقاً 

 .لها معىن ل جمردة دعوىً  انه

 عمل الالكم والاصول:ومن ادلساتري املقررة يف 

 )ل عربة لالحامتل غري الناشئ عن دليل، ول ينايف ال ماكن اذلايت اليقنَي العلم (.

مثال ذكل: من املمكن واحملمتل ان تتحول حبرية )ابرل( اىل دبس وينقلب اىل دهن، وهذا احامتل ولكن هذا 

 يف يقيننا العلمي بأ ن البحرية من ماء.الاحامتل ل ينشأ  من آ مارة، فال يؤثر ول يلقي شاكً ول ش هبة 

وعىل غرار هذا فقد سأ لنا من لك انحية من نوايح املوجودات، ومن لك ماوية من موااي الاكئنات،ومن لك 

ومن خلق السموات والارض اىل اختال   - كام يف املوقف الاول - شئ ابتداًء من اذلرات اىل الس يارات

فاكن اجلواب: شهادة صدق للوادانية بلسان  - يف هذا املوقف الثاين كام يشاهد - آ لوان الانسان وآ لسنته

 احلال، ودلةل قاطعة بوجود خمت التوحيد املرضوب عىل لك شئ، وقد شاهدتَه بنفسك ايضًا.

ذلا فال تواد اية امارة يف موجودات الاكئنات ميكن ان يبىن علهيا احامتل الرشك. مبعىن ان دعوى الرشك 

ة، آ و الكم ل معىن هل، ودعوى جمردة عن احلقيقة، ذلا فان من اّدع  الرشك بعد هذا فهو دعوى حتمكية حبت

 اذن يف هجاةل هجالء وبالهة بلهاء.

ّل انه يقول: ان ما يف  فأ مام هذه احلجج ادلاماة يبق  داعية اهل الضالةل مهبواًت ل يمتكن من النطق بىشء ا 

الرشك، اذ لك شئ مربوط بسبب، مبعىن ان لالس باب تأ ثريًا ا لاكئنات من ترتيب الاش ياء، آ مارٌة عىل 

 حقيقيًا، واذ لها تأ ثري، فميكن ان تكون رشاكء!.

لهية وحمكهتا، ول س تلزام ظهور كثري من  اجلواب: ان املسببات قد ُربطت ابلس باب مبقتىض املشيئة ال 

، ويف لكامت متعددة اثبااًت قاطعاً آ نه الاسامء احلس ىن، يُربط لك شئ بسبب. ولقد اثبتنا يف كثري من املواضع

 ليس لالس باب تأ ثري حقيقي يف الاجياد واخللق، ونقول هنا:
#727 

 افعاهل اظهر يف وهو الامور، يف ترصفاً  وامشلها اختياراً  واوسعها الاس باب ارش  هو ابلبداهة الانسان ان

ليس  - ةل جعيبة ويف غاية الانتظام واحلمكةاليت لك مهنا عبارة عن سلس - والفكر والالكم اكل لك الاختيارية،

 هل نصيب مهنا اّل واادًا من مائة جزء من السلسةل.

مضن  - مفثاًل: سلسةل الافعال اليت تبدآ  من الالك وتاذية احلجريات ح ى تبلغ تشلك المثرات، ليس لالنسان
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ادخال الهواء اىل قوالب خمارج  اّل مضاه للطعام. ومن سلسةل التلكم ليس هل الّ  - هذه السلسةل الطويةل

احلرو  واخرااه مهنا. علامً ان لكمة واادة يف مفه مع كوهنا اكلبذرة، الّ اهنا يف حمك جشرة حيث اهنا تمثر ماليني 

اللكامت نفسها يف الهواء وتدخل اىل اسامع ماليني املس متعني بيامن ل تصل اىل هذه الشجرة املثالية والسنبل 

 خيال الانسان.. فأ ىّن لليد القصرية لالختيار ان تصل اليه. املثايل اّل يد

فان اكن الانسان وهو آ رش  املوجودات واكةرها اختيارًا، مالول اليد عن الاجياد احلقيقي، فكيف ابمجلادات 

 والهبامئ والعنارص والطبيعة، كيف تكون مترصفة ترصفًا حقيقيًا؟!.

ت الرابنية، وظرو  الهدااي الرحامنية، وَخدمة لتقدميها فالشك ان فتكل الاس باب ما يه الّ اغلفة املصنوعا

الصحون اليت تُقّدم فهيا هدااي السلطان او القامش املالف للهدية آ و اجلندي اذلي ُسـلّمت بيده هدية السلطان 

 لن يكون رشياكً للسلطان قطعًا. مَفن تومه ذكل فقد تفوه هبذاين ما بعده هذاين.

لهية قطعًا، وليست لها اّل القيام وهكذا ليست لالس ب اب الظاهرية والوسائط الصورية حصة يف الربوبية ال 

 خبدمات العبودية.
#728 

 الثاين املقصد

بعد ان جعز داعية اهل الرشك عن اثبات مسكل الرشك، ويئس من اثباته يف اية هجة اكنت، رغب يف حماوةل 

لقاء شكوكه وش هباته لهدم مسكل اهل التوحيد.  ا 

 سأ ل السؤال الثاين قائاًل:ف 

اي اهل التوحيد! آ نمت تقولون: )قل هو هللا ااد_ هللا الصمد( آ ي ان خالق العامل وااد، آ اد، مصٌد، وهو   -

خالق لك شئ، بيده مقاليد لك شئ، وهو ال اد الفرد، بيده مفاتيح لك شئ، آ خذ بناصية لك شئ، يترص  

فة دون آ ن مينع شٌئ شيئًا.. كيف ميكن تصديق حقيقة جعيبة كهذه؟ يف الاش ياء لكها يف آ ن وااد، ابحوالها اك

 فهل ميكن لوااد مشّخص ان يقوم ابعامل غري متناهية يف اماكن غري متناهية وبالصعوبة؟

اجلواب: جياب عن هذا السؤال ببيان رس ال ادية والصمدانية، اذلي  هو يف غاية العمق ومنهتي  الرفعة وهناية 

ر الانسان يقرص عن فهم ذكل الرس العظمي الّ مبنظار المتثيل ورصد املَثَل. وحيث آ نه ل السعة، ح ى ان فك

ِمثل ول مثيل ذلات هللا س بحانه ول لصفاته اجلليةل، الّ  ما اكن من املَثَل والمتثيل يف شؤونه احلكمية. ذلا نشري 

 اىل ذكل الرس بأ مثةل مادية:

 املثال الاول:

السادسة عرشة ان خشصاً وااداً يكسب صفة لكية بوساطة املرااي، ومع كونه جزئياً حقيقيًا  كام اثبتنا يف اللكمة
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 يصبح يف حمك لكّي ماكل  لشؤون كثرية.

وكام ان الزااج واملاء وامثاهلام من املواد تكون مرااي لالش ياء اجلسامنية )املادية( وتُكسب الشئ املادي صفة 

وجودات عامل املثال يصبح يف حمك مرااي ويتحول اىل صورة وسائط للسري لكية، كذكل الهواء والثري وبعض م

والس يااة، يف رسعة الربق واخليال، حبيث يتجول اولئك النورانيون والرواانيون يف تكل املرااي الطاهرة، ويف 

رانيون تكل املنامل اللطيفة يف رسعة اخليال، فيدخلون يف آ ن وااد الو  الاماكن واملواضع. وحيث اهنم نو 

فاهنم يس يطرون عىل تكل الاماكن ك هنم  - خبال  اجلسامنيني - وصورمه يف املرااي يه عيهُنم ومالكٌة لصفاهتم

 موجودون فهيا بذواهتم. بيامن صور اجلسامنيني الكثيفة، ليست عيهنا، كام اهنا ليست مالكة لصفاهتا، فهيي ميتة.

صبح يف حمك لكي بوساطة املواد اللامعة، اذ تعطي صورهتا مثاًل: الشمس، مع اهنا جزيئ مشّخص، الّ اهنا ت 

 لك حسب قابليته - ومثالها اىل لك مادة ملّاعة عىل سطح الارض، واىل لك قطرة ماء، واىل لك قطعة مااج

فتكون حرارة الشمس وضياؤها وما فيه من الوان س بعة، مع نوع من صورة ذاهتا املثالية موجودًة يف لك  -

 جسم لـّماع.

#729 

 لك بذاهتا وتلتق  وكرس هّيا عرشها ومبثابة مبزنلها شبهية مرآ ة، لك لاكنت وشعوراً  علامً  للشمس ان فُرض فلو

مع لك ذي شعور بوساطة املرااي.. بل ح ى ببؤبؤ عينه، مفا مينع شئ شيئاً ول  - كام يف الهاتف - وتتصل شئ،

  لك ماكن اّل اهنا ل حيدها ماكن.حتجب خمابرٌة ابلهاتف خمابرة اخرى. مفع اهنا موجودة يف

لهية  فالشمس اليت يه يف حمك مرآ ة مادية وجزئية واامعة ل مس  وااد  من الف امس وامس من الاسامء ال 

ان اكنت مع تشخصها تنال اىل هذه ادلراة من الافعال اللكية وتكون يف اماكن  لكية،  «النور»احلس ىن، وهو 

 الل اباديته اذلاتية ان يفعل ما ل يتناىه من الافعال يف آ ن وااد؟!آ فال يس تطيع ذكل اجلليل ذو اجل

 املثال الثاين:

ملا اكنت الاكئنات يف حمك جشرة، ميكن اختاذها اذن مثالً ل ظهار حقائق الاكئنات. فنأ خذ هذه الشجرة الضخمة 

ئـنات. وس نبني جتيل ال ادية يف اليت امام غرفتنا، ويه شـجرة الـُدلب العـظمية، بوصفها مثـاًل مـصارًا  للاك

 الاكئنات بوساطهتا، عىل النحو ال يت:

ان لهذه الشجرة ما ليقل عن عرشة آ ل  مثرة، وللك مثرة ما ليقل عن مئات من البذور ارجمنحة، اي آ ن لك 

العقدة  هذه الامثار العرشة الا  واملليون من البذور تكون موضع الاجياد والتقان يف آ ن وااد، بيامن تواد

احلياتية يف البذرة ال صلية لهذه الشجرة، ويف اذرها ويف اذعها، ويه شئ جزيئ ومشخص من جتيل الارادة 

لهية ونواة من الامر الرابين،  وهبذا التجيل اجلزيئ تتكون مركزية قوانني تشكيل الشجرة، املوجودة يف بداية  ال 
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يئاً انقصاً ل ي جزء من اجزاء الشجرة ول مينعها لك غصن وداخل لك مثرة وجنب لك بذرة، حبيث ل تدع ش 

 مانع.

لهية وال مر الرابين، ل ينترش اىل لك ماكن، اكنتشار الضياء واحلرارة  م ان ذكل التجيل الوااد لالرادة ال 

بل ل والهواء، ل نه ل يرتك اثراً يف تكل املسافات البعيدة لالماكن اليت يذهب الهيا، ويف املصنوعات اخملتلفة، 

يُرى هل اثر قط. اذ لو اكن ذكل ابلنتشار لبان الاثر. وامنا يكون جنب لك جزء من الاجزاء دون جتزئة ول 

 انتشار. ول تنايف تكل الافعال اللكية ااديته وذاتيته.

 ذلا يصح ان يقال: ان ذكل التجيل لالرادة وذكل القانون ال مري، وتكل العقدة احلياتية موجودة جنب لك جزء

 من الاجزاء، ول ينحرص يف اي ماكن اصاًل. ح ى
#730 

 من جزء لك ان بل والبذور، الامثار بعدد الامري، القانون ذلكل واذاانً  عيوانً  املهيبة الشجرة هذه يف ك ن

 وس يةلَ  بل مانعاً  البعيدة املسافات تكون ل حبيث ال مري، القانون ذكل حلواس مركز حمك يف الشجرة اجزاء

 فال بعد اكل قرب سواء بسواء. - ك سالك الهاتف - تقريبو  تسهيل  

مفا دمنا نشاهد جتليًا جزئيًا واادًا من جتليات صفة الارادة لل اد الصمد، يف مليون  من الامكنة، ويكون 

مبعث ماليني الافعال، دون داع اىل وساطة، فالبد من لزوم اليقني بدراة الشهود، بقدرة اذلات اجلليةل عىل 

 يف جشرة اخللق، جبميع اجزاهئا وذراهتا معًا، بتجل  من جتليات قدرته وارادته س بحانه وتعاىل. الترص 

 وكام اثبتنا واوحضنا يف اللكمة السادسة عرشة، نقول هنا:

ان خملوقات عاجزة ومسّخرة اكلشمس، ومصنوعات ش به نورانية مقيّدة ابملادة اكلروااين، ان اكن ميكن آ ن 

ويف عدة مواضع يف الوقت نفسه، برس النورانية؛ اذ بيامن هو جزيئ مقيّد يكسب حكامً تواد يف موضع وااد 

لكياً مطلقًا، يفعل ابختيار جزيئ اعاملً كثرية يف آ ن وااد.. فكيف اذن مبن هو جمرد عن املادة، ومقّدس عهنا، 

ر والنورانيات لكها اّل ظالل وَمن هو مزّنه عن التحديد ابلقيد وظلمة الكثافة ومربآ  عهنا، بل ما هذه الانوا

كثيفة ل نوار اسامئه احلس ىن، وما مجيع الوجود واحلياة لكها وعامل الارواح وعامل املثال اّل مرااي ش به شفافة 

 ل ظهار جامل ذكل القدوس اجلليل اذلي صفاته حميطة بلك شئ وشؤونه شامةل لك شئ.

 صفاته احمليطة، وجتيل افعاهل ابرادته اللكية وقدرته تُرى اي شئ يس تطيع ان يتسرت عن تواه آ اديته يف جتيل

 املطلقة وعلمه احمليط بلك شئ؟

 وآ ي شئ يصعب عليه؟ واي شئ يس تطيع آ ن يتخف  عنه؟

آ َو ميكن آ ن مينع شٌئ شيئًا؟ آ فميكن آ ن خيلو موضع من حضوره؟ آ ل يكون هل برص يبرص لك موجود ومسع 

 هللا عنه؟يسمع لك موجود، كام قال ابن عباس رىض 
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آ َو ل تكون سلسةل الاش ياء اكلسالك والعروق جلراين اوامره وقوانينه برسعة؟ آ فال تكون املوانع والعوائق 

 وسائل ووسائط لترصفه؟ آ َو ل تكون الاس باب والوسائط جحبًا ظاهرية حبتة؟
#731 

 عنه؟ يتخف  آ ن يس تطيع شئ واي عليه؟ يصعب شئ وآ ي

؟ آ فميكن آ ن خيلو موضع من حضوره؟ آ ل يكون هل برص يبرص لك موجود ومسع آ َو ميكن آ ن مينع شٌئ شيئاً 

 يسمع لك موجود، كام قال ابن عباس رىض هللا عنه؟

آ َو ل تكون سلسةل الاش ياء اكلسالك والعروق جلراين اوامره وقوانينه برسعة؟ آ فال تكون املوانع والعوائق 

 لوسائط جحبًا ظاهرية حبتة؟وسائل ووسائط لترصفه؟ آ َو ل تكون الاس باب وا

آ ل يكون يف لك ماكن وهو املزّنه عن املاكن؟ آ ميكن ان يكون حمتاااً اىل التحزي والمتكّن؟ آ ميكن ان يكون الُبعد 

والِصَار وُحجب طبقات الوجود موانع لُقربه وترصفه وشهوده؟ وهل ميكن ان تلحق ابذلات املقدسة هلل 

ب الوجود، نور الانوار الوااد ال اد، املزّنه عن القيود، املربآ  عن احلدود، س بحانه ارجمرّد عن املادة، الواج

املقدس عن القصور، واملعىّل عن النقصان خواص املادايت واملمكنات والكثيفات والكثريات واملقيدات، وما 

 والتجزؤ؟ يلزم املادة والاماكن والكثافة والكةرة والتقيد واحملدودية من امور، امثال التاري والتبدل

 آ يليق به العجز؟ آ يقرب القصور من طر  عزته اجلليةل ال االهل.؟!

 ااَش ّلّل، والك. وتعاىل عن ذكل علوًا كبريًا.
#732 

 الثاين املقصد خاتة

بيامن كنت متأ ماًل ومس تارقاً يف تفكر خيص ال ادية، نظرت اىل مثرات جشرة ادللب القريبة من غرفيت، خفطر 

 سلسل بعبارات عربية، فكتبُته كام ورد ابلعربية وسأ ذكر توضيحًا خمترصًا هل.اىل القلب تفكر مت 

فالبذوُر والامثاُر، واحلبوُب والامهاُر معجزاُت احلمكة.. خوارُق الصنعة.. هدااي الرمحة.. براهنُي الوادة.. 

لمي. قد َوِسع لك شواهُد لطِفه يف دار الاخرة.. شواهُد صادقة ابن خاّلقها عىل لك يشء قدير وبلك يشء ع

يشء ابلرمحة والعمل واخللق والتدبري والصنع والتصوير. فالشمُس اكلبذرة، والنجُم اكلزهرة، والارُض اكحلبة، ل 

تثقل عليه ابخللق والتدبري، والصُنع والتصوير. فالبذور والامثار مرااي الوادة يف اقطار الكةرة، اشاراُت الَقَدر، 

الكةرة من منبع الوادة، تصُدُر شاهدًة لواِدة الفاطر يف الصنع والتصوير. م اىل  رموماُت الُقْدَرة ابن تكل

ّية النََظر اىل  - الوادة تنهتيي ذاكرًة ِلحمكة الصانعِ يف اخللق والتدبري.. وتلوحيات احلمكة بأ ن خالق اللك بلُكِ

ن اكن مثرًا فهو املقصود ال ظهُر مِ  - اجلزيئ  ن خلق هذا الشجر..ينُظُر َمَّ اىل جزئه، اذ ا 

فالبرش مثٌر لهذه الاكئنات، فهو املقصود ال ظهر خلالق املوجودات. والقلُب اكلنواة، فهو املرآ ة ال نور، لصانع 
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اخمللوقات من هذه احلمكة. فالنسان الاصاُر يف هذه الاكئنات هو املدار الاظهُر للنرش واحملرش يف هذه 

 ويِل والتجديد لهذه الاكئنات.املوجودات، والتخريِب والتبديِل والتح

 ومبدآ  هذه الفقرة العربية هو:

فس بحان َمن جعل اديقَة ارِضه َمْشهَر َصنعتِه، َمْحرَشَ ِفطرتَه، َمْظهَر قُدرته، َمدار ِحمكته، َمْزَهر رمحته، 

 َمْزَرع جنته، ممرَّ اخمللوقات، َمس يَل املوجودات، َمكيَل املصنوعات.
#733 

َّرُ  الطيورات، ُمنَقُّش  ِت،احليواان مُفَزيَّنُ  رُ  الشجرات، ممث  هدااي ُصنعه، خوارُق  ِعلمه، معجزاُت  النبااتت؛ مزهَّ

 .لطفه براهنيُ  ُجوِده،

ُم  ُج ال مطاِر عىل خدوِد الامهار، ترحُّ ُع  الاطياِر يف نَسمِة ال حسار، هتزُّ ُم الامهاِر من مينِة الامثار، تسجُّ تبسُّ

م حنّان، حتنن منّان، للجن والانسان، والروح الوادلات عىل الاطفاِل ال ، توّدد رمحن، ترحُّ ُ  ودود  صااِر.. تعرُّ

 واحليوان واملكل واجلان.

 وتوضيح هذا التفكر اذلي ورد ابللاة العربية هو:

لهية لهية.. هدااي الرمحة ال  لهية.. خوارق الصنعة ال  .. ان مجيع الامثار وما فهيا من بذيرات، معجزات احلمكة ال 

لهية يف ادلار ال خرة.. شواهد صادقة بأ ن خاّلقها عىل لك شئ  براهني مادية للوادانية.. بشارر ال لطا   ال 

قدير، وبلك شئ علمي.. فالبذور والامثار، مرااي الوادة يف اقطار عامل الكةرة، ويف اطرا  هذه الشجرة 

 املتشعبة اكلعامل، ترُِص  الانظاَر من الكةرة اىل الوادة.

 مثر وبذر يقول بلسان احلال: ل تتشتت يف هذه الشجرة الضخمة املمتدة الاعضاء والعروق فلك ما فهيا فلك

يه الاخرى مرآ ة مادية للوادانية، فهيي  - ويه كقلب المثرة - فينا، كةرهُتا داخةل مضن وادتنا، ح ى ان البذرة

 ة ذكرًا هجراًي.تذكر الاسامء احلس ىن ذكرًا قلبيًا خفيًا مبثل ما تذكرها الشجر 

فكام ان تكل الامثار والبذور مرااي للوادانية، فهيي اشارات مشهودات للقدر، رمومات جمسامت للقدرة، 

حبيث ان القدر يشري هبا، والقدرة تقول هبا رمزًا: ان هذه الشجرة ابغصاهنا املتشابكة قد منت من بذرة، فهيي 

جتمع حقيقهتا يف مثرة  بعد تشعب اغصاهنا وفروعها وتدرج  تدل عىل وادانية صانعها يف الاجياد والتصوير، م

 معانهيا لكها يف بذرة. فتدل عىل حمكة خالقها اجلليل يف اخللق والتدبري.

وكذكل جشرة الاكئنات هذه، فهيي تأ خذ وجودها من منبع الوادانية  وترتىب هبا، وتمثر مثرة الانسان ادلال عىل 

 ودات. فالقلب يرى رس الوادانية بعني الاميان يف هذه الكةرة.الوادانية يف هذه الكةرة من املوج

 وكذا، فان تكل الامثار والبذور؛ تلوحيات احلمكة الرابنية، فاحلمكة تنطق هبا وتُشعر اهَل الشعور مبا يأ يت:
#734 
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 تكل ل ن المثرة؛ هذه اىل يتوهجان وسعهتام، مشوليهتام بلك الشجرة، هذه يف اللكي والتدبري اللكي النظر ان

 يف ما اىل ينظر العمويم والتدبري اللكي النظر وذكل .مهنا املقصود ويه الشجرة، لتكل مصار مثال المثرة

 واسامءه الشجرة، امور يدبّر اذلي ان مبعىن .وفهرسها الشجرة معاين حتمل البذرة اذ .ايضاً  بذر من المثرة داخل

 ..الشجر اجياد من املقصودة يه اليت الشجرة، مثرات من مثرة لك اىل متوهجة بتدبريها عالقة لها اليت

وهذه الشجرة الضخمة قد تقمّل وتكرّس بعض اغصاهنا، للتجديد، ل ال تكل المثرات الصارية، وتُطّعم لتمثر 

 مثرات ابقية، اهبي  جامًل وامىه لطافة.

نسان، وغاية اجياد املوجودات كذكل الانسان اذلي هو مثرة جشرة الاكئنات؛ اذ املقصود من اجيادها امنا هو الا

 يه الانسان. وبذرة تكل المثرة، قلب الانسان، وهو آ نور مرآ ة للصانع اجلليل وامجعها.

وهكذا بناء عىل هذه احلمكة، اصبح الانسان الصاري هذا حمور انقالابت عظمية للحرش والنشور، وسبباً دلمار 

 ته ويفتح ابب ال خرة ل اهل.الاكئنات وتبديلها، اذ ينسد ابب ادلنيا ل ال حمامك 

واذ ورد حبٌث يف ال خرة، فقد آ ن آ وان ذكر حقيقة بلياة تبنّي اانباً من جزاةل بيان القرآ ن الكرمي وقوة تعابريه 

 يف معرض اثبات احلرش ويه:

ال مر. ان نتيجة هذا التفكر تبنّي انه ل ال حمامكة الانسان وفومه ابلسعادة الابدية، يدّمر الكون لكه اذا لزم 

 فالقوة القادرة عىل التدمري والتبديل موجودة فعاًل ويه ظاهرة ومشهودة، اّل آ ن للحرش مراتب:

مهنا ما يلزم معرفته، والاميان به فرض، وقسم آ خر يظهر حسب دراات الرتقيات الروحية والفكرية ويكون 

 علمه واملعرفة به رضوراًي.

بة من مراتب احلرش اثبااتً قاطعاً يبني قدرة قادرة عىل فتح اوسع فالقرآ ن الكرمي ل ال اثبات آ بسط وآ سهل مرت 

 داررة من دوارر احلرش واعظمها.

يه: ان الناس بعد املوت، تذهب ارواهحم اىل مقامات اخرى  - اذلي يلزم العموم الاميان به - مفرتبة احلرش

وان هللا  - الانسان وهو يف حمك بذرةاذلي هو جزء صاري ل يندثر من جسم  - واجسادمه تَرمُّ الّ جعب اذلنب

 س بحانه ينشئ من هذا اجلزء الصاري جسد الانسان يوم احلرش ويبعث اليه  رواه.
#735 

 ل ال الكرمي القرآ ن آ ن الّ  .ربيع لك يف الامثةل من املاليني لها ان دراة اىل سهةل احلرش من املرتبة فهذه

 قدرة آ اثر يبني واحياانً  ونرشها اذلرات مجيع حرش عىل قادرة رةقد احياانً  يبنّي  السهةل، املرتبة هذه اثبات

 آ اثر آ ايته بعض يف ويبني ..هناك من اعادهتا م والعدم الفناء اىل اكفة اخمللوقات ارسال من تمتكن وحمكة

 قدرة تدابري اخرى آ ايت وتبني .وفطرها الساموات وشق النجوم نةر عىل املقدرة من لها وحمكة قدرة وتدابري

 قدرة جتليات اخرى يف ويبني واادة، دفعة واادة، بصيحة وبعهثم احلياة ذوي مجيع اماتة عىل قادرة وحمكة
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 وحمكة قدرة آ اثر احياانً  ويبني .انفراد عىل لك ونرشه احلياة، ذوي من الارض عىل ما حرش عىل قادرة وحمكة

 اذلي احلرش مرتبة سوى مما انه مبعىن.مهنا لامج صورة اىل وتبديلها اجلبال ونسف لكها الارض بعةرة عىل قادرة

 فاذا .واحلمكة القدرة بتكل تتحقق آ ن ميكن مراتبه من كثرياً  فان ومعرفته، به الاميان امجليع عىل مفروض هو

 .مهنا همامً  بعضاً  س يقمي آ و ونرشه، الانسان حرش مع مجيعاً  س يقميها آ نه فالبد قياهما، الرابنية احلمكة اقتضت ما

القياس المتثييل كثريًا. بيامن القياس المتثييل ل يفيد اليقني حسب  "  اللكامت"  تقولون: انك تس تعمل يف سؤال: 

عمل املنطق؛ اذ يلزم الربهان املنطقي يف املسائل اليقينية، اما القياس المتثييل فيس تعمل يف املطالب اليت يكفهيا 

 الظن الاالب، كام هو دلى علامء اصول الفقه.

عن انك تذكر التمثيالت يف اسلوب احلاكية. واحلاكية تكون خيالية، ليست حقيقية وقد تكون خمالفة  فضالً 

 للواقع.

اجلواب: نعم! لقد ورد يف عمل املنطق: ان القياس المتثييل ل يفيد اليقني العلمي. الّ آ ن للقياس المتثييل نوعاً هو 

ةر يقيناً من الرضب الاول من الشلك الاول للمنطق. وذكل آ قوى بكثري من الربهان اليقيين للمنطق. بل هو اك

 القسم هو:

اظهار جزء وطر  من حقيقة لكية بمتثيل جزيئ. م بناء احلمك عىل تكل احلقيقة، وبيان قانون تكل احلقيقة يف 

 مادة خاصة، يك تُعر  مهنا تكل احلقيقة العظم ، وتُرجع الهيا املواد اجلزئية.

مع اهنا ذات واادة. فهبذا املثال يُبنّي قانون  - بوساطة النورانية - قريبة من لك شئ لـّماعمفثاًل: الشمس تواد 

 حقيقة يه:
#736 

 .ماكن حيّده  فال .يتساوى والكثري القليل .سواء والقريب فالبعيد والنوراين، للنور قيد ل انه

ام وااد، بسهوةل اتمة، وعىل امكل واه، ومثاًل: ان تشكيل امثار الشجرة واوراقها وتصويرها يف آ ن وااد، بطر 

 من مركز وااد، بقانون امري وااد. امنا هو مثال ل راءة جزء من حقيقة عظم  وطر  من قانون لكي.

فتكل احلقيقة وقانوهنا يثبتان اثبااًت قاطعًا ان تكل الاكئنات الهائةل، كهذه الشجرة، جيري علهيا قانون احلقيقة 

 جولن رس الاادية ذاك.هذا، فهيي اكلشجرة ميدان 

لكها من هذا الطرام حبيث تكون آ قوى من الربهان القاطع املنطقي واكةر  "  اللكامت"  فالقياسات المتثيلية يف 

 يقينًا منه.

 اجلواب عن السؤال الثاين:

 ظ الكنايئلف"  من املعلوم يف فن البالغة، انه اذا اكن املعىن املقصود للّفظ والالكم يراد لقصد آ خر يعر  بـ 
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ول يكون املعىن ال صىل يف اللفظ الكنايئ مناط صدق وكذب. بل املعىن الكنايئ هو اذلي يكون مدار  " 

الصدق والكذب. فلو اكن املعىن الكنايئ صدقًا، فالالكم صدق، وان اكن املعىن الاصيل كذاًب، فال يفسد 

 ن املعىن الاصيل صدقًا، فالالكم كذب.كذب هذا صدق ذاك. ولكن لو مل يكن املعىن الكنايئ صدقًا، واك

اي: خشٌص حزام س يفه طويل. هذا الالكم كناية عن طول قامة ذكل الشخص، فان  "  طويل النجاد"  مثاًل: 

ن مل يكن هل س يف ول جناد، ولكن ان مل يكن الرال طويل القامة  اكن طويالً حقًا، فالالكم صدق وصواب وا 

 ، ل ن املعىن الاصيل غري مقصود.وهل س يف وجناد طويل فالالكم كذب

فاحلــاكيـات الــواردة يف اللكمة العارشة واللكمة الثانية والعرشين وامثاهلام، يه من الكناايت حبيث آ ن احلقائق 

يه املعاين الكنائية لتكل  - ويه يف منهتي  الصدق والصواب واملطابقة مع الواقع  - اليت ختمت هبا احلاكايت

ا ال صلية امنا يه منظار تثييل. فكيفام اكن ل يفسد صدقها وصواهبا. فضاًل عن آ ن تكل احلاكايت، مفعانهي

احلاكيــات امنا هــي تثيــالت ُاظهر فهيا لســان احلـال  يف صورة لسان املقال، وآ برم فهيا الشخص املعنوي يف 

 صورة خشص مادي وذكل ل ال افهام العامة.
#737 

 املقصد الثالث

ل الضالةل، بعدما آ خذ اجلواب القاطع املقنع امللزم، عن سؤاهل الثاين ان داعية اه
2

يسأ ل هذا السؤال، وهو 

 الثالث فيقول:

u :وامثاهلام من اللكامت القرآ نية اليت تُشعر بوجود خالقني  "  ارمح الرامحني"   "  احسن اخلالقني"  ان يف القرآ ن

 ورامحني آ خرين.

هل كامل ل منهتي  هل، فهو اامع ل قىص هناية مراتب انواع الكاملت لكها، بيامن  م انمك تقولون: ان رب العاملني

كاملت الاش ياء تعر  ابضدادها؛ اذ لول الامل ملا اكنت الذلة كامًل، ولول الظالم ملا حتقق الضياء، ولول الفراق 

 ملا اورث الوصال ذلة، وهكذا؟

 اشارات:اجلواب: جنيب عن الشق الاول من السؤال خبمس 

 الاشارة الاوىل:

ان القرآ ن الكرمي يبني التوحيد من اوهل اىل آ خره، ويثبته اثبااتً قاطعًا، وهذا حبد ذاته دليل عىل آ ن تكل الانواع 

من اللكامت القرآ نية ليست كام تفهموهنا. بل قوهل تعاىل )احسن اخلالقني( يعين: هو يف احسن مراتب اخلالقية، 

وجود خالق آ خر، اذ اخلالقية لها مراتب كثرية كسارر الصفات فقوهل تعاىل )احسن  فليس هل اية دلةل عىل

 اخلالقني( يعين: ان اخلالق اجلليل هو يف احسن مراتب اخلالقية واقىص منهتاها.
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 الاشارة الثانية:

ع اخمللوقية. اي ان ان)احسن اخلالقني( وامثالها من التعابري القرآ نية ل تنظر اىل تعدد اخلالقني بل تنظر اىل انوا

اخلالق اذلي خيلق لك شئ، خيلقه بأ فضل طرام وامجل مرتبة. وقد بنّي هذا املعىن قوهل تعاىل )احسن لك شئ 

 َخلَقه( وامثاهل من ال ايت الكرمية.

 الاشارة الثالثة:

ري احملس نني( ان املوامنة املوجودة يف التعابري القرآ نية: )احسن اخلالقني( )هللا اكرب( )خري الفاصلني( )خ

 وامثالها، ليست موامنة وتفضياًل بني صفات واقعية هلل

--- 
1
 املؤلف. - املقصود السؤال الوارد يف بداية املقصد الثاين، وليس هذا السؤال اذلي هو يف هناية اخلاتة.  

#738 

 يف قاطبة الكون يف املوجودة الكاملت مجيع ل ن والافعال، الصفات تكل لامنذج واملالكني وتعاىل، س بحانه

 يه املوامنة وامنا بيهنام؟ موامنة عقد ميكن فكيف وعال، ال لكامهل ابلنس بة ضعيف ظلٌ  واملكل، والانس اجلن

 .الافةل ل هل ولس امي الناس لنظر ابلنس بة

 نورد مثاًل للتوضيح:

خيطر بباهل، السلطان  جندي يقدم امت الولء والطاعة لعريفه يف اجليش، ويرى احلس نات واخلريات منه، وقد ل

نه يقدم امتنانه وشكره ايضاً اىل العريف، فيقال ملثل هذا اجلندي: ان السلطان  الّ اندرًا، بل لو خطر بباهل، فا 

اكرب من عريفك، فقّدم شكرك اليه واده.  فهذا الالكم ليس موامنة بني القيادة املهيبة للسلطان يف الواقع، 

، ل ن موامنة كهذه، وتفضياًل من هذا النوع ل معىن هلام اصاًل. وامنا املوامنة وقيادة العريف اجلزئية الصورية

معقودة حسب ما دلى اجلندي من امهية وارتباط بعريفه، حبيث يفّضهل عىل غريه، فيقدم شكره وثناءه اليه، 

 وحيبه واده.

، ومنع م ، واليت تكون جحااًب دون ومثل هذا، فالس باب الظاهرية اليت يه يف ومه اهل الافةل يف حمك خالق 

املنعم احلقيقي، اذ يتشبثون هبا ويرون ورود النعمة والاحسان من تكل احلجب والاس باب، فيقدمون ثناءمه 

 ومدهحم الهيا. يقول القرآ ن الكرمي هلم: هللا اكرب. آ حسن اخلالقني. خري احملس نني. آ ي توهجوا اليه واشكروه.

 الاشارة الرابعة:

التفضيل بني املوجودات احلقيقية مثلام تعقد بني الاش ياء الفرضية والاماكنية. م ان اكةر ماهيات تعقد املوامنة و 

لهية احلس ىن والصفات اجلليةل املقدسة ميكن ان  الاش ياء فهيا مراتب متعددة، وكذا يف ماهيات الاسامء ال 
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من املراتب املتصّورة واملمكنة، ويف تواد مراتب كثرية. فاهلل س بحانه يف آ مكل تكل املراتب للصفات والاسامء 

احس هنا. والكون لكه وما فيه من كاملت شاهد صدق لهذه احلقيقة، وقوهل تعاىل  )وهل الاسامء احلس ىن( 

 وصف ل سامئه لكها يعرّب عن هذا املعىن.

 الاشارة اخلامسة:

 التجليات والصفات. هذه املوامنة واملفاَضةل ل تقابل ما سواه تعاىل، بل هل اّل وعاّل نوعان من
#739 

 برس الوسائط، وجحاب الاس باب س تار حتت جيري عام، قانون صورة عىل الامور وترصيفه تدبريه :الاوىل

 .الواادية

الثانية: تدبريه وترصيفه الامور تدبريًا مبارشًا خاصًا، دون جحاب الاس باب، برس ال ادية. فاحسانه املبارش 

من احسانه واجياده وكربايئه  - برس ال ادية - املبارش هو آ عظم وامجل واعىل واجياده املبارش وجتىّل كربايئه

 املشاهدة ااثرها ابلس باب والوسائط.

مفثاًل: ان مجيع موظفي السلطان، وقّواده امنا مه جحب ل غري، لو اكن السلطان من الاولياء، واكن احلمك 

 والاجراءات لكها بيده.

 ذا السلطان نوعان:فتدبري الامور وترصيفها، دلى ه

الاول: الاوامر اليت يصدرها، والاجراءات اليت ينجزها بقانون عام من خالل وسائط املوظفني والقواد 

 الظاهريني، وحسب قابلية املقام.

الثاين: احساانته املبارشة واجراءاته املبارشة اليت ل تمت من خالل قانون عام ومل يتخذ فهيا املوظفني الظاهريني 

 فهذه امجل وارفع من تكل اليت تمت بصورة غري مبارشة. جحبًا،

)وهلل املثل الاعىل( فهو س بحانه سلطان الامل والابد، وهو رب العاملني، قد جعل الاس باب جحبًا 

لجراءاته، اظهارًا لعزة ربوبيته وعظمهتا، فضاًل عن انه وضع يف قلوب عباده هاتفًا خاصًا وامرمه بقوهل تعاىل 

اايك نس تعني( اي بعبودية خاصة ليتوهجوا اليه مبارشة اتركني الاس باب وراءمه ظهراًي، وهبذا )اايك نعبد و 

 يرص  س بحانه وجوه عباده  من الاكئنات اليه تعاىل.

 ففي قوهل تعاىل )احسن اخلالقني( )ارمح الرامحني( )هللا اكرب( هذا املعىن املذكور.

 وابه يف مخسة رموم:آ ما الشق الثاين من سؤال داعية اهل الضالل، جف

 الرمز الاول:

 يقول يف السؤال: كيف يكون للشئ كامل ما مل يكن هل ضد؟
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 اجلواب: صاحب هذا السؤال جيهل الكامل احلقيقي، اذ يظنه نسبيًا، بيامن
#740 

 يستل  معها، واملفاضةل الاخرى الاش ياء اىل النظر نتيجة لكها احلاصةل ال خرين، عىل والتقدم والفضائل املزااي

 .الاري ابهامل الاعتبار من تسقط واهية ضعيفه فهيي نسبية، فضائل يه بل حقيقياً  وكاملً  حقيقية فضائل

 مثاًل: ذلة احلرارة ومزيهتا يه بتأ ثري الربودة، والذلة النسبية  للطعام بتأ ثري آ مل اجلوع.

الكامل والفضيةل احلقيقية يه اليت ل تبىن فاذا ما انتفت تكل التأ ثريات، قلّت الذلة وتضاءلت. بيامن الذلة واحملبة و 

عىل تصور الاري، بل تكون موجودة يف ذاهتا. وتكون حقيقية مقررة ابذلات لكذة الوجود وذلة احلياة وذلة احملبة 

وذلة املعرفة وذلة الاميان وذلة البقاء وذلة الرمحة وذلة الشفقة.. وُحسن النور وحسن البرص وحسن الالكم 

سن السرية وحسن الصورة.. وكامل اذلات وكامل الصفات وكامل الافعال.. وامثالها من املزااي وحسن الكرم وح 

 اذلاتية اليت ل تتبدل بوجود غريها او عدمه.

فكاملت الصانع اجلليل والفاطر امجليل  واخلالق ذي الكامل كاملت حقيقية، ذاتية، ل يؤثر فهيا ما سواه تعاىل. 

 ّل.بل ما سواه مظاهر ليس ا

 الرمز الثاين:

ما الذلة آ و املنفعة آ و املشالكة "  رشح املواقف"  لقد قال الس يد الرشيف اجلرااين يف كتابه   ان سبب احملبة: ا 

 آ و الكامل، ل ن الكامل حمبوب ذلاته. - بني بين اجلنس -

ما انك حتبه لذّلة، او للمنفعة او للمشالكة اجلنس ية او كونه كامًل.  - اىل الاولد اكمليل - اي: اياّم شئ حتبه، فا 

 فان اكن السبب كامًل فال يلزم اي سبب آ خر او غرض آ خر، فهو حمبوب ذلاته.

مثاًل حمبة الناس ل حصاب الفضائل من الاقدمني، فهم يولون هلم حمبهتم واجعاهبم عىل الرمغ من عدم وجود 

ئه احلس ىن كامل حقيقي، ذلا فهو حمبوب ذلاته. رابطة وعالقة تربطهم هبم، فكامل هللا س بحانه وكامل مراتب اسام

وهللا س بحانه وتعاىل اذلي هو حمبوب ابحلق، وحبيب حقيقي حيب كامهل احلقيقي وجامل صفـاته واســامئه 

 احلـسـىن مبحبة لئـقة به جـل وعـال، وحيب ايضًا حماسن
#741 

 س يد س امي ول واولياءه انبياءه فيحب ومراايه، الكامل ذكل مظاهر يه اليت ومصنوعاته وصنعته خملوقاته

 .العاملني رب حبيب الاولياء وسلطان املرسلني

اي حملبته س بحانه مجلاهل حيب حبيَبه صىل هللا عليه وسمل  اذ هو مرآ ة ذكل امجلال.. وحملبته لسامئه احلس ىن 

حملبته لصنعته س بحانه حيب حبيبه صىل هللا عليه وسمل   واخوانه، اذ هو املدرك الشاعر لتكل الاسامء.. و 

حيب حبيبه صىل هللا عليه وسمل  وامثاهل، اذ هو ادلال عىل صنعته واملعلن عهنا.. وحملبته ملصنوعاته س بحانه 
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حيب حبيبه صىل هللا عليه وسمل  َومن مه خلفه من املقتدين هبديه، اذ هو اذلي يقّدر قمية املصنوعات ويباركها 

اسن خملوقاته حيب حبيبه صىل هللا عليه وسمل  ومن تبعه واخوانه، اذ هو اجلامع بـ: ما امجل صنعهتا!.. وحملبته حمل

 ملاكرم الاخالق.

 الرمز الثالث:

ان مجيع انواع الكامل املوجودة يف الكون لكه آ ايت لكامل ذات اليةل واشارات اىل جامهل س بحانه بل مجيع 

 هل احلقيقي. نشري اىل مخسة جحج لهذه احلقيقة:احلسن والكامل وامجلال ما هو اّل ظل ضعيف ابلنس بة لكام

احلجة الاوىل:  ان القرص الفخم املنقش املزين يدل ابلبداهة عىل صانع ماهر؛ فالفعل املمكل الرائع وهو الصنعة 

والنقش البديع يدل ابلرضورة عىل فاعل وصنّاع وهمندس اكمل ويشري اىل عناويهنم واسامهئم: النقاش املصور 

وتكل الاسامء الاكمةل ايضًا تدل بالشك عىل  صفة الصنعة املمكةل دلى ذكل الصنّاع. وذكل الكامل وامثالها. 

يف الصنعة والصفات يدل ابلبداهة عىل كامل اس تعداد ذكل الصنّاع وكامل قابليته. وذكل الاس تعداد الاكمل 

اهيته. وعىل غرار هذا، فقرص العامل، والقابلية الاكمةل يدلن ابلرضورة عىل كامل ذات الصنّاع نفسه وعىل مسو م

هذا الاثر املزيّن املمكل، يدل ابلبداهة عىل افعـال يف غايـة الكامل، ل ن انـواع الكـامل التـي يف الاثر انبعة من 

كامل تكل الافعال، وكامل الافعال يدل ابلرضورة عىل فاعل اكمل وعىل كامل اسامئه، اكملدبر واملصور واحلكمي 

امثالها من الاسامء املتعلقة ابل ثر. آ ما كامل الاسامء والعناوين فانه يدل بال ريب عىل كامل اوصا  واملزيّن و 

ذكل الفاعل؛ ل ن الصفات ان مل تكن اكمةل فالسـامء النـاشـئة مهنا لن تكون اكمةل. وكامل تكل الاوصا  يدل 

الـشـؤون اذلاتـية. آ ما كامل الشـؤون  ابلبداهة عىل كامل الشؤون اذلاتية، ل ن مبادىء الصـفات هـي تكل

 اذلاتية فانه يدل بعمل
#742 

 اظهر قد الكامل ذكل ضياء ان حبيث قاطعة دلةل عليه ويدل الشؤون، صاحبة اليةل ذات   كامل عىل اليقني

 والافعال والاسامء والصفات الشؤون جحب من مروره من الرمغ عىل الكون هذا يف والكامل امجلال حسن

 .روال اث

ترى ما امهية كامل نس يب ينظر اىل الاري واىل الامثال واىل التفوق عىل الاضداد، بعد ثبوت وجود كامل  ُْ

 ذايت حقيقي ثبواًت اىل هذا احلد؟ آ ل يكون خافتًا منطفئًا؟!

احلجة الثانية: عندما ينظر اىل هذا الكون بنظر العربة، يشعر الوادان والقلب، حبدس  صادق، ان اذلي 

هذه الاكئنات ويزيهّنا ابنواع احملاسن ل شك ان هل جاملً وكاملً ل منهتي  هلام، ولهذا يظهر امجلال والكامل  جيّمل

 يف فعهل.

احلجة الثالثة: من املعلوم ان الصنائع املومونة املنتظمة امجليةل تستند اىل برانمج يف غاية احلسن والتقان، 
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اىل عمل مجيل واىل ذهن حسن، واىل قابلية روحية اكمةل، وهذا يعىن والربانمج الاكمل املتقن امجليل يستند 

 ان امجلال املعنوي للروح يظهر يف الصنعة ابلعمل.

فهذه الاكئنات وما فهيا، مع مجيع حماس هنا املادية اليت ل تعد ول حتىص، ما يه اّل ترحشات حماسن معنوية 

 شك اهنا الوات حسن وجامل وكامل رسمدي.وعلمية، وتكل احملاسن والكامل العلمي واملعنوي ل

احلجة الرابعة: من املعلوم آ ن املشع للنور يس تلزم آ ن يكون متنورًا، ولك مضئ يس تلزم ان يكون ذا ضوء، 

والاحسان يرد من الاىن، واللطف يظهر من اللطيف. ذلا فاضفاء احلسن وامجلال عىل الاكئنات ومنح 

 تلفة، يدل عىل جامل رسمدي، كدلةل الضوء عىل الشمس.املوجودات انواعًا من الكاملت اخمل 

وملا اكنت املوجودات جتري جراين الهنر العظمي وتلمتع ابلكامل م تيض. مفثلام يلمتع ذكل الهنر جبلوات الشمس، 

فان س يل املوجودات هذا يلمتع مؤقتًا بلمعات احلسن وامجلال والكامل م مييض اىل شأ نه. ويفهم من تعاقب 

معات، بأ ن الوات حباابت الهنر اجلاري وجاملها ليست ذاتية، بل هو  جامل ضياء مشس منورة والواهتا، الل

 فاحملاسن والكاملت اليت تلمتع مؤقتًا عىل س يل الاكئنات امنا يه ملعات جامل اسامء َمن هو نور رسمدي.
#743 

 عىل البواهر آ هبر من الظواهر اظهر ِمن املالمِم، ـضالفي مع ادلامئ التجيّل  مع املوجوداِت  موالُ  املرآ ةِ  تفاين !نعم

، اوحضِ  من تبيان   آ فصح ِمن املظاهر، ُمكْلَ  ليسا الزاهر الكامل آ ن الظاهر، امجلال ان دِ  للجامل برهان   ارجمرَّ

ِد، لالحسان  .الودود للبايق الوجودِ  للواجب ارجَمدَّ

ن آ توا من طرق متباينة وقوع اادثة معينة ابذلات، احلجة اخلامسة: من املعلوم آ نه اذا روى اشخاص خمتلفو

 فان هذا يدل ابلتواتر اذلي يفيد اليقني عىل وقوع احلادثة قطعًا.

فلقد اتفق مجيع اهل الكشف واذلوق والشهود من الطبقات اخملتلفة للمحققني والطرق اخملتلفة لالولياء 

احملققني.. اتفق هؤلء اخملتلفون يف املرشب واملسكل واملساكل اخملتلفة لالصفياء واملذاهب اخملتلفة للحكامء 

والاس تعداد والعرص، ابلكشف واذلوق واملشاهد عىل آ ن ما يظهر عىل الاكئنات ومرااي املوجودات من 

احملاسن والكاملت امنا هو جتليات كامل ذات  اليةل وجتليات جامل اسامئه احلس ىن ال االهل.. اقول ان اتفاق 

 ة قاطعة ل تزتعزع واجامع عظمي ل جيرح.هؤلء مجيعًا جح

 اظن ان داعية الضالل مضطر اىل الفرار، سادًا اذنيه، لئـال يســمع حقائق هذا الرمز.

 رؤية هذه الانوار، ولهذا حنن بدوران ل نعري لها امهية تذكر. - اكخلفاش - نعم! ان الرؤوس املظلمة ل تتحمل

 الرمز الرابع:

امهل يرجع اىل مظاهره اكةر من رجوعه اىل اضداده وامثاهل، مفثاًل: الكرم صفة مجيةل ان ذلة الشئ وحس نه وج
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لطيفة، فالكرمي يتذلذ ذلة ممتعة من تذلذ َمن يكرهمم، ويس متتع  بفرهحم اكةر آ لف مرة من ذلة نسبية حيصل علهيا 

 من تفوقه عىل اقرانه من املكرمني.

 حقيقية بقدر رااة من يشفق علهيم من اخمللوقات. وكذا الشفيق والرحمي، يتذلذ لك مهنام، ذلة
#744 

 ل ال بروهحا تضحي اد اىل راخسة قوية سعادهتم ومن اولدها رااة من الوادلة علهيا حتصل اليت فالذلة

 .ل فراخها حامية الاسد عىل الهجوم اىل ادلاااة تدفع الشفقة تكل ذلة ان ح ى راحهتم،

احلقيقية يف الاوصا  الراقية الرفيعة اذن ل ترجع اىل الاقران ول تنظر اىل فالذلة واحلسن والكامل والسعادة 

الاضداد، بل اىل مظاهرها ومتعلقاهتا، فان جامل رمحة ذي امجلال والكامل، احلي القيوم، احلنان املنان، الرمحن 

لوا انواع رمحته الواسعة الرحمي ينظر ويتواه اىل املرحومني اذلين انلوا رمحته، ول س امي اىل اولئك اذلين ان

مبقدار سعادة خملوقاته  - تليق بذاته س بحانه - وشفقته الرؤوفة يف اجلنة اخلادلة. وهل ال وعال ما يش به احملبة

ومبدى تنعمهم وفرهحم، وهل شؤون سامية مقدسة مجيةل مزّنهة ذات معان  تليق به س بحانه وتعاىل، ما ل 

من التعابري املزنهة  للااية واملقدسة اجلليةل واليت يعرّب عهنا ابلذلة  - عيلعدم وجود اذن رش  - نس تطيع ان نذكرها

املقدسة والعشق املقدس والفرح املزّنه والرسور القديس، حبيث آ ن الكً مهنا يه امس  وارفع وانزه مبا ل يتناىه 

رسور بني املوجودات.. من دراات العلو والسمو والزناهة مما يظهر يف الاكئنات وما نشعر به من العشق وال 

 كام اثبتناه يف مواضع كثرية.

 وان شئت ان تنظر اىل ملعة من ملعات تكل املعاين اجلليةل فانظر الهيا مبنظار هذا املثال:

خشص خسي كرمي ذو شفقة ورآ فة، آ عّد ضيافة مجيةل للفقراء احملتااني، فبسط ضيافته الفخمة عىل اادى سفنه 

يتنعمون ابنعامه تنعامً ابمتنان، ترى مك يكون ذكل الشخص الكرمي مرسوراً فراًا، ومك اجلواةل، واطلع علهيم ومه 

يبهتج بتنعم هؤلء الفقراء وتذلذ اجلياع مهنم، ورىض احملتااني مهنم، وثناهئم مجيعًا عليه، ميكنك ان تقيسه 

 بنفسك.

عدادها وبسطها، وهكذا فالنسان اذلي ل ميكل ملاكً حقيقيًا لضيافة صارية، وليس هل من  ّل ا  هذه الضيافة ا 

ان اكن يس متتع وينرشح اىل هذا القدر دلى اكرامه ال خرين يف ضيافة جزئية، فكيف ابذلي تنطلق هل آ ايت 

امحلد والشكر، وترفع اليه اكف الثناء والرىض ابدلعاء والترضع، من اجلن والانس والاحياء اكفة، اذلين محلهم 

 ك هـي الـكرة الارضـيـة، ويـسيـّرها فيسيـح هبم يفيف سفينـة رابنية جبارة تلـ
#745 

 قبيل من يه اليت الضيافة تكل اىل احلياة ذوي مجيع داعياً  وابطنة ظاهرة نعمه علهيم واس بغ العامل، فضاء عباب

 ما بلك مشحونة اماهمم مفروشة كسفرة   جنانه من جنة لك اليت البقاء دار يف بسط ملا ابلنس بة بس يط فطور
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 ل ذلائذ اىل الشوق وغاية احلااة منهتي  يف ومه حيصون ل اذلين لعباده اعّدها الاعني، وتذل الانفس يهتش هت 

 فقس .ابدي خادل ممن يف حقيقياً  تنعامً  وليتنعموا احلقيقية الضيافة تكل من ليتناولوا لحتد، للطائف اش باعاً  حتد

 املتوهجة الرمحة لنتاجئ املزنهة والتعابري للمحبة قدسةامل املعاين من عنه التعبري عن نعجز ما هذا عىل بنفسك

 .الرحمي الرمحن اىل

 ومثاًل:

اذا قام صنّاع ماهر بصنع ااك  مجيل ينطق من دون اااة اىل اسطوانة، ووضعه موضع التجربة والعرض 

اً برؤية صنعته لالخرين. فعرّب اجلهام عام يريده منه ومعل عىل افضل واه يرغب فيه، فمك يكون مفتخراً متذلذ

 عىل هذه الصورة، ومك يكون مرسورًا، ح ى انه يردد يف نفسه: ابرك هللا..

وهكذا فا ن اكن انسان صاري عاجز عن الاجياد واخللق يامره الرسور اىل هذه ادلراة مبجرد صنعه صنعة 

دى صارية، فكيف ابلصانع اجلليل اذلي خلق هذا الكون عىل صورة موس يق  وااك عظمي، وخباصة ص

لهية، ح ى تقف  تسبيحات الاحياء عىل الارض ول س امي ما وضع يف رآ س الانسان من ااك  رابين وموس يق  ا 

 حمكة البرش وعلومه آ مامه يف ذهول وارية.

نعم ان مجيع املصنوعات تُظهر ما يطلب مهنا من نتاجئ، تظهرها يف منهتي  امجلال والكامل، ابنقيادها لالوامر 

وحتقق هبذا املقاصد  - رّب عهنا ابلعبادات اخملصوصة والتسبيحات اخلصوصية والتحيات املعينةاليت تع - التكوينية

الرابنية املطلوبة مهنا، فيحصل من الافتخار والامتنان والرسور وغريها من املعاين املقدسة والشؤون املزنهة 

البرش يف عقل وااد لعجز عن اليت نعجز عن التعبري عهنا، ويه سامية مقدسة حبيث اذا احتدت مجيع عقول 

 بلوغ كهنها والاااطة هبا.

 ومثاًل:

ان ااكامً عادلً جيد ذلة ومتعة عندما يأ خذ حق املظلوم من الظامل وجيعل احلق يأ خذ نصابه، ويفتخر دلى صيانته 

الضعفاء من رشور الاقوايء، وينرّس دلى منحه لك فرد ما يس تحقه من حقوق. فكل ان تقيس عىل هذا، 

 اين املقدسة الواردة مناملع
#746 

 والانس اجلن عىل وليس اكفة، املوجودات يف احلّق  اجلليل، والقهار املطلق والعادل املطلق احلكمي احقاق

 قاطبة، للمخلوقات احلياة حقوق صورة يف احلياة رشوط وتعاىل س بحانه منحه من احلاصةل اي .وادمه

 املوجودات وابيقافه املعتدين اعتداء من وحباميهتم حياهتم عىل حتافظ ابهجزة الهيم ابحسانه الاحياء ولس امي

 يف التامة واحلمكة الاكمةل للعداةل الاعظم التجيل من املنبعثة املقدسة املعاين ولس امي اّدها، عند الرهيبة

 .والانس اجلن عن فضالً  اكفة ال حياء عىل ال خرة ادلار يف الاعظم احلرش
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لهية احلس ىن طبقات ُحسن وهكذا عىل غرار هذه الامثةل  الثالثة، ففي لك امس من الف امس من الاسامء ال 

وجامل وفضل وكامل كثرية ادًا، كام ان فهيا مراتب حمبة وخفر وعزة وكربايء كثرية ادًا. ومن هنا قال الاولياء 

بة، فقوانني احملققون اذلين حظوا ابمس الودود: ان جوهر الكون لكه هو احملبة وان حركة املوجودات ابحمل 

 الاجنذاب واجلذب واجلاذبية اليت جترى يف املوجودات امنا يه آ تية من احملبة. وقد قال اادمه:

 لك ذرات الوجود يف نشوة احملبة.

 الفكل نشوان واملكل نشوان

 النجوم والسموات نشاوى

 القمر والشمس نشواين والارض نشوى

 والعنارص والنبااتت والاجشار نشاوى.

لهية، لك حسب اس تعداده، ومن املعلوم ان لك مبعىن ان  لك شئ نشوان من رشاب احملبة بتجيل احملبة ال 

قلب حيب َمن حيسن اليه، وحيب الكامل احلقيقي ويعشق امجلال السايم ويزيد حبه ملن حيب َمن حيهبم ويشفق 

 علهيم وحيسن الهيم.

سامئه آ لف كزن وكزن من الاحسان والانعام.. ترى ما مدى العشق واحملبة اليت تليق مبن هل يف لك امس من ا

ومن يُسعد لك من حنهبم.. ومن هو منبع الو  انواع الكاملت.. ومن هو مبعث الو  طبقات امجلال.. ومن 

 هو مسم  الف امس وامس.. وهو امجليل ذو اجلالل واحملبوب ذو الكامل.

 آ ل يفهم من هذا مدى ال حقية يف نشوة الكون طرًا مبحبته؟
#747 

ملعة من حمبة هللا تانينا عن »: «الودود»ول ال هذا الرس قال قسم من الاولياء اذلين انلوا رش  احلظوة ابمس 

 .«اجلنة

 ومن ذكل الرس ايضًا، ورد يف احلديث الرشيف ما معناه: ان رؤية جامل هللا يف اجلنة تفوق مجيع ذلائذ اجلنة.

داررة الواادية والاادية ابسامئه س بحانه ومبخلوقاته. مبعىن: ان  فكاملت احملبة ومزاايها هذه، امنا حتصل مضن

 ما يتومه من كاملت خارج  تكل  ادلاررة ليست كاملت قطعًا.

 الرمز اخلامس: مخس نقاط:

، وُذكرت اهنا جيفة، ونرى آ ن اهل (2)النقطة الاوىل: يقول داعية اهل الضالل: لقد لُعنت ادلنيا يف اااديثمك

احلقيقة حيقرون ادلنيا ويس هتينون هبا ويقولون:  اهنا فاسدة، قذرة، بيامن تبيهنا انت: اهنا مبعث كامل   الولية واهل

لهيي وجحة هل، وتذكرها ذكر عاشق لها.  ا 
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 اجلواب: ادلنيا لها ثالثة وجوه:

وظيفة  - ا الواههبذ - الواه الاول: ينظر اىل اسامء هللا احلس ىن ويبني آ اثر تكل الاسامء ونقوشها، وتؤدي ادلنيا

مرآ ة لتكل الاسامء ابملعىن احلريف، فهذا الواه ماكتيب مصدانية ل حتد. ذلا يس تحق العشق ل النفور، ل نه يف 

 غاية امجلال.

لهية. وهذا  الواه الثاين: واه ينظر اىل ال خرة، فهو مزرعة ال خرة، مزرعة اجلنة، موضع امهار اماهري الرمحة ال 

 ل ول يس تحق احملبة ل التحقري.الواه مجيل اكلواه ا

الواه الثالث: واه ينظر اىل اهواء الانسان، ويكون س تار الاافلني، وموضع لعب اهل ادلنيا واهواهئم. هذا 

، مؤمل،خداع. ، مائل   الواه قبيح دممي، ل نه فان 

 فالتحقري الوارد يف احلديث الرشيف، والنفور اذلي دلى اهل احلقيقة هو من هذا الواه.

ا ذكر القرآ ن الكرمي للموجودات بأ مهية ابلاة واجعاب واطراء فهو متواه اىل الوهجني الاوليني، وان ادلنيا آ م

 املرغوبة فهيا دلى الصحابة الكرام وسارر اولياء هللا يف الوهجني الاوليني.

والاه وعاملاً ومتعلامً " راواه الرتمذي ( قال رسول هللا صىل هللا عليه وسمل " ادلنيا ملعونة ملعون ما فهيا الا ذكر هللا وما 2)

 2وحس نه عن ايب هريرة موفوعًا ورواه الطرباين يف الاوسط ورواه ابو نعممي والضياء .. ) ابختصار عن كشف اخلفاء 

/421.) 
#748 

 :اصنا  اربعة ومه ادلنيا حيقرون اذلين اولئك نذكر وال ن

لهية، فهم حيقروهنا ل   ه س بحانه وتسرت عن حمبته والعبادة الاول: مه اهل املعرفة ال  ّْ هنا حتجب عن معرفة الّل

 هل.

ما آ ن رضورات احلياة ادلنيوية ومشاغلها تنعهم عن الاعامل الاخروية، او اهنم يرون  الثاين: مه اهل ال خرة. فا 

 ادلنيا قبيحة ابلنس بة لكاملت اجلنة وجاملها وحماس هنا اليت يشاهدوهنا ابميان شهودي.

ا قورن رال مجيل مع س يدان يوسف عليه السالم يبدو قبيحًا بال شك. كذكل تبدومجيع مفاتن نعم فكام اذ

 ادلنيا القمية اتفهة ابلنس بة لنعمي اجلنة.

 الثالث: حيقّر ادلنيا ل نه ل حيصل علهيا، وهذا التحقري انجت من حمبة ادلنيا ل من النفور مهنا.

اهنا ل تظل عنده، بل ترال عنه، فهو بدوره ياضب، ول جيد غري حتقري  الرابع: حيقّر ادلنيا ل نه حيصل علهيا الّ 

 ادلنيا ليسيّل نفسه فيقول: اهنا قذرة. فهذا التحقري ايضًا انجت من حمبة ادلنيا.

 بيامن التحقري املطلوب هو الناجت من حب ال خرة ومن معرفة هللا. مبعىن آ ن التحقري املقبول هو القسامن الاوليان.
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 م اجعلنا مهنم آ مني حبرمة س يد املرسلني صىل هللا عليه وسمل .اللّه
#749 

 الثالث املوقف

 بسم هللا الرمحن الرحمي

 )وان من يشء اّل يس ّبح حبمده(

 هذا املوقف عبارة عن نقطتني ويه مبحثان

 املبحث الاول

مبضمون  ال ية الكرمية )وان من اىل هللا س بحانه وتعاىل،  - اكلنوافذ - ان يف لك شئ وجوهاً كثرية اداً متوهجة

لهية احلس ىن، حفقيقة  يشء الّ يس ّبح حبمده( اذ ان حقائق املوجودات وحقيقة الاكئنات تستند اىل الاسامء ال 

لك شئ تستند اىل امس من الاسامء او اىل كثري من الاسامء. وان التقان املوجود يف الاش ياء يستند اىل امس 

"  وعمل الطب يستند اىل امس هللا  "  احلكمي"  مكة احلقيقي يستند اىل امس هللا من الاسامء، ح ى ان عمل احل

.. وهكذا لك عمل من العلوم يستند اىل امس من الاسامء "  املقّدر"  وعمل الهندسة يستند اىل امس هللا  "  الشايف

ات المكّل من البرش، تستند احلس ىن وينهتيي اليه، كام ان حقيقة مجيع العلوم وحقيقة الكاملت البرشية وطبق

لهية احلس ىن، ح ى قال اولياء حمققون ان:  لكها اىل الاسامء ال 

لهية احلس ىن، آ ما ماهية الاش ياء فهيي ظالل تكل احلقائق "   "  احلقائق احلقيقية لالش ياء، امنا يه الاسامء ال 

 حفسب.بل ميكن مشاهدة آ اثر جتيل عرشين اسامً من الاسامء عىل ظاهر لك ذي حياة 

حناول تقريب هذه احلقيقة ادلقيقة والعظمية الواسعة يف الوقت نفسه اىل الاذهان مبثال، نصّفيه مبصا  وحنلهل 

 مبحلالت خمتلفة، وهمام يطل البحث بنا فانه يعّد قصريًا، فينباي عدم السأ م.

 اذا اراد فنان ابرع يف التصوير والنحت، رمس صورة مهرة فائقة امجلال، ومعل
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 هذا فتعيينه ..مهنام للك العام الشلك خطوط بعض بتعيني يبدآ   ما اول يبدآ   فانه احلسن، رائعة حس ناء تثال

 يدلن والتقدير التنظمي فهذا ..وفقه احلدود فيعنّي  الهندسة، عمل اىل فيه يستند بتقدير ويعمهل بتنظمي، يمت امنا

 معاين حتمُك  ذلا واحلمكة، العمل  " براكر "  وفق يامتن والتحديد التنظمي فعيَل  ان اي .وحبمكة بعمل   فُعال اهنام عىل

 اذ نفسها، تبنّي  يه وها نعم، ..نفسها واحلمكة العمل ضوابط س تبنّي  اذن والتحديد، التنظمي وراءَ  واحلمكة العمل

 داخل يقةادلق  اللطيفة وخيوطها الزهرة واوراق للحس ناء والانف والاذن العني بتصوير بدآ   قد الفنان نشاهد

 .اّددها اليت احلدود تكل

العمل واحلمكة آ خذت صياة الصنعة املتقنة والعناية  "  براكر"  وال ن نشاهد ان تكل الاعضاء اليت ُعّينت وفق 
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العمل واحلمكة.. اذن س تبني نفسها.. نعم، وها قد بدات  "  براكر"  ادلقيقة، ذلا حتمكُ معاين الصنع والعناية وراء 

والزينة يف الظهور مما يدل عىل آ ن اذلي حيرك الصنعة والعناية هو ارادة التجميل والتحسني  قابلية احلسن

وقصد الزتيني، ذلا حيكامن من وراء الصنعة والعناية؛ وها قد بدآ  )الفنان( ابضفاء ااةل التبسم لمتثال احلس ناء، 

ير. ذلا فاذلي حيرك معىن التحسني ورشع مبنح اوضاع حياتية لصورة الزهرة، اي بدآ  بفعيَل الزتيني والتنو 

والتنوير هام معنيا اللطف والكرم.. نعم! ان هذين املعنيني حيكامن، بل هيمينان اىل دراة ك ن تكل الزهرة لطٌف 

جمسم وذكل المتثال كرٌم متّجسد. تُرى ما اذلي حيرك معاين الكرم واللطف، وما وراءهام غري معاين التودد  

ه مبهارته وفنه وحتبيهبا اىل ال خرين.. وهذا التعريف والتحبيب آ تيان من امليل اىل والتعر . اي تعريف نفس

رادة النعمة.. وحيث آ ن الرمحة وارادة النعمة من وراء التودد والتعّر ، فس متل ن  اذن نوايح المتثال  الرمحة وا 

.. وها حنن نشاهد آ ن )الفنان( ابنواع الزينة والنعم، وس تعلقان عىل الصورة، صورة الزهرة امجليةل هدية مثينة

قد بدآ  مبلء يدي المتثال وصدره بنعم  قمية ويعلّق عىل صورة الزهرة درراً مثينة.. مبعىن ان معاين الرتمح والتحنن 

رادة النعمة.. وما اذلي حيرك معاين الرتمح والتحنن هذه، وما اذلي يسوقهام اىل  والاشفاق قد حّركت الرمحة وا 

ن الظهور دلى ذكل امل  ذ ا  س تاىن عن الناس، غري ما يف ذاته من جامل معنوي وكامل معنوي يريدان الظهور. ا 

يريد اراءة نفسه مبرآ ة  - اي احملبة والرمحة - امجل ما يف ذكل امجلال، وهو احملبة، وآ ذل ما فيه وهو الرمحة، لك مهنا

حمبوب ذلاته، حيب نفسه اكةر من  - وكذا الكامل - الصنعة، ويريد رؤية نفسه بعيون املش تاقني،  ل ن امجلال

 اي شئ آ خر، حيث آ نه ُحسن
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 آ نه فالبد نفسه، حيب امجلال اكن وملا ..النقطة هذه من آ ت   والعشق احلسن فاحتاد نفسه، الوقت يف وعشق

 براقة ملعةً  حتمل الصورة، عىل املعلقة اللطيفة والمثرات المتثال، عىل املوضوعة فالنعم املرااي، يف نفسه رؤية يريد

فُتظهر تكل اللمعات الساطعة نفسها اىل صاحب امجلال، واىل  - لك حسب قابليته - املعنوي امجلال ذكل من

 ال خرين معًا.

وعىل غرار هذا املثال ينظم الصانع احلكمي )وهلل املثل الاعىل( اجلنة وادلنيا والسموات والارض والنبااتت 

رواانيات، اي بتعبري موجز ينظم س بحانه مجيع الاش ياء لكهّيا وجزرهيا.. واحليواانت واجلن والانس واملكل وال

املقدر، "  ينظمها مجيعًا بتجليات اسامئه احلس ىن ويعطي للك مهنا مقدارًا معينًا ح ى جيعهل يس تقرىء امس 

 ."  املنظم، املصور

. م يرمس "  العلمي، احلكمي"  ر امس وهكذا بتعيينه س بحانه وتعاىل ادود الشلك العام للك شئ تعييناً دقيقاً يُظه

مبسطرة العمل واحلمكة ذكل الشئ مضن احلدود املعينة، رسامً متقناً اىل اد يُظهر معاين الصنع والعناية، اي امسي: 

الصانع، الكرمي.. م يضفي عىل تكل الصورة جامًل ومينة، بفرشاة العناية وابليد الكرمية للصنعة، فان اكنت 
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 اضف  عىل اعضائه اكلعني والانف والاذن الواانً من احلسن وامجلال.. وان اكنت الصورة مهرة الصورة انساانً 

اضف  س بحانه اىل اوراقها واعضاهئا وخيوطها الرقيقة الوااًن من امجلال والرواء واحلسن.. وان اكنت الصورة 

امجلال واحلسن.. وان اكنت الصورة جنة ارضًا منح معادهنا ونبااتهتا وحيواانهتا الوااًن من الزينة ورضواًب من 

 النعمي اس بغ عىل قصورها الوااًن من احلسن وعىل حورها انواعًا من الزينة.. وهكذا قس عىل هذا املنوال.

م يّزين ذكل الشئ وينوره بطرام  بديع من الزينة والنور ح ى حتمُك عليه معاين اللطف والكرم فتجعل ذكل 

ر لطفًا جمسامً وكرمًا متجسدًا يذكّر ابمس  املوجود املزيَّن وذكل امل  واذلي  "  اللطيـف، الكرمي"  صنوع املنوَّ

يسـوق ذكل اللطف والكرم اىل هذا التجيل امنا هو التودد والتعّر ، اي شؤون حتبيب ذاته اجلليةل اىل ذوي 

الذلين هام وراء  "  واملعرو  الودود"  احلياة وتعريف ذاته اىل ذوي الشعـور ح ى يُقرآ  عىل ذلـك الشـئ اسـامً 

بل يُسمعان قراءته ذلينك الامسني من اال املصنوع نفسه. م جيّمل س بحانه ذكل  "  اللطيف، الكرمي"  امسي 

 الزينة اىل - جـل وعـال - املوجود املزيّن، وذكل اخمللوق امجليل، بمثرات ذليذة، بنتاجئ حمبوبة، فيحّول
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 ذينك جتليات تشف حيث  " الرحمي املنعم، "  امسي يقرآ   مشاهد لك يدفع ح ى رمحة، اىل واللطَف  نعمة،

 اىل  املطلق، املس تاين وهو  والكرمي الرحمي امسي يسوق اذلي ان م .الظاهرية احلجب وراء من الامسني

 . " الرمحن احلنان، "  امسي الشئ عىل يقرآ   املشاهد جيعل مما  " والتحنن الرتمح "  شؤون هو امنا التجيل هذا

 اىل املشاهد يدفع مما الظهور، يريدان ذاتيان، وكامل جامل التجيل، اىل والتحنن الرتمح معاين يسوق واذلي

 امجلال وذو وامجلال .ذلاته حمبوب امجلال اذ فيه؛ املندراني  " الرحمي  الودود، "  وامسي ، " امجليل "  امس قراءة

 فهو سبب، اىل داع   بال حمبوب اي ذلاته، حمبوب الكامل ذاوك .حمبة َوهو حسن فهو ابذلات نفسه حيب

 .حمبوب وهو ُمحبٌّ 

مفا دام جامٌل يف كامل ل هناية هل، وكذا كامٌل يف جامل ل هناية هل، حُيبُّ لٌك مهنام غاية احلب ومنهتاه، وهام 

حسب قابلية  - هتام وجتلياهتاميس تحقان احملبة والعشق، فالبد اهنام يريدان الظهور يف مرااي، ويريدان شهود ملعا

 واشهادها ال خرين. - املرااي

وهذا يعين ان امجلال اذلايت والكامل اذلايت للصانع ذي اجلالل، واحلكمي ذي امجلال، والقدير ذي الكامل، يريدان 

لرحمي ا"  اىل التجيل. والرتمح والتحنن يسوقان امسي  "  الرمحن، احلنان"  الرتمح والتحنن، فيسوقان امسي 

اىل التجيل، وذكل ابظهار الرمحة والنعمة معًا. والرمحة والنعمة تقتضيان شؤون التودد والتعر   "  واملنعم

اىل التجيل فيظهران عىل املصنوع. والتودد والتعر  حيراكن معىن اللطف  "  الودود واملعرو "  وتسوقان امسي 

نوايح املصنوع. وشؤون اللطف والكرم حترك فعيَل  ، يف بعض"  اللطيف والكرمي"  والكرم ويس تقرآ ن امسي 

بلسان ُحسن املصنوع ونورانيته. وشؤون الزتيني والتحسني  "  املزيّن املنور"  الزتيني والتنوير فتس تقرىء امسي 
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يف الس اميء امجليل ذلكل املصنوع. وذكل الصنع  "  الصانع احملسن"  تقتيض معاين الصنع والعناية وتس تقرىء امسي 

يف اعضائه املنتظمة احلكمية.  "  العلمي واحلكمي"  العناية تقتضيان العمل واحلمكة فيس تقرىء املصنوع امسي و 

ولشك ان ذكل العمل واحلمكة تقتضيان افعال التنظمي والتصوير والتشكيل، فيس تقرىء املصنوع بشلكه 

 ."  املصّور املقّدر"  وهبيئته، امسي 

وعاته لكها، ح ى يس تقرئ القسم الاالب مهنا ول س امي ذوي احلياة، كثرياً اداً وهكذا خلق الصانع اجلليل مصن

 من الاسامء احلس ىن، وك نه س بحانه قد آ لبس لك
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 وكتب س تارًا، بعرشين وسرته غطاء بعرشين ذكل مصنوعه لف ك نه او مرتاكبة، متباينة اةّل  عرشين مصنوع

 .اخملتلفة اسامءه س تار لك وعىل اةل، لك عىل

ميكنك  - كام يف املثال - ففي مهرة واادة مجيةل، ويف حس ناء لطيفة، مثالً يف ظاهر خلقهام حصائف كثرية اداً 

 ان تأ خذهام مثاًل تقيس علهيام املصنوعات الاخرى العظمية.

 ظم.الصحيفة الاوىل: هيئة الشئ اليت تبني شلكه العام ومقداره، واليت تذكّر ابسامء: اي مصور اي مقدر اي من

الصحيفة الثانية: صور الاعضاء املتباينة املنكشفة مضن تكل الهيئة البس يطة للزهرة والانسان، اليت تُسطر 

 يف تكل الصحيفة اسامء كثرية امثال: العلمي، احلكمي.

نة الصحيفة الثالثة: اضفاء احلسن والزينة عىل الاعضاء املتباينة ذلينك اخمللوقني ابمناط متنوعة من احلسن والزي 

 ح ى تكتب يف تكل الصحيفة اسامء كثرية من امثال: الصانع، البارئ.

الصحيفة الرابعة: الزينة واحلسن البديع املوهوابن اىل ذينك املصنوعني، ح ى ك ن اللطف والكرم قد جتسام 

 فهيام، فتكل الصحيفة تذكّر وتقرآ  اسامء كثرية امثال: اي لطيف. اي كرمي.

رات ذليذة عىل تكل الزهرة، ومنح الاولد احملبوبني والاخالق الفاضةل لتكل الصحيفة اخلامسة: تعليق مث

 احلس ناء، جيعالن تكل الصحيفة، تس تقرئ اسامء كثريًة امثال: اي ودود اي رحمي اي منعم.

نعام وال حسان اليت تقرآ  اسامء آ مثال: اي رمحن اي حنان.  الصحيفة السادسة: حصيفة ال 

عات حسن وجامل واحضة يف تكل النعم وتكل النتاجئ ح ى تكون آ هالً لشكر خالص الصحيفة السابعة: ظهور مل

جُعن بشوق وشفقة حقيقيني، ومس تحقًا حملبة خالصة طاهرة، فتكتب تكل الصحيفة وتقرآ  اسامء: اي مجيل ذا 

 الكامل اي اكمل ذا امجلال.

نس ية حس ناء مجيةل، يُظهران اىل  هذا احلد من الاسامء احلس ىن يف نعم، ان اكنت مهرة مجيةل واادة، وا 

صورهتام الظاهرية املادية فقط، فاىل اي اد من السمو واللكية تس تقرىء مجيع الامهار، ومجيع ذوي احلياة 
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لهية. ميكنك آ ن تقيس ذكل بنفسك.  واملوجودات العظمية اللكية، الاسامء احلس ىن ال 

#754 

 احلي، :امثال احلس ىن الاسامء من يس تقرؤه وما نسانالا يقرآ ه ما مدى ايضاً  تقيس آ ن ذكل ضوء يف وميكنك

 .والعقل والقلب اكلروح الانسانية واللطائف احلياة حصائف من لك   يف احمليي، القيوم،

وهكذا.. فاجلنة مهرة. واحلور مهرة. وسطح الارض مهرة، والربيع مهرة، والسامء مهرة ونقوشها البديعة والنجوم 

 الس بعة اصباغ نقوش تكل الزهرة.والشمس مهرة والوان ضياهئا 

والعامل انسان مجيل عظمي، مثلام آ ن الانسان عامل مصار، فنوع احلور، وجامعة الرواانيات، وانس املكل، 

وطائفة اجلن، ونوع الانسان، لك من هؤلء قد ُصّور ونُظم وُاواد يف حمك انسان مجيل. كام ان الكً مهنم مرااي 

س بحانه وكامهل ورمحته وحمبته.. ولك مهنم شاهد صدق  مجلال  وكامل ورمحة وحمبة  متنوعة متباينة ل ظهار جامهل

 ل منهتي  لها.. ولك مهنم آ ايت جامل وكامل ورمحة وحمبة.

فهذه الانواع من الكاملت اليت ل هناية لها، ااصةل مضن داررة الواادية والاادية، وهذا يعين ان ما يُتومه 

 ليست كاملت  قطعًا. من كاملت خارج تكل ادلاررة

 فافهم من هذا:

 استناد حقائق الاش ياء اىل الاسامء احلس ىن، بل احلقائق احلقيقية امنا يه جتليات تكل الاسامء.

وان لك شئ جبهات كثرية وبأ لس نة كثرية يذكر صانعه ويس ّبحه ويقّدسه. وافهم من هذا معىًن وااداً من معاين 

 ال ية الكرمية:

 س ّبح حبمده()وان من يشء اّل ي 

 وقل: س بحان من اختف  بشدة ظهوره.

وافهم رسًا من ارسار خواتمي ال ايت وحمكة تكرار امثال: وهو العلمي القدير. وهو الافور الرحمي. وهو العزيز 

 احلكمي.

فان مل تس تطع ان تقرآ  يف مهرة واادة الاسامء احلس ىن وتعجز عن رؤيهتا بوضوح، فانظر اىل اجلنة وتأ مل يف 

يع وشاهد سطح الارض، عند ذكل ميكنك ان تقرآ  بوضوح الاسامء املكتوبة عىل اجلنة وعىل الربيع وعىل الرب 

 سطح الارض، اليت يه اماهري كبرية ادًا لرمحة هللا الواسعة.
#755 

 الثاين املبحث

 من املوقف الثالث من اللكمة الثانية والثالثني
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 ما يبين عليه ضاللته، وعندما تفوته البينة وتلزمه احلجة يقول: ان ممثل آ هل الضالةل وادلاعية لها، اذ مل جيد

اين آ رى ان سعادة ادلنيا، والمتتع بذلة احلياة، والريق واحلضارة، والتقدم الصناعي يه يف عدم تذكر ال خرة ويف 

ا سقُت آ كةر عدم الاميان ابهلل ويف حب ادلنيا ويف التحرر من القيود ويف الاعتداد ابلنفس والاجعاب هبا.. ذل

 اىل هذا الطريق. - هبمة الش يطان - الناس ول ملت آ سوقهم

 اجلواب: وحنن بدوران نقول ابمس القرآ ن الكرمي:

آ هيا الانسان البائس! عُد اىل ُرشدك! ل تصغ اىل داعية آ هل الضالةل. ولنئ آ لقيت السمع اليه ليكونن خرسانك 

 عقُل والقلُب. فأ مامك طريقان:من الفدااة ما يقشعر من هول تصوره الروُح وال

ايه داعية الضالةل.  الاول: هو طريق ذو شقاء يريك ا 

 الثاين: هو الطريق ذو السعادة اذلي يبينه كل القرآ ن احلكمي.

 اللكامت الصارية"  ول س امي يف  "  اللكامت"  ولقد رآ يَت كثرياً من املوامانت بني ذينك الطريقني يف كثري من 

 مع البحث تأ مل يف واادة  من آ لف  من املقارانت واملوامانت وتدبَّرها، ويه: وال ن انسجاماً  " 

ان طريق الرشك والضالةل والسفاهة والفسوق هيوي ابلنسان اىل منهتي  السقوط واىل آ سفل سافلني، ويُلقي 

نسان ان مل يعر  عىل اكههل الضعيف العاجز يف مغرة آ لم غري حمدودة عبئاً ثقياًل ل هناية لثقهل، ذكل لن الا

؛ يتأ مل دومًا وحيزن ابس مترار، ويتقلب يف جعز  ن مل يتولك عليه، يكون مبثابة حيوان  فان  هللا س بحانه وتعاىل وا 

وضعف ل هناية هلام، ويتلوى يف اااة وفقر ل هناية هلام، ويتعرض ملصائب ل اد لها، ويتجرع آ لم الفراق من 

خيوط العالقات، فيقايس وما مال يقايس، ح ى ياادر ما بقي من آ حبائه هناية اليت اس هتواها ونسج بينه وبيهنا 

 املطا  ويفارقهم جزعًا وحيدًا غريبًا اىل ظلامت القرب.
#756 

 حمدودة، وقدرة جزئية، ارادة سوى ميكل ل آ نه مع هلام، هناية ل وآ مال آ لم آ مام حياته طوال نفسه وس يجد

 ل اليت رغباته وراء هباء ويسع  سدًى؛ تطميهنا يف هجوُده فتذهب ..آ فل وفكر مائل، ومعر قصرية، وحياة

 .مثراً  جيين آ ن دون حياتُه تيض وهكذا .حتد

وبيامن جتده عاجزًا عن محل آ عباء نفسه، تراه حيّمل عاتَقه وهامته املسكينة آ عباء ادلنيا الضخمة، فيتعذب 

 بعذاب حمرق آ لمي قبل الوصول اىل عذاب اجلحمي.

اهل الضالةل ل يشعرون هبذا ال مل املرير والعذاب الرويح الرهيب اذ يلقون آ نفسهم يف آ حضان الافةل ان 

حساسهم بُسكرها.. ولكن ما آ ن يدنو آ اُدمه من شفري القرب ح ى يرهف  - مؤقتاً  - لُيبطلوا شعورمه وخيّدروا ا 

ن مل يك ن عبداً خالصًا هلل تعاىل فس يظن آ نه ا حساسه ويضاعف شعوره هبذه ال لم دفعًة واادة؛ ذكل ل نه ا 
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ماكٌل نفَسه، مع آ نه عاجز ابرادته اجلزئية وقدرته الضيئةل ح ى عن ادارة كيانه واده آ مام آ حوال هذه ادلنيا 

العاصفة اذ يرى عاملاً من الاعداء حييط به ابتداءً من آ دق امليكروابت وانهتاء ابلزلمل املدمرة عىل آ مت اس تعداد 

 يه والاهجام عىل حياته، فرتتعد فرائُصه ويرجتف قلُبه رعبًا وهلعًا لكام ختيل القرب ونظر اليه.لالنقضاض عل 

وبيامن يقايس هذا الانسان ما يقايس من وضعه اذا بأ حوال ادلنيا اليت يتعلق هبا ترهقه دومًا، واذا بأ وضاع بين 

ث والوقائع انش ئة من لعب الطبيعة الانسان اذلي يرتبط هبم تهنكه ابس مترار، ذكل لظنه آ ن هذه الاادا

وعبث املصادفة، وليست من ترص  وااد  آ اد حكمي  علمي ، ول من تقدير قادر  رحمي  كرمي ، فيعاين مع آ لمه 

هو آ لم الناس كذكل، فتصبح الزلمل والطاعون والطوفان والقحط والاالء والفناء والزوال وما شاهبها 

 ّ  ة!مصائب قاتة وبالاي مزجعة معذب

فهذا الانسان اذلي اختار بنفسه هذا الوضع املفجع، ل يثري اشفاقًا عليه، ول راثء  عىل ااهل.. مثهل يف هذا 

من آ ن رااًل مل يقنع بذلة بريئة ونشوة نزهية  "  اللكمة الثامنة"  مكثل اذلي ذكر يف املوامنة بني الشقيقني يف 

اء يف روضة فيحاء وسط ضيافة كرمية، فراح يتعاط  امخلر وتسلية الوة ونزهة رشيفة مرشوعة، بني آ حبة لطف

النجسة ليكسب ذلة غري مرشوعة، فسكر ح ى بدآ  خيّيل اليه آ نه يف ماكن قذر، وبني ضوار  مفرتسة، تصـيبه 

 الرعـشـة ك نه يف شـتـاء، وبدآ  يستـرصخ ويستـنـجد
#757 

 الذليذة الاطعمة وتومه ..وآ هاهنم حفقرمه سة،رش  حيواانت الطيبني آ صدقاءه تصور ل نه ااد؛ عليه يشفق فمل

 النفيسة والرسائل القمية الكتب وظن ..بتحطميها فبارش ملوثة، آ جحاراً  الضيافة صاةل يف اليت النظيفة والاواين

 .وهكذا ..الاقدام حتت ورمهيا بمتزيقها ورشع لها، معىن ل ومخار  عادية نقوشاً  ارجملس يف

آ هاًل للرمحة ول يس تحق الرآ فة، بل يس توجب التأ ديب والتأ نيب،  - وآ مثاهل - فكام ل يكون هذا الشخص

كذكل احلال مع َمن يتومه بُسكر الكفر وجنون الضالةل الناش ئني من سوء اخيتاره آ ن ادلنيا اليت يه مضيف 

ليات الامسأ ء الصانع احلكمي لعبَة املصادفة العمياء، وآ لعوبة الطبيعة الصامء.. ويتصور جتديد املصنوعات لتج

احلس ىن وعبورها اىل عامل الايب مع تيار الزمن، بعد آ ن آ هنت هماهما واستنفدت آ غراضها ك هنا تصب يف حبر 

العدم ووادي الانعدام وتايب يف شواط ء الفناء.. ويتخيل آ صوات التسبيح والتحميد اليت تل  الاكوان 

راقهم الابدي.. وحيسب حصائف هذه املوجودات اليت يه والعوامل آ نينًا ونوااًا يطلقه الزائلون الفانون يف ف

رسائل مصدانية رائعة خليطاً ل معىن هل ول مازى.. وخيال ابب القرب اذلي يفتح الطريق اىل عامل الرمحة الفس يح 

نفقًا يؤدي اىل ظلامت العدم.. ويتصور ال َال اذلي هو دعوة الوصال واللقاء ابلحباب احلقيقيني آ وان فراق 

 حبة مجيعهم!.الا

نعم! ان اذلي يعيش يف دوامة هذه التصورات والاوهام يلقي نفسه يف آ تون عذاب دنيوي آ لمي، ففضاًل عن 
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وتزييفه  - ابهتاهما ابلعبثية - آ نه ل يكون آ هاًل لرمحة ول لرآ فة، يس تحق عذااًب شديدًا، لتحقريه املوجودات

 لرسائل الرابنية برّده شهاداهتا عىل  الوادانية.واناكره ا - ابناكر جتلياهتا - الاسامء احلس ىن

 فيا آ هيا الضالون السفهاء، واي آ هيا التعساء الاشقياء!

تُرى هل جُيدي آ عظم علوممك، وآ عىل رصوح حضارتمك وآ رىق مراتب نبوغمك وآ نفذ خطط دهارمك شيئًا آ مام 

يأ س املدّمر للروح البرشية التواقة هذا السقوط اخمليف املريع لالنسان؟ وهل يس تطيع الصمود حيال هذا ال 

لهية من  "  طبيعة"  اىل السلوان؟ وهل يقدر ما تطلقون من   "  آ س باب"  لمك، وما تس ندون اليه ال اثر ال 

وما  "  كشوفاتمك"  دليمك، وما تتباهون به من  "  رشيك"  عندمك، وما تنس بون اليه الاحساانت الرابنية من 

 معبودمك"  ، وما تـعـبـدون مـن  "  قوممك"  تعزتون به من 
#758 

 يس تطيع وهل دليمك؟ آ بدي آ عدام هو اذلي املوت  ظلامت من انقاذمك من آ ولئك لك يس تطيع هل ..الباطل  "

 ابطمئنان، احلرش ميدان ومن بأ مان، الربمخ ختوم ومن بسالمة، القرب ادود من امرارمك من آ ولئك لك

 .اخلادلة؟ واحلياة الابدية للسعادة آ هالً  وجيعلمك حبمكة، اطالرص  جرس عبور عىل يعينمك آ ن ويمتكن

انمك ل حماةل ماضون  يف هذا الطريق، اذ ليس مبقدورمك آ ن توصدوا ابب القرب دون آ اد. فأ نمت مسافرو هذا 

الطريق ل مناص. ولبد ملن مييض يف هذا  الطريق من ان يستند ويتلك عىل َمن هل عمل حميط شامل بلك 

 وشعابه وادوده الشاسعة، بل تكون مجيع تكل ادلوارر العظمية حتت ترصفه ومضن آ مره وحمكه.دروبه 

 فيا آ هيا الضالون الاافلون!

آ ن ما آ ودع يف فطرتمك من اس تعداد احملبة واملعرفة، ومن وسائط الشكر ووسائل العبادة اليت يلزم آ ن تبذل 

بذًل غري  - فاته اجلليةل وآ سامئه احلس ىن، قد بذلمتوهااىل ذات هللا تبارك وتعاىل، وينباي آ ن تتواه اىل ص

ان نتيجة حمبة غري مرشوعة مقاساة "  ل نفسمك ولدلنيا، فتعانون مس تحقني عقاهَبا، وذكل برس القاعدة  - مرشوع

اليت  . ل نمك وهبمت انفسمك احملبة اليت ختص هللا س بحانه وتعاىل، فتعانون بالاي حمبوبتمك"  عذاب آ لمي  بال رمحة

ل تعد اذ مل تنحوها راحهتا احلقيقة.. وكذا ل تسلمون آ مَرها ابلتولك اىل احملبوب احلق وهو هللا القدير املطلق، 

فتقاسون ال مل دامئًا.. وكذا فقد آ وليمت ادلنيا احملبة اليت تعود اىل اسامء هللا احلس ىن وصفاته اجلليةل املقدسة، 

وها بني الاس باب املادية، فتذوقون وابل معلمك؛ ل ن قسامً من آ حبارمك وومعمت آ اثر صنعته البديعة وقسممت

الكثريين ياادرونمك ُمدبرين دون توديع، ومهنم َمن ل يعرفونمك آ صاًل، وح ى اذا عرفومك ل حيبونمك، وح ى اذا 

 العودة.آ حبومك ل ينفعونمك، فتظلون يف عذاب مقمي من آ عذبة فراق  ل اد هل ومن آ لم موال ايئس من 

 "  كامل الانسان"  و  "  سعادة احلياة"  فهذه يه حقيقة ما يدعيه آ هل الضالةل، وماهية ما يدعون اليه من 

 !!"  ذلة التحرر"  و  "  حماسن احلضارة"  و 
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 آ ل ما آ كثف جحاب السفاهة والسُكر اذلي خيّدر الشعور والاحساس!

 آ ل قل: تبًا لعقل آ ولئك الضالني!.
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 آ هل مهنا يعاين اليت اجلروح تكل مجيع يداوي فانه الكرمي، للقرآ ن املنورة اجلادة آ و املس تقمي لرصاطا آ ما

 ابواب مجيع ويسد الطريق، ذكل يف السابقة الظلامت تكل لك ويبدد الاميانية، ابحلقائق الضالةلويضمدها

 :ابل يت والهالك، الضالةل

تياَاه ابلتولك عىل القدير الرحمي، ُمسلاّمً آ ثقال احلياة وآ عباء انه يداوي ضعَف الانسان، وجعزه، وفقره، واح 

الوجود اىل قدرته س بحانه واىل رمحته الواسعة دون آ ن حيملها عىل اكهل الانسان، بل جيعهل مالاكً لزمام نفسه 

زيز مكرم وحياته، وااداً هل بذكل مقاماً مرحيًا، ويعّرفه بأ نه ليس حبيوان  انطق، بل هو انسان حبق وضيف ع

 عند املكل الرمحن.

ويداوي آ يضًا تكل اجلروح الانسانية الناش ئة من فناء ادلنيا وموال الاش ياء، ومن حب الفانيات، يداوهيا 

بلطف وحنان ابظهاره ادلنيا دار ضيافة الرمحن ومبينًا آ ن ما فهيا من املوجودات يه مرااي الاسامء احلس ىن، 

 ة تتجدد لك اني ابذن رهبا، فينقذ الانسان من قبضة ظلامت الاوهام.وموحضًا آ ن مصنوعاهتا رسائل رابني

ويداوي آ يضاً تكل اجلروح اليت يرتكها املوت، اذلي يتلقاه آ هل الضالةل فراقاً آ بدايً عن الاحبة مجيعًا، ببيانه آ ن 

عامل البقاء، ويثبت آ ن املوت مقدمة الوصال واللقاء مع الاحباء اذلين رالوا اىل عامل الربمخ واذلين مه ال ن يف 

 ذكل الفراق هو عني اللقاء.

ويزيل كذكل آ عظم خو  لالنسان ابثباته آ ن القرب ابب مفتوح اىل عامل الرمحة الواسعة، واىل دار السعادة 

الابدية، واىل رايض اجلنان، واىل بالد النور للرمحن الرحمي، مبيناً آ ن س يااة الربمخ اليت يه آ شد آ ملاً وآ شق  

ذ ليس القرب مف ثعبان مرعب، بل هو ابب اىل س يااة  عند آ هل الضالةل، يه آ متع س يااة وآ نسها وآ رسها ا 

 روضة من رايض اجلنة.

 ويقول للمؤمن:

ن اكن اقتدارك ضعيفًا فاعمتد عىل  ن اكنت ارادتك واختيارك جزئية، ففّوض آ مرك لرادة مولك اللكية.. وا  ا 

انية وقصرية ففكّر ابحلياة الباقية الابـدية.. وان اكن معرك قصــرياً فال قدرة القادر املطلق.. وان اكنت حياتك ف

 حتزن فا ن لــك معــرًا مديدًا.. وان اكن فكرك خافتًا فادخل حتت نور مشس القرآ ن الكرمي، وانظر بنور
#760 

لئة اكلنجوم نوراً  القرآ نية ال ايت من آ ية لك تنحك يك الاميان  ..الباهت فكرك وءض من بدلً  الساطعة املتل 

 غاايت كل اكنت وان ..ينتظرانك لها اد ل ورمحة هل هناية ل ثواابً  فان حمدودة غري وآ لم آ مال كل اكنت وان
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 جواد وماحنها اخرى، داير مواضعها بل ادلنيا، هذه يف حُترص ل فهيي هبا متفكراً  تقلق فال حتد، ل ومقاصد

 .العطاء واسع كرمي

 ويقول: وخياطب الانسان آ يضاً 

آ هيا الانسان! آ نت لسَت مالاكً لنفسك.. بل آ نت مملوٌك للقادر املطلق القدرة، والرحمي املطلق الرمحة، فال 

 ترهق نفَسك بتحميلها مشقة حياتك، فان اذلي وهب احلياة هو اذلي يديرها.

رك يف آ حوالها. ذكل م آ ن ادلنيا ليست سائبة دون ماكل، يك تقلق علهيا وتلكف نفسك محل آ عباهئا وترهق فك

ل ن مالكها حكمي ومولها علمي، وآ نت لسَت اّل ضيفًا دليه، فال تتدخل بفضول  يف الامور، ول ختلطها من 

 غري فهم.

م ان الانسان واحليوان ليسوا موجودات هممةل، بل موظفون مأ مورون حتت همينة حكمي رحمي وحتت ارشافه. 

 شاق آ ولئك وآ لهمم ول تقّدم رآ فتك علهيم بني يدي رمحة خالقهم الرحمي.فال جتّرع روَاك آ ملًا ابلتفكر يف م 

م آ ن ممام آ ولئك اذلين اختذوا طور العداء معك ابتداء من امليكروابت اىل الطاعون والطوفان والقحط 

والزلمل، بل ممام لك شئ بيد ذكل الرحمي الكرمي س بحانه، فهو حكمي ل يصدر منه عبث، وهو رحمي واسع 

 الرمحة، فلك ما يعمهل فيه اثر من لطف ورآ فة.

 ويقول آ يضًا:

آ ن هذا العامل مع آ نه فان  فانه هيئي لوامم العامل الابدي.. ومع آ نه مائل ومؤقت الا آ نه يؤيت مثرات ابقية، ويظهر 

ائف الرمحن جتليات رائعة من جتليات الاسامء احلس ىن اخلادلة.. ومع ان ذلائذه قليةل وآ لمه كثرية، الا آ ن لط

الرحمي وتكرمه وتفضهل يه بذاهتا ذلات حقيقية ل تزول، آ ما ال لم فهيي الاخرى تودل ذّلات معنوية من هجة 

الثواب اُلخروي.  مفا دامت ادلاررة املرشوعة اكفية ليأ خذ لك من الروح والقلب والنفس ذّلاهتــا ونــشــواهتا 

 اررة غريمجيعًا، فــال داعــي اذن آ ن تـلــج يف ادل
#761 

 ذلة من احلرمان سبب آ هنا عن فضالً  وآ مل، آ مل آ لف لها يكون قد ادلاررة هذه من واادة ذلة ل ن املرشوعة،

 .اخلادلة ادلامئة الزكية اخلالصة الذلة تكل الكرمي، الرمحن تكرمي

مدنية اكنت وآ ية هكذا تبني مما س بق بأ ن طريق الضالةل يردي الانسان اىل آ سفل سافلني، اىل اد تعجز آ ية 

فلسفة اكنت عن اجياد ال هل، بل يعجز  الريق البرشي وما بلاه من مراتب العمل عن اخرااه من تكل 

 الظلامت السحيقة اليت يف الضالةل.

ويرفعه من آ سفل سافلني اىل آ عىل عليني، ويبني  - ابلميان والعمل الصاحل - بيامن القرآ ن الكرمي يأ خذ بيد الانسان
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ل القاطعة ويبسط آ مامه الرباهني ادلاماة عىل ذكل، فريدم تكل الاغوار العميقة مبراتب ريق معنوي هل ادللئ

رالته الطويةل املضنية العاصفة حنو الابدية، وهيّوهنا  - بسهوةل مطلقة - وبأ هجزة تاكمل رويح.. وكذا ييرس هل

ة آ لف س نة، بل مخسني آ لف س نة يف يوم عليه؛ وذكل اببرامه الوسائط والوسائل اليت ميكن آ ن يقطع هبا مساف

 وااد.

وكذا يضفي عىل الانسان الباب العبودية ويكس به طور عبد مأ مور، وضيف موظف دلى اذلات اجلليةل، 

وذكل بتعريفه آ ن هللا س بحانه هو ماكل الامل والابد، فيضمن هل رااة اتمة يف س ياحته يف ادلنيا املضيا  

خرة.. فكام آ ن املوظف  اخمللص للسلطان يتجول بيرس اتم يف داررة مملكة آ و يف منامل الربمخ يف داير ال  

سلطانه، ويتنقل من ختوم ولايته بوسائط رسيعة اكلطاررة والباخرة والقطار، كذكل الانسان املنتسب ابلميان 

واحلرش ومن اىل املاكل الاميل فانه مير ابلعمل الصاحل من منامل ادلنيا املضيا  ومن دوارر عاملي الربمخ 

ادودهام الواسعة الشاسعة برسعة الرَبق والرُباق ح ى جيد السعادة الابدية.. فيثبت القرآ ن الكرمي هذه 

ثبااًت قاطعًا ويربمها عيااًن لل صفياء وال ولياء.  احلقائق ا 

 م تس تأ نف حقيقته قائةل:

ليت يه آ مارة ابلسوء ويه قبيحة انقصة، آ هيا املؤمن ل تبذل ما تلكه من قابلية غري حمدودة للمحبة اىل نفسك ا

ورشيرة مرضة كل، ول تتخذها حمبوبتك ومعشوقتك، ول جتعل هواها معبودك، بل اجعل حمبوبك َمن هو 

آ هٌل حملبة غري متناهية.. ذلمك القادر عىل الاحسان اليك احسااًن ل هناية هل، والقادر عىل اسعادك سعادة ل 

 ا جيـزل من احسـاانته علـ  مجيع َمنمنهتي  لها، بل يسعدك كذكل مب
#762 

 ..وفناء وموال وقصور نقص لك عن واملزّنه املقدس وامجلال املطلق الكامل هل اذلي فهو بعالقات، معهم ترتبط

 .وحس ىن مجيةل آ سامئه ومجيع هل ادود ل جفامهل

لطائفها وجاملها ونعميها امنا يه جتل   نعم ان يف لك امس من آ سامئه آ نوار ُحسن  وجامل ل هناية لها؛ فاجلنة جبميع

ل ظهار جامل رمحته ورمحة جامهل، ومجيع احلسن وامجلال واحملاسن والكاملت احملبوبة واحملببة يف الكون لكه ما 

 يه الا اشارة اىل جامهل ودلةل عىل كامهل س بحانه.

 ويقول آ يضًا:

توهجة اىل هللا س بحانه واملتعلقة بأ سامئه احلس ىن واملولهة اهيا الانسان! ان ينابيع احملبة املتفجرة يف آ عامقك وامل 

بصفاته اجلليةل ل جتعلها مبتذةل بتشبهثا ابملوجودات الفانية، ول هتدرها دون فائدة عىل اخمللوقات الزائةل؛ ذكل 

وعىل تكل  ل ن ال اثر واخمللوقات فانيتان، بيامن الاسامء احلس ىن البادية جتلياهتا وجاملها عىل تكل ال اثر

املصنوعات ابقية دامئة.. ففي لك امس من الاسامء احلس ىن ويف لك صفة من الصفات املقدسة آ ل  من مراتب 
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 ال حسان وامجلال وآ ل  من طبقات الكامل.

حفسب لرتى: آ ن اجلنة اادى جتلياته، والسعادة الابدية اادى ملعاته، ومجيع  "  الرمحن"  فانظر اىل امس 

 املبثوثة يف آ رااء ادلنيا اكفة اادى قطراته. الارماق والنعم

فأ نعم النظر وتدبر يف ال ايت الكرمية اليت تشري اىل هذه املوامنة بني ماهية آ هل الضالةل وآ هل الاميان من حيث 

 احلياة ومن حيث الوظيفة.

لّ اذليَن آ َمنو  ا َومَعِلوا الصاحلات فلهم آ جر )لقد َخلَقنا الانساَن يف آ حسِن تْقومي_ م َرَدْدانه آ سفَل سافلني_ ا 

 (0ـ 4)التني:غري ممنون(.

 وال ية الاخرى

هذه ال ايت تشري اىل عقىب لك مهنام. تأ مل فهيام لتجد مدى (44)ادلخان:)مفا بََكْت علهيم السامُء والارُض( 

 مسوهام واجعامهام يف بيان ما عقدانه من املوامنة واملقارنة.
#763 

 تبيهنا اليت  " عرشة احلادية "  اللكمة اىل اجيام يف اجعام من تتضمنه ما حقيقة بيان فنحيل .ال وىل ال ايت آ ما

 اىل مدى افادهتا عن حقيقة سامية ويه اكل يت: - حفسب اشارة فسنشريـ الثانية، ال ية وآ ما .مفصالً  بياانً 

فهوم اخملالف آ ن اهنا ختاطب قائةل: ان السموات والارض ل تبكيان عىل موت آ هل الضالةل. وتدل ابمل 

موات والارض تبكيان عىل رحيل آ هل الاميان عن ادلنيا. آ ي ملا اكَن آ هل الضالةل ينكرون وظائف  السَّ

السموات والارض ويهتموهنام ابلعبثية ول يدركون معاين ما يؤداينه من همام، فيبخسون حقهام، بل ل يعرفون 

هبام، ويتخذون مهنام موقف العداء والاهانة والاس تخفا ، خالَقهام ول دللهتام عىل صانعهام، فيس هتينون 

 فالبد  آ ّل تكتفي السموات والارض بعدم الباكء علهيم، بل تدعوان علهيم بل تراتاان لهالكهم.

موات والارض تبكيان عىل موت آ هل الاميان ل هنم يعرفون وظائفهام،  وتقول كذكل ابملفهوم اخملالف، آ ن السَّ

، حيث آ هنم لكام  - ابلميان - رهام، ويصدقون حقائقهام احلقة، ويفهمونويقدروهنام حق قد ما تفيدان من معان 

. فمينحوهنام ما يس تحقان من "  ما آ مجل خلقهام! وما آ حسن ما تؤداين من وظائف!"  تأ ملوا فهيام قالوا ابجعاب: 

تبارهام مرااي عاكسة لتجليات آ سامئه القمية والاارتام، حيث يبثون حهبم هلام حبهبم ّلّل، آ ي ل ال هللا، ابع 

موات، وحتزن الارض، ملوت آ هل الاميان وك هنام تبكيان عىل مواهلم.  احلس ىن. ولهذا هتزت السَّ

 سؤال همم

 تقولون:

ان احملبة ليست اختيارية، ل تقع حتت ارادتنا، فاان مبقتىض ااجيت الفطرية احب الاطعمة الذليذة والفواكه 
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ّي وآ ولدي وموجيت اليت يه رفيقة حيايت، وآ حب ال نبياء املكرمني وال ولياء الصاحلني، الطيبة، وآ حب وادل

وآ حب ش بايب وحيايت وآ حب الربيع ولك شئ مجيل، وبعبارة آ وجز آ ان احب ادلنيا، وِلَم ل احب لك هذه؟.. 

حلس ىن ولصفاته اجلليةل ولكن كيف اس تطيع ان اقّدم مجيع هذه الانواع من احملبة ّلّل، واجعل حمبيت ل سامئه ا

 وذلاته املقدسة س بحانه؟ ماذا يعين هذا؟.
#764 

 :ال تية الاربع الناكت اىل تس متع ان عليك :اجلواب

 النكتة الاوىل:

ل وهُجها ابلرادة من حمبوب اىل آ خر؛ ك ن يظهَر قبُح  ان احملبة وان مل تكن اختيارية، اّل اهنا ميكن ان حُيوَّ

، آ و يُعَر  انه جحاٌب وس تار حملبوب حقيقي يس تحق احملبة، آ و مرآ ة عاكسة مجلال ذكل احملبوب وحقيقته مثالً 

 احملبوب احلقيقي، فعندها ميكن ان يرَُص  واُه احملبة من احملبوب ارجمامي اىل احملبوب احلقيقي.

 النكتة الثانية:

اجعل حمبتك ملا ذكرته يف سبيل هللا ولوهجه  حنن ل نقول كل: ل حتمل وّداً ول حباً للك ما ذكرتَه آ نفًا. وامنا نقول

 الكرمي:

نعام من الرمحن  فالتذلذ ابلطعمة الشهية وتذوق الفواكه الطيبة مع التذكر بأ هنا احساٌن من هللا س بحانه وا 

من الاسامء احلس ىن، عالوة عىل انه شكر معنوي. واذلي  "  املنعم"  وامس  "  الرمحن"  الرحمي، يعين احملبة ل مس 

هو كسب الرمق احلالل مع القناعة التامة  "  الرمحن"  يدلنا عىل ان هذه احملبة مل تكن للنفس والهوى بل ل مس 

 مضن ادلاررة املرشوعة، وتناوهل ابلتفكر يف انه نعمة من هللا مع الشكر هل.

فهيام الرمحة والشفقة م ان حمبتك للوادلين واارتاهمام، امنا يعودان اىل حمبتك هلل س بحانه؛ اذ هو اذلي غرس 

ح ى قاما برعايتك وتربيتك بلك رمحة وحمكة. وعالمة كوهنام حمبة لواه هللا تعاىل، يه املبالاة يف حمبهتام 

واارتاهمام عندما يبلاان الكرب، ول يبق  كل فهيام من مطمع. فُتكةر من الشفقة علهيام والرمحة هلام رمغ ما 

ّما يَْبلَُاّن ِعنَدَك الِكرَبَ آ اُدهام آ و الِكُهام فاَل تَُقْل يشاالنك ابملشالك ويثقالن اكهكل اب ملشقة. فال ية الكرمية: )ا 

ِلّ ِمن الَرمحِة َوقُْل َرِبّ ِار  ّْ َولَ تهَْنَرُهام َوُقْل لَهاُم قَوًل َكرميًا_ َواْخفـِْض لَهاُم َجناَح اذلُّ  ْ ُهام َكام َربياين لَهاُم ُاِ  مَحْ

. تدعو ال ولد اىل رعاية حقوق الوادلين يف مخس مراتب، وتبني مدى امهية بّرهام (14ـ 13)الارساء:َصاريًا( 

 وش ناعة عقوقهام..

ليه مما يسد عىل الودل طريق  بنه اذ ل حيمل يف فطرته حسداً ا  وحيث ان الوادل ل يقبل ان يتقدمه ااد سوى ا 

ما ينشأ  من احلسد واملناف  سة بني اثنني او ينشأ  من مغط احلق، فالوادل مطالبة حقه من الوادل؛ ل ن اخلصام ا 

 سلمي معاىف مهنام فطرة، ذلا ل
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#765 

قامة للودل حيق  يعّق  من ان مبعىن .ويعقّه يعصيه ان هل فليس باياً  منه رآ ى لو ح ى بل وادله، عىل ادلعوى ا 

 .مفرتساً  حيواانً  ممسوخ انسان الّ  هو ما ويؤذهيام وادليه

كل حمبٌة هلل تعاىل وتعود اليه، وذكل ابلقيام برعايهتم بكامل الشفقة والرمحة بكوهنم هبة آ ما حمبة الاولد فهيي كذ

من الرحمي الكرمي. آ ما العالمة ادلاةل عىل كون تكل احملبة هلل ويف سبيهل فهيي الصرب مع الشكر عند البالء، ول 

 ابمحلد عند القضاء. ك ن يقول: ان س ّيام عند املوت والرتفع عن اليأ س والقنوط وهدر ادلعاء بل جيب التسلمي

هذا اخمللوق حمبوب دلى اخلالق الكرمي، ومملوك هل، وقد آ منَّين عليه لفرتة من الزمن، فال ن اقتضت حمكته 

س بحانه آ ن يأ خذه مين اىل ماكن آ من وآ فضل. فان تك يل حصة واادة ظاهرية فيه، فهل س بحانه الف حصة 

 لمي حبمك هللا.حقيقية فيه. فال مناص اذن من التس

آ ما حمبة الاصدقاء ووّدمه، فان اكنوا من احصاب الاميان والتقوى فان حمبهتم يه يف سبيل هللا وتعود اليه 

 ."  احلب يف هللا"  س بحانه مبقتىض 

لهية.  م ان حمبة الزواة ويه رفيقة حياتك، فعليك مبحبهتا عىل آ هنا هدية آ نيسة لطيفة من هدااي الرمحة ال 

تربط حمبتك لها برابط امجلال الظاهري الرسيع الزوال، بل اوثقها ابمجلال اذلي ل يزول ويزداد تأ لقًا  واايك ان

يوماً بعد يوم، وهو جامل الاخالق والسرية الطيبة املنارمة يف انوثهتا ورقهّتا. وان ااىل ما فهيا من جامل واسامه 

ُحسن السرية يدومان ويزدادان اىل هناية العمر. ومبحبهتام هو يف شفقهتا اخلالصة النورانية. جفامل الشفقة هذا، و 

تُصان حقوق هذه اخمللوقة اللطيفة الضعيفة، والّ تفقد حقوقها يف وقت يه احوج ما تكون الهيا، بزوال امجلال 

 الظاهري.

م عباد هللا آ ما حمبة الانبياء علهيم السالم وال ولياء الصاحلني فهيي ايضًا لواه هللا ويف سبيهل من حيث اهن

 اخمللصون املقبولون دليه ال وعال. مفن هذه الزاوية تصبح تكل احملبة ّلّل.

نسان، يه رآ س مال عظمي تس تطيع آ ن تكسب به احلياة  واحلياة ايضاً اليت وههبا هللا س بحانه وتعاىل كل ولل 

علهيا وحمبهتا من هذه الزواية،  اُلخروية الباقية. ويه كزن عظمي حيوي اهجزة وكاملت خادلة.. من هنا فاحملافظة

 وتسخريها يف سبيل املوىل عزوال تعود اىل هللا س بحانه ايضًا.
#766 

 حسن عىل العمل م مجيةل، رابنية نعمة انه حيث من وتقديره ولطافته، وجامهل الش باب حمبة ان م

 .مشكورة بل مرشوعة، حمبة يه اس تخدامه،

بيل هللا ومتوهجة اىل اسامئه احلس ىن، من حيث كونه امجل حصيفة م حمبة الربيع والشوق اليه تكون يف س 

لظهور نقوش الاسامء احلس ىن النورانية واعظم معرض لعرض دقائق الصنعة الرابنية البديعة.. فالتفكر يف 
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 الربيع من هذه الزاوية حمبة متوهجة اىل الاسامء احلس ىن.

 تعاىل فامي اذا اكن النظر الهيا من مواية كوهنا مزرعة وح ى حب ادلنيا والشاف هبا ينقلب اىل حمبة  لواه هللا

ال خرة، ومرآ ة الاسامء احلس ىن، ورسائل رابنية اىل الوجود، ودار ضيافة موقتة )وعىل رشط عدم تدخل 

 النفس الامارة يف تكل احملبة(. ومجمل القول:

)الامسي( اي ملعىن ما فهيا وليس ذلاهتا.  اجعل حبك لدلنيا وما فهيا من خملوقات ابملعىن )احلريف( وليس ابملعىن

! واايك ان ترتك ثارة يدخل "  ما امجل خلقه"  آ و  "  ما امجهل خلقاً "  بل قل:  "  ما امجل هذا"  ول تقل لشئ: 

 مهنا حٌب لاري هللا يف ابطن قلبك، فان ابطنه مرآ ة الصمد، وخاص به س بحانه وتعاىل. وقل:

 ّربنا اليك.اللّهم ارمقنا حبك وحب ما يق

وهكذا فان مجيع ما ذكرانه من انواع احملبة، ا ن وهجت الوهجة الصائبة عىل الصورة املذكورة آ نفًا، اي عندما 

تكون هلل ويف سبيهل، فاهنا تورث ذلة حقيقية بال آ مل. وتكون وصالً حقاً بال موال، بل تزيد حمبة هللا س بحانه 

 هلل يف الذلة نفسها، وفكر يف آ لئه يف احملبة عيهنا. وتعاىل،  فضاًل عن اهنا حمبة مرشوعة وشكر

 مثال للتوضيح:

اذا اهدى اليك سلطان عظمي  
2

 فانك س تكّن لها نوعني من احملبة، وس تلتذ هبا بشلكني من الذلة: - مثالً  - تفااة

 الاوىل:

صائص، هذه احملبة ل تعود احملبة اليت تعود اىل التفااة، من حيث اهنا فاكهة طيبة فهيا ذلة بقدر ما فهيا من خ

 اىل الســلـطــان. بل  َمن يأ لكــها بــرشاهــة امامه يبدي

--- 
1
 - لقد وقعت هذه احلادثة فعاًل فامي مىض، عندما دخل رئيسا عشريتني اىل سلطان  عظمي وقاما مبثل  ما ذكر اعاله.  

 .املؤلف
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 الشديدة احملبة تكل من وينفر منه، الترص  كلذ السلطان يعجب ل وقد للسلطان، وليس للتفااة حمبته

 وتورث الذلة تزول الكها من الانهتاء مبجرد اذ .موال يف ويه جزئية التفااة ذلة آ ن عىل عالوة .للنفس

 .الاسف

 آ ما احملبة الثانية:

السلطاين، فهيي للتكرمة السلطانية والتفاتته اللطيفة اليت ظهرت ابلتفااة.. فك ن تكل التفااة منوذج للتواه 

او يه ثناء جمّسم منه. فاذلي يتسمل هدية السلطان حباً وكرامًة يبدي حمبته للسلطان وليس للتفااة. علامً ان 
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يف تكل التفااة اليت صارت مظهراً للتكرمة ذلة تفوق وتسمو عىل الف تفااة اخرى. فهذه الذلة يه الشكران 

 يق ابلسلطان.بعينه، وهذه احملبة يه حمبة ذات اارتام وتوقري يل 

وهكذا فاذا ما وّاه الانسان حمبته اىل النعم والفواكه ابذلات وتذلذ عن غفةل بذلاهتا املادية وادها، فتكل حمبة 

نفسانية تعود اىل هوى النفس، وتكل الذلات مائةل مؤملة. آ ما اذا اكنت احملبة متوهجة اىل هجة التكرمة الرابنية 

حسانه، مقّدراً دراات الاحسان واللطف ومتذلذاً هبا بشهية اكمةل، فهيي وحنو آ لطا  رمحته س بحانه ومثرات ا

 شكر معنوي، ويه ذلة ل تورث آ ملًا. النكتة  الثالثة:

لهية  ان احملبة املتوهجة اىل الاسامء احلس ىن لها طبقات: فقد تتواه ابحملبة اىل الاسامء احلس ىن مبحبة ال اثر ال 

لهية سامية،  - بقاً كام بيناه سا - املبثوثة يف الكون وقد تتواه ابحملبة اىل الاسامء احلس ىن لكوهنا عناوين كاملت ا 

وقد يكون الانسان مش تاقاً اىل الاسامء احلس ىن حلاجته املاسة الهيا، وذكل جلامعية ماهيته ومعوهما وااااته 

 غري احملدودة، اي حيب تكل الاسامء بدافع احلااة الهيا.

 ولنوحض ذكل مبثال:

نقاذ َمن حتن علهيم وتشفق عىل تصور و  انت تستشعر جعزك وااجتك الشديدة اىل َمن يساعدك ويعينك ل 

اوضاعهم من الاقارب والفقراء، وح ى اخمللوقات الضعيفة احملتااة، اذا بأ ادمه يربم يف امليدان، وحُيـسن 

سـمه ل ولئك ويتفـضل علهيم ويس بغ علهيم ِنَعمه مبا تريده وترغبه.. فمك تطـيـب نفسـ  املنعم"  ك ومك تراتح الـ  ا 

 .. وكـم تـنـبـسط آ سـاريرك وتـنـرشح من هـذيـن الاسـمني، بل مك"  الكرمي"  و  " 
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 .!والعنوانني الامسني بذينك ابحلب اليه تتواه ومك وتقديرك، اجعابك من الشخص ذكل يأ خذ

جتد آ ن مجيع  "  الرحمي"  و  "  الرمحن"  ام: ففي ضوء هذا املثال تدبّر يف امسني فقط من الاسامء احلس ىن وه

املؤمنني من ال ابء والااداد السالفني ومجيع الاحبة والاقارب والاصدقاء، هؤلء اذلين حتهبم وحتن الهيم 

وتشفق علهيم، يُنَعمون يف ادلنيا ابنواع من النعم الذليذة، م يُسَعدون يف ال خرة مبا ذّل وطاب من النعم، بل 

بحانه وهو الرمحن الرحمي سعادة ونعاميً بلقاء بعضهم بعضاً وبرؤية امجلال الرسمدي هناك.. فمك يكون يزيدمه س  

اديرين اذن ابحملبة؟ ومك تكون روح الانسان تواقة الهيام؟ قس بنفسك ذكل  "  الرحمي"  و   "  الرمحن"  امس 

 لتدرك مدى صواب قولنا؛ امحلد هلل عىل رحامنيته ورحمييته.

تتعلق ابملوجودات املبثوثة عىل الارض وتتأ مل بشقاهئا، ح ى لك ن الارض برمهتا مسكنك امجليل وبيتك  م انك

 املريب"  وعنوان  "  احلكمي"  املأ نوس؛ فاذا ما انعمت النظر جتد يف رواك شوقاً عارماً واااة شديدة اىل امس 

 بري فائق وتربية رحمية.لذلي ينظم هذه اخمللوقات اكفة حبمكة اتمة وتنظمي دقيق وتد " 

م اذا انعمت النظر يف البرشية مجعاء جتدك تتعلق هبم وتتأ مل حلاهلم البائسة وتتأ مل آ شد ال مل بزواهلم وموهتم، واذا 
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للخالق  "  البايق، الكرمي، احمليي، احملسن"  وحتتاج اىل عنوان  "  الوارث الباعث"  برواك تش تاق اىل امس 

 ظلامت العدم ويسكهنم يف مسكن امجل من ادلنيا وافضل مهنا. الكرمي اذلي ينقذمه من

وهكذا فل ن ماهية الانسان عالية وفطرته اامعة فهو حمتاج بأ لف اااة واااة اىل آ لف امس وامس من 

الاسامء احلس ىن واىل كثري ادًا من مراتب لك امس. فاحلااة املضاعفة يه الشوق، والشوق املضاعف هو 

ضاعفة كذكل يه العشق، حفسب تمكّل روح الانسان تنكشف مراتُب احملبة وفق مراتب احملبة واحملبة امل

ن تكل الاسامء عناوين وجتليات  الاسامء. وحمبة مجيع الاسامء ايضاً تتحول اىل حمبة ذاته اجلليةل س بحانه، اذ ا 

 ذاته اّل وعال.

ط وعىل سبيل املثال من بني الف وال ن س نبني من بني آ لف امس وامس من الاسامء احلس ىن مرتبة واادة فق

 العدل واحلمك واحلق والرحمي عىل النحو ال يت:"  مرتبة ومرتبة ل مس 
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 عظم  واسعة داررة مضن  " احلق الرحمي، الرمحن "  امس من والعدل احلمكة نطاق يف ما تشاهد آ ن شئت ان

 :املثال هذا يف فتأ مل

لك مهنا ختتلف عن الاخرى فامي يعجهبا من مالبس، وتتابني فامي  ايش يضم اربعامئة طائفة متنوعة من اجلنود،

تش هتيه من اطعمة وتتااير فامي تس تعمهل بيرُس من اسلحة، وتتنوع فامي تتناوهل من عالاات تناس هبا.. فعىل الرمغ 

شابك من هذا التباين والاختال  يف لك شئ، فان تكل الطوائف الاربعامئة ل تمتزي اىل فرق وافواج، بل يت 

بعضها يف بعض من دون تيزي.. فاذا ما ُواد سلطاٌن وااد يعطي للك طائفة ما يليق هبا من مالبس، وما 

يالمئها من ارماق، وما يناس هبا من عالج، وما يوافقها من سالح، بال نس يان  ل اد ول التباس ول اختالط، 

، مبا يتصف به من رمحة ورآ فة وقدرة وعمل ومن دون آ ن يكون هل مساعد ومعني، بل يومعها لكها علهيم بذاته

معجز واااطة اتمة ابلمور لكها، مع عداةل فائقة وحمكة اتمة.. نعم، اذا ما ُواد سلطان كهذا اذلي ل نظري هل، 

وشاهدَت بنفسك اعامهل املعجزة الباهرة، تدرك عندئذ  مدى قدرته ورآ فته وعدهل. ذكل ل ن جتهزي كتيبة واادة 

م خمتلفني ابعتدة متباينة وآ لبسة متنوعة آ مر عسري ادًا، ح ى يُلجأ  اىل جتهزي اجليش بطرام تضم عرشة اقوا

 معني اثبت من الالبسة والاعتدة همام اختلفت الاجناس والاقوام.

مضن نطاق العدل  "  الرمحن الرحمي"  و  "  احلق"  آ ن ترى جتيل امس هللا  - يف ضوء هذا املثال - فاذا شئت

رّسح نََظَرك يف الربيع اىل تكل اخليام املنصوبة عىل بساط ال رض ل ربعامئة الف  من الا م املتنوعة، واحلمكة، ف 

اذلين ميثلون ايش النبااتت واحليواانت، آ نعم النظر فهيا جتد ان مجيع تكل الا م والطوائف، مع اهنا متداخةل، 

ش هتم متباينة وتدريهبم وتعلاميهتم متاايرة، وآ لبس هتم خمتلفة وارماقهم متفاوتة واسلحهتم متنوعة وطرق معي 

وترسحياهتم واااماهتم ممتزية.. ومه ل ميلكون آ لس نة يطالَبون هبا تأ مني ااااهتم وتلبية رغابهتم.. مع لك هذا فان 
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دون التباس ول نس يان مضن  "  احلق والرمحن والرماق والرحمي والكرمي"  الًك مهنا تدار وترىب وتراع  ابمس 

احلمكة والعدل مبزيان دقيق وانتظام فائق.. فَشاِهد هذا التجيل وتأ ّمل فيه؛ فهل ميكن آ ن يتدخل آ اد نطاق 

غري هللا س بحانه وتعاىل يف هذا العمل اذلي يُدار مبثل هذا النظام البديع واملزيان ادلقيق؟ وهل ميكن ل ي 

احلكمي والربوبية الرحمية والادارة الشامةل  سبب همام اكن آ ن ميّد يده ليتدخل يف هذه الصنعة الباهرة والتدبري

 غري الوااد ال اد احلكمي القدير عىل لك شئ؟..
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 :الرابعة  النكتة

تقول انين امحل انواعاً متباينة من احملبة يف نفيس، تتعلق ابلطعمة الذليذة، وبنفيس وموجيت وبأ ولدي ووادلّي 

نبياء املكرمني، بل يتعلق حيب بلك ما هو مجيل، وابلربيع الزايه وبأ حبايب وآ صدقايئ، وابل ولياء الصاحلني وال  

خاصة وابدلنيا عامة.. فلو سارت هذه ال نواع اخملتلفة من احملبة وفق ما يأ مر به القرآ ن الكرمي، مفا تكون نتاجئها 

 وما فوائدها؟.

خضم يف هذا الشأ ن، ذلا سنشري  اجلواب: ان بيان تكل النتاجئ وتوضيح تكل الفوائد لكها حيتاج اىل تأ ليف كتاب

هنا اىل نتيجة واادة او نتيجتني مهنا اشارة مجمةل. وس نبني اولً النتاجئ اليت حتصل يف ادلنيا، م بعد ذكل نبني 

 النتاجئ اليت س تظهر يف ال خرة. ويه اكل يت:

ث الّ ل ش باع رغبات النفس، لها لقد ذكران سابقًا: ان  انواع احملبة اليت دلى ارابب الافةل وادلنيا واليت ل تنبع

 نتاجئ آ لمية وعواقب وخمية من بالاي ومشقات، مع ما فهيا من نشوة ضئيةل ورااة قليةل.

مفثاًل: الشفقة تصبح بالًء مؤملًا بسبب العجز، واحلب يادو ُحرقة مفجعة بسبب الفراق، والذلة تكون رشااًب 

ن ادوى ول نفع، ل هنا مل تكن يف سبيل هللا تعاىل، او مسمومًا بسبب الزوال.. آ ما يف ال خرة فستبق  دو 

 تكون عذااًب آ لاميً ان ساقت اىل الوقوع يف احلرام.

 سؤال: كيف يظل حب الانبياء الكرام وال ولياء الصاحلني دون نفع آ و فائدة؟

ذا الروافض من اجلواب: مثلام ل ينتفع النصارى املعتقدون ابلتثليث من حهبم لس يدان عيىس عليه السالم، وك

 حهبم لس يدان عيل رىض هللا عنه!

آ ما ما ذكرته من انواع احملبة فان اكنت وفق ارشاد القرآ ن الكرمي ويف سبيل هللا س بحانه وتعاىل وحمبة الرمحن 

 الرحمي، فان نتاجئ مجيةل تمثر يف ادلنيا، فضاًل عن نتاجئها الطيبة اخلادلة يف ال خرة.

 اما نتاجئها يف ادلنيا:

لهية ل يشوهبا آ مل، وذلة لطيفة يف الشكر بعينه. فان  حمبتك لالطعمة الذليذة والفواكه الطيبة فهيي نعمة ا 
#771 
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شفاقك آ ي لنفسك حمبتك آ ما  منقادة جتعلها الرذيةل، الاهواء عن ومنعها وتزكيهتا، تربيهتا يف واجلهد علهيا، ا 

 .الهوى دون الهدى حيث اىل انت تسوقها بل ابهواهئا ولتقيدك تسرّيك فال اليك،

آ ما حمبتك لزوجتك ويه رفيقة حياتك، فل هنا قد آ سست عىل ُحسن سريهتا وطيب شفقهتا، وكوهنا هبة من 

لهية، فس تولها حباً خالصاً ورآ فة اادة، ويه بدورها تبادكل هذه احملبة مع الاارتام والتوقري، وهذه  الرمحة ال 

مر، فتقضيان حياة سعيدة هنيئة ابذن هللا.. ولكن لو اكن ذكل احلب مبنيًا احلاةل تزداد بينكام لكام تقدمامت يف الع

 عىل جامل الصورة اذلي هتواه النفس، فانه رسعان ما خيبو ويذبل، وتفسد احلياة الزوجية ايضًا.

آ ما حمبتك للوادل والوادلة، فهيي عبادة تُثاب علهيا ما دامت يف سبيل هللا، ول شك انك سزتيد احلب 

ام هلام عندما يبلاان الكرب، وتكسب ذلة روحية خالصة ورااة قلبية اتمة دلى القيام خبدمهتام وتقبيل والاارت 

ايدهيام وتبجيلهام ابخالص، فتتواه اىل املوىل القدير، وانت تشعر هذا الشعور السايم واهلمة اجلادة، بأ ن 

ارتام ل ال كسب حطام ادلنيا يطيل معرهام لتحصل عىل مزيد من الثواب.. ولكن لو اكن ذكل احلب والا

وانبعًا من هوى النفس، فانه يودل آ ملًا روحيًا قاتًا ينبعث من شعور سافل منحط واحساس دئن وضيع هو 

النفور من ذينك املوقَرين الذلين اكان السبب حلياتَك انت، واستثقاهلام وقد بلاا الكرب وابات عبئًا عليك، م 

 رقّب مواهلام!ال دىه من ذكل تين موهتام وت

آ ما حمبتك ل ولدك، اي حبك ملن اس تودعك هللا اايمه آ مانًة، لتقوم برتبيهتم ورعايهتم.. حفب اولئك املؤنسني 

لهية يف الوقت نفسه، فاذا شعرت  احملبوبني من خلق هللا، امنا هو حب ملكل ابلسعادة والهبجة، وهو نعمة ا 

ان خالقهم رحمي هبم  - كام ذكران سابقاً  - متحرساً عىل وفاهتم. اذ هبذا فال يَْنتَبك احلزن عىل مصاهبم ول ترصخ

حكمي يف تدبري امورمه وعند ذكل تقول ان املوت حبق هؤلء لهو سعادة هلم. فتنجو هبذا من آ مل الفراق وتتفكر 

 ان تس تدر رمحته تعاىل عليك.

فراقهم ول موهتم عن دوام الصحبة معهم، آ ما حمبتك لل صدقاء وال قرابء، فالهنا لواه هللا تعاىل، فال حُيول 

ودوام اخوتمك وحمبتمك وَموانس تمك؛ اذ تدوم تكل الرابطة الروحية واحلب املعنوي اخلالص، فتـدوم بدورمهـا 

 لـذة اللـقـاء ومتعة
#772 

 راقالف آ لم يورث وااد يوم لقاء ذلة فان سبيهل، يف ول تعاىل ل اهل احلب ذكل يكن مل ان ولكن ..الوصال

 .يوم ملائة
1

نبياء حمبتك آ ما  موحش مظمل عامل هو اذلي الربمخ عامل فان الصاحلني، وال ولياء السالم علهيم لل 

 اللحاق من تس توحش ل وعندها املنورين، ابولئك تنورت نور من منامل تراه  والافةل الضالةل ارابب نظر يف

 ولكن ..ادلنيا ابحلياة تتعك ذكل يعكر آ ن دون من ليها وحتن اليه، تش تاق بل الربمخ، عامل من جتفل ول هبم،

 الاكملني، ال ولياء اولئك فناء يف التفكر جمرد فان الانسانية، ملشاهري املدنية ارابب حبب شبهياً  حهبم اكن لو
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 يقول ثحي ومواهل موته تصور اىل املرء ويدفع احلياة، آ لم عىل آ ملاً  يزيد الكربى، املايض مقربة يف عظاهمم وتر م

 يرامه ال ول املنظور يف بيامن ..وقلق وحرسة مرارة بلك يقوهل !العظامء عظام تر م اليت املقربة هذه يوماً  سأ دخل

 يف اجلسدية مالبسهم تركوا ان بعد ورواقه، املس تقبل قاعة هو اذلي الربمخ عامل يف وهناء برااة يقميون

 .وآ نس شوق نظرة املقربة اىل فينظر ..املايض

ش ياء امجليةل والامور الطيبة، ملا اكنت حمبة يف سبيل هللا، ويف سبيل معرفة صانعها اجلليل  م آ ن حمبتك لل 

حبيث جيعكل تقول: ما امجل خلقه!. فان هذه احملبة يف اد ذاهتا تفكر ذو ذلة ومتعة، فضاًل عن اهنا تفتح 

ذواق امس  وارفع ، وتريه هناك كنوم السبيل امام اذواق حب امجلال والشوق اىل احلسن لتتطلع اىل مراتب ا

تكل اخلزارن النفيسة فيمتالها املرء يف نشوة سامية عالية؛ ذكل لن هذه احملبة تفتح آ فاقًا امام القلب ليحّول 

نظره من آ اثر الصانع اجلليل اىل جامل افعاهل البديعة، ومن جامل الافعال اىل جامل اسامئه احلس ىن، ومن جامل 

اىل جامل صفاته اجلليةل، ومن جامل الصفات اجلليةل اىل جامل ذاته املقدسة.. فهذه احملبة وهبذا الاسامء احلس ىن 

 السبيل امنا يه عبادة ذليذة وتفكر رفيع ممتع يف الوقت نفسه.

نك قد احببت عهد ش بابك لكونه نعمة مجيةل هلل س بحانه، فال شك انك س ترصفه  آ ما حمبتك للش باب، فل 

 تقتهل غرقًا يف السفه وتاداًي يف الاي؛ اذ العبادات اليت تكس هبا يف عهد الش باب امنا يه يف عبادته تعاىل ول

 مثرات اينعة ابقية خادلة آ مثرها ذكل العهد الفاين، فلكام ااومت ذكل  العـهـد وطـعـنـت يف السـن

--- 
1
 لقاء لال ادلنيا الفانية ل تساوي اثنية.ان اثنية واادة من لقاء يف سبيل ا تعاىل تعد س نة من العمر، بيامن س نة من   

 املؤلف. -
#773 

 طيش وسيئات ابلسوء ال مارة النفس آ فات من تدرجيياً  وجنوت الباقية، مثراته من مزيد عىل حصلت

 لرمحته آ هالً  لتكون الش يخوخة، يف العبادة من املزيد كسب اىل يوفقك ان القدير املوىل من فرتجو .الش باب

 وشيهبم ش يخوخهتم معر من س نة مخسني يقضون اذلين الاافلني اولئك مثل تكون ان بنفسك وتربأ   .الواسعة

 الندم ذكل عن الشعراء آ اد عرّب  ح ى .س نوات عرش او مخس يف الش باب متاع من فقدوه ما عىل وندماً  آ سفاً 

 :بقوهل وال سف

باَب يعوُد يومًا          فُاخربه ِبَما فََعَل املَِش   يُب آ ل لَيَت الش َ

آ ما حمبتك للمناظر الهبيجة ول س ّيام مناظر الربيع، حفيث اهنا مشاهدة لبدائع صنع هللا واطالع علهيا، فذهاب 

ذكل الربيع ل يزيل ذلة املشاهدة ومتعة التفرج، اذ يرتك وراءه معانيه امجليةل، حيث الربيع اش به ما يكون برساةل 

شبهيان ابلرشيط السيامنيئ يدميان كل ذلة املشاهدة هذه،  رابنية ماهية تفتح للمخلوقات. خفياكل والزمن
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وجيددان دوماً تكل املعاين اليت حتملها رساةل الربيع. فال يكون حبك اذن مؤقتاً ول ماموراً ابل سف وال ىس، 

 بل صافيًا خالصًا ذليذًا ممتعًا.

لرعب وادلهشة تصبح كل اصدقاء آ ما حبك لدلنيا، فالنه حب هلل ول اهل س بحانه، فان موجوداهتا املثرية ل

مؤنسني، ول نك تتواه الهيا ابحلب من حيث كوهنا مزرعة ال خرة، تس تطيع ان جتين من لك شئ فهياما ميكن 

ان يكون مثرة من مثار ال خرة، آ و تامن مهنا ما ميكن آ ن يكون رآ س مال لل خرة. مفصارهبا اذن ل ختيفك وموالها 

مدة آ قامتك فهيا، وانت ضيف مكرم.. ولكن لو اكن حبك لها كحب ارابب  وفناؤها ل يضايقك. وهكذا تقيض

، خانق، مائل، ل طائل وراءه ول نفع!.  الافةل، فقد قلنا كل مرارًا: س تارق نفسك وتفىن حبب  ساحق 

وهكذا فقد ااولنا ان نُري لطيفة واادة من مئات اللطائف اليت تعود للك  مما ذكرتَه، عندما يكون حبك هل 

ن مل يكن وفق ما و  فق ارشاد القرآ ن الكرمي، وارشان يف الوقت نفسه اىل وااد من مئات ارضار ذكل احلب ا 

 يأ مر به القرآ ن الكرمي.

فان كنت تريد آ ن تدرك نتاجئ هذه الانواع اخملتلفة من احملبة يف دار البقاء وعامل الاخرة، مثلام اشارت الهيا 

 كل بيااًن مجماًل فائدة واادة ُاخروية من فوائد تكل ال نواع املرشوعة ال ايت البينات للقرآ ن الكرمي، فس نبني

 من احملبة، وذكل يف تسع اشارات، بعد ان نقدم بني يدهيا مقدمة:
#774 

 املقدمة

ان هللا س بحانه وتعاىل، ابلوهيته اجلليةل، ورمحته امجليةل، وربوبيته الكبرية، ورآ فته الكرمية، وقدرته العظمية، 

اللطيفة، قد ميّن هذا الانسان الصاري حبواَس ومشاعر كثرية ادًا، ومّجهل جبوارح واهجزة واعضاء وحمكته 

خمتلفة عديدة؛ ليُشعر طبقات رمحته الواسعة ويذيقه انواع آ لئه اليت ل تعد، ويعّرفه اقسام احساانته اليت ل 

ته اليت ل حُتد ل لف امس وامس من اسامئه حتىص، ويُطلعه عرب تكل الاهجزة والاعضاء الكثرية عىل انواع جتليا

 احلس ىن، وحيبهبا اليه، وجيعهل حيسن تقديرها حق قدرها.

وللك هجام وآ ةل مهنا وظائفها املتنوعة وعباداهتا املتباينة كام ان ذلائذها  - من تكل الاعضاء الكثرية - فللك عضو

 خمتلفة وآ لهما متاايرة وثواهبا ممتزي.

لهية امجليةل يف عامل الشهود، فتؤدي وظيفهتا مفثاًل: العني، تشا هد امجلال يف الصور، وترى معجزات القدرة ال 

من ذلة  وما حيصل  - اي الرؤية - بتقدمي الشكر هلل من خالل نظرهتا ذات العربة. ول خيف  عىل آ اد مدى ما فهيا

 من موالها من آ مل، ذلا ل داعي لتعريف ذلة الرؤية وآ مل فقداهنا.

لهية السارية يف عامل املسموعات، بسامعها انواع الاصوات وناامهتا ومثالً  : ال ذن، تشعر بلطائف الرمحة ال 

 اللطيفة اخملتلفة. فلها عبادة خاصة هبا، وذلة ختصها، وثواب يعود الهيا.
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لهية الفوااة من شذى انواع العطور والرواحئ، فان  لها ذلهتا ومثاًل: ااسة الشم اليت تشعر بلطائف الرمحة ال 

 اخلاصة به مضن اداهئا شكرها اخلاص، ول شك ان لها ثوااًب خاصًا هبا.

ومثاًل: ااسة اذلوق اليت يف الفم. فهيي تؤدي وظيفهتا وتقدم بشكرها املعنوي ابمناط ش  ى من خالل ادراكها 

 مذاقات انواع الاطعمة وذلائذها.

اكلقلب والروح  - وللك لطيفة من لطائفه املهمةوهكذا فللك هجام من اهجزة الانسان وللك ااسة وااراة، 

وظائفها اخملتلفة، ذلائذها املتنوعة اخلاصة هبا، مفام ل ريب فيه ان اخلالق احلكمي اذلي خّسر هذه  - والعقل وغريها

 الاهجزة لتكل الوظائف س يجزى الًك مهنا مبا يالمئها ويس تحقها من جزاء.
#775 

نواع العااةل النتاجئ ان يشعر هبا لك انسان شعوراً وادانيًا، ويس تدل  - املذكورة سابقاً  - احملبة من تعددةامل  لل 

 عىل شعوره هذا ويتيقن منه حبدس صادق.

اما نتاجئها اُلخروية فقد اثبتهتا اثنتا عرشة حقيقة من احلقائق الساطعة لللكمة العارشة والاسس الس تة الباهرة 

 لللكمة التاسعة والعرشين.

فهو اثبت قطعاً ابلقرآ ن الكرمي اذلي هو آ صدق الكم وابلغ نظام وهو الكم هللا املكل العزيز العالم،  آ ما تفصيلها

يف ترصحي آ ايته البينات وتلوحيها ويف رمومها واشاراهتا.. ذلا ل نرى داعياً ل يراد براهني مطوةل يف هذا الشأ ن، 

ويف املقام الثاين العريب من اللكمة الثامنة والعرشين  اخرى "  لكامت"  علامً اننا رسدان براهني كثرية ادًا يف 

 اخلاصة ابجلنة ويف اللكمة التاسعة والعرشين.

 الاشارة الاوىل:

ان النتيجة اُلخروية للمحبة املرشوعة امللكةل ابلشكر ّلّل، حنو الاطعمة الذليذة والفواكه الطيبة يف ادلنيا، يه 

ابجلنة اخلادلة.. كام ينص عليه القرآ ن الكرمي. هذه احملبة، حمبة ذات تكل الاطعمة والفواكه الطيبة الالئقة 

تتجسم  "  امحلد ّلّل "  اشتياق واش هتاء لتكل اجلنة وفواكهها. ح ى ان الفاكهة اليت تأ لكها يف ادلنيا وتذكر علهيا 

 "  امحلد ّلّل "  ك يف اجلنة فاكهة خاصة هبا وتقّدم اليك طيبة من طيبات اجلنة. فأ نت تأ لك هنا فاكهة، وهنا

لهيي والالتفات  جمسمة يف فاكهة من فواكه اجلنة.. وحيث انك تقدم شكرًا معنواًي ذليذًا برؤيتك الانعام ال 

الرابين يف الاطعمة والفواكه اليت تتناولها هنا، فستسمل اليك هناك يف اجلنة اطعمة ذليذة وفواكه طيبة، كام 

لهية ورمحهتا الواسعة.هو اثبت يف احلديث الرشيف وابشارات ال  قرآ ن الكرمي، ومبقتىض احلمكة ال 

 الاشارة الثانية:

عىل رؤية نقائصها دون حماس هنا، وحماوةل  - يف ادلنيا - ان نتيجة احملبة املرشوعة حنو النفس، اي حمبهتا املبنية

كاملها، وتزكيتـها ورعايتـها ابلشفـقة والرآ فة، ودفعها اىل سبيل اخلري، يه اعطاء ا لبارئ عز واّل حمبوبني ا 
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هـواهـا وشـهواهتا وتركـت رغباهتـا يف سبيل هللا،  - يف الـدنيـا - يليقون هبا وابجلنة، فالنفس اليت عـافـت

مكـأ فـاة علـ  هـذه  - وآ س تعمل ما فهيا من اهجزة متنوعة عىل آ فضل واه وآ ته،  س مينحها البارئ الكرمي سـبحانه

 ـلـة ابلعبـودية هللاحملـبـة املشـروعـة املـكـل
#776 

احلور العني املرتفالت بس بعني اةل من الل اجلنة املتنوعة ابنواع لطائفها ومينهتا، واملتجمالت بس بعني نوعًا  -

من انواع احلسن وامجلال ح ى ك هنن جنة جمسمة مصارة تنبض ابلروح واحلياة، لتقّر هبا عنُي النفس اليت 

ليت اطمأ نت اىل اوامر هللا.. فهذه النتيجة ل ريب فهيا، اذ ال ايت الكرمية ترصح اطاعت هللا وهتدآ  هبا املشاعر ا

 هبا يقينًا.

م ان نتيجة احملبة املتوهجة حنو الش باب يف ادلنيا، اي رص  قوة الش باب ونضارته يف العبادة والتقوى، يه 

 ش باب دامئ خادل يف دار البقاء والنعمي املقمي.

 الاشارة الثالثة:

نتيجة ال خروية حملبة الزواة املؤسسة عىل ُحسن سريهتا ومجيل خصلهتا ولطيف شفقهتا، واليت تصوهنا آ ما ال 

 عن النشوم وجتنهبا اخلطااي واذلنوب، فهيي:

جعل تكل الزواة الصاحلة حمبوبة وحمبة وصديقة صدوقة وآ نيسة مؤنسة، يف اجلنة، جاملُها اهبي  من احلور 

حس هنا يفوق حس هنن.. تتجاذب مع موهجا اطرا  احلديث، يس تذكران  العني، مينهتا امىه من مينهتن،

 ااداث اايم خلت.. هكذا وعد الرحمي الكرمي. مفا دام قد وعد فس يف  بوعده حامتً.

 الاشارة الرابعة:

 آ ما نتيجة حمبة الوادلين والاولد فهيي ان الرمحن الرحمي ال وعال حُيسن اىل تكل العائةل السعيدة احملظوظة

لقاء بعضهم البعض واملعارشة وارجمالسة واحملادثة فامي بيهنم مبا يليق ابجلنة ودار  -  تفاوت مراتهبم يف اجلنةرمغ -

البقاء، كام هو اثبت بنص القرآ ن الكرمي. وينعم عىل اولئك ال ابء مبالطفة اولدمه اذلين توفوا يف دار ادلنيا قبل 

آ لطف وضع وآ حبّه اىل نفوسهم، وهبذا تطمنئ رغبة مداعبة الاطفال  سن البلوغ، وجيعلهم هلم ودلاانً خمدّلين، يف

اذلين  - املارومة يف فطرة الانسان، فيس متتعون مبتعة خادلة وذوق دامئ يف اجلنة، حيث ُخدّل هلم اطفالُهم الصاار

وادل. ولكن ولقد اكن يُظن آ ن ليس يف اجلنة مداعبة الاطفال، ل هنا ليست حماًل للت - مل يبلاوا سن التلكيف

اجلنة ل هنا حتوى افضل ذلائذ ادلنيا واجودها، مفالطفة الاولد ومداعبة الاطفال لبد اهنا موجودة فهيا بأ فضل 

 صورها وامجل اشاكلها.. فيا برشى آ ولئك ال ابء اذلين فقدوا اطفاهلم يف  دار ادلنيا!.
#777 

 :اخلامسة الاشارة
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ر "  احلب يف هللا"  ء اليت يتطلهبا ان نتيجة حمبتك لصاحل ال صدقاء وال قراب ، امنا يه يف الوسمك عىل رُسُ

متقابلني ومؤانس تمك بلطائف اذلكرايت، ذكرايت اايم ادلنيا وخواطرها امجليةل، وقضاء وقت ممتع ومجيل هبذه 

 احملاورة وارجمالسة. كام هو اثبت بنص القرآ ن الكرمي.

 الاشارة السادسة:

فهيي كسب شفاعة اولئك  - هيم السالم وال ولياء الصاحلني حسب ما بينه القرآ ن الكرميآ ما نتيجة حمبة ال نبياء عل

 - بتكل احملبة - ال نبياء الكرام وال ولياء الصاحلني يف عامل الربمخ، ويف احلرش ال عظم فضاًل عن الاس تفاضة

 من فيوضات مقاماهتم الرفيعة ومراتهبم العالية الالئقة هبم.

فالنسان اذن يس تطيع ان يرتفع اىل آ عىل مقام  "  املرء مع من احب"  يف ينص عىل آ ن نعم، ان احلديث الرش 

 وارفعه مبا نسج مع صاحبه من اوارص احملبة وابنامتئه اليه واتباعه هل.

 الاشارة السابعة:

بتك اىل ما وتوجيه حم  "  ما امجل خلقه!"  ان حمبتك لالش ياء امجليةل وللربيع، اي نظرك الهيا من مواية قوكل: 

وراء ذكل الشئ امجليل من جامل الافعال وانتظاهما، واىل ما وراء تكل الافعال املنسقة من جامل جتليات 

الاسامء احلس ىن، واىل ما وراء تكل الاسامء احلس ىن من جتليات الصفات اجلليةل.. وهكذا.. ان نتيجة هذه 

 احملبة املرشوعة يه:

ذلي شاهدته يف املصنوعات ابلو  الو  املرات. اي مشاهدة جتليات مشاهدة جامل  امس  من ذكل امجلال ا

الاسامء احلس ىن وجامل الصفات اجلليةل مبا يليق ابجلنة ودار البقاء. ح ى قال الامام الرابين الرسهندي رىض 

 فتأ مل!. "  ان لطائف اجلنة امنا يه تثالت الاسامء احلس ىن"  هللا عنه: 

 الاشارة الثامنة:

لدلنيا حمبًة مرشوعة، اي حمبتك لها مع التأ مل والتفكر يف وهجهَيا امجليلني الذلين هام: مزرعة ال خرة  آ ما حمبتك

 ومرآ ة التجليات لل سامء احلس ىن فان نتيجهتا اُلخروية يه آ نه:
#778 

 اجلنة كلت مرااي يف كل وس ُتظهر .دامئة خادلة يه بل مثلها، تزول ل ولكهنا لكها، ادلنيا تسع جنة كل س هُيَب

 .ادلنيا يف الضعيفة ظاللها بعض رآ يت اليت تكل وهباهئا، شعشعهتا بأ مىه احلس ىن الاسامء جتليات

م ان حمبة ادلنيا يف وهجها اذلي هو مزرعة لل خرة، اي ابعتبار ادلنيا مش تاًل صاريًا ادًا لس تنبات البذور 

 لتتسنبل يف ال خرة وتمثر هناك، فان نتيجهتا يه:

واسعة تسع ادلنيا لكها، تنكشف فهيا مجيع احلواس واملشاعر الانسانية اليت حيملها الانسان يف ادلنيا آ مثار جنة 
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كُبذيرات صارية، انكشافًا اتمًا ومنوًا اكماًل، وتتسنبل فهيا بُذيرات الاس تعدادات الفطرية اامةل مجيع انواع 

واسعة وحمكته املطلقة. ويه اثبتة كذكل بنص الذلائذ والكاملت.. هذه النتيجة اثبتة مبتقىض رمحة هللا ال

 احلديث الرشيف واشارات القرآ ن الكرمي.

وملا اكنت حمبتك لدلنيا ليست ذلكل الواه املذموم اذلي هو راس لك خطيئة، وامنا يه حمبة متوهجة اىل وهَجهيا 

ا ومّعرت ذينك الوهجني عىل اوارص احملبة معه - ل الهام - ال خرين اي اىل ال سامء احلس ىن وال خرة، وقد عقدت

نية العبادة، ح ى ك نك مقت ابلعبادة بدنياك لكها.. فالبد ان الثواب احلاصل من هذه احملبة يكون ثوااًب اوسع 

لهية  وحمكهتا.  من ادلنيا لكها، وهذا هو مقتىض الرمحة ال 

حانه، وكوهنا مرآ ة ل ظهار اسامئه م لن احملبة قد حصلت معها مبحبة ال خرة وكوهنا مزرعة لها، ومبحبة هللا س ب

احلس ىن.. فالشك ان تقابل هذه احملبة مبحبوب اوسع من ادلنيا لكها، وما هو الّ اجلنة اليت عرضها الّسموات 

 وال رض.

 سؤال: ما فائدة اجلنة الواسعة سعة ادلنيا؟

اغلب النجوم اليت يف اجلواب: لو اكن من املمكن ان تتجول برسعة اخليال يف اقطار الارض لكها، وتزور 

: ان العامل لكه يل. فال يزامح حمكك هذا ول ينافيه وجود املالركة والناس ال خرين  السامء، لكنت تقول عندئذ 

 واحليواانت معك يف هذا العامل الواسع.

 وكذكل ميكنك ان تقول: ان تكل اجلنة يل، ح ى لو اكنت مليئة ابلقادمني الهيا.

معىن احلديث الوارد من انه يُعط  لبعض اهل اجلنة  - ويه اللكمة الثامنة والعرشون - ة(وقد بينا يف رساةل )اجلن

 جنة سعهتا مخسامئة س نة، وكذا بيناه يف رساةل )الاخالص(.

#779 

 :التاسعة الاشارة

 ان نتيجة الاميان ابهلل وحمبته س بحانه يه:

كام يه اثبتة ابحلديث الصحيح  - رؤية جامل مقدس وكامل مزّنه لذلات اجلليةل س بحانه وتعاىل
2

 والقرآ ن الكرمي

هذه الرؤية اليت تساوي ساعة مهنا الف الف س نة من نعمي اجلنة،  -
1

ذكل النعمي اذلي ساعة منه تفوق الف 

 الف س نة من حياة ادلنيا الهنيئة، كام هو اثبت دلى اهل العمل والكشف ابلتفاق.

علهيام فطرة الانسان لرؤية ذكل امجلال املقدس والكامل املزّنه، وميكنك قياس مدى الشوق واللهفة اليت تنطوي 

لتياع لشهودهام، ابملثال ال يت:  ومدى ما فهيا من رغبة جياشة وتوق شديد وا 

لك انسان يشعر يف وادانه بلهفة شديدة لرؤية س يدان سلامين عليه السالم اذلي اويت الكامل ويشعر ايضًا 
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ف عليه السالم اذلي ُاويت شطر امجلال. فيا ترى مك يكون مدى الشوق بشوق  عظمي حنو رؤية س يدان يوس

واللهفة دلى الانسان لرؤية جامل مقدس وكامل مزّنه، اذلي من جتليات ذكل امجلال والكامل، اجلنة اخلادلة جبميع 

 حماس هنا ونعميها وكاملهتا اليت تفوق مبا ل حيد من املرات مجيع حماسن ادلنيا وكاملهتا..

 لّهم ارمقنا يف ادلنيا حبَّك وحبَّ ما يقّربنا اليك، والاس تقامة كام امرَت، ويف ال خرة رمحَتك ورؤيتك.ال 

نََك آ نَت الَعلمي احلَكمي(  )س بحانك ل ِعمَل لَنا اّل ما عَلّْمَتنا ا 

 اللّهَم صّل َوَسمل عىل َمن آ رَسلته َرمحة للعاملني

 وعىل آ هل وحصبه آ مجعني. آ مني

--- 
1
ايب هريرة ريض هللا عنه آ ن انسًا قالوا: اي رسول هللا هل نرى ربّنا يوم القيامة؟ فقال رسول هللا صىل هللا عليه عن   

وسمل : هل تُضارون يف رؤية القمر ليةل البدر؟ قالوا: ل اي رسول هللا، قال: هل تُضارون يف الشمس ليس دوهنا حساب؟ 

 ث بطوهل رواه البخاري ومسمل.قالوا: ل،  قال: فانمك ترونه كذا. واحلدي
2
فقد ورد يف احلديث الرشيف " ... قال: فيكشف ا تبارك وتعاىل تكل احلجب، ويتجىل هلم فياشامه من نوره شئ   

لول آ نه قىض علهيم ان ل حيرتقوا لارتقوا مما غش هيم من نوره. قال: م يقال هلم: ارجعوا اىل مناملمك. قال: فريجعون اىل 

َخُفوا عىل امواهجم وَخفنَي علهيم مما غش هيم من نوره تبارك وتعاىل، فاذا صاروا اىل منامهلم تراّد النور وآ مكَن  منامهلم وقد

ح ى يرجعوا اىل صورمه اليت اكنوا علهيا. قال: فتقول هلم آ مواهجم: لقد خرجمت من عندان عىل صورة، ورجعمت عىل غريها؟ 

انظر الرتغيب والرتهيب  - ىل لنا فنظران منه ما خفينا به عليمك.... "  )رواه الزبارقال: فيقولون: ذكل بأ ن ا تبارك وتعاىل جت

 املؤلف. - (4/220للحافظ املنذري 
#780 

 تنـــبيه

ل تعّد التفصيالت الواردة  يف ختام هذه اللكمة طويةل، بل يه خمترصة ابلنس بة ل مهيهتا، اذ حتتاج اىل اطناب 

 اكةر.

الاشارات "  لكها، ليس اان، فلست املتلكم فهيا، بل احلقيقة يه اليت تتلكم ابمس  "  تاللكام"  واملتلكم يف 

 وان احلقيقة تنطق ابحلق وتقول الصدق. "  القرآ نية

 ذلا ان رآ يمت خطأ ً فاعلموا يقينًا ان فكري قد خالط البحث وعكّر صفوه وآ خطأ  دون اراديت.
#781 

 مناااة

 رص عظمي، يدق ذكل الباب بصدى صوت من هو مقبول مأ نوس دلى البواب.اي رب! ان من ل يُفتح هل ابب ق
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فاان الضعيف املسكني ادق ابب رمحتك بنداء عبدك احملبوب دليك )اويس القرين( ومبناااته، فكام فتحَت هل 

لهيي، افتحه يل ايرب كذكل.اقول كام قال:  ابب رمحتك اي ا 

لهيي انت ريب واان العبد  ا 

 لوقوانـت اخلـالق واان اخمل

 وانت الرماق واان املرموق

 وانت املاكل واان اململوك

 وانت العزيز واان اذلليل

 وانت الاين واان الفقري

 وانت احلــي واان امليت

 وانت البايق واان الفاين

 وانت الكرمي واان اللئمي

 وانت احملسن واان املسئ

 وانت الافور واان املذنب

 وانت العظمي واان احلقري

 واان الـضعيفوانت القوي 

 وانت املعطي واان السائل

 وانت الامني واان اخلائف

 وانت اجلواد واان املسكني

 وانت ارجميب واان ادلاعي

 وانت الشايف واان املريـض

فاغفر يل ذنويب وجتاوم عين واشف امرايض اي هللا اي اكفـي اي رب اي وايف اي رحمي اي شايف اي كرمي اي معايف. 

 وعافين من لك داء فاعف عين من لك ذنب

 وارض عين ابدًا برمحتك اي ارمح الرامحني..

 )وآ خر دعوامه ان امحلد هلل رّبِ العاملني(.
#782 

% 
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 والثالثون الثالثة اللكمة

 " ويه عبارة عن ثالث  وثالثني انفذة" 

من هجة  "  املكتوب الثالث والثالثون"  من هجة ويه  "  اللكمة الثالثة والثالثون"  هذه اللكمة يه 

 اخرى.

حميِ  مْحِن  الرَّ  بِْسِم هللا الرَّ

 َّ َُّه الَْحقُّ َاَولَْم يَْكِف ِبَرِبَّك َان َ لَهُْم َان ء  َشهيٌد( )َسرُنهِيْم آ اَيتِنَا ىِف الافَاِق َوىف َانُْفِسهِْم َح ّى يََتبنَيَّ ّ يَشْ ُه عىَل لُكِ
 (23)فصلت:

ًا، ما يف هذه ال ية الكرمية اجلامعة من دلئل عىل وجوب وجود سؤال: نرجو آ ن توحض لنا توضيحاً مجمالً وخمترص 

هللا س بحانه، وعىل وادانيته وآ وصافه اجلليةل وشؤونه الرابنية، سواًء آ اكن واه ادللئل يف العامل ال صار او 

اىل م ى  ال كرب، آ ي يف الانسان آ و الكون. فلقد آ فرط امللحدون وتادوا يف غهّيم ح ى بدآ وا جياهرون بقوهلم:

 ؟."  وهو عىل لك يشء قدير"  نرفع اكفّنا وندعو: 

، ما يه اّل ثالث وثالثون قطرة "  لكمة"  من ثالث وثالثني  "  اللكامت"  اجلواب: ان ما ُكتَِب يف كتاب 

تقّطرت من فيض هذه ال ية الكرمية. ميكنمك ان جتدوا ما يقنعمك مبراجعهتا. آ ما هنا فسنشري جمرد اشارة اىل 

 رحشاِت قطرة  من ذكل البحر العظمي. فمنهد لها مبثال:

ان اذلي ميكل قدرة معجزة وهمارة فائقة اذا ما آ راد ان يبين قرصاً عظاميً فال شك آ نه قبل لك شئ يريس اسسه 

من بنظام متقن، ويضع قواعده حبمكة اكمةل، وينّسقه تنس يقاً يالمئ ملا يُبىن ل جـلـه مـن غـايـات ومـا يرجـ  منه 

 نتاجئ. م يبدآ  
#783 

 ويزيهّنا احلجرات تكل ينظم نراه م وجحرات، ودوارر آ قسام اىل وابداع همارة من دليه مبا وتفصيهل بتقس ميه

 ا حسانه جتديد ل ال م عظمية، كهرابئية مبصابيح القرص آ راكن من ركن لك ينّور م امجليةل، النقوش بروائع

 خاصاً  هاتفاً  احلجرات من جحرة بلك يربط م .وحيّولها ويبّدلها الاش ياء من فيه ما جيدد نراه همارته واظهار

 .الرفيع مقامه مهنا يُرى انفذةً  مهنا لك   من ويفتح مبقامه، يتصل

 اذلي هل آ لف امس وامس من ال سامء احلس ىن - فالصانع اجلليل "  وهلل املثل ال عىل"  وعىل غرار هذا املثال 

رادته انفذة - العدل احلمََك، والفاطر اجلليل، اذلي ليس مكثهل شئ. آ رادآ مثال: احلامك احلكمي، و  - خلَق جشرة  - وا 

الاكئنات العظمية، واجياد قرص الكون البديع.. هذا العامل ال كرب.. فوضع آ سس ذكل القرص وآ صول تكل الشجرة 

ه بدساتري القضاء والقدر يف س تة آ ايم بدساتري حمكته احمليطة وقوانني علمه ال ميل. م صّوره وآ حسن صور
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وفّصهل تفصيالً دقيقاً اىل طبقات وفروع علوية وسفلية. م نّظم لك طائفة من اخمللوقات ولك طبقة مهنا بدساتري 

فزيّن السامء مثاًل ابلنجوم ومّجل ال رض  - العناية وال حسان. م ميّن لك شئ  ولك عامل، مبا يليق به من جامل

ـ م نّور مياد ين تكل القوانني اللكية وآ فاق تكل ادلساتري العامة بتجليات آ سامئه احلس ىن، م آ مّد اذلين ابل ماهري 

ه الهيم ابمس  ّْ ، آ ي آ نه وضع "  الرمحن الرحمي"  يس تايثون به مما يالقونه من مضايقات تكل القوانني اللكية فتَوجَّ

غااثت اخلاصة والتجليات اخلاصة ما ميّكن يف ثنااي قوانينه اللكية ودساتريه العامة من الاحساانت اخلاصة والا

ه اليه س بحانه يف لك اني ويسأ هل لك ما حيتااه. وفَتَح من لك مزنل، ومن لك طبقة، ومن  ّْ لك شئ آ ن يتوجَّ

لك عامل، ومن لك طائفة، ومن لك فرد، ومن لك شئ نوافذ تتطلع اليه وتظهره، آ ي تُبني وجوده احلق 

 اتفًا يتصل به.ووادانيته، فأ ودع يف لك قلب ه

 وبعد؛

فسو  ل نقحم آ نفس نا فامي ل طاقة لنا به من حبث هذه النوافذ اليت ل تعد ول حتىص، بل حنيلها اىل عمل هللا 

احمليط بلك شئ، اّل ما نشري من اشارات مجمةل فقط اىل ثالث وثالثني انفذة مهنا، تأ لّقت من ملعات آ ايت 

وقد حرصانها يف ثالث   "  املكتوب الثالث والثالثني"  آ و  "  ثالثة والثالثنياللكمة ال "  القرآ ن الكرمي فاصبحت 

 وثالثني انفذة ترباكً ابل ذاكر اليت تأ يت عقب الصلوات امخلس. وندع ايضاااهتا املفّصةل اىل الرسائل الاخرى.
#784 

 الاوىل النافذة

فتقاراً اىل  اااات خمتلفة ومطاليب متنوعة ل حتىص.. وان نشاهد يف املوجودات مجيعها ول س امي ال حياء مهنا ا 

تكل احلااات تُساُق الهيا من حيث ل حتتسب، وتكل املطاليب ترتى علهيا لُكٌ يف وقته املناسب.. علامً بأ نَّ 

آ يدي ذوي احلااة تقرص عن بلوغ آ دىن ااااهتا فضاًل عن آ وسع غاايهتا ومقاصدها.. فا ن شئَت فتأ مل يف 

ماء كثري مما يلزم حواسك الظاهرة، آ و يش بع رغباتك الباطنة.. فقس عىل نفسك  نفسك جتدها مالوةل ال يدي ا 

نفوس مجيع ال حياء، وتأ مل فهيا جتد آ ن لك اكرن مهنا يشهد بَفقره وااااته املقضّية من غري حول منه ول قوة 

موعه كدلةل ضوء الشمس عىل الواجب الوجود، ويشري هبام اىل وادانيته س بحانه وتعاىل، كام يدل عليه مبج

 عىل الشمس نفسها ويبني للعقل املنصف آ نه س بحانه يف منهتي  الكرم والرمحة والربوبية والتدبري.

مفا آ باض هجكل.. وآ لعَن غفلتك.. آ هيا اجلاهل الاافل املاكبر.. كيف تفرس هذه الفعالية احلكمية والبصرية 

 والرحمية؟!

 ؟ آ م ابملصادفة العشواء؟ آ م ابل س باب اجلامدة العاجزة؟آ ابلطبيعة الصامء؟ آ م ابلقوة العمياء

 النافذة الثانية
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بيامن ترتدد ال ش ياء بني الوجود والتشخص وحتار بني طرق ال ماكانت والاحامتلت غري املتناهية، اذا هبا تُمنح 

نتظام واحلمكة..  صورة ممزية لها، غايًة يف ال 

نسان، تكل العالمات اليت تزّيه عن لك وااد من آ بناء تأ مل يف العالمات الفارقة املوجودة يف وا ّ ا  ه لُكِ

انسه، وآ معن النظر فامي آ ودع فيه حبمكة بديعة من َحَواسَّ ظاهرة  ومشاعر ابطنة.. آ ل يثبت ذكل آ ن هذا 

 الواه الصاري آ ية ساطعة لل ادية؟

 وادانيته، مفجموع ال واه ايضًا، عىل وجود صانع  حكمي، ويشهد عىل - مبئات ادللئل - فكام آ ن لك واه يدل

 ويف ال حياء اكفة تبنّي للبصرية النافذة آ هنا آ ية كربى اليةل للخالق الوااد ال اد.
#785 

 الصمد لالاد الكربى ال ية تس ند آ ن آ و تقدل، ل اليت والاختام العالمات هذه حتيل آ ن آ تقدر ..املنكر آ هيا فيا

 املصور؟ اابرهئ غري اىل ..مجموعها يف الساطعة

 النافذة الثالثة

نَّ آ نواع النبات، وطوائف احليوان، املنترشة عىل الارض يه آ كةر من اربعامئة آ لف نوع وطائفة ، وك هنا (2)ا 

ايش هائل عظمي، فرنى ان لك نوع من هذا اجليش هل رمقه اخملتلف عن ال خر وصورته املتباينة، وآ سلحته 

خلاص وترسحيه املتفاوت من اخلدمة.. وجتري هذه لكها يف نظام متقن، املتنوعة ومالبسه املمتزية، وتدريبه ا

 ووفق تقدير دقيق.

فا دارة هذا اجليش العظمي، وتربية افراده، دومنا نس يان ل اد ول التباس، لهيي آ ية ساطعة اكلشمس للوااد 

 ال اد.

القدير اذلي ل اّد لقدرته، ول  مفن ذا يس تطيع آ ْن ميدَّ يد املداخةل يف هذه الادارة املعجزة من دون مالكها

دارة وتربية هذ ال نواع املتداخةل ببعضها وال  م  ادود لعلمه، ول هناية حلمكته! ذكل ل ن اذلي يعجز عن ا 

املكتنفة بعضها يف بعض، دفعًة واادة ويف آ ن وااد، يعجز لكياً عن مبارشة خلق وااد مهنا، اذ لو حصلت 

 (3)املكل:ه، وابن النقُص والقصور)فَاْرِجعِ الَْبرَصَ َهْل تَرى ِمْن فُُطور( مداخلته يف آ ي مهنا لَظهَر آ ثرُ 

 فال فطور ول نقص، اذن فال رشيك.

 النافذة الرابعة

يه آ س تجابة اخلالق مجليع ال دعية املنطلقة بلسان اس تعدادات البذور، وبلسان احتيااات احليواانت، 

 .وبلسان اضطرار املس تايثني من بين الانسان.

 نعم، انَّ الاس تجابة مجليع هذه الادعية غري احملدودة اس تجابة فعليًة، ابديٌة آ مامنا، نشاهدها رآ ي العني.
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هو اكةر من عدد البرشية منذ آ دم عليه السالم اىل  - خالل س نة واادة - بل ان عدد افراد قسم من تكل الطوائف (2)

 املؤلف. - قيام الساعة.
#786 

 - ابلبداهة تدل الاس تجاابت تكل مجموع فان الوادانية، واىل  " الوجود الواجب "  اىل مهنا لُكّ  يشري فكام

ه ال نظار اليه س بحانه.  ومبقياس آ وسع وآ عظم عىل خالق رحمي كرمي جميب، وتوّاِ

 النافذة اخلامسة

وبرمت اىل  اذا آ معنا النظر يف ال ش ياء، ول س امي ال حياء، نشاهدها وك هنا قد خرجت من يد اخللق لتوها،

الوجود بروماً جفائيًا... فبيامن ينباي ان تكون الاش ياء املركبة آ نياً وعىل جعل بس يطَة الرتكيب ومشوهة الشلك، 

بداع اذلي يتطلب همارة فائقًة.. تقان وال  تقان، نراها خُتلَُق يف آ تقن صنعة وآ بدعها؛ هذا ال   ومن دون ا 

 وادلقة اليت حتتاج اىل صرب عظمي وممن مديد..ونراها يف آ روع نقش وآ دق صورة؛ هذه الروعة 

ونراها يف مينة فاخرة وجامل آ خاذ؛ هذه الزينة وهذا امجلال الذلان يس تدعيان آ لت جتميل متنوعة، ووسائل 

 مينة كثرية...

تقان املعِجز، والصورة البديعة، والهيأ ة املنسقة، والابداع ال ين، لٌك منه يشهد عىل وجود الصانع  فهذا ال 

القدير احلكمي، ويبني  "  الواجب الوجود"  احلكمي، ويشري اىل وادانية ربوبيته. كام آ ن مجموعه يبنّي بوضوح 

 وادانيته س بحانه.

فيا آ هيا الاافل عن ربه، احلارر يف آ مر املوجودات..هيَّا.. مباذا توحض هذا ال مر وتفرسه؟ آ فتفرسه ابلطبيعة 

ن تقرت  جبهكل خطأ  ل ادود هل، فتقدل الطبيعة صفات ال لوهية، وتنسب العاجزة البليدة اجلاهةل؟ آ م تريد آ  

 الهيا هبذه احلجة معجزات قدرة ذكل الصانع اجلليل املزّنه عن لك نقص وعيب، فرتتكب آ لف حمال وحمال.

 النافذة السادسة

 ّ اِر َوالُفكْلِ ال َّْيل َوالهنَّ مواِت واْلرِض َواْخِتالِ  ال  ى جَتْرى يف الَبحِر مبَا يَْنَفُع النَّاَس َومأ  َانََزَل )ِاّن يف َخلِْق السَّ

ايحِ َوالّسَحا ّ َدآ بة  َوترَْصيِف الِرّ مأ ِء ِمْن مأ ء  فَاحيا ِبهِ الارَض بَْعَد َمْوهِتَا َوبَثَّ فهيا من لُكِ ِر هللا ِمَن السَّ ِب الـُمسخَّ

 (204قرة: )الببنَْيَ الَسَمأ ِء والارِض لايت  ِلَقْوم  يَعِقلُوَن( 

 هذه ال ية الكرمية كام آ هنا تبني وجود هللا س بحانه وتعاىل وتدل عىل وادانيته،
#787 

 :خالصهتا ومبدة .احلس ىن ال سامء من ال عظم الامس عىل تطل اداً  عظمية انفذة احلقيقة يف فهيي

ربوبية صانع  حكمي  وااد،  ان مجيع عوامل الكون علّوهيا وسفلهّيا، تدل بأ لس نة خمتلفة عىل نتيجة واادة، آ ي عىل

 وكام يأ يت:
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 بتقرير عمل الفكل نفسه - مبنهتي  النظام لبلوغ غاايت اليةل، ونتاجئ سامية "  ان جراين ال جرام يف " الساموات

منا يدل عىل وجود اهل  قدير ذي االل ويشهد عىل وادانيته وربوبيته الاكمةل. -  ا 

بتقرير  - املشاَهدة يف املوامس حلصول منافع عظمية ومصاحل ش  ىو  "  كام ان التحولت املنتظمة يف " ال رض

منا تدل دلةل واحضة عىل ذلمك القدير ذي اجلالل، وتشهد عىل وادانيته وربوبيته الاكمةل. - اجلارافية  ا 

ّ مهنا برمحة واسعة، وتُكىس ب "  م ان مجيع " احليواانت أ ثواب اليت تل  الرب والبحر واليت يُْرَسُل رمُق لُك 

متنوعة، حبمكة اتمة، وجتهّز حبواس خمتلفة، بربوبية اكمةل.. يشري لك مهنا اىل ذكل القدير ذي اجلالل، ويشهد 

 عىل وادانيته، كام آ ن مجموعها كلك يدل معًا  ومبقياس واسع ادًا عىل عظمة ال لوهية وكامل الربوبية.

رش ال رض والبساتني والزروع، لك مهنا يدل عىل ذكل املومونة املنتظمة اليت تف "  وكذا احلال يف " النبااتت

الصانع احلكمي، ويشري اىل وادانيته مبا حتمل من آ ماهري مجيةل، وما تنتج هذه الاماهري من مثار مومونة، وما 

عىل هذه الامثر من نقوش رائعة، فكام ان الًك مهنا عىل ادة  يدل عل الصانع فا ن مجموَعها يظهر جامل رمحته 

 ، وكامل ربوبيته.س بحانه
#788 

 من تُرسل واليت مّجًة، وفوائد اليةل، ومنافعَ  سامية، ولااايت غزيرة، حِلمَك   املسخرة  " القطرات " ان  م

 عىل وتشهد احلكمي، الصانع ذكل عىل القطرات بعدد  تدل وال رض، السامء بني املعلقة الثقال السحب

 .ربوبيته وكامل وادانيته

الراس يات، وما يف آ جوافها من معادن، وما للك  مهنا من خواص، وما آ ّدخر فهيا من غاايت  "  كام  آ ن " اجلبال

ش  ى، واملعّدة ملصاحل عدة، لك مهنا عىل ادة ومبجموعها  معًا، تدل دلةل آ قوى من الشّم الروايس عىل ذكل 

 الصانع احلكمي وعىل وادانيته وكامل ربوبيته.

يةل اللطيفة املنثورة عل التالل والروايب والصحارى، وقد آ ضف  علهيا الهباء امجل  "  م ان آ نواع " الاماهري

وامجلال، لُكُّ مهنا يدل عىل ذكل الصانع احلكمي ويشهد عىل وادانيته، مثلام آ ن مجموعها العام يدل عىل عظمي 

 سلطانه وكامل ربوبيته.

يفة اجلذابة يف النبااتت والاجشار وال عشاب اكفة وآ شاكلها املنسقة، واهزتاماهتا اللط  "  م ان آ نواع " الاوراق

 تشهد بعدد ال وراق عىل ذكل الصانع احلكمي، وعىل وادانيته وكامل ربوبيته.

خبطوات هادفة مطردة، وجتهزي لك مهنا بأ نواع من الاهجزة املتوهجة معًا اىل تكوين  "  م ان " منو الاجسام

ٌه شعوري، جيعل لك جس م انم  بأ جزائه ومجموعه، يشهد ذلكل الصانع احلكمي ويشري اىل الامثر، وك نه تواُّ

 وادانيته، ويدل دلةل آ عظم عىل قدرته احمليطة، وحمكته الشامةل، وصنعته امجليةل، وربوبيته الاكمةل.

يداع " النفس من لك اكرن حيواين حبمكة اتمة، وتسليحه بأ سلحة  "  يف اجلسد، وتكني " الروح "  م ان ا 
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وتزويده بأ عتدة خمتلفة بنظام اكمل، وتوجهيه اىل همامت اليةل، واس تخدامه يف وظائف متنوعة حبمكة  متنوعة،

شارات بعدد احليواانت بل بعدد آ هجزهتا وآ عضاهئا اىل وجود ذكل الصانع احلكمي، ويشهد عىل  اتمة، يشري ا 

 ل ربوبيته.وادانيته، مثلام آ ن مجموعها اللكي يدل دلةل ساطعة عىل جامل رمحته وكام

لهامات الايبية اليت ترشد قلوب الناس وتُفِقّهها ابلعلوم واحلقائق، وتُعمّل احليوان الاهتداء اىل  "  م آ ن مجيع " ال 

لهامات الايبية بأ نواعها اخملتلفة تُشِعُر لُكَّ ذي بصرية بوجود رب رحمي  توفري ما حيتااه من اااات... هذه ال 

 وتشري اىل ربوبيته.

واليت جتين الاماهري املعنوية من  - الظاهرة مهنا والباطنة - املتنوعة واحلواس اخملتلفة "  يع " املشاعرم  ان مج 

بس تان الكون، وكون لك ااسة مهنا مفتاااً لعامل من العوامل اخملتلفة يف الكون الواسع، تدل اكلشمس عىل وجود 

 ديته وآ اديته وكامل ربوبيته.صانع حكمي علمي، وخالق رحمي، ورماق كرمي، وتشهد عىل واا

فهذه النوافذ ال ثنتا عرشة، لٌك مهنا تثل وهجاً لنافذة واسعة، فتدل بأ ثين عرش لوانً من آ لوان احلقيقة عىل آ ادية 

 هللا س بحانه، ووادانيته وكامل ربوبيته.
#789 

 مدارها سعة الواسعة بل ..رضال   َسَعةَ  الواسعة النافذة هذه تسدَّ  آ ن تس تطيع كيف ..!الشقي املكّذب آ هيا فيا

 الافةل س تارر من س تار وبأ ي .اكلشمس؟ الساطع النور هذا منبع تطفئ ان ميكنك شئ وبأ ي !؟.الس نوي

 !؟..ختفيه آ ن ميكنك

 النافذة السابعة

ان ما يبدو عيااًن يف مجيع املصنوعات املبثوثة عىل صفحات الكون من مظاهر النظام واملوامنة التامة، وما 

فيه من صور الزينة وامجلال، وما يشاهد من سهوةل متناهية يف انبعاهثا اىل الوجود وتلكها للحياة، وما تتشلك 

يه عليه من تشابه بعضها للبعض ال خر يف املظاهر آ و املاهيات فضاًل عن اس تجاابهتا الفطرية الواادة 

عىل اخلالق القدير، وشهادة لل اداث الكونية.. لك من هذه املظاهر واخلصائص دليل واسع سعة الكون 

 صادقة قاطعة عىل وادانيته س بحانه وقدرته املطلقة.

منتظمة ل تعد ول حتىص من عنارص اامدة بس يطة الرتكيب، يشهد شهادة قاطعة  "  اجياد مركبات"  وكذا  ان 

نيتة، فضالً عن بعدد املركبات عىل ذكل اخلالق القدير الواجب الوجود س بحانه، ويشري ا شارة رصحية اىل وادا

 آ ن مجموعها العام يبني بيااًن ابهرًا كامل قدرته ووادانيته.

رمغ  - ابلتحليل والرتكيب - اكمل آ ثناء جتدد املوجودات "  افرتاق"  واحض و  "  تايز"  وكذا ان ما يشاهد من 

والعلمي املطلق العمل،  كوهنا يف منهتي  ال ختالط والامزتاج يدل دلةل واحضة عىل ذكل احلكمي املطلق احلمكة،

 والقدير املطلق القدرة، ويشري اىل وجوب وجوده س بحانه وكامل قدرته.
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خفذ مثاًل: تسنبل احلبوب املدفونة يف جو  ال رض، ومنو آ صول ال جشار اىل نبااتت خمتلفة وآ جشار متباينة، 

ت والاجشار املتنوعة اىل اوراق ماهية رمغ الاختالط والتشابك، وكذكل تزيُّ املواد اخملتلفة ادلاخةل يف النباات

وآ لوان مجيةل، ومثار لطيفة رمغ الامزتاج الشديد. بل ح ى تايز وجتزُء املواد الاذائية ادلقيقة ادلاخةل يف جحريات 

 اجلسم حبمكة اكمةل ومبزيان دقيق رمغ الامزتاج والاختالط.
#790 

 واحلمكة، والقدرة والشعور الانتظام غاية يف هاممب  للقيام ااهةل عاجزة اامدة  " ذرات "  تسخري ان وكذا

 ..اتمة حبمكة اخرى وحتصد عوامل، اني لك فهيا تزرع هائةل عظمية مزرعة يش به ما  " اذلرات عامل "  وجعل

 قوية شهادة وتشهد الكامل، ذي اخلالق وذلمك اجلالل، ذي القدير ذلمك وجود وجوب عىل واحضة دلئل لكها

 .ربوبيته وكامل وادانيته وعىل ربوبيته، عظميو  قدرته، كامل عىل

لهية، حيث يطل مهنا  وهكذا تؤدي بنا هذه الطرق ال ربع الواسعة اىل انفذة عظمية اداً تنفتح عىل املعرفة ال 

 نظر العقل احلاد عىل وجود اخلالق احلكمي.

ن مل تُرِد بعد هذا لكه رؤيته ومعرفته عّد   نفسك من الانعام!فيا آ هيا الاافل الشقي بافلته! ا 

 النافذة الثامنة

نبياء علهيم السالم اذلين مه آ حصاب الارواح النرّية يف النوع ال نساين مستندين اىل معجزاهتم  ان مجيع ال 

الظاهرة الباهرة، ومجيع ال ولياء اذلين ميثلون آ قطاب القلوب املنورة معمتدين عىل كشفياهتم وكراماهتم، ومجيع 

ين ميثلون آ رابب العقول النورانية مستندين اىل حتقيقاهتم العلمية.. يشهدون مجيعًا عىل ال صفياء العلامء اذل

 وجوب وجود الوااد ال اد اخلالق للك شئ، ويدلون عىل كامل ربوبيته ووادانيته.

 هذه النافذة واسعة ادًا ومنورة مضيئة ساطعة، ويه مفتواة آ بدًا ل ظهار ذكل املقام الرفيع للربوبية.

طباق جفنيك فيا  آ هيا املنكر احلريان!.. مِبَ تَْعَتّد وتفتخر، ح ى ل تلقي لهذه احلقائق مسعًا؟! لعكّل تظن آ نك اب 

 تس تطيع آ ن جتعل هنار ادلنيا لياًل.. آ ل ههيات..!

 النافذة التاسعة

 اليت تؤدهيا الاكئنات بأ رسها تدل ابلبداهة عىل معبود مطلق .. "  العبادات"  ان 

 العبودية اخلالصة اليت يؤدهيا املالركة والرواانيات معومًا، والثابتةنعم!.. ان 
#791 

 املالركة هناك والتقوا .الوجود بواطن واستبطنوا البرش، من الارواح عامل اىل عرََبوا اذلين بشهادة

 ..وتسابيحهم عباداهتم يف وشاهدومه والرواانيات،
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لهية امتثال عبد  مبهاهمم - همام اكنوا - وقيام مجيع ذوي احلياة وامر ال  اليت خلقوا لها عىل آ مت نظام، وامتثاهلم لل 

 مأ مور..

 وآ داء مجيع امجلادات خدماهتا املتسمة بعبودية اكمةل عىل آ مت طاعة..

 ان مجيع هذه العبادات املشاهدة تشري اىل املعبود احلق الواجب الوجود واىل وادانيته.

ملها مجيع العارفني نتيجة اخالصهم يف عبوديهتم ّلّل.. والشكر املمثر النابع احلقة اليت حي  "  املعار "  وان مجيع 

من مصمي قلوب الشاكرين.. والاذاكر املنورة اليت ترطب آ لس نة اذلاكرين.. وامحلد املزيد للنعمة اذلي يلهج به 

ق بأ ايت مجيع املوجودات اذلي يبثه املوادون..  لهيي وعشقه احلامدون.. والتوحيد احلقيقي  املصدَّ واحلب ال 

الصادق اذلي يش يعه احملبون والواادون.. ورغبات املريدين اخلالصة يف هللا، وحزم ارادهتم يف السري اليه.. 

 وال انبة الصادقة، والتوسل احلزين دلى املنيبني..

قوية عىل لك هذه الظواهر املنبعثة من مجيع هؤلء اذلين حيمل لك مهنم قوة التواتر والاجامع، تدل دلةل 

وجوب وجود ذلمك املعبود ال ميل؛ املعرو ، املذكور، املشكور، احملمود، الوااد، احملبوب، املرغوب، 

 املقصود، وتدل عىل كامل ربوبيته ووادانيته.

ّن مجيع العبادات املقبوةل اليت يتعبد هبا الاكملون من الناس، وما ينبعث من تكل العبادات املُرضية من  م ا 

اااة ومشاهدات وكشفيات، مجيعها تدل دلةل قوية اداً عىل ذكل املوجود البايق، وذكل املعبود فيوضات ومن

 ال بدي وعىل آ اديته وكامل ربوبيته.

 فهذه النافذة املضيئة والواسعة ادًا، تنفتح من ثالث هجات انفتااًا عىل الوادانية.
#792 

 العارشة النافذة

مأ ِء َمأ ًء فَ  َاْخَرَج ِبه ِمَن الثَّمراِت ِرْمقًا لمَُكْ َوخَسََّر لمَُكُ الُْفكْلَ ِلَتْجرَِى يف الَْبْحِر اِبَْمرِِه َوخَسَّر لمَُكُ )َوَاْنَزَل ِمَن السَّ

ّ َما َسأ لتُ  اَر_ َوآ تيمكُ ِمْن لُكِ مَس َوالَقَمَر دآ ئَِبنْيِ َوخَسَّر لمَُكُ الّيَل والهنَّ ِاْن تَعّدوا ِنْعَمَت ُموُه وَ اَلهْنَاَر_ َوخَسََّر لمَُكُ الشَّ

ُصوَها(   (34ـ 31)ابراهمي: هللا َل حُتْ

ن معاونة املوجودات بعضها للبعض ال خر وجتاوهبا فامي بيهنا، وتساندها يف الوظائف والواجبات.. يدل عىل آ ن  ا 

ّ وااد آ اد. وآ ن اللك حتت آ مر مدبر وااد آ اد.. وان اللك حتت  لك اخمللوقات حتت تربية ورعاية ُمرب 

بني املوجودات، جيري ابتداءً من الشمس، اليت هتيئ بأ مر  "  دس تور التعاون"  ترص  وااد آ اد.. ذكل ل ن 

هللا لوامم احلياة لل حياء،  ومن القمر اذلي يعلمنا املواقيـت، وانهتاًء اىل امداد الضوء والهواء واملاء والاذاء 

يواانت لالنسان، بل ح ى امداد لك عضو من اعـضاء ذلوي احلياة، وامداد النبااتت للحيواانت، وامـداد احل 
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اجلسم لل خر، وامداد ذرات الاذاء حلجريات اجلسم.. خفضوع هذه املوجودات اجلامدة الفاقدة للشعور 

وانقيادها دلس تور التعاون وارتباطها معًا ارتباط تفامه وجتاوب يف منهتي  احلمكة، ويف منهتي  الايثار والكرم، 

مداده بلوامم حياته، وهيرع لقضاء ااجياته واسعافه، حتت ظل قانون وجعل لك مهنا يسـ ع  لغاثة ال خر وا 

الكرم وانموس الرآ فة، ودس تور الرمحة..  لك ذكل يدل بداهة عىل آ ن مجيعها خملوقات مأ مورات ومسخرات 

 مي املطلق الكرم.عامالت للوااد ال اد، الفرد الصمد، القدير املطلق القدرة، والعلمي املطلق العمل، والكر

فيا آ هيا املتفلسف املفلس! ما تقول يف هذه النافذة العظمية؟ آ ميكن للمصادفة اليت تعتقد هبا آ ن تتدخل يف هذه 

 ال مور..؟
#793 

 عرشة احلادية النافذة

 (11)الرعد: )َال ِبِذْكِر هللا تَْطَمنِئُ الُْقلُوُب( 

رهيب، ومن دوامات ال ضطراب واخلو ، ومن ظمأ  انه ل خالص للقلوب والارواح من قبضة القلق ال

الضالةل وحرقة انر البعد عن هللا الّ مبعرفة خالق وااد آ اد.. اذ ما ان يُسملَّ آ مر القلوب والارواح، وآ مر لك 

املوجودات اىل خالق وااد ااد ح ى جتد راحهتا، وحتظ  خبالصها من عناء تكل الزلمل النفس ية املدّمرة 

 القلق وتس تقر وتطمنئ..وتسكن من ذكل 

ُيحاُل خلق لك شئ اذن اىل ما ل حُيدُّ من ال س باب..  ل نه ان مل يُس نَد آ مر املوجودات اكفة اىل وااد آ اد، فس َ

وعندها يكون اجياد شئ وااد  مشالكً وعويصاً كخلق املوجودات لكها، ولقد آ ثبتنا يف اللكمة الثانية والعرشين 

 انه:

ض آ مُر اخللق ا ن فُِوّ ىل هللا، فقد فّوض اذن ما ل حيدُّ من الاش ياء اىل الوااد ال اد، والّ فس يكون آ مر لك ا 

شئ بيد ما ل حيدُّ من الاس باب، ويف هذه احلاةل يكون خلق مثرة واادة مثالً فيه من املشالكت والصعوابت 

 بقدر الكون لكه، بل آ كةر. ولنوحض ذكل مبثال:

 آ مراء عديدين فيه مشالك عديدة ادًا، بيامن تفويض ادارة مائة جندي فكام ان تفويض ادارة جندي وااد اىل

اىل ضابط وااد فيه سهوةل ابلاة ك دارة جندي وااد، كذكل اتفاق ما ل حيد من ال س باب يف اجياد شئ وااد 

ن فيه مئات الاضعا  من الاشاكلت. بيامن يف اجياد الوااد ال اد لل ش ياء العديدة، فيه مئات ال ضعا  م

 السهوةل.

وهكذا مفا يستشعره الانسان من لهفة اىل احلقيقة وتَوق  الهيا، جيعهل دامئ القلق وال ضطراب ما مل يبلاها. فال 

جيد الاطمئنان والسكون الّ بتوحيد اخلالق ومعرفة هللا س بحانه ذكل  ل ن سلوك سبيل الكفر اذلي فيه ما 

قة هل اصاًل. بيامن التوحيد فيه من السهوةل املطلقة يف خلق ل حيد من الاضطراابت واملشالك حمال، ول حقي
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 املوجودات هبذه الكةرة والابداع حبيث ل يدع لالنسان جماًل اّل سلوكه، ول غرو ل نه آ صيل وحقيقي.
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 نلوادا ايالماً  آ شده وما آ ظلمه ما الضالةل طريق تأ مل ..!املسكني الشقي آ هيا واي ..الضالةل يتبع َمن فيا

 !بنفسك واجنُ  فاسلكه آ بسمه وما آ صفاه مفا التوحيد طريق يف تأ مل م ..تقحمه ان قط حتاول فال الانسان،

 النافذة الثانية عرشة

َر فَهَدى(  ى َخلََق فََسّوى_ َواذّلِى قَدَّ ِبّْح ِامْسَ َرِبَّك اَلعىل_ َاذلَّ  (3-2)ال عىل:)س َ

ش ياء ول س امي ال حياء تظهر اىل الوجود وك هنا خرجت من قالب هذه ال ايت الكرمية ترشدان اىل آ ن مجيع ال  

م تصماميً حكاميً هَيَُب للّك شئ  مقدارًا منتظامً وصورًة بديعة يشفّان عن حمكة واحضة. فرنى يف اجلسم  مصمَّ

خطوطًا متعراة، واحنناءات وانعطافات تنشأ  عهنا فوائد ش  ى للجسم، ومنافع عديدة تسهل هل آ مر آ داء 

 فته اليت خلق من آ الها عىل آ مت واه.وظي 

فاملوجود هل صورة معنوية يف عمل هللا تثل مقدراته احلياتية، ويه تالمم الصورة املادية وتنتقل معها يف مراال 

منوها، م تتبدل تكل الصورة واملقادير يف مسرية حياته تبدًل يالمئ احلمكة يف خلقه وينسجم لكيًا مع املصاحل 

ر تقديراً معيناً يف داررة القدر املركبة عليه ل وتُقدَّ ، مما يدل ابلبداهة عىل ان صور تكل الاجسام ومقاديرها تُفصَّ

لهية وتنحها الوجود املعنّي املقّدر. ق بيد القدرة ال  م تكل الصور وتُنسَّ لهيي، اجلليل احلكمي ذي الكامل، وتُنظَّ  ال 

 وجود، وتشهد بأ لس نة  ل حتد عىل وادانيته وكامل قدرته.فتكل املوجودات غري احملدودة تدل عىل الواجب ال

تأ ّمل فامي حيويه جسمك واعضاؤك آ هيا الانسان من ادود متعراة والتواءات دقيقة.. وتأ مل يف فوائدها ونتاجئ 

 خدماهتا وشاهد كامل القدرة يف كامل  احلمكة.

 النافذة الثالثة عرشة

ُح حِبَ  ّبِ  ْمِده()َوِاْن ِمْن يَشء  ِاّل يُس َ

 ان لك شئ يذكر خالقه ويس ّبحه بلسانه اخلاص، كام هو املفهوم من هذه ال ية الكرمية.
#795 

 وجود عىل واحضة دلةل تدل املقال، آ و احلال بلسان سواء املوجودات قبل من املرفوعة التسبيحات ان نعم،

 ..آ اد لوااد مقدسة ذات

ول س امي اذا اكنت الشهادة صادرة عن دلةل احلال، وخباصة اذا نعم، ان دلةل الفطرة صادقة، وشهادهتا ل تّرد. 

 توافرت ادلللت من هجات عدة، فهيي شهادة صادقة ل تقبل الشك قطعًا.

فتأ مل ال ن يف صور املوجودات املتناسقة، تََرها قد اتفقت كام تتفق ادلوارر املتداخةل يف توهجها حنو نقطة 

632



ت بلسان احلال وبأ مناط ل ادَّ لها وعىل شهادات الفطرة ابنواع ل اّد لها، املركز؛ ذلا فهيي تنطوي عىل دلل

اذ لك صورة مهنا لسان شاهد حبد ذاته. وهيئهتا املتناسقة يه ال خرى لسان شاهد صادق، بل حياة املوجود 

 لكها لسان ذاكر ابلتسبيح.

لبادية للمتأ مل، واملنبعثة بأ لس نة احلال آ و ولقد اثبتنا يف اللكمة الرابعة والعرشين؛ ان مجيع هذه التسبيحات ا

املقال من مجيع املوجودات وحتياهتا وشهاداهتا ادلاةل عىل ذات مقدسة مباينة، تُظهر بوضوح ذكل الوااد ال اد 

 الواجب الوجود، وتدل عىل كامل آ لوهيته س بحانه.

 النافذة الرابعة عرشة

 ) ّ يَشء   (11ؤمنون:)امل)قُْل َمْن بَيِدِه َملَُكوُت لُكِ

ء  ِاَل ِعْنَداَن َخَزآ ئُِنُه(   (12)احلجر:)َوِاْن ِمْن يَشْ

َّة  ِالَّ ُهَو آ ِخٌذ ِبنَاِصَيهِتا(   (20)هود:)َما ِمْن َدآ ب

 (29)هود:)ان ريب عىل لك يشء َحفيظ( 

ي اجلالل. يفهم من هذه ال ايت الكرمية آ ن لك شئ، يف لك شأ ن  من شؤونه، مفتقٌر اىل اخلالق الوااد ال اد ذ

لقاء نظرة فاحصة عىل ما هو منبسط بني آ يدينا من موجودات الكون، نشاهد مظاهَر قوة  مطلقة تنضح من  فا 

..  خالل ضعف  مطلق  مشاَهد 

ونشاهد آ اثَر قدرة مطلقة تَبني من بني ثنااي جعز مطلق  ملموس. اكحلالت اخلارقة اليت تظهرها بذور النبااتت 

 نتباه العقد احلياتية فهيا.وآ صولها آ ثناء منوها وا
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 اخلصب وآ وضاع الطاحفة، الةروة يف كام .اتمّ  وادب مطلق فقر مضن تتظاهر مطلق غىن مظاهر ايضاً  ونرى

 .الش تاء يف وادب يبوسة يف اكنت آ ن بعد الربيع يف والنبااتت لل رض الاامر

اكلرتاب  - يف انقالب العنارص اجلامدةونرى ترحشات حياة مطلقة يف بواطن مجود مطلق، ومخود اتم، كام هو 

 اىل مواد تنبض ابحلياة يف الاكئنات احلية. - واملاء

ابتداًء من اذلرات اىل  - ونرى مظاهر شعور اكمل َطي هجل مطبق، كام هو يف حراكت لك شئ وجراينه

املالمئة مالمئة اتمة مع تكل احلراكت املتسمة ابلشعور الاكمل والانسجام التام مع نظام الكون لكه، و  - ارجمرات

 مقتضيات احلياة ومطاليب احلمكة املقصودة من الوجود.

 فالقدرة الاكمنة يف الضعف والعجز..

 والقوة اليت ترتاءى مضن معدن الضعف..
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 والةروة والاىن املوجودان يف ذات الفقر..

 وآ نوار احلياة والشعور احمليط املشعَّان من خالل امجلود واجلهل..

من هذه املظاهر يفتح من اانبه نوافذ تظهر ابلبداهة والرضورة وجوب وجود ووادانية ذات فلك مظهر 

 مقدسة لقدير مطلق القدرة. وغين مطلق الاىن، لقوي مطلق القوة وعلمي مطلق العمل. ويح قيوم...

 فضاًل عن آ ن مجموعها يشهد عىل وادته، ويبني الرصاط السوي بيااًن واحضًا ومبقياس آ عظم.

 آ هيا الاافل املرتدي يف مستنقع الطبيعة!فيا 

ن مل تعر  عظمة القدرة الرابنية، ومل تنبذ مفوم خالقية الطبيعة، مفا عليك اّل ان تس ند اىل لك شئ يف  ا 

الوجود، بل ح ى اىل ذرة، قوة هائةل ل ادود لها، وقدرة عظمية ل منهتي  لها، وحمكة ابلاة ل اد حلدودها، 

دارة ااممة حتيط بلك شئ!!.وهمارة فائقة بال هن  اية. بل عليك ان تس ند اىل لك شئ برصاً انفذاً اىل لك شئ، وا 
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 عرشة اخلامسة النافذة

ء  َخلََقُه(   ي َاْحَسَن لُكَّ يَشْ  (9)السجدة:)َاذلَّ

ن لُكَّ شئ قد فّصل عىل قِدّ قامة ماهيته، تفصياًل متقنًا، وُومَن مبزيان دقيق اكمل الومن علهيا، ونُظم تنظاميً  ا 

اتمًا فهيا، ونُسق تنس يقًا ابرعًا، وُصنع مبهارة، وُالبس آ مجل صورة، وآ لطف ثوب، وآ هبي  طرام، من آ قرب 

 طريق اليه، وآ سهل شلك يُعينه عىل آ داء هممته، وُوهب هل وجود ينضح حمكًة، ل عبث فيه ول ارسا .

 كن آ ن تلبس ثواًب آ نسب لها وحلمكة خلقها منه..خفذ مثاًل، الطيور؛ لباسها الريش النامع اللطيف. فهل مي

 آ ّي لطف وجامل اني تنّظفه! وآ ي يرس وسهوةل اني حتركه وتس تخدمه يف ش  ى آ مورها احلياتية واملعاش ية!.

عىل اخلالق احلكمي. ولك منه اشارة واحضة اىل قدير علمي  - كهذا املثال - وهكذا، لك ما يف الوجود شاهد انطق

 العمل.مطلق القدرة و 

 النافذة السادسة عرشة

ان ما يشاهد عىل سطح ال رض من انتظام واطراد يف خلق اخمللوقات، وتدبري آ مورها، وجتديدها ابس مترار 

يف لك مومس، يدل ابلبداهة عىل حمكة عامة تامر املوجودات. هذه احلمكة العامة تدل ابلرضورة عىل حكمي 

 مطلق احلمكة، اذ ل صفة دون موصو .

آ نواع الزينة البديعة اليت تؤطر س تار احلمكة العامة اذلي يتلفع الوجود به، تدل ابلبداهة عىل عناية فائقة  م ا ن

 عامة، وهذه العناية تدل ابلرضورة عىل خالق كرمي.

ان آ نواع اللطف والكرم، وآ لوان الرفق وال حسان املرسومة عىل س تار العناية اذلي ياطي الوجود لكه، تدل 
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 ."  الرمحن الرحمي"  ىل رمحة واسعة، وهذه الرمحة الواسعة تدل ابلرضورة عىل ابلبداهة ع

 م ان آ نواع الرمق، وامناط ال عاشة، املزهرة عىل آ غصــان الرمحـة اليت تظلل
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عاش هتا الرمق، اىل احملتااة لل حياء واملعّدة شئ، لُكَّ  ابفناهنا عاشة وا   ماقيةر  عىل ابلبداهة يدل تامًا، تالمئها ا 

 ..ورمحة رآ فة ذات وربوبية ..ورعاية تربية ذات

 وهذه الرتبية وال دارة تدلن ابلرضورة عىل رمّاق كرمي.

نعم، ما عىل ال رض من خملوقات تُرىّب حبمكة اكمةل، وتُزيَّن بعناية اكمةل، وتُس بغ علهيا النعم برمحة اكمةل، وتُمدُّ 

 ن  انطق ومشري اىل هللا احلكمي، الكرمي، الرحمي، الرّماق.بوسائل عيشها برآ فة اكمةل، فلُكٌّ مهنا لسا

 ولُكٌ مهنا ايضًا يشري اىل وادانيته.

 كام آ نَّ ما عىل ال رض من حمكة ظاهرة يُستََشف مهنا القصد والارادة..

 وما علهيا من عناية عامة اليت تتضمن تكل احلمكة..

 واحلمكة..وما علهيا من رمحة تسع الوجود واليت تتضمن العناية 

 وما علهيا من رمق شامل عام لل حياء واعاشة كرمية لطيفة، واليت تتضمن الرمحة والعناية واحلمكة...

فلك من هذه املظاهر ومبجموعها تدل دلةل عظمية ادًا عىل احلكمي، الكرمي، الرحمي، الرماق، وتدل عىل 

ن ما يف  احلمكة من عناية، وما يف العناية من رمحة، وجوب وجوده س بحانه وعىل وادانيته وكامل ربوبيته.اذ ا 

رماق دللت قاطعة ومبقياس واسع ادًا عىل الواجب الوجود مبثل دلةل ال لوان  عاشة وا  وما يف الرمحة من ا 

 الس بعة عىل ضوء الشمس اذلي ميل  الهنار نورًا.

 فيا آ هيا الاافل احلارر اجلااد!

لاة، والكرم الشامل، والرمحة الواسعة، والرمق الوفري، ومِبَ توحض كيف تفرس هذه الرتبية امللكةل ابحلمكة البا

 هذه املظاهر املعجزة؟

آ فميكن تفسريها ابملصادفة العشواء؟ آ م ميكن توضيحها ابلقوة امليتة موات قلبك؟ آ م ميكن ذكل ابلطبيعة 

اء مَصم عقكل؟ آ م ابل س باب العاجزة اجلامدة اجلاهةل مثكل؟ آ م تريد ان ترت ما بعده  - كب خطأ ً جس اميً الصمَّ

 "  الطبيعة"  وهو اطالقك صفات البارئ اجلليل املزّنه املتعال والقدير العلمي السميع البصري، عىل  - خطأ  

اء العمياء؟  العاجزة اجلاهةل الصمَّ

فبأ ي قوة ميكنك آ ن تطفئ رساج هذه احلقيقة الساطعة سطوع الشمس؟ وحتت آ ي س تار من آ س تار الافةل 

 تسرتها؟ ميكنك آ ن
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#799 

 عرشة السابعة النافذة

نَّ يف الّسمواِت واَلْرِض لاَيت  لِلْمؤِمننَي(   (3)اجلاثية:)ا 

 اذا تأ ملنا واه الارض املبسوط آ مامنا نَرى:

جياد ال ش ياء. فبيامن يقتيض السخاء ان تكون ال ش ياء يف فوىض وعدم انتظام، اذا  ان خساًء مطلقاً يتجىل يف ا 

 غاية الانسجام ومنهتي  الانتظام. شاهْد مجيع النبااتت اليت تزيّن واه ال رض تََر هذه احلقيقة.بنا نشاهدها يف 

جياد ال ش ياء. فبيامن تقتيض الرسعة ان تكون ال ش ياء مشوهة الصورة، خمتةل  ونرى آ يضاً رسعة مطلقة تتبني يف ا 

ذا بنا نشاهدها يف غاي تقان، ا  ة التقدير والضبط والس بك، ومنهتي  ادلقة املادة، ومضطربة املزيان، وينقصها ال 

 واملوامنة. لحظ مجيع ال مثار اليت جتمل واه ال رض حيث تبدو هذه احلقيقة فهيا عىل احسن واه.

ونرى ايضًا وفرًة وغزارًة مطلقة يف اجياد ال ش ياء، فبيامن تقتيض الكةرة ان تكون ال ش ياء اتفهة ومبتذةل ورمبا 

اذ. آ نظر وتأ مل يف مجيع ال مهار اليت ترّصع واه قبيحة، اذا بنا نشاهدها يف  اتقان رائع، وصنعة بديعة وجامل آ خَّ

 ال رض. آ ل يبدو ذكل فهيا تامًا!.

جياد ال ش ياء. فبيامن تقتيض السهوةل ان تكون ال ش ياء بس يطة ومفتقرة اىل  ونرى ايضاً سهوةل مطلقة تبدو يف ا 

تقان واملهارة. اذا بنا نشاهدها يف كام ل ال بداع وروعة املهارة. شاهد البذور وآ معن النظر يف النوى، تكل ال 

 العلب ادلقيقة احلامةل يف ماّدة تركيهبا فهارس آ هجزة الشجر وخرائط آ جسام النبات.

جياد ال ش ياء، فبيامن تقتيض هذه ال بعاد املهوةل آ ن تأ يت ال ش ياء  ونرى ايضاً بُعداً مطلقاً يفُصل بني آ ممنة وآ مكنة ا 

تلفة ومتباينة، اذا بنا نشاهدها يف اتفاق اتم يف الصفات واخلواص. شاهد آ نواع احلبوب املزروعة يف آ قطار خم 

 ال رض اكفة رمغ البعد الزماين واملاكين اذلي يفصل بيهنا.

جياد ال ش ياء. فبيامن يقتيض هذا ال ختالط تداخل املواد ب  عضها ونرى ايضاً اختالطاً مطلقًا، وتشاباكً متيناً يف ا 

 يف البعض ال خر وتشابكها، اذا بنا نشاهدها يف
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 منوها آ ثناء تايزها يف النظر وآ معن الرتاب، حتت املدفونة املنثورة البذور شاهد .منتظم وختصص اكمل، تايز

 من ل شاكلا خمتلف اىل وحتّولها ال جشار، بنية يف ادلاخةل اخملتلفة املواد يف وتأ مل .تراكيهبا تشابه رمغ وتسنبلها،

 املعدة، يف ادلاخةل اخملتلفة وال غذية الطعام انواع يف وتأ مل .اللطيفة والامثر الزاهية، وال مهار الرقيقة، ال وراق

 ..واحض بامتيز تالمئها اليت احلجرية اىل بل يناس هبا اذلي العضو اىل مهنا لك ودخول البعض، عن بعضها وتايز

 .املطلقة احلمكة خالل من املطلقة، القدرة آ اثر شاهد

ونرى ايضًا وفرة متناهية يف ال ش ياء، وكةرة اكثرة من آ نواعها وآ شاكلها. فبيامن تقتيض هذه الوفرة آ ن تكون 
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ة ملائدة  ال ش ياء رخيصة بس يطة، اذا بنا نشاهدها يف غاية النفاسة ومنهتي  اجلودة. شاهد ال اثر البديعة املعدَّ

ولتكن مثرة التوت مثاًل. آ ل تثل هذه المثرة منوذااً رائعاً حللوى مصنوعة ال رض، وآ معن النظر يف مثرة واادة، 

لهية؟ شاهد كامل الرمحة، من ثنااي كامل ال بداع.  بيد القدرة ال 

وهكذا نشاهد عىل واه ال رض مجيعه؛ جودة ونفاسة يف املصنوعات رمغ وفرهتا غري املتناهية.. ونرى مضن هذه 

مغ اختالطها وتشابكها.. وجند يف هذا ال ختالط والتشابك اتفاقًا وتشاهبًا يف الوفرة تزيًا للموجودات ر

املوجودات رمغ البعد فامي بيهنا.. ونبرص من ثنااي هذا التوافق جامًل رائعًا يف املوجودات ورعاية ابلاة هبا رمغ 

اسة رمغ السهوةل املتناهية يف اجيادها. ونلمح مضن هذه الرعاية التامة تقديرًا دقيقًا ب ال ارسا  وموامنة حسَّ

الرسعة يف اجيادها.. ونالحظ مضن هذا التقدير واملوامنة وعدم ال رسا  ابداعًا يف الصنعة وروعة فهيا رمغ 

جيادها..  كةرهتا املتناهية. ونشاهد مضن هذه الروعة يف الصنعة انتظامًا بديعًا رمغ السخاء املطلق يف ا 

ذا تأ ملنا يف هذه الامور لكها، نراها تدل دلةل واحضة آ وحض من دلةل الهنار عىل الضياء، واسطع من دلةل  فا 

الضياء عىل الشمس؛ عىل وجوب وجود قدير ذي االل، وحكمي ذي كامل، ورحمي ذي جامل، وتشهد عىل 

أ ُء وادانيته، وآ اديته وكامل قدرته وجامل ربوبيته، وتبني جبالء رسًا من ارسار ال ية الكرمية: )هَلُ اَلمْسَ 

ىن(.  الُْحس ْ

 وبعد؛ فيا آ هيا الاافل العنيد، واي آ هيا اجلاهل املسكني!
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 آ مامك؟ املعروضة اخلارقة ال وضاع هذه توحض ومباذا العني؟ رآ ي تراها اليت العظم  احلقيقة هذه تفرس  مباذا

 هذه تسرت آ ن نكميك  الافةل س تارر من س تار وبأ ي العجيبة؟ البديعة املصنوعات هذه آ مر تس ند َمن واىل

 نفسها؟ ال رض سعة الواسعة النافذة

آ ين املصادفة اليت تعتقد هبا والطبيعة اليت تعمتد علهيا ويه بال شعور؟ بل آ ين آ وهام الضالةل اليت تستند الهيا، 

 وتالمهما وترافقها وتصادقها؟! آ ين مجيعها آ مام هذه احلقائق احملرية وال حوال البديعة املذهةل؟

يف مائة حمال آ ن تدخل املصادفة يف آ مثال هذه ال مور؟ آ َوليس حمالً يف آ لف حمال آ ن يس ند وااد  آ ليس حمالً 

 من هذه ال مور اىل الطبيعة انهيك عن مجيعها؟!

آ م انك تعتقد يف الطبيعة اجلامدة العاجزة اماكن امتالكها ملاكرن معنوية يف لك شئ؟ وبعدد ال ش ياء لكها؟ فيا 

 للضالةل!

 الثامنة عرشةالنافذة 

مَواِت َواَلْرِض(   (212)الاعرا : )َاَولَم يَْنُظرُوا يف َملُكوِت السَّ
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 تأ مل يف هذا املثال اذلي س بق وآ ن ذكرانه يف اللكمة الثانية والعرشين:

.آ   نَّ آ ثراً رائعاً اكلقرص الفخم، اكمل الاجزاء، منتظم الاراكن، متقن البناء، يدل ابلبداهة عىل فعل  ُمتَقن  ي آ ن ا 

، ومعامري ماهر.  الِبنَاَء يُدلُّ عىل صنعة البنَّاء وِفعهل. والفعل الاكمل املتقن يدل ابلرضورة عىل فاعل  ااذق 

وهذه العناوين؛ فاعل ااذق معامري ماهر بَنَّاء ُمْتِقٌن، تدل ابلبداهة عىل صفات اكمةل ل نقص فهيا يتصف هبا 

عنده. وان الصفات الاكمةل وَملَكة الابداع الاكمةل، تدل ابلبداهة ذكل الفاعل، آ ي تدل، عىل َملَكة ال بداع 

 عىل وجود اس تعداد اكمل وقابلية اتمة، والاس تعداد الاكمل هذا يدل عىل ذات رفيعة، وروح عالية.

فعال فهذه ال اثر املتجددة البادية للعيان واليت تل  ال رض بل الكون، تدل ابلبداهة عىل آ   "  وهلل املثل ال عىل" 

تقــان وغاية احلكــمة تــدل ابلبداهــة  يف منهتي  الكامل. وان عنــاوين هـذه الافعال الظاهرة من خالل منهتي  ال 

عىل فاعل كــامل  مزّنه  عن النقص يف عنـاوينه وآ سامئه. ل نَّ ال فعال املتقــنة واحلكيـمة مـعـلوٌم بـداهًة آ هنـا ل 

 اليت يه يف منهتي  الكامل تدل عىل صفات يهحتصل دومنا فاعل. وان العناوين 
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 العناوين منشأ   فان الرص ، عمل حسب املصدر من الفاعل امس يُش تق كام ل نه الفاعل ذلكل الكامل منهتي  يف

 يه ذاتية شؤون عىل تدل آ هنا شك ل الكامل، منهتي  يف يه اليت والصفات .الصفات يه ال سامء ومصادر

 عىل اليقني حبق تدل عهنا، التعبري عن نعجز اليت اذلاتية الشؤون تكل او اذلاتية بليةوالقا .الكامل منهتي  يف

 .مطلق كامل يف مزنهة ذات

وحيث ان لك آ ثر من ال اثر البديعة املاثةل آ مامنا يف الكون ويف مجيع اخمللوقات هو اكمٌل بديع حبد ذاته.. وان 

 امس. والامس يشهد عىل صفة.. والصفة تشهد عىل شأ ن.. هذا الاثر البديع يشهد عىل فعل.. والفعل يشهد عىل

والشأ ن يشهد عىل ذات. ذلا فانَّ الًك مهنا مثلام يشهد شهادة صادقة عىل صانع اليل وااد آ اد واجب 

الوجود، ويشري اىل ااديته.. آ ي مثلام آ ن هناك شهادات واشارات بعدد اخمللوقات اىل التوحيد، فا ن الكً مهنا 

منا هو معراج عظمي ملعرفة هللا س بحانه، هل من القوة ما للمخلوقات ايضاً مع مجم وع ال اثر واخمللوقات يف الكون ا 

 مجيعًا.. فضاًل عن آ نه برهان دامغ عىل احلقيقة، ل ميكن ان تدنو منه آ ية ش هبة همام اكنت..

ومباذا تسرت هذه النافذة  وال ن آ هيا الاافل اجلااد! مباذا تس تطيع آ ن جترح هذا الربهان القوي قوة الكون؟

الواسعة اليت تبني شعاعات احلقيقة من آ لف انفذة وانفذة، بل من نوافذ بعدد اخمللوقات؛ وبأ ي غطاء الافةل 

 ميكنك ان تسرتها؟!

 النافذة التاسعة عرشة

بِّ  ْبُع َوالارُض َوَمْن فهِينَّ َوِاْن ِمْن يَشء  ِاّل يُس َ َمواُت الس َّ ُح هَلُ السَّ ّبِ  (44)الارساء:ُح حِبَْمِده( )تُس َ

، ومعاين ساميًة ل حتىص يف ال جرام الساموية، فزيَّن تكل الساموات  نعم، مثلام آ ودع الصانع اجلليل حكامً ل تَُعدُّ
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بلكامت الشموس وال مقار والنجوم لتعرّب عن االهل وجامهل س بحانه.. كذكل ركّب الَّ وعال يف موجودات جو 

وعلّق علهيا معاين سامية، ومقاصد عظم ، وآ نطق جو السامء بلكامت الرعود والربوق  السامء ِحَكامً عالية،

 وقطرات ال مطار لُيْعمَلَ هبا، ويَُعّرَ  عن طريقها كامل حمكته، وجامل رمحته.
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 نبااتتوال  احليواانت من فهيا بثَّ  مبا وآ نَطَقها مازى، ذات بلكامت   تتلكم ال رض كرة وتعاىل س بحانه جعل ومثلام

 بلسان تنطق نفسها وال جشار النبااتت جعل كذكل ..للوجود صنعته كامل بذكل مبّيناً  بلياة، لكامت يه اليت

 والمثرة ايضًا، الزهرة وجعل ..االهل الَّ  رمحته وجامل س بحانه، صنعته كامل معلنةً  ومثارها، وآ مهارها آ وراقها

 هبا فأ شار ادلقيقة بُذيراهتا بلسان تتلكم املصور رئالبا جعلها ..اللكامت تكل من واادة لكمة ويه كذكل

 .والشعور الاحساس ذوي من الرؤية حُيسن ملن ربوبيته، وكامل صنعته، دقائق اىل س بحانه

ْن شئَت الاس امتع اىل ما ل حيد من لكامت التسبيح وال ذاكر يف الكون.  فدونك ا 

مهرة واادة من بني آ مهار العامل، وس نصاي اىل آ فادة  وسنس متع ال ن اىل ذكل المنط من الالكم ممتثالً يف الكم

سنبةل واادة من بني س نابل ال رض، لزنداد يقينًا كيف آ ن هذا لكه يشهد شهادة صادقة عىل مصداقية 

 التوحيد.

نعم، ان لك نبات ولك جشر، دليل واحض عىل صانعه، وشاهد صدق عىل وادانية خالقه مبختلف ال لس نة، 

دة جتعل املدقق املمتعن فهيا يف ارية وذهول، فيقول: اي س بحان هللا.. ما آ مجل شهادة هذا حبيث آ ن تكل الشها

 عىل آ حقية التوحيد!

نعم، انه واحض ايل كوضوح النبات نفسه، ومجيل كذكل كجامل النبات نفسه، تكل التسبيحات اليت هيمس 

نبهل، ل نه ابلثار البامس للك مهرة، هبا لك نبات يف ا رشاق تبسمه، عند تفتح مهره، ونضج مثره، وتسنبل س 

اذلي يدل  "  النظام"  وابللسان ادلقيق للسنبل املنتظم، وبلكامت البذور املومونة، واحلبوب املنسقة، يظهر 

 .."  احلمكة"  عىل 

 ويبينه ويربمه، وذكل  "  الِعمل"  دقيق حّساس، يدل عىل  "  مزيان"  وهذا النظام كام هو مشاهد، يف ثنااي 

. وتكل الصنعة ادلقيقة والنقوش "  املهارة الفائقة"  اليت تدل عىل  "  الصنعة ادلقيقة"  هو مضن  "  املزيان" 

. وتكل الزينة الهبيجة يه بدورها معّبقة "  اللطف والكرم"  البديعة يه ال خرى مضن الزينة الرائعة اليت تبني 

 ."  الرمحة والاحسان"  اليت تظهر  ابلرواحئ الطيبة الفوااة، والعطور الزكية اللطيفة
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 عظم  شهادة لسان ببعض، بعضها ومكتنفة متداخةل، معيقة معان   لها اليت واحلالت، ال وضاع فتكل

 وترشح السامية، اجلليةل ابوصافه وتصفه احلس ىن، املقدسة بأ سامئه اجلالل ذا الصانع تعِرّ  حبيث للتوحيد،
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 .وتعاىل س بحانه وحتّببه توّدده عن وتعرّب  س ىن،احل  آ سامئه جتليات انوار وتفرس

فلنئ اس متعَت اىل شهادة كهذه من مهرة واادة فقط، وتكنت من ال صااء اىل الشهادة العظم  الصادرة من 

مجيع ال مهار يف مجيع البساتني الرابنية عىل سطح ال رض، واس متعت اىل ذكل الاعالن املدوي الهائل اذلي 

ْن بقيْت تعلنه تكل الامهار يف  وجوب وجوده س بحانه ووادانيته، فهل تبق  دليك مثة غفةل! آ و آ ية ش هبة؟ وا 

نسان ذو شعور سام  متجاوب مع مشاعر الكون وآ ااسيسه؟!.  دليك غفةل، فهل ميكن آ ن يطلق عليك بأ نك ا 

م تفتح ال مهار فتعاَل لنتأ مل جشرة.. حنن آ مام نشوء الاوراق ومنوها يف الربيع ابنتظام ودقة متناهية، وآ ما

 وخروهجا من اكامهما بشلك مومون، وآ مام منو الامثر حبمكة ورمحة..

 فهالَّ آ معنت النظر يف منظر مالعبة النس مي لل وراق برقة وبراءة كرباءة الطفوةل النقية الرقيقة.

ولسان  وشاهد من مف الشجرة، كيف تنطق هذه ال لسن وتفصح عن االها؛لسان ال وراق اخملرضة بيد الكرم..

ادلقيق  "  املزيان"  ال مهار املبتسمة بنشوة اللطف.. ولسان الامثر الفراة بتجيل الرمحة.. لُكٌ مهنا يعرّب عن ذكل 

نقوُش صنعة   "  العدل"  البديع احملمك، ويف هذا املزيان ادلقيق اذلي يدل عىل  "  النظام"  العادل اذلي هو مضن 

قات متنوعة، ورواحئ خمتلفة طيبة لطيفة، تدل عىل الرمحة والاحسان، ويف دقيقة بديعة، ومينة فائقة تضم مذا

لهية، آ ل يدل ذكل بوضوح،  تكل املذاقات اللطيفة بذور ونوى يه حبد ذاهتا معجزة من معجزات القدرة ال 

، وااد، آ اد، ويشهد كذكل  ل  ل، ُمفّضِ ويظهر جبالء وجوب وجود خالق كرمي ورحمي، حمسن، منعم، ُمجِمّ

  جامل رمحته س بحانه وكامل ربوبيته؟عىل

فان اس تطعت ان تسمع هذا من لسان اال مجيع ال جشار عىل سطح ال رض معًا، فس تفهم، بل سرتى؛ مك من 

ِ َما ىِف الّسمواِت َواَلرِض(  ُح ّلِلّ ّبِ  (14)احلرش:اجلواهر امجليةل النفيسة الرائعة يف خزينة ال ية الكرمية: )يُس َ
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 .!والكفران امجليل نكران يف يارق َمنْ  واي حساب، دون مهالً  نفَسه يظن َمنْ  واي املسكني، اافلال آ هيا فيا

ن اردت آ ن  ان الكرمي ذا امجلال يعّر  نفسه وحيّبهُبا اليك هبذا احلشد من ال لس نة اليت ل تعد ول حتىص، وا 

 ، وتسكت تكل ال لس نة اكفة.ترص  نفسك عن ذكل التعريف، مفا عليك اّل ان تمكم مجيع هذه ال فواه

 وآ ىّن كل هذا!!

مفا دام اساكت تكل ال لس نة الناطقة ابلتوحيد غري ممكن، مفا عليك ا لّ الاصااء والانصات الهيا. والّ فلن تنجو 

مبجرد سد ال ذن بأ صابع الافةل، ل ن معكل هذا ل يسكت الكون. فالكون مجيعًا، واملوجودات اكفة انطقة 

 ئل التوحيد وآ صداؤه شواهد عدل ل تنقطع ول تنهتيي آ بدًا. فال بد آ هنا س ُتدينك.ابلتوحيد. فدل

النافذة العرشون 
2
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 ) ء  ّ يَشْ ْبَحاَن اذّلى ِبَيدِه َملَُكوُت لُكِ  (13)يس:)فَس ُ

ّل بََقدر  َمْعلُوم _َوَاْرَسلْنَا ال هُلُ ا  َمأ ِء ماًء )َوِاْن ِمْن يَشء  ِاّل ِعْنَدان َخَزائُِنُه َوَما نزَُنِّ اَيَح لََواِقَح فََاْنَزلْنَا ِمَن السَّ ِرّ

اِمننَي(   (11ـ12)احلجر:فََاْسَقْينَامُكُُوُه َوَمأ  َانمُْتْ هَلُ خِبَ

كام يُشاَهُد كامل احلمكة، وجامل التقان يف اجلزئيات والفرعيات، ويف النتاجئ والفوائد، فان العنارص اللكية، 

خمتلطة ومتشابكة، وتومِهُ آ هنا لعبة املصادفة، تتخذ آ يضًا آ وضاعًا تتسم ابحلمكة  واخمللوقات العظمية اليت تبدو

 والتقان، رمغ الاختالط الظاهر علهيا، مفثاًل:

--- 
1
 ان حقيقة النافذة العرشين هذه وردت اىل القلب ذات يوم ابللاة العربية كام يأ يت:  

لُؤ الضياء من تنويرك، تشهريك  تل 

 ترصيفك، توظيفك ..س بحانك ما آ عظَم سلطانَك توُج ال عصاِر من

ُر ال هناِر من تدخريك، تسخريك  تفجُّ

 تزيُّن ال جحاِر من تدبريك، تصويرك..س بحانك ما ابدَع حمكتَك

م ال مهاِر من تزيينك، حتسينك  تبسُّ

كرامك.. س بحانك ما آ حسَن صنعتَك نعامك، ا   ترّبُج ال مثاِر من ا 

نطاقك،  ُع ال طياِر من ا  رفاقكتسجُّ  ا 

فضاكل.. س بحانك ما آ وسَع رمحتَك نزاكل، ا  ُج ال مطاِر من ا   هتزُّ

ك ال مقار، من تقديرك، تدبريك، تدويرك، تنويرك.. س بحانك ما آ نور برهانك و آ هبر سلطانك.  املؤلف.  -حترُّ
#806 

منا ال خرى احلكمية وظائفه بدلةل الضوء، آ و النور ذنه وعرضها س بحانه، هللا مصنوعات عن لل عالن هو ا   اب 

 حتت ويُعرض خملوقاته، جعائبَ  س بحانه به لُيِظهر حكمي، خالق دلن من مسّخر الضوء آ ن آ ي ال نظار، آ مام

 .العامل سوق معارض يف مصنوعاته، بدائعَ  شعاعه

ُل عىل وظائفه ا وانظر ال ن اىل الرايح؛ تََر آ هنا جتري ل جنام وظائف هممة وخدمات اليةل، يشهد هبذا ما حُيَمَّ

 احلكمية من منافع كرمية.

ذن، يه ترصيٌف وتسخرٌي من دلن اخلالق احلكمي. وما يَُشاَهُد من عصفها وشّدِة هبوهبا،  مفواات ال عاصري ا 

 فل رساعها يف تنفيذ ال وامر الرابنية وامتثالها ِلُحمكها.

ال، جتد آ نه ل مصادفة فهيا ول وانظر ال ن اىل الينابيع واجلداول وال هنار، وتأ مل يف تفجرها من ال رض آ و اجلب

لهية واحضة، اما النتاجئ احلاصةل مهنا فهيي مومونة  عبث قط. اذ ترتتب علهيا الفوائد واملصاحل اليت يه آ اثر رمحة ا 
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منا جيري مضن حساب دقيق، ووفق اااات ال حياء، ومن بعد  دخارها وخزهنا يف اجلبال ا  حمسوبة، وكذكل ا 

رسالها مبزيا ن هو الااية يف  احلمكة.. لك ذكل دللت وشواهد انطقة ان ذكل التسخري ذكل تفجريها وا 

منا هو تَوقُها العظمي  منا يمت من دلن رّب حكمي.. وما نراه من شدة فوراهنا وتفجرها من ال رض ا  والادخار ا 

 ل متثال ال وامر الرابنية اال صدورها.

اجلواهر، وصفات املعادن، تأ مل يف تزييناهتا ومزاايها وآ نظر ال ن اىل آ نواع ال جحار، وآ شاكل الصخور، ودقائق 

، جتد آ ن ما يتعلق هبا من فوائد حكمية، ومن انسجام اتم بني نتاجئها اليت تصري  اليت ترتتب علهيا منافع ش  ىَّ

حياء..   الهيا، ومقتضيات احلياة، ومن مثة مالءمهتا ملتطلبات الانسان، وقضاؤها حلاااته واااات اخرى لل 

منا هو من دلن رب حكمي.لك ذ  كل دللت عىل آ ن ذكل الزتيني والتنظمي والتدبري والتصوير، ا 

وآ نظر ال ن اىل ال مهار وال مثار، جتد آ ن ِبرْشَ وجوهها، واالوة مطعوماهتا، وجاملها ال خاذ، ونقوشها البديعة، 

نعم الرحمي. ويه رسائل تعريف وشذى عطرها الطيب، لكها مبثابة دعاة وآ دّلء اىل ضيافة الرب الكرمي، وامل 

 به بني يدي موائده املنصوبة عىل ال رض اكفَّة، فلك لون من ال لوان اخملتلفة، ولك راحئة من الرواحئ
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 بلسانه الرحمي املنعم ذكل ويعّر  الكرمي، اخلالق ذكل عىل يدل املتباينة، الطعوم من طعم ولك املتنوعة،

 .اخلاص

نطاق خالق  حكمي.. مفناااة بعضها وانظر ال ن اىل الطيور. . جتد آ ن هديلها وتاريدها ومقزقهتا، ليس الّ من ا 

 بعضًا، وما تسكبه يف حلوهنا من آ جشان مِلّما يأ خذ ابل لباب.

وآ نظر ال ن اىل السحب الثقال، جتد آ ن صوت آ هامجي ال مطار املنسكبة مهنا، والجةل رعود السامء ليس عبثًا 

اداث تكل ن ا  نزال قطرات ابعثة عىل احلياة، وعرصها من  قط، اذ ا  ال صوات العجيبة يف فضاء واسع، وا 

غاثة املتلهفني علهيا، تبني بوضوح آ ن تكل ال هامجي واجللجةل حتمل من  السحب الثقال، وارضاع ال حياء هبا، وا 

ك العطاش املس تايثني احِلمَك البلياة و املازى العميق، ح ى لك ّن تكل القطرات هتتف بأ مر الرب الكرمي بأ ولئ

 ."  برشامك... ها حنن مقبلون اليمك من رب رحمي"  قائةل: 

جتد ان حراكتـها مجيعاً  - من بني آ جرام السامء اليت ل حرص لها - وانظر ال ن اىل السامء، وتعن يف القمر واده

ذ تتعلق علهيا ِحمكٌ  ومن مضهنا القمر منسقة آ مجل تنس يق وآ حمكه، ومقّدرة آ عظـم تقدير بيد قدير حكمي، ا 

 غزيرة، وثيقة الصةل ابل رض. وحيث آ ننا قـد فصلنا هذا يف موضع آ خر، نكتفي هنا هبذا القدر.

انفذة واسعة اداً تبني وجود  - ابتداًء من الضوء وانهتاًء ابلقمر - وهكذا يفتح لُكٌ ممـا ذكرانه من العنارص اللكية

كامل قدرته وعظمة سلطنته، مبقياس آ عظم وآ كرب وبأ لوان ش  ى،  هللا س بحانه، وتظهر وادانيته، وتعلن عـن

 وآ نواع خمتلفة.
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 فيا آ هيا الاافل!

ن كنت تقدر عىل ا ساكت هذه ال صوات املدوية كرعود السامء، وان كنت تس تطيع ان تطفئ هذه ال ضواء  ا 

ه اىل لّ عُد اىل رشدك، وتواَّ شطر عقكل وقل: س بحان  الساطعة. فميكنك عندئذ ان تنىس اخلالق الكرمي. وا 

) ْبُع َواَلرُض َوَمْن فهِينَّ مواُت الس َّ ُح هَلُ السَّ ّبِ  (44)الارساء:من )تُس َ
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 والعرشون احلادية النافذة

َتَقر ّ لَهَا ذكِلَ تَْقديُر الَْعزيِز الَْعلمي(   (31)يس:)َوالّشْمُس جَتْرى ِلُمس ْ

َّام  ن نَّ الشمس اليت يه رساج هذه الاكئنات، ا  يه انفذة مضيئة ساطعة كنورها تتطلع مهنا اخمللوقات اىل وجود ا 

 خالق الكون ووادانيته.

جتري بنظام متقن،  "  املنظومة الشمس ية"  واليت يطلق علهيا امس  - مع كرتنا ال رضية - فالس يارات ال ثنتا عرشة

ة، وحسَب مزيان دقيق، رمغ الاختال  الشديد فامي بيهنا، م ن حيث كتلها وجرهما ومن حيث ِوفَْق حمكة اتمَّ

صارها وكربها، ورمغ التفاوت الواسع فامي بيهنا من حيث قرهبا وبعدها من الشمس، ورمغ التنوع الهائل يف 

 حراكهتا ورسعاهتا.

لهيي،  نعم، فرمغ هذا لكه جتري الس يارات يف آ فالكها ساحبة مشدودة الواثق ابلشمس، مرتبطة معها بقانون ا 

ولو مبقدار  - .. فهيي جتري بنظام دقيق دون خطأ  "  اجلاذبية"  ي يطلق عليه علامء الفكل امس هذا القانون هو اذل

وتنقاد انقياداً اتمًا، وبطاعة مطلقة لهذا القانون، اكنقياد املصلني املأ مومني ل ماهمم.. وهذا دليل وآ ّي  - اثنية واادة

ادانية الربوبية.. فان اس تطعت آ ن تقّدر عظمة عىل عظمة القدرة الرابنية وو - بأ وسع مقياس وآ عظمه - دليل

هذا ال مر بنفسك فافعل، لرتى مدى العظمة واحلمكة يف جعل تكل الاجرام اجلامدة، وتكل الكتل الهائةل ويه 

بال شعور جتري يف منهتي  النظام وكامل املزيان، ويف غاية احلمكة، وعىل صور متباينة، ومضن مسافات خمتلفة، 

 ومن بعد ذكل تسخريها مجيعًا ِوفَْق نظام بديع رائع! وحبراكت متنوعة،

يف مثل هذه ال مور اجلسام، لتوقعنا ادوث آ خطاء تنجم  - همام اكن ضيئالً  - فلو اكنت للمصادفة آ ي تدخل

 عهنا انفالقات كونية عظمية، واصطدامات هائةل، تدمر الكون وجتعهل هباًء منثورًا.

َح للمصادفة آ ن تلعب  وختراه عن حموره،  - بال سبب - لعبهتا، فلرمبا تُوِقُف آ اَد هذه ال جرام الهائةلل نه لو مُسِ

وبذكل تهد السبيل لصطدامات ل ادَّ لها بني آ جرام ل حيرصها العّد. فقّدر اذن مدى الهول املريع النامج من 

 اصطدام آ جرام اخضم من كرتنا ال رضية بأ ل  ال ضعا .
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لهيي، العمل اىل وغرارهبا الشمس ية نظومةامل  آ مور جعائب س نفّوض  تأ مل يف ذهننا وحنرص شئ، بلك احمليط ال 

643



 لشجرة اليانعة الامثر من ومثرة عرشة، الثنيت الس يارات تكل من واادة مأ مورة يه اليت ال رضية، كرتنا

 :فرنى الشمس ية، املنظومة

ين ر بأ مر رابَّ ل ال ان تهنض خبدمات اليةل، وهماّم  - الثالثكام بيناه يف املكتوب  - ان س يارتنا هذه تُسخَّ

جس مية خالل سري  وجتوال طويل، فتدور حول الشمس لتظهر جبرهيا ودوراهنا  هذا عظمة الربوبية وكربايء 

ال لوهية، وكامل الرمحة واحلمكة. فك ن ال رض سفينة عظمية لرب العاملني مشحونة بعجائب خملوقاته س بحانه، 

وي احلياة والشعور من عباده، آ سكهنم فهيا، وجيرهيم هبا للزنهة والتفرج يف آ رااء او يه مكسكن متجول ذل

 الفضاء هذا.

 - والقمر ايضًا ك نه عقارب ساعة، مشدودة ابل رض تدلنا عىل الزمن وال وقات،و قد ُاعطيْت هل همام آ خرى

 يف منامل آ خرى من هذا الفضاء. - عدا هممة كونه ساعة لل رض

س يارتنا املباركة هذه، قد آ عطي لها من احِلمَك ادلقيقة، والوظائف اجلليةل يف س ياحهتا هذه،  وهكذا يتبني آ ن

مما يثبت ويدل ابوضاعها، ويشهد شهادة قوية كقوة ال رض وعظمهتا عىل القدير املطلق القدرة، وعىل وادانيته 

 س بحانه. وقس البقية عىل ارضنا.

يطلق علهيا امس  - حول حمور الشمس، وشّدها بعرى معنوية م ان جعل الس يارات تدور دورااًن حكاميً 

دارهتا، وتنس يق آ مرها مجيعًا، ل يمت الّ بتقدير القدير احلكمي، فضاًل  - اجلاذبية ابلشمس، ومن بعد ذكل تنظمي ا 

هرقل "  فتقطع مسافة مخس ساعات يف اثنية واادة اىل برج  - عن ان َسوق الشمس لتجري برسعة مذهةل

مشس الشموس حسب تقدير العلامء ليس اّل بأ مر سلطان ال مل وال بد، وبقدرته املطلقة، وك نه "   آ و حنو

ظهاراً لعظمة ربوبيته  س بحانه يس تعرض جبيش املنظومة الشمس ية وجنودها املنقادين ل مره مناورًة عسكرية ا 

 للعاملني آ مجع.

ربك آ ميكن ملصادفة ان يكون لها شأ ن يف آ مور عظمية فياَمْن يرى نفسه آ نه قد تعملَّ شيئًا من الفكل! قل يل ب

 كهذه؟

آ م ميكن لسبب من ال س باب اليت تراها ذا تأ ثري يف حوادث ال كوان آ ن يصل بيده الهيا؟! آ و لقوة  آ ايً اكنت آ ن 

 تدنو مهنا؟
#810 

 جعزه بذكل مظهراً  العظمي، ملكه آ مر يف يتدخل آ ن اكن آ ايً  لرشيك يسمح واالل عّزة   ذا سلطاانً  آ ن تعتقد هل

 .والكّ  هلل ااش !وقصوره؟

آ و هل ميكن ان يسمل س بحانه آ مور ذوي احلياة اذلين مه مثرة الكون ونتيجته وغايته وخالصته اىل ال غيار؟! 

 آ و يسمح ولو مبقدار ضئيل مبداخةل هذه ال غيار يف شؤونه احلكمية؟
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نتاجئها وخليفة ال رض، والضيف املكرم  وهل يرىض العقل آ ن ترُتك سدًى خالصة تكل المثرات، وآ مكل

للسلطان.. آ ن يسمّل آ مره اىل الطبيعة واملصادفة فهيوي بذكل بعظمة السلطنة، وكامل احلمكة؟! ااَش هلل 

 والّك... وتعاىل هللا عن ذكل علوًا كبريًا.

 النافذة الثانية والعرشون

َعِل اَلْرَض ِمهَادًا_ َوالِْجَباَل َاْواتَ   (1-0)النبأ :دًا_ َوَخلَْقنَامُكْ َاْمَوااًا..( )َالَْم جَنْ

ء  قَديٌر..( )فَْانُْظْر ِاىل آ اثِر َرمْحَِت هللا َكْيَف حُيْْىِ اَلْرَض بَْعَد َمْوهِتَا ِانَّ َذكِلَ لَُمحىِي الَْمْوت َوُهَو عىَل لُكِّ   يَشْ
 (26)الروم:

يف هذا الرآ س الهائل يف الكرب مائة آ لف مف ولك مف لو تصوران آ ن الكرة ال رضية رآ س خملوق عظمي، فاننا جند 

الوااد ال اد، القدير عىل لك شئ،  "  الواجب الوجود"  هل مائة آ لف لسان، ولك لسان يبني مبائة آ لف برهان 

والعلمي بلك شئ. ولك لسان ينطق مبائة آ لف شهادة صادقة عىل وادانيته س بحانه، وآ وصافه املقدسة وآ سامئه 

 احلس ىن.

ننظر اىل ال رض يف بداية خلقها فهيي يف ااةل من الس يوةل وامليوعة، خُفلَقت مهنا الصخور الصامء، وُخلق  فها

ختاذها مسكنًا  مهنا الرتاب.. فلو اكنت ال رض ابقية عىل االهتا ال وىل من امليوعة لتعذرت احلياة علهيا، ولتعذر ا 

ابقية عىل  - املتحوةل من امليوعة - املهوةل الصدلة صاحلًا ل ي نوع من آ نواع السكىن. ولو اكنت تكل الصخرة

ذن فاذلي منح ال رض وضعًا مالمئًا للعيش لبد آ ن يكون ذكل اخلالق  صالبهتا لتعرست الاس تفادة مهنا. ا 

 احلكمي اذلي يرى حبمكته املطلقة َمْن يف ال رض مجيعًا، وهييئ هلم ااااهتم اكفًة.
#811 

 هائةل انقالابت ان فرنى ...دوراهنا آ ثناء كياهنا وتشدُّ  وتسكها ال رض تس ند اليت الشاخمات اجلبال نتأ مل م

 خالل من وتزفرها فتنفهثا وال خبرة الاامات من الكثري عهنا يتودل الانقالابت وهذه الارض جو  يف حتدث

 حيدث ما ساس يةال   همامهتا وآ داء املنتظمة حبركهتا القيام عن يرصفها كيال وبراكني، ململ صورة عىل اجلبال

 ولتصبح تراهبا، عىل البحار طايان آ مام سدوداً  سفوهحا ابرتفاعات تشلك آ هنا كام آ اداث، من جوفها يف

 للتنفس صاحلاً  ليصبح املرضة الاامات من وتصفيته الهواء ولمتش يط ال حياء حلااات الاحتياطية املياه خزارن

حياء وتدخره ماكن لك من املاء ش تات ولتجمع دامة علهيا تتوقف متنوعة ملعادن كنوماً  كونولت لل   حياة ا 

 .الاكئنات

 فهذه ال وضاع وكثري غريها، تشهد شهادة انطقة عىل القدير املطلق واحلكمي والرحمي وعىل وادانيته س بحانه.

فيا آ هيا املتبايه بعمل اجلارافية! قل يل كيف تفرس هذه ال مور؟ اية مصادفة ميكهنا ان تسك بزمام ال رض 

املشحونة ابملصنوعات العجيبة، وجتعلها تس بح يف فضاء تقطع فيه مسافة آ ربع وعرشين س نة يف س نة واادة، 
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 دون آ ن يتبعةر ما علهيا من معارض العجائب...؟!

، ح ى تراها  ّرت ملهام حكمية  م آ معن النظر فامي عىل ال رض من بديع الصنائع. وكيف ان العنارص لكها قد خُسِ

َة ا االل واارتام اىل ضيو  القدير احلكمي، اجلالسني حول مائدة ال رض، فهترع اىل خدمهتم ك هنا تنظر نظر 

 مجيعًا.

م آ معن النظر يف مالمح ال رض وس اميهئا، ويف مطرمات تعارجيها، ونقوش احنناءات سطحها، والتواءات 

بداع، وتثري احلرية جسمها، ولحظ شلكها وآ لواهنا الزاهية املتنوعة بتنوع تربهتا، واليت تتسم اب حلمكة وال 

وال جعاب.. فدونك ال هنار والسوايق والبحار واجلداول وسفوح اجلبال، فاهنا لكها قد ُهيئت وُمهدت لتكون 

 سكنًا للمخلوقات ووسائط نقلهم من ماكن اىل آ خر.

ها س النبااتت وآ نواع بكامل احلمكة والنظام البديع مبئات ال لو  من آ جنا - يعين ال رض - م آ ل ترى ان مل 

عفاَءها ابملـوت مـن وظـائـفها التـي اكنت تـقوم هبـا.. هذه الـظـاهـرة  احليواانت وبعث احلياة الهبيجة فهيا. ُمَّ ا 

 تـتـواىل وتـرتى
#812 

ذا ح ىَّ  .دقيق ابنتظام  قح  " املوت بعد البعث "  ان هذا يعين آ ل ..مبلهئا جمدداً  بورش مهنا ال رض ُافرِغَِت  ا 

 .فيه ريب ل

آ َو ليست لك هذه الظواهر شهادات صادقة انطقة مبئات ال ل  من ال لس نة عىل القدير ذي اجلالل، احلكمي 

 ذي الكامل، وعىل وادانيته س بحانه؟!

واخلالصة: ان ال رض اليت يه مبثابة قلب الكون، قد اصبحت َمْشهََرًا لعجائب مصنوعات هللا البديعة، 

وقاته امجليةل، وممراً لقافةل موجوداته الوفرية، ومسجدًا لعباده املرتاصني صفوفًا علهيا، ومقراً وحمرشًا لارائب خمل

 ل داء عباداهتم.. هذه ال رض تظهر من شعاع التوحيد ما ميل  الكون نورًا وضياًء.

ذا اكن رآ س ال رض هذه يعّر  ربَّ العاملني مبائة آ لف مف ، ويف لك مف مائة آ لف فيا آ هيا املعتّد بعمل اجلارافية! ا 

ذن يف مصري جرميتك. اىل  لسان، وآ نت تعرض عن هذا التعريف، وتامس رآ سك يف مستنقع الطبيعة، ففكر ا 

اي عقاب يسوقك هذا ال عراض وال ناكر؟. آ اذر وآ نتبه وآ رفع رآ سك من املستنقع ال سن وقل: آ منت ابهلل 

 اذلي بيده ملكوت لك شئ.

 النافذة الثالثة والعرشون

 (1)املكل:ذّلى َخلََق الَْمْوَت َوالَْحيو'ة( )اَ 

ان احلياة يه آ سطع معجزة من معجزات القدرة الرابنية وآ مجلها، وآ قوى برهان من براهني الوادانية وآ هبرها، 
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 وآ مجع مرآ ة من مرااي جتليات الصمدانية وآ ملعها.

 ليةل وشؤونه احلكمية.نعم! ان احلياة وادها تبنّي احلي القيوم ابسامئه احلس ىن وصفاته اجل 

 "  احلياة"  فاحلياة اكلنور.. فكام ان نور الشمس حيصل من امزتاج الالوان الس بعة لَطيف الشمس، كذكل 

كدواء انجت من امزتاج موادَّ كثرية متنوعة  - آ ي احلياة - حتصل من امزتاج صفات كثرية امزتااًا دقيقًا.. ويه

مزتااًا مقدرًا تقديرًا حمكامً.  ا 

ذن حقيقة مركبة من صفات كثرية ادًا. فصفات مهنا تنبسط وتنكشف ويظهر تايزها واختالفها بعضها فاحل  ياة ا 

 عن البعض ال خر، من خالل مس يلها يف
#813 

 .والاسامء الصفات هذه الوان من لوانً  مهنا ااسة لُك  تأ خذ اليت احلواس، قنوات

 ."  ابحلياة"  ل ااسيس املفعمة آ ما القسم ال عظم مهنا فانه يعلن عن نفسه من خالل ا

تتضمن الرمق والرمحة والعناية واحلمكة، اليت لُكُّ مهنا سارية يف الاكئنات وهممينة عىل آ مرها  "  احلياة"  م ان 

 يف آ ميا جسم، اذا ابمس  "  احلياة"  وخلقها وتدبريها، فك نَّ احلياة تقود آ ولئك مجيعاً معها آ يامن الَّت. اذ ااملا حتل 

يتجىل فيه ايضًا حيث يرشع ببناء عشه بناًء متقناً وينظمه تنظاميً حكاميً. ويف الوقت نفسه يتجىّل  "  احلكمي" 

متجلياً ايضًا  "  الرحمي"  آ يضاً حيث يرتّب مسكنه وينسقه ويزيّنه وفق ااااته ويظهر آ نئذ  امس  "  الكرمي"  امس 

نعامه ل دامة احلياة وب ابدايً للعيان  "  الرماق"  لوغ كاملها، ويف الوقت نفسه يتجىل امس فيس بغ آ فضاهل وآ لطا  ا 

 لبقاء تكل احلياة وانبساطها، بل يدخر قسامً مهنا يف اجلسم.. - املادية واملعنوية - حيث هييئ املقومات الاذائية

يف احلياة بعضها يف آ ي ان احلياة اكلبؤرة اليت تتجمع فهيا ال شعة الضوئية اخملتلفة، فتتداخل الصفات املتنوعة 

يف الوقت  "  قدرة"  كام آ هنا  "  عملٌ "   - باكملها - بعض تداخاًل جيعل لك صفة مهنا عني ال خرى، فك ن احلياة

 سواء بسواء.. "  رمحة"  و  "  حمكة"  نفسه، ويه 

يت تمتثل فهيا شؤون ال "  الصمدانية"  بناءً عىل ماهياهتا اجلامعة هذه، مرآ ة تعكس  "  احلياة"  وهكذا آ صبحت 

الَّ وعال، قد خلق احلياة بكةرة هائةل، ووفرة  "  احلي القيّوم"  اذلات الرابنية. ومن هذا الرس آ يضًا جند آ ن 

ر ل الها، فال غرو آ ن وظيفة  شامةل، وبهثا يف آ رااء الوجود اكفة، ااعاًل لك شئ حيوم حول احلياة، ويُسخَّ

 احلياة اليةل.

ليس آ مراً سهالً ول وظيفة هينة، اذ نرى  "  الصمدانية"  لتجليات  "  املرآ ة العاكسة"  ء هممة نعم، ان القيام بأ دا

ن آ رواهحا "  احلياة"  آ مامنا ماثةلً للعيان انواعاً لتعد ول حتىص من   اليت يه آ صولها وذواهتا - خُتلق لك اني، وا 

 ال حياء اىل ميدان احلياة مبارشًة..خُتلق دفعًة واادًة من العدم، وترسل انواعًا غفرية من  -
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اذلي هل الصفات القدس ية  "  احلي القيوم"  آ ل يدل لك هذا عىل وجوب  وجود ذات اجلليل ال قدس و 

 وال سامء احلس ىن آ وحض من دلةل ملعان آ ش ياء ال رض عىل
#814 

 مضطر شك ل ش ياء،الا عىل املشاهدة صفاهتا ويتجاهل الشمس، بوجود يعتقد ل اذلي آ ن فكام الشمس؟

ناكر اىل  اذلي  " واملميت احمليي القيوم، احلي "  ذلمك بوجود يعتقد ل اذلي كذكل الشمس، بنور امللئ الهنار ا 

ناكر اىل ايضاً  مضطر فهو لكه، الوجود عىل ال ادية بشمس نوُرهُ  يتجىل  ال رض، تل   اليت ال حياء وجود ا 

لّ  موقعاً  لنفسه يرى ل وعندها ..معاً  واملس تقبل املايض تل   بل  مبس توى فيكون مهنا، آ ضل آ و ال نعام بني ا 

 .امجلادات

 النافذة الرابعة والعرشون

ُه هَلُ الُْحمْكُ َوالَْيِه تُْرَجُعوَن(  ء  َهاكِلٌ ِاَل َوهْجَ  (11)القصص:)ل ِاهَل ِاّل ُهَو لُكُّ يَشْ

ية القوة عىل الوادانية، مثل احلياة، اذ بدلةل ال ية ان املوت اكحلياة برهان ساطع للربوبية، وهو جحة يف غا

 الكرمية:

 )َاذّلى َخلََق الَْمْوَت َوالْحياَة(

نقراضاً ابذلات من غري فاعل، بل هو: ترسحي  ان املوت ليس عدمًا، ول ِاعدامًا، ول فناًء، ول لعبة العبث، ول ا 

وتبديل جسم جبسم، وانهتاٌء من وظيفة،  من العمل، من دلن فاعل حكمي، وهو استبدال ماكن مباكن،

لهية. كام بينا يف املكتوب الاول.  وانطالق من جسن اجلسم، وخلق منتظم اديد ِوفَق احلمكة ال 

نعم، كام ان املوجودات احلية املبثوثة يف ال رض اكفة، تشري حبياهتا اىل اخلالق احلكمي واىل وادانيته. فتكل 

 رسمدية ذكل احلي البايق، وتشري اىل وادانيته الَّ شأ نه. وحيث آ ننا حبثنا يف  ال حياء تشهد مبوهتا آ يضاً عىل

ان املوت برهان قاطع عىل الوادانية، وجحة داماة عىل الرسمدية، ذلا حنيل  "  اللكمة الثانية والعرشين" 

 البحث الهيا. اّل آ ننا نبني هنا نكتة هممة فقط ويه:

اخلالق احلي فأ هنا تشهد مبوهتا عىل رسمدية احلي البايق وعىل وادانيته.  ان ال حياء مثلام تدل بوجودها عىل

ولنأ خذ شاهداً عىل ذكل سطح ال رض، فأ ن النظام الرائع الباسط همينته عىل ال رض بأ رسها واذلي يبدو لنا 

 من خالل مظاهره عيااًن يشهد شهادة صادقة عىل الصانع القدير.
#815 

 ابحلياة تزخر اكنت اليت ال حياء وتوت الربيعي، ال رض واه عىل ال بيض لجيالث كفنه الش تاء يسدل فعندما

 بعيداً  ليذهب اخليال منتَ  فريكب الراهنة، اللحظة من آ بعد اىل ال نسان نظر ينقل املوت هذا منظر فأ ن فوقها؛

 آ وسع واحلياة تاملو  من مشاهد النظر آ مام عندئذ فتتفتح راال، ربيع لك جنارز اليه درجت اذلي املايض اىل
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 .الراهن احلارض يف احملصور املنظر هذا من

لهية، وهو يُشِعُر  ل ن لك ربيع راال مما ل حُيىص من الارِبَعِة، اكن مشحواًن ملء ال رض مبعجزات القدرة ال 

 الانسان مبجئ موجودات تتدفق ابحلياة وتل  ال رض لكها يف ربيع مقبل.

دة مبقياس عظمي ادًا، وبصورة رائعة ادًا وبدراة من القوة آ كةر عىل فنجد هبذا آ ن موت الربيع يشهد شها

اخلالق ذي اجلالل، والقدير ذي الكامل، واحلي القيوم، والنور الرسمدي، ويشري اىل وادانيته، ورسمديته 

ااد دلئل ابهرة اىل اّد يرمغك معه عىل القول بداهًة ]آ منت ابهلل الو  - هذا املوت - تبارك وتعاىل. فيبني

 ال اد[.

ىْيِ اَلْرَض بَْعَد َمْوهِتَا( فان ال رض احلية هذه كـام  اخلالصة: انه حسب احلمكة اليت تتضمهنا ال ية الكرمية:)َوحُيْ

لهية اليت  آ هنا تشهد عىل اخلالق احلكمي س بحانه حبياهتا، فاهنا مبوهتا تلفت النظر اىل التأ مل يف معجزات القدرة ال 

ايض واملس تقبل، فيعرض هللا س بحانه هبذا املوت آ مام نظر الانسان آ لوفاً من الارِبَعِة تطرم جنايح الزمن؛ امل

بدلً من ربيع وااد، فبدلً من آ ن تشهد عىل قدرته س بحانه معجزةٌ واادة ويه هنا الربيع احلارض تشهد علهيا 

 هبذا املوت اذلي الَّ يف الربيع احلارض آ لوُ  املعجزات.

لو  من ال رِبَعِة، يشهد شهادة آ قوى عىل الوادانية من الربيع احلارض، ل نَّ اذلي آ رحتل فلك ربيع من تكل ال  

اىل هجة املايض قد آ رحتل اليه بأ س باب قدومه الظاهرة اليت ليس لها صفة البقاء، فال س باب اليت تذهب وتأ يت 

ذن تأ ثري قط يف ا االل ربيع اديد عقب الربيع الراال، بل القدير ذ و اجلالل اذلي ل حيول ول ليست لها ا 

يزول هو اذلي خلقه من اديد وربطه حبمكته ابل س باب الظاهرة، وآ رسهل عىل الصورة الرائعة اىل ميدان 

 الشهود.

 آ ما وجوه ال رض اليت ســتأ يت يف املس تقبل، واملــزهــرة ابلربيــع النابـض ابحلياة،
#816 

منا املس تقبل يف يأ يت ربيع لك ل ن احلارض، الربيع عىل شهادهتا من آ قوى شهادةً  تشهد فهيي  من الهيا يأ يت ا 

لُ  مثة ومن املعني، املاكن اىل ويبعث شئ، غري ومن العدم،  .خاصة وظيفة عليه حُتمَّ

 فيا آ هيا الاافل املطموس يف آ واال الطبيعة، والاارق فهيا!

نَّ َمْن ل تظهر يُد حمكته وقدرته يف املس تقبل ال يت لكه، وَمْن ل يرتك بصامت هذه اليد عىل املايض اذلاهب  ا 

آ ن يتدخل يف حياة هذه ال رض؟ فهل ميكن للمصادفة والطبيعة اللتني هام  - وآ ىنَّ هل ذكل - لكه، كيف يس تطيع

 من غري شئ آ ن يتدخال يف آ مر احلياة عىل ال رض؟

ن كنت صادقًا وراغبًا يف جناة نفسك من هذه الورطة، فادُن من احلقيقة وقل:  ا 
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لهية ليس اّل. آ ما املصادفة فهيي ليست الّ س تار احلمكة  اس القدرة ال  ن اكنت شيئاً موجوداً فهيي ُكرَّ ان الطبيعة ا 

لهية اخلفية اذلي يسرُت هجلَنا.  ال 

 النافذة اخلامسة والعرشون

ن املرضوب يدل ابلرضورة عىل فاعل، وهو الضارب، واملصنوع املُْتَقُن يس توجب الصاِنَع املتقِ  َن، ووجود الودل ا 

 يقتيض الوادل، والتحت يس تلزم الفوق... وهكذا..

آ ي النسبية، آ ي ل حيصل الوااد  "  الامور ال ضافية"  وقد آ طلق العلامء عىل آ مثال هذه الصفات مصطلح 

 دون ال خر.

ماكن"  جفميع ما يف هذه ال مور من  . وما يَُشاهُد "  الوجوب"  سواء يف جزئيات الكون آ و لكياته، تدل عىل  "  ا 

يف امجليع من انفعالت تدل عىل فعل وااد، وما يشاهد يف مجيعها من خملوقية تدل عىل اخلالقية، وما يشاهد 

 فهيا من كةرة وتركيب يس تلزم الوادة.

ـ  الواجب، الفاعل، "  فالوجوب، والفعل، واخلالقية، والوادة، تس تلزم ابلبداهة والرضورة َمْن هو املوصو  بـ

 اذلي هو ليس ممكنًا ول منفعاًل ول خملوقًا ول كثريًا ول مرّكبًا. "  لق، الوااداخلا
#817 

ماكن، من الكون يف ما فان ال ساس هذا وعىل نفعال، من فيه وما ا   كةرة، من فيه وما خملوقية، من فيه وما ا 

 ملا الفعال شئ لك القخ ال اد، الوااد الوجود، واجب ذاِت  عىل واحضة شهادة يشهد تركيب، من فيه وما

 .يريد

 وتُشاَهُد  "  ال فعال"  من خالل  "  الفعل"  ويَُشاَهُد  "  ال ماكن"  من خالل  "  الوجوب"  اخلالصة: كام يُشاَهُد 

، وكام يدل وجود لك مهنا عىل وجود ال خر دلةل قاطعة، كذكل الصفات "  الكةرة"  من خالل  "  الوادة" 

ـ املشاهدة عىل املوجود "  )آ ي كون املوجود خملوقاً ومرموقًا( تدل عىل شؤون  "  اخمللوقية، واملرموقية"  ات ك

اخلاّلق الرّماق، "  دلةل قاطعة.. فوجود هذه الصفات آ يضاً يدل ابلرضورة وابلبداهة عىل  "  اخلالقية والرماقية

 ..."  والصانع الرحمي

وعىل مئات من اسامئه احلس ىن مبا حيمل  "  الوجود اذلات ال قدس لواجب"  آ ي آ ن لك موجود يشهد عىل 

 من مئات  من آ مثال تكل الصفات.

ناكر آ مثال تكل الصفات لكها. ذن ا   فا ن مل تقبل آ هيا ال نسان جبميع هذه الشهادات فينباي كل ا 

 (2)النافذة السادسة والعرشون 

ل  عىل وج وه الاكئنات الرسيعة ال فول، م تتابع هذا ان آ نواع امجلال الزاهر، وآ شاكل احلسن الباهر، اليت تتل 
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منا يظهر آ نه ِظٌل من ظالل جتليات جامل  امجلال وجتدده بتجدد هذه الاكئنات، واس متراره ابس مترار تعاقهبا.. ا 

ل  احلباب عىل واه املاء الرقراق، وتتابع هذا اللمعان يف تتابع احلباب  رسمدي ل حيول ول يزول. تاماً كام ان تل 

منا تثل مرااي عاكسة ل شعة مشس  ابقية.. يدل  عىل آ ن احلباب والزبد والمتواات اليت تطفو عىل سطح املاء ا 

فتلّمع آ نواع امجلال آ يضًا عىل املوجودات الس ياةل يف هنر الزمان اجلاري يشري اىل جامل رسمدي خادل، ويدل 

 .عىل ان تكل املوجودات امنا تثل اشارات وعالمات عىل ذكل امجلال

ذ كام ل يظهر شٌئ  ... ا  مَّ ان ما خيفق به قلب الكون من ُحّب ااد وعشق صادق يدل عىل معشوق دامئ  ابق 

 يف المثرة ما مل يواد يف الشجرة نفسها، فكذكل

 املؤلف. - ( مفتواة ملن يريد آ ن يطل مهنا، وابل خص ل هل القلب واحملبة.2)
#818 

لهيي العشق يبني آ ن عشقاً خالصاً وحمبًة  - وهو مثرة جشرة الكون - الانسان قلب عىل يس تحوذ اذلي الَعْذب ال 

صادقة بأ شاكل ش  ّى، مارومة يف كيان الكون لكه، وتتظاهر بأ شاكل ش  ّى. هذا احلب املاكل قلب الكون 

 يفصح عن حمبوب خادل رسمدي.

نَّ ما تور به قلوب اليقظني الراشدين من آ صفياء الناس، وما يشعرون ب ه من اجنذاب، وما يؤرقهم من ُمَّ ا 

منا يدل عىل آ ن حنااي ضلوع  َوْاد، وما حيسون به من اذابت، وما تتدفق به صدورمه من توق وحنني، ا 

الكون تعاين ما يعاين الانسان، وتاكد تمتزق من شدة اجنذاهبا وعظمي اذابهتا، اليت تتظاهر بصور متنوعة. 

ّل من ااذب حقيقي، و   ااذبية ابقية آ بدية.وهذا اجلذب ل ينشأ  ا 

م ان آ رقَّ الناس طبعًا وآ لطفهم شعورًا، وآ نورمه قلبًا، ومه ال ولياء الصاحلون من آ هل الكشف والشهود قد 

آ علنوا متفقني عىل آ هنم قد تبددت ظلامت نفوسهم ابرشاق آ نوار جتليات ذي اجلالل، وذاقوا االوة تعريف 

 امجليل ذي اجلالل، وتوّدده الهيم.

 وتعريف نفسه عن طريقهم لالنسان.. "  الواجب الوجود"  م هذا شهادة انطقة عىل فاعالهن

م ان قمل التجميل والتحسني اذلي يبدع نقوشه يف واه الاكئنات، يدل بوضوح عىل جامل آ سامء ماكل ذكل 

 القمل املبدع..

ب اذلي ميتلئ به صدره.. وهكذا فامجلال اذلي يشع من واه الكون.. والعشق اذلي خيفق به قلبه.. والاجنذا

والكشف والشهود اذلي تبرصه عينه.. والروعة وال بداع يف مجموع الكون لكه.. يفتح انفذة لطيفة اداً ونورانية 

ساطعة آ مام العقول والقلوب اليقظة، يتجىل مهنا ذكل امجليل ذو اجلالل، اذلي هل ال سامء احلس ىن، وذكل 

 احملبوب البايق واملعبود ال ميل.

آ هيا املارور التائه يف ظلامت املادية! واي آ هيا الاافل املتقلب يف ظلامت ال وهام واخملتنق حببال الش هبات!  فيا
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عُد اىل رشدك، وامُس مسوًا لئقًا ابلنسان، آ نظر من خالل هذه املنافذ الاربعة، وشاهد جامل الوادانية، 

 وآ ظفر بكامل الاميان، وكن انسااًن حقيقيًا.
#819 

 والعرشون السابعة ةالنافذ

ء  َوكيٌل(  ّ يَشْ ء  َوُهَو عىَل لُكِ ّ يَشْ  (01)الزمر:)هللا َخاِلُق لُكِ

فـرنى ان امسـ  ال سبـاب  "  آ س باب ومسبـَّبات"  س نطل من هذه النافذة عىل ما يف موجودات الكون من 

ذن ليست اّل وآ رشفها قاصـرٌة يُدهـا عـىل بلوغ آ دىن املسببات وعاجزة عن ادراك ما ينجم ع هنا. فال س باب ا 

 هوغري ال س باب. ولنوحض الالكم مبثال: "  املسبَّبات"  س تارر وجحبًا، فاذلي يوِاد 

القوة احلافظة يف ذهن الانسان، ويه حبجم حبة من خردل موضوعة يف ماوية من موااي دماغه، نراها وك هنا 

ضم مستندات مجيع آ اداث حياته من دون كتاب اامع شامل، بل مكتبة واثئقية حلياة الانسان، حيث ت

اختالط ول سهو. تُرى آ ي سبب من ال س باب ميكن ان يربم لتوضيح وتفسري هذه املعجزة الظاهرة للقدرة 

لهية؟  آ هو تالفيف ادلماغ؟ آ م آ ن ذّرات جحريات ادلماغ ويه بال شعور تس تطيع احلفظ والتسجيل؟ ام  ال 

 رايح املصادفات العشوائية؟

بداع  فال ميكن مكتبة  "  القوة احلافظة"  جعَل تكل  "  صانع  حكمي  "  آ ن تكون هذه املعجزة الباهرة الّ من ا 

ّل احصاها، وليعرضه آ مام  َّه ل ياادر صارية ول كبرية ا  آ و جساًل يضم حصائف آ عامل ال نسان، ليذكّره بأ ن رب

الانسان، وقس علهيا سارر املسبّبات من بيوض يف ذهن  "  القوة احلافظة"  املشهد ال عظم يوم احلساب.. خذ 

نك آ مام  ونوى وبذور وآ مثالها من املعجزات البديعة املصارة، تََر آ يامن وليَت نظرك ويف آ ي مصنوع اكن، فا 

بداع ل يقوى علهيا سبٌب من ال س باب، بل ح ى لو اجمتعت ال س باب مجيعها ل جياد تكل الصنعة  خوارق ا 

 زاً اتمًا ولو اكن بعضها لبعض ظهريًا.اخلارقة ل ظهرت جعزها جع

فلو قيل لها مفرتضني فهيا الشعور وال ختيار: آ يهتا الشمس  - اليت يَُظّن آ هنا سبب عظمي - ولنأ خذ الشمس مثالً 

جياَد جسم ذاببة واادة؟ فالشك آ هنا سرتدُّ قائةل:  العظمية! هل تس تطيعني ا 

نَّ ما وهبين ريب من ضياء، وآ غدق عيلَّ من حر  جياد ذاببة ا  ارة وآ لوان، ل يؤهلين للخلق، ول مينحين ما يتطلبه ا 

 من عيون ومسع وحياة، لسُت مالكة لشئ مهنا قط، فهذا ال مر هو فوق طاقيت لكيًا.
#820 

َّتنا اخللق، قدرة وسلبهتا ال س باب َعَزلت قد جاملها وروعة  " املسبَّبات "  عىل الظاهر الابداع آ ن كام نعم،  ودل

 اَلْمرُ  يُْرَجعُ  َوالَيه):الكرمية ال ية يف ااء كام هللا بيد لكها ال مور وسلَّمْت  ال س باب، مسِبّب عىل االها بلسان

 مجيعاً  تظهر مهنا، احلاصةل والفـوائد الناش ئة  والاـاايت ابملسبَّبات، نيطت التـي النـتاجئ كذكل (123:هود) (لُكُّهُ 
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لّ  ليست آ ش ياء من نراه ما وآ ن رحاميً، حكاميً، كرميًا، رابًّ  ال س باب جحاب وراء آ ن  بداهـةً  بداعه صنعه من ا   وا 

 .س بحانه

، بيامن  - جمرد مالحظة - اليت يه بال شعور عاجزة لكياً عن مالحظة "  ال س باب"  ذكل ل ن  غاية لشئ  ُمَسبّب 

وغاايت ش  ى. آ ي آ ن الرب  اي خملوق يرد الوجود ل تُناط به حمكة واادة بل حمكٌ عديدة اداً وفوائد مجَّة

 احلكمي والكرمي هو اذلي يُوِاد ال ش ياء م يرسلها اىل هذا العامل وجيعل تكل الفوائد غاية وجودها. مفثاًل:

ان ال س باب الظاهرة لتكوين املطر، عاجزة جعزًا مطلقًا، وبعيدٌة لك البعد عن آ ن تشفق عىل احليواانت، آ و 

 ها.تالحظ آ مورها وترمحها وتزنل ل ال 

ذن فاذلي تكفّل برمقها هو اخلالق اجلليل اذلي يرسل املطر ويايهثا رمحة هبا، وك نه رمحة متجسمة  - آ ي املطر - ا 

 ."  الرمحة"  لكةرة ما فيه من آ اثر الرمحة والفوائد امجلة. ومن هنا آ طلق عىل املطر امس 

ت اليت تل  واه اخمللوقات قاطبة، ومجيع املظاهر م ان الزتيينات البديعة وامجلال املبتسم عىل النبااتت واحليواان

امجلالية علهيا، تدل عىل آ ن وراء س تار الايب مدبّراً يريد آ ن يعِرّ  نفسه وحيّبهبا هبذه اخمللوقات امجليةل البديعة 

 وتدل عىل وجوب وجوده ووادانيته.

ذن فالزتيينات الرائعة يف ال ش ياء، وما يف مظاهرها من جامل بديع، وكي  فياهتا املتسمة ابحلمكة، لكها تدل قطعًا ا 

تشهدان ابلبداهة عىل صانع قدير معرو   - التعر  والتوّدد - عىل صفيت التعريف والتّودد. وهااتن الصفتان

 ودود، فضاًل عن شهادهتام عىل وادانيته س بحانه..

تقان ومبدة الالكم: ان السبب اذلي نراه شيئاً عادايً ادًا، وعاجزاً جعزاً اتمًا،  قد استند اليه مسبٌَّب يف منهتي  ال 

 املتقن ل بد آ نه يعزل ذكل السبب العاجز عن القيام ابجياده. "  املسبَّب"  والنفاسة. فهذا 
#821 

 .احلكمي الصانع يد اىل وتسلمها بيهنا فامي واجلامدة اجلاهةل ال س باب ترفع وفوائده  " املسبَّب "  غاية ان م

وما يتجىل علهيا من جعائب الرمحة تشري اىل صانع حكمي يريد  "  املسبَّب"  نقوشة عىل مالمح م ان الزتيينات امل 

 ان يُعِرّ  قدرتَُه اىل ذوي الشعور من خملوقاته، وحيبّب نفسه الهيم.

فيا عابد ال س باب. آ هيا املسكني!. ما تفسري هذه احلقائق املهمة الثالث اليت وضعناها بني يديك؟ وكيف 

 هو هللا واده ل رشيك هل"  ن تقنع نفسك بأ وهامك؟ ان كنت راشدًا مفّزق جحاب ال س باب وقل:ميكنك ا

 وحترر من ال وهام املضةّل. " 

 النافذة الثامنة والعرشون

مواِت َواَلْرِض َواْخِتالُ  َالِْسنَِتمُك َوالَْواِنمُكْ ِانَّ يف ذكِلَ لايت  لِلَْعامل  (11)الروم:نَي( )َوِمْن آ اَيتِِه َخلُْق السَّ
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لو نتأ مل يف هذه الاكئنات فسنشاهد آ نَّ يف لك شئ  ابتداءً من جحريات اجلسم وانهتاءً مبجموع العامل لكه، حمكة 

 شامةل، ونظامًا متقنًا.

فدلى حفصنا حلجريات اجلسم جند آ ن تدبريًا ابلغ الامهية ينّظم شؤون تكل احلجريات املتناهية يف الصار؛ 

خر يف اجلسم عىل ينظمها حسَب آ و  امر َمْن يرى مصاحل اجلسم لكه، ويدير اموره. فكام آ ن قسامً من ال غذية يدَّ

خار دقيقة.  ِدّ صورة حشوم داخلية ترُص  عند احلااة، كذكل جند يف لك من تكل احلجريات الصارية قابلية ا 

نجد آ هنا تعيش يف حببواة من م ننظر اىل النبااتت فنجد آ هنا مشموةل برتبية خاصة. وننظر اىل احليواانت ف 

ًْ يف منهتي  العظمة يكتنفانه من لك جوانبه  الكرم العممي. وننظر اىل آ راكن الكون العظمية فنجد آ ن ادارةً وتنويرًا

ويفضيان به اىل غاايت عظمية واليةل. وننظر اىل مجموع الكون لكه، فاذا به يتجىل آ مامنا وك نه مملكة منسقة 

ذا بنا آ مام آ نظمة دقيقة ترىق به لبلوغ حمك عالية ال رااء، آ و مدينة رائ عة امجلال، آ و قرص منيف ابذخ، وا 

 وغاايت سامية.

 فكام آ ثبتنا يف املوقف ال ول من اللكمة الثانية والثالثني:

 ان املوجودات مرتبطة ببعضها ارتباطًا معنواًي وثيقًا اىل اد ل يدع جماًل قط
#822 

 .ابرجمرات وانهتاءً  اذّلرات من ابتداءً  املداخةل، من واادة ذرة رمبقدا ح ى رشيك، آ ي ملداخةل

راً حلمُكه مجيع ارجمرات والنجوم والس يارات وميكل ممام آ مورها ويترص  مبقاليد شؤوهنا، ل  فََمْن مل يكن مسِخّ

حقيقياً عىل ذرة واادة  َمْن يكون رابً  - بعبارة آ خرى - ميكنه ان يُوِقَع ُحمكَُه، ويُْميض آ مرُه عىل ذرة واادة، آ ي

 ينباي ايضًا آ ن يكون مالاكً ملقاليد الكون لكه.

من اللكمة الثانية والثالثني: آ نه من يعجز عن الهمينة عىل  "  املوقف الثاين"  ويف ضوء ما آ وحضنا وآ ثبتنا يف 

ن مل يكن راّبً ملا يف الساموات و  ال رض، ل الساموات لكها يعجز عن رمس خطوط س اميء الانسان، آ ي ا 

 يس تطيع آ ن خيط مالمح واه انسان، ويضع عليه عالماته الفارقة.

ذا ما آ ْطلَلَْت  مهنا جتد آ ن ال ايت الكرمية  - ح ى بعني العقل - وهكذا جتد آ مامك انفذة واسعة سعة الكون لكه فا 

 ال تية، قد ُكتبت حبرو  كبرية واحضة عىل صفحات الكون لكه:

ّ شـَيْ  مواِت َواَلْرِض( )هللا َخاِلُق لُكِ ّ يشء وكيٌل _ هَلُ َمَقـالـيُد السَّ  (03 - 01)الزمر:ء  َوُهَو عىََل لُكِ

ّل وااد من  ذلا فََمْن ل يس تطيع رؤية هذه احلرو  البارمة العظمية املسطرة عىل حصيفة الاكئنات، مفا هو ا 

ما فاقد عقهل..آ و فاقد قلبه. آ و آ ديم الصورة آ نعايم التطلعات  .ثالثة ا 

 النافذة التاسعة والعرشون
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ْمِدِه(  ُح حِبَ ّبِ  (44)الارساء:)َوِاْن ِمْن يَشء  ِالَّ يس َ

كنت ساراًا يف رفقة غربيت، آ سوح مع الفكر، وآ جول مع اخليال والتأ مل، فقادتين قدماي اىل سفح رابية 

فراء ساطعة الصفرة، من وسط هذا البساط ال خرض، مهرة ص - عىل اس تحياء - مزدانة ابخلرضة، فرنت ايلَّ 

 وآ لوت جبيدها ايلَّ تناغيين بوّد وحمبَّة، فأ اثرت مشاعري وآ شوايق اىل مهرات مثلها كنت التقهَيا يف ربوع بدليت 

ويف سارر املدن ال خرى اليت اكنت حتتضن غربيت مرةً بعد آ خرى، فانثال هذا املعىن جفأ ًة عىل قليب،  "  وان" 

 وها آ نذا آ رسده كام ورد:
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 العامل، اىل اخلرضاء رسالته امجلال خالُق  به خيمت وخمت امجلال، صفحة عىل طاراء الّ  ليست الرقيقة الزهرة هذه

ذن الزهرة هذه من ال نواع مجيع فأ ن ال خرض البساط عىل ونقشه طاراءه الزهرة هذه اكنت فََمنْ   آ ختامه يه ا 

 .صنعه وادة وعالمات مجيعًا، ال رض بسط عىل

منا يدل عىل وعقب هذه ا ن اخلمت اخملتوم به آ ية رساةل اكنت ا  لصورة املتخيةل ورد اىل القلب هذا التصور؛ ا 

منا يه خمت رحامين عىل رساةل الرمحن. وهذه الرساةل يه سفح التل الصاري  صاحب الرساةل. فهذه الزهرة ا 

تقان. فهذه الرساةل املسطور فهيا اللكامت البلياة للنبااتت وال عشاب، واحملفور فوقها آ نواع الز  خار  احلكمية ال 

ذن تعود لصاحب اخلمت هذا.  ا 

م آ وغلت يف التأ مل آ كةر فأ كةر. فاذا هبذا السفح امجليل يتحول يف نظري ويأ خذ صورة خمت كبري وواحض عىل 

ذا السفح رساةل هذه الفالة املمتدة بعيدًا. وانتصب السهل املنس بط آ مام خيايل رساةًل رحامنيًة رائعًة، خمتُها ه

 امجليل. وقد آ فىض يب هذا التصور اىل هذه احلقيقة:

كام آ ن لّك خمت عىل آ ية رساةل يشري اىل صاحهبا،  فلك شئ اكخلمت يُس نِد مجيَع ال ش ياء اليت حتيط به اىل خالقه 

 الرحمي، وك نه خمت رحامين. فلك شئ من حوهل ميثل رساةًل خلالقه الرحمي.

 و انفذة توحيد عظمية اىل اد يسمّل مجيع ال ش ياء اىل الوااد ال اد... لك شئوهكذا، مفا من شئ الّ وياد

تقان البديع حبيث آ ن اذلي خلقه عىل هذه الصورة البديعة  - ول س امي ال حياء - ميكل من النقوش احلكمية وال 

 لق شيئاً واادًا.قادٌر عىل خلق مجيع ال ش ياء، آ ي آ ن اذلي ل يس تطيع آ ن خيلق مجيع ال ش ياء ل ميكن آ ن خي

 آ هيا الاافل!

تأ مل يف واه الاكئنات جتد آ ن حصيفة املوجودات ما يه اّل مبثابة رسائل متداخةل بعضها يف البعض ال خر، 

مبعوثة من قبل ال اد الصمد. وان لك رساةل مهنا قد ُخِتَمْت مبا ل يُعدُّ من آ ختام التوحيد.تُرى َمْن جيرآ  عىل 

تام غري املتناهية؟ آ ية قوة ميكهنا آ ن تكمت آ صوات هذه الشهادات الصادقة؟ وآ نت تكذيب شهادات هذه ال خ 

لَّ هللا. ذا ما آ نصتَّ بأ ذن القلب ل ي  مهنا تسمعها تردد: َاْشهَُد َاْن ل  ِاهَل ا   ا 
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 الثالثون النافذة

 (11)ال نبياء:)لَْو اَكَن فهيمأ  اِلهٌَة ِاّل هللا لََفَسَداَت( 

ء   ُه هَلُ الُْحمْكُ َوِالَْيِه تُرْجَعُوَن(  )لُكَّ يَشْ ّل َوهْجَ  (11)القصص:َهاكِلٌ ا 

ثبات وجود هللا س بحانه طريقاً مدعامً بأ دةل   ال ماكن"  هذه انفذة يطل مهنا علامء الالكم اذلين سلكوا يف سبيل ا 

ذ حنيل تفاصيل تكل ال دةل اىل مظاهنا من آ همات كتب ال"  احلدوث"  و  "  رشح "  علامء ال عالم كـ . وحنن ا 

نذكر  هنا شعاعات من فيض نور القرآ ن مغرت القلَب، ونفَذْت اليه من خالل  "  رشح املقاصد"  و  "  املواقف

 هذه النافذة.

ذا واد  نَّ ال مرية آ و احلامكية تقتيض رفض املنافسة، وردَّ املشاركة، ودفع املداخةل آ ايً اكنت. ومن هنا نرى آ نه ا  ا 

ذا ما اكن هناك مديران يف انحية، آ و خمتاران يف  قرية اختلَّ نظام القرية، واضطرب آ من الناس وراحهتم، وا 

ذا ما واد سلطاانن يف بالد فان الفوىض ترضب  حمافظان يف حمافظة واادة، فان احلابل خيتلط ابلنابل، وا 

 د عقباها.اطناهبا يف آ راكن البالد لكها، ويسببان من القالقل والاضطراابت ما ل حُيم

فلنئ اكن الانسان اذلي هو عاجز وحمتاج اىل معاونة ال خرين، واذلي حيمل ظالً جزئياً ضعيفاً من ال مرية آ و 

احلامكية، ل يقبل مداخةل آ اد  من مثيهل يف شؤونه، ويردُّ املنافس رداًّ شديدًا. نعم، لنئ اكن الانسان العاجز 

 ية السلطان ال عظم رّب العاملني.؟هذا شأ نه فكيف بأ مرية القدير املطلق واامك 

نفراد من لوامم  ِقْس بنفسك كيف سيسود قانون رّد املداخةل وهيمين عىل الكون لكه. آ ي آ ن الوادة آ و ال 

ال لوهية، ومقتىض الربوبية، اليت ل تنفك عهنا. فان ُرْمَت برهاانً قاطعاً عىل هذا، وشاهداً صادقاً عليه، فدونك 

نسجام ال مجل املشاهدان يف الكون. فتلمس النظام البديع سائدًا يف لك شئ ابتداًء من النظام ال مكل، وال  

جعابه:  جناح ذاببة وانهتاًء بقناديل السامء، ح ى جيعل هذا النظاُم املتقُن العقَل مشدوهًا آ مامه ويرّدد من ا 

فلو اكن هناك موضعٌ ولو مبقدار ذرة  س بحان هللا.. ما شاء هللا اكن.. تبارك هللا.. وهيوي سااداً لعظمة ُمبدعه. 

 لرشيك  همام اكن، آ و مداخةل يف شــؤون الكون همام كــان نوعها، لََفسد نظــام الساموات
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 اذلي العظمي هللا وصدق ...آ مامنا املاثةل البديعة الصورة هذه اكنت ولََما عيااًن، الفساد آ اثر ولبدت وال رض

 ِمنْ  تَرى َهلْ  الَْبرَصَ  فَاْرِجعِ ):ال تية الكرمية ال ية آ ن علام (22:الانبياء) (لََفَسداتَ  هللا ِالَّ  هَةٌ الِ  فهِيمأ   اَكنَ  لَوْ ) :يقول

تنَْيِ  الَْبرَصَ  اْرِجعِ  ُمَّ  _فُُطور   ئاً  الَْبرَصُ  ِالَيكَ  يَْنَقِلْب  َكرَّ  (4 - 3:املكل) (َحسريٌ  َوُهوَ  َخاس ِ

القصور، فسريجع خائبًا، مما يدلنا آ ن النظام والانتظام هام يف  غاية الكامل.  انه همام اكن الانسان ااداً يف حتّريه

 آ ي آ ن انتظام الاكئنات شاهد قاطع عىل الوادانية.
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 فقد قال علامء الالكم: "  احلدوث"  آ ما بصدد 

ن العامل متاري، ولك متاري اادث، ولك ُمْحَدث  لبد هل من ُمْحِدث، آ ي: موِاد، ذلا فالكون ل "  بد هل من ا 

 .."  موِاد  قدمي

 وحنن نقول:

نعم، ان الكون اادث، حيث نشاهد يف لك عرص ويف لك س نة بل يف لك مومس عالاَمً يرال وحيطُّ آ خُر 

ماكنه، تيض اكئنات، وتأ يت آ خرى. فالقدير ذو اجلالل هو اذلي يوِاد هذا العامل من العدم يف لك س نة، بل 

عرضه امام ارابب الشعور م يأ خذه اىل الايب، ويأ يت ماكنه بأ خر، وهكذا يف لك مومس، بل يف لك يوم، وي

 ينرش الوااَد تلو ال خر يف تعاقب مس متر، معلقًا تكل العوامل بشلك متسلسل عىل رشيط الزمان.

وجيدد تكل العوامل  "  العدم"  فرتى الربيع معجزة ابهرة من معجزات القدير اجلليل، يُوِاُد فيه ال ش ياء من 

الشاسعة من غري شئ مذكور. فاذلي يبدل تكل العوامل، وجيددها مضن العامل ال كرب، ليس الّ رب العاملني اذلي 

 بسط سطح ال رض مائدًة عامرًة لضيوفه الكرام.

 فقد قال املتلكمون: "  ال ماكن"  آ ما موضوع 

نَّ  ة اىل شئ ما، فالبُدَّ من خمّصص متساوي الطرفني، آ ي اذا تساوى العدم والوجود ابلنس ب "  ال ماكن"  ا 

 ومرّجح ومواد.

ل ن املمكن ل ميكنه بداهًة ان يُوِاَد ممكنًا آ خر مثهل. آ ي ل ميكُن ان يُوَاَد املمكُن ال خر، ل نَّ وجوده يكوُن 

ذن من "  املمكنات"  سلسةًل داررًة مالوقًة من   يوِاُد ال ش ياء لكها.. "  واجب الوجود"  . فالبدَّ ا 
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 "  ابلرباهني مُسيت برهاانً  عرش ابثىن بطالهنا وآ ثبتوا  " والتسلسل ادّلور "  فكرة الالكم علامء فنَّد ولقد

 . " الوجود الواجب "  بذكل وآ ثبتوا واملسبَّبات ال س باب سلسةل وقطعوا  " والسلمية العرش ية

 وحنن نقول:

نَّ اظهار اخلمت اخلاص للخالق اجلليل عىل لك شئ اخملتو   م  به لك شئ لهو آ سهل وآ قوى وضواًا من برهان ا 

 م بلوغ اثبات اخلالق الَّ وعال. "  انقطاع سلسةل ال س باب" 

 عىل هذا املدرج السهل القاطع. ومع ذكل فان حبث  "  النوافذ"  و  "  اللكامت"  ولقد درجت بفيض القرآ ن مجيُع 

ذ يبنُي اخلالَق من هجات ل "  ال ماكن"   حرص لها، وليس منحرصاً مبا سلكه املتلكمون من طريق  واسع ادًا، ا 

ثبات الصانع ابثبات انقطاع التسلسل، فالطريق واسعة بال ادود، اذ تؤدي اىل معرفة ل ادود لها ملعرفة  ل 

 واجب الوجود.
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 وتوضيح ذكل اكل يت:

، يف وجوده ويف صفاته ويف مدة بقائه وحياته، مرتدداً مضن  ماكانت واحامتلت ل ادَّ بيامن نرى لُكَّ شئ  طرق ا 

ذا بنا نشاهده قد سكل من بني تكل اجلهات اليت ل ادَّ لها طريقاً منتظامً خاصاً به، وتُمنح لك صفة من  لها، ا 

ص، بل تُوَهُب هل بتخصيص معني صفات وآ حوال يبّدلها ابس مترار مضن حياته  صفاته كذكل هبذا الطرام اخملصَّ

 وبقائه..

ذن فََسوُق لك  شئ  اىل طريق معينة، واختيار الطريق املؤدية اىل ِحمَك معينة، من بني طرق غري متناهية. ا 

ذ ترى الشئ يُلبَس لباس صفات منتظمة،  ح، وبأ جياد مواد  حكمي. ا  ص، وبرتجيح ُمرِجّ رادة خمِصّ منا هو اب  ا 

سم مركب، فيخرج هبذا ليكون جزءاً من ج  - آ ي هذا الشئ - وآ حوال منسقة معينة خمصصة هل، م تراه يُساق

نفراد، وعندئذ  تزداد طرق ال ماكانت آ كةر، ل نَّ هذا اجلزء ميكن آ ن يتخذ آ لوفًا من ال شاكل وال مناط  من ال 

ننا نرى آ نه يُمنح هل وضع معني ذو فوائد ومصاحل، وخُيتاُر هل هذا الوضع من  يف ذكل اجلسم املركب، واحلال ا 

ل ادوى هل فهيا. آ ي يُساق اىل آ داء وظائف هممة وبلوغ منافع ش  ى ذلكل بني ما ل حُيّد من ال وضاع اليت 

 اجلسم املركب.
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 آ ن ميكن كذكل اجلسم هذا ل ن آ كةر، ال ماكانت طرق فزتداد آ خر، مركب جسم من جزءاً  ُجعل قد نراه م

 اىل فيساق وال مناط، لطرما من املؤلفة ال لو  مضن معني وضعٌ  هل آ ختري قد نراه بيامن ال مناط، بأ لو  يتشلك

 مدبّر اىل توصكل الطرق هذه مجيع ان جبالء كل تبنّي  ال ماكانت يف اوغلَت  لكام وهكذا ...اخرى وظائف آ داء

 مركبة املركبات مجيع آ ن حيث .علمي آ مر بأ مر وظيفة اىل يساق شئ لك بأ ن اتماً  اقتناعاً  تقتنع وجتعكل حكمي،

 وظائفه وهل املركب، من معني موضع يف موضوع جزء فلك وهكذا ..خرىا آ جزاء من مركبة وهذه آ جزاء، من

 فهل .لكه واجليش وفرقته ولوائه ورسيته فصيهل  مع اجلندي عالقة ذكل يش به ..املاكن ذكل يف اخملصصة

 مع معني تناسق ذات همامت وهل املتداخةل، العسكرية التشكيالت تكل مجيع مع حمكة ذات معينة عالقات

 مع ومصاحل حمكة ذات وظيفة ولها عينك، مع وظيفية عالقة لها عينك، بؤبؤ يف اليت اخللية ومبثل ..مهنا لك

 مع خاصة عالقة ولها وحصته، اجلسم ادارة لختلت اخللية بتكل جزيئ شئ اختلط لو ح ى كلك الرآ س

 لها اعطيَ  قد ليةاخل  تكل آ ن لنا يثبت مما لكه، اجلسم مع وظيفية عالقة بل وال عصاب، وال وردة الرشايني

 ذكل وليس .املهام بتكل للقيام ال مكنة، آ لو  بني من املاكن ذكل لها وآ ختري العني بؤبؤ يف املعني املوضع ذكل

 .حكمي صانع حبمكة الّ 

فلك موجودات الكون عىل هذا الارار، فلك مهنا يعلن بذاته، بصفاته، عن صانعه بلسانه اخلاص، ويشهد عىل 

طريق معينة مضن طرق اماكانت ل اد لها. ولكام دخل اىل جسم مركب اعلن بلسان آ خر حمكته بسلوكه يف 
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رادته  عن صانعه مضن تكل الطرق اليت ل حتد من ال ماكانت. وهكذا يشهد لك شئ عىل صانعه احلكمي وا 

ماكانهتا و  ختياره، شهادًة بعدد تكل الطرق من طرق ال ماكانت اليت ل حتد، وبعدد املركبات وا  عالقاهتا اليت وا 

فهيا، اىل آ ن تصل اىل آ عظم مركب. ل ن اذلي يضع شيئًا ما حبمكة اتمة يف مجيع املركبات، وحيافظ عىل تكل 

 العالقات فامي بيهنا ل ميكن آ ن يكون اّل خالق مجيع املركبات.

اك آ لو  الشهادات عىل آ ي ان شيئاً وااداً مبثـابة شـاهـد بأ لـو  ال لسنـة عـلـيـه س بحانه وتعاىل. بـل ليس هن

 وجوده س بحانه وحمكته واختياره وادها، بل
#828 

  ماوية من ترد وهكذا .مركباته وبعدد موجود لك صفات بعدد بل الاكئنات، بعدد ايضاً  موجودة الشهادات

 . " الوجود الواجب "  عىل حتدّ  ل شهادات  " ال ماكن "

عن مجيع هذه الشهادات اليت ميل  صداها الكون لكه لهو مصم فيا آ هيا الاافل! قل يل بربك آ ليس َّص ال ذان 

 ما بعده مصٌم، وهجل ما بعده هجل؟

 النافذة احلادية والثالثون

نَْساَن ىف َاْحَسِن تَْقومي (   (4)التني:)لََقْد َخلَْقنَا ال 

 (12ـ16ت:)اذلاراي)َوىِف اْلرِض آ اَيٌت لِلْمُوقننَي_ َوىف َانُْفِسمُكْ َافاََل تُْبرِصوَن( 

ذ حنيل تفاصيل ذكل  حنُن هنا آ مام انفذة الانسان، نتطلع من خالل نفس الانسان اىل نور التوحيد، وحنن ا 

اىل الكتب وال سفار املدونة من قبل آ لو  ال ولياء الصاحلني اذلين حبثوا يف نفس الانسان بأ سهاب، نود ان 

 ، ويه كام يأ يت:نشري اىل بضع اشارات مس تلهمة من فيض نور القرآ ن الكرمي

ان الانسان هو نسخة اامعة ملا يف الوجود من خواص، ح ى يُشِعُرُه احلقُّ س بحانه وتعاىل مجيع اسامئه 

اللكمة احلادية "  احلس ىن املتجلية مبا اودع يف نفس الانسان من مزااي اامعة. نكتفي يف بيان هذا مبا ذكرانه يف 

 نا ثالث نقاط فقط:ويف رسائل آ خرى، غري آ ننا نبني ه  "  عرشة

 النقطة ال وىل:

ن  لهية احلس ىن، وهو مرآ ة لها ثالثة آ واه: "  الانسان"  ا   مرآ ٌة عاكسة لتجليات ال سامء ال 

الواه الاول: كام آ ن الظالم سبب لرؤية النور، آ ي آ ن ظالم الليل وشّدته يبني النور ويظهره بشلك آ كةر 

زه وبفقره وااااته، وبنقصه وقصوره، قدرَة القدير ذي اجلالل، وضواًا.. فال نسان ايضًا يُعِرّ  بَضعفه وجعَ 

 وقوتَُه العظمية، وغناه املطلق، ورمحته الواسعة.

لهية اجلليةل. بل ح ى ان ما حيمهل من  فيكون الانسان هبذا ك نه مرآ ة عاكسة لكثري من جتليات الصفات ال 

659



 ضعف شـديد، وما يكتـنـفـه من اعـداء ل اد هلم،

#829 

لّ  امللهو  وادانه جيد فال .اليه يستند ومستند عليه، يرتكز مرتكز عن دامئاً  يتحرى عهلجي  .س بحانه هللا ا 

وهو مضطر ايضًا اىل حتري نقطة اس متداد يس متد مهنا ااااته اليت ل تتناىه، ويسد هبا فقره غري املتنايه، 

اىل ابب غين رحمي،  - من هذه اجلهة - الاستنادويش بع آ ماهل اليت ل هناية لها، فال  جيد يف مغرة حتريه الا 

 فيترضع اليه ابدلعاء والتوسل.

آ ي آ ن يف  لك وادان انفذتني صاريتني من هجة نقطة الاستناد والاس متداد، فيتطلع الانسان مهنام دوماً اىل 

 ديوان رمحة القدير الرحمي.

العمل، "  ىن، اذ ان ما وِهَب من مناذج جزئية من آ ما الواه الثاين: فهو آ ن الانسان مرآ ة لتجليات ال سامء احلس 

وآ مثالها من الصفات اجلزئية، يصبح مرآ ة عاكسة يُعَر  مهنا  "  والقدرة، والبرص، والسمع، والمتكل، واحلامكية

الصفات املطلقة هلل س بحانه وتعاىل، وادراك علمه وقدرته وبرصه ومسعه واامكيته وربوبيته، فيفهم تكل الصفات 

 قة للربوبية ابلنس بة حملدوديهتا عنده.. ول شك آ نه بعد ذكل س يحاور نفسه ويقول مثاًل:املطل

كام آ نين قد مقت ببناء هذا البيت، وآ عمل تفاصيهل، وآ شاهد مجيع جوانبه وآ جزائه، وآ ديره بنفيس، فأ ان مالكه، 

رص لك صارية وكبرية فيه، كذكل لبد لهذا الكون العظمي من مبدع  وماكل  يعر  اجزاءه معرفة اكمةل، ويب

 ويديره.

الواه الثالث: لكون الانسان مرآ ة عاكسة لل سامء احلس ىن، فهو ايضاً مرآ ة عاكسة لها من حيث نقوشها الظاهرة 

 ان  "  الثانية والثالثني"  من اللكمة  "  املوقف الثالث"  عليه. ولقد وحِضَ هذا بشئ من التفصيل يف مس هتل 

لهية احلس ىن، مفثاًل: اجلامعة "  املاهية"  نسان، فهيا آ كةر من س بعني نقشًا ظاهرًا من نقوش ال سامء ال   لل 

ويدّل  "  الرمحن الرحمي"  ويُظهر من حسن تقوميه امَس  "  اخلالق"  يبني ال نسان من كونه خملوقًا، امَس الصانع 

ذا يرُبم الانسان نقوشاً متنوعة وخمتلفة . وهك"  اللطيف"  وامس  "  الكرمي"  من كيفية تربيته ورعايته عىل امس 

 لل سامء احلس ىن املتنوعة جبميع آ عضائه وآ هجزته، وجواراه وجبميع لطائفه ومعنوايته، وجبميع حواسه ومشاعره.
#830 

 هو وذكل ال سامء تكل نقوش يف آ عظم نقش فهناك تعاىل، هلل آ عظم آ سامً  احلس ىن ال سامء يف آ ن كام آ ي

 .الانسان

ن مل تفعل فلرمبا هتبط من مرتبة الانسانية اىل مرتبة فيا َمْن  قرآ  نفسك بنفسك، وا  يعّد نفسه انسااًن حقًا، ا 

نعام.  ال 
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 النقطة الثانية:

 تشري هذه النقطة اىل رس  همم  من آ رسار ال ادية، وتوضيحه كام يأ يت:

جتعل مجيع اعـضائه ومجيع كام آ ن روح ال نسان، ترتبط بعالقات وآ وارص مع مجيع آ حناء جسم الانسان، ح ى 

اليت يه لطيفة رابنية وقانون آ مري ُالبس الوجود اخلاريج  - اجزائه، يف تعاون اتم ّ فامي بيهنا، آ ي آ ن الروح

لهية دارة شؤون لك جزء من اجزاء اجلسم،  - ابل وامر التكوينية اليت يه جتيل ال رادة ال  ل حيجهبا شئ عن ا 

ي ماءها سواء، ول ول يشالها شٌئ عن تفقدها، وا  فاء اااات اجلسم بلك جزء من آ جزائه، فالبعيد والقريب ا 

ذ تقدر عىل مّد عضو وااد بأ مداد من سارر ال عضاء، وتس تطيع ان تسوق اىل خدمته  مينع شئ شيئاً قط، ا 

سُّ من خالل هذا اجلزء  ال عضاء ال خرى. بل تقدر آ ن تعر  مجيع احلااات بلك جزء من آ جزاء اجلسم، وحُتِ

جبميع الاحساسات، وتدير من هذا اجلزء الوااد اجلسَم بأ مكهل، بل تمتكن الروح آ ن ترى وتسمع بلك جزء 

 من اجزاء اجلسم ان اكنت قد اكتسبت نورانية اكةر..

لها هذه القدرة ل ظهار آ مثال هذه الاجراءات  - مفا دامت الروح اليت يه قانون آ مري من قوانني هللا س بحانه

ذن عىل ال رادة املطلقة )وهلل املثل الاعىل(، وعىل قدرته يف العامل الص اري وهو الانسان، فكيف يصعب ا 

املطلقة من القيام بأ فعال ل ادَّ لها يف العامل ال كرب، وهو الكون، وسامع آ صوات ل اد لها فيه، وبأ اابة دعوات 

، فال يؤده شئ ول حيتجب عنه ل هناية لها تنطلق من موجوداته؟ فهو س بحانه يفعل ما يشاء يف آ ن وااد

. يرى اللك يف آ ن وااد، ويسمع اللك يف آ ن وااد.  شئ، ول مينع منه شٌئ شيئًا، ول يُشاهل شئ عن شئ 

ذا آ راد شيئاً يسوق هل لُكَّ شئ، يبرص لُكَّ شئ من آ ي شئ اكن، يسمع آ صوات  فالقريب والبعيد دليه سواء، ا 

 لك شئ. لك شئ، ويعر  لكَّ شئ بلك شئ، فهو ربُّ 
#831 

 :الثالثة النقطة

 انفذة احلياة"  ان للحياة ماهية عظمية هممة، ووظيفة ذات آ مهية ابلاة، وحيث آ ن هذا البحث قد فصل يف 

ذلا حنيل البحث الهيام، وننبه  - اللكمة الثامنة منه - ويف املكتوب العرشين "  النافذة الثالثة والعرشين"  من  " 

 هنا اىل ما يأ يت:

لهية ان  النقوش املمزواة يف احلياة واليت تظهر عىل صورة حواّس ومشاعر، هذه النقوش تشري اىل اسامء ا 

حس ىن كثرية، واىل شؤون ذاتية هلل س بحانه وتعاىل. فتكون احلياة من هذه الوهجة مرآ ة عاكسة ساطعة 

 لتجليات الشؤون اذلاتية للحي القيوم.

 ل ولئك اذلين مل يرتضوا ابهلل راّبً، واذلين مل يبلاوا بعد مرتبة الاميان وملا اكن وقتنا ل يتسع ل يضاح هذا الرس

 اليقني، ذلا س نالق هذا الباب.
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 النافذة الثانية والثالثون

ٌد رَ  ّه وَكف  اِبّلّلِ َشهيدًا_ ُمَحمَّ ُل هللا..( ُسو )ُهَو اذّلى َاْرَسَل َرُسوهَلُ اِبلْهُدى َوديِن احلَِقّ لُيْظهَِرُه عىََل ادّليِن لُكِ
 (16 - 11)الفتح:

هَل ِاّل ُهوَ  مَواِت َواَلْرِض ل ا  ى هَلُ ُمكْلُ السَّ ا النَّاُس ِاىّن َرُسوُل هللا ِالَْيمُكْ مَجيعًا اذلَّ حُيْيي َويُميُت..(  )قُْل يَأ  َاهيُّ
 (221)الاعرا :

العاملني، محمدًا عليه  هذه النافذة يه انفذة ختص مشس سامء الرساةل، بل مشس مشوس النبوة، حبيب رب

 آ فضل الصالة والتسلمي.

"  ان هذه النافذة ساطعة سطوع الشمس، وواسعة سعة الكون، ومنورة نورانية الهنار. وحيث آ ننا قد آ ثبتنا 

ثبااتً قاطعاً يف اللكمة احلادية والثالثني، رساةل  "  النبوة دلئل "  ويف اللكمة التاسعة عرشة، رساةل  "  املعراج"  ا 

ذلا فنحن نس تعيد هنا بذاكرتنا بعض ما  "  املعجزات ال محدية"  ويف املكتوب التاسع عرش، رساةل  "  النبوة

ّل آ ننا نقول:  هو مذكور يف تكل الرسائل، وحنيل الهيا، ا 

ان الرسول ال كرم عليه آ فضل الصالة والسالم، اذلي هو برهان التوحيد الناطق، قد آ علن التوحيد واظهره 

 وبيّنه للبرشية آ بلغ بيان، يف مجيع سريته العطرة، جبالء،
#832 

 آ توا اذلين ال نبياء مجيع وتواتر ا جامع قوة والولية الرساةل جبنايح ميكل اذلي فهو قوة، من هللا وهبه ما وبلك

 عظمية اسعةو  انفذة الهائةل القوة هبذه وفتح .بعده آ توا اذلين وال صفياء ال ولياء مجيع واجامع تواتر وقوة قبهل،

ماء الاساليم العامل َسَعة  والصديقني وال صفياء احملققني العلامء ماليني مهنا يتطلع فبدآ   س بحانه، هللا معرفة ا 

 هذه من يتطلعون وغريمه فهؤلء الكيالين، والش يخ عريب بن ادلين وحمي الرابين وال مام الازايل ال مام :آ مثال

 .لل خرين ويبينوهنا املفتواة، النافذة

فهل هناك من س تار اي ترى ميكن اسداهل عىل هذه النافذة العظمية! وهل آ نَّ َمْن ل ينظر من هذه النافذة ميكل 

 شيئًا من العقل، فاحمك آ نت!

 النافذة الثالثة والثالثون

َعْل هَلُ ِعَواًا(  ى َاْنَزَل عىَل َعْبِدِه اْلِكتَاَب َولَْم جَيْ ِ اذلَّ  (2)الكهف:)َالَْحْمُد ّلِلّ

لَُماِت ِاىَل النّوِر(   (2)ابراهمي:)الر ِكَتاٌب َاْنَزلْنَاُه ِالَْيَك ِلُتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُّ

لَّ بضع قطرات من حبر  "  النوافذ"  تأ مل وآ عمل ان ما ُذكر يف مجيع  ، فاذا "  القرآ ن الكرمي"  السابقة ما هو ا 

عظمية ل نوار التوحيد اليت تفيض من حبر احلياة يف القرآ ن اكن ال مر هكذا فانك تس تطيع ال ن قياس الامداء ال 
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اىل منبع مجيع تكل النوافذ، وكزنها وآ صلها وهو القرآ ن  - جمرد نظرة بس يطة ومجمةل - الكرمي، ولو آ ننا نظران

ةل العظمي، لوادانه انفذة اامعة ساطعة تشع نوراً فياضاً ل ادَّ هل، وحيث ان اللكمة اخلامسة والعرشين )رسا

جعام القرآ ن( والاشارة الثامنة عرشة من املكتوب التاسع عرش، قد حبثتا سعة هذه النافذة وسطوعها، مبا فيه  ا 

 الكفاية، ذلا حنيل البحث الهيام.

وختاماً نرفع آ كفنا ضارعني آ مام عرش الرمحن ال االهل اذلي انزل علينا هذا القرآ ن الكرمي رمحًة ونوراً وهدايًة 

 وشفاًء ونقول:

َّنَا ل تَُؤاِخْذنَأ  ِاْن نَِسينأ  َاْو َاْخَطْااَن(  )َرب

َّنَا َل تُزْغ قُلُوبَنَا بَْعَد ِاْذ َهَديْتَنَا(  )َرب

حمُي( ََّك َانَْت التَّّواُب الرَّ َّنَا تََقبَّْل ِمنّأ  ِانَّك َانَْت الّسميُع الَْعلمُي _َوتُب عَلَْينَأ  ِان  )َرب
#833 

 تنـبيه

ميان  "  الث والثالثونالث"  هذا املكتوب  اذلي يضم ثالاثً وثالثني انفذة، نسأ ل هللا تعاىل آ ن يكون ماداً ملن ل ا 

ميانه ضعفاً فيقويه.. وجيعل ال ميان القوي التقليدي  ميان اذلي جيد يف ا  هل، فيدعوه اىل حظرية ال ميان.. ويشدَّ من ا 

ميااًن حتقيقيًا راخسًا.. ويوسع من آ فاق الاميان التحقيق ميانه واسعًا مدارج الريق يف ا  ي الراخس.. وهيب ملن اكن ا 

لهية اليت يه ال ساس يف الكامل احلقيقي، ويفتح آ مامه مشاهد آ كةر نورانية وآ شّد سطوعًا.  املعرفة ال 

 ل ال هذا، فليس كل ان تقول:

وح يه ال خرى آ كتفي بنافذة واادة دون ال خرى، ذكل ل ن القلب يطلب حظه رمغ آ ن العقل قد انتفع، والر 

تطالب حبظها، بل ح ى اخليال يطالب بقبس  من ذكل النور. آ ي ان لك انفذة من النوافذ لها فوائد متنوعة، 

السابقة، هو املؤمن، واكن امللحد يف موضع  "  املعراج"  ومنافع ش  ى. ولقد اكن اخملاطب ال ساس يف رساةل 

 هو املنكر اجلااد، واملؤمن هو يف موضع الاس امتع.الاس امتع، آ ما هذه الرساةل فاخملاطب ال ساس فهيا 

ذلا فقد بقي عىل ااهل، ومل آ راجع  - بناًء عىل سبب همم - وملا كنت قد كتبُت هذا املكتوب يف غاية الرسعة

مسودته، ومل آ دخل علهيا آ ي تعديل، فال جرم آ ْن س يكون فيه شٌئ من القصور والتشوش يف بعض العبارات، 

خواين ان ينظروا اليه بعني الصفح والسامح، ويصححوا ويف طريقة العرض. ن اس تطاعوا - فأ رجو من ا  ما  - ا 

تبع الهوى.  بدر مين من خطأ ، ويدعوا يل ابملافرة. والسالم عىل َمن اتبع الهدى.. والـَمالُم عىل من ا 

ََّك انَْت العلمي احلكمُي ( َّْمَتنا ِان بَحانَك ل ِعمْلَ لَنَا ِاّل َما عَل  )س ُ

 لّهم صِلّ عىل َمْن آ رسلته رمحة للعاملني وعىل آ هل وحصبه وسمل..ال 
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 آ مني
#834 

% 

 اللـوامـع

 من بني هالل صوم  وهالل العيد

مياين لطالب النور  اماهري تفتحت عن نوى احلقائق وديوان شعر ا 

 تنبيه:

ااد متناوًل عددًا من ل جيري جمرى ادلواوين الاخرى عىل منط و  "  اللوامع"  ان هذا ادليوان املوسوم بـ 

نوى "  املواضيع؛ ذكل ل ن املؤلف احملرتم قد وحض فيه املقولت البلياة اخملترصة ادًا ل اد مؤلفاته القدمية 

، ول نه قد كتب عىل اسلوب النةر، مد عىل ذكل ل جينح اىل اخليالت والانطالق من اااسيس "  احلقائق

فال يضم هذا ادليوان بني دفتيه الّ ما هو مومون مبزيان املنطق وحقائق غري مومونة، كام هو يف سارر ادلواوين. 

القرآ ن والاميان. فهو درس علمي بل قرآ ين وامياين آ لقاه املؤلف عىل مسامع ابن آ خيه وامثاهل من الطالب اذلين 

م والشعر ومل لمموه. ولقد اقتدى اس تاذان واس تفاض من نور )وما علّمناه الشعر( مفا اكن هل ميل اىل النظ

ثر وادركنا حنن ايضًا منه هذا الامر.  يشال نفسه هبام ابدًا، كام بيّنه يف التنبيه املتصدر لل 

وقد مت تأ ليف هذا ادليوان الشبيه ابملنظوم خالل عرشين يومًا، بعد سعي متواصل لساعتني او مايدة نصف 

ـ  . ان تأ ليفاً كهذا مضن هذا "  دار احلمكة الاسالمية"  ساعة من الزمان يوميًا، مع كةرة املشاغل واملهام اجلليةل ل

الوقت القصري ادًا، مع ما يف كتابة حصيفة واادة من املنظوم صعوبة تفوق عرش صفحات من غريه، ومع 

وروده فطرايً وطبعه كام ورد دون آ ن يطرآ  عليه تصحيح آ و تشذيب آ و تدقيق.. جيعلنا نراه خارقة من خوارق 

 نعمل ديوان شعر مثل هذا يسهل قراءته نةرًا دون تلكّف . رسائل النور، فال

نسأ ل هللا ان جيعل هذا املؤلَّف النفيس مبثابة املثنوي )الرويم( لطالب النور، اذ هو خالصة قمية لرسائل 

النور ويف حمك فهرس يبرش بقدوهما ويشري اشارة مس تقبلية الهيا، تكل الرسائل اليت ظهرت بعد عرش س نوات 

 يف غضون ثالث وعرشين س نة. واكمتلت

 صناور، محمد فييض، خرسو

 من طالب النور
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#835 

 *تنـبيه

 مل اقّدر النظم والقافية قدرهام، لعدم معرفيت هبام، فاملرء عدّو ملا هجل.

التضحية بصافية فداء للقافية" "  ومل آ شأ  قط تايري صورة احلقيقة لتواِفق اهواء القافية، نظري 
2

ول ال هذا فقد 

 ُت آ مس  احلقائق آ ردآ  املالبس يف هذا الكتاب اخلايل من القافية والنظم. وذكل:آ لبس

 اوًل:

 ل نين ل آ عمل آ فضل من هذا. فكنت احرص فكري يف املعىن واده، دون اللفظ.

 اثنيًا:

 آ ردت آ ن ابني هبذا الاسلوب نقدي ل ولئك الشعراء اذلين ينحتون اجلسد ليوافق اللباس!

 اثلثًا:

 ل النفس ايضًا ابحلقائق العالية مع انشاال القلب هبا يف هذا الشهر املبارك، شهر رمضان.آ ردت اشاا

 ول ال هذه الاس باب ُاختري هذا الاسلوب الشبيه ابساليب املبتدئني.

 ولكن اهيا القارىء الكرمي!

م النظر يف تكل فا ايك آ ن ختط ء فتنظر اىل الاسلوب املهترئ ول تنع - واان اعرت  به - لنئ كنت قد آ خطأ ت

 احلقائق الرفيعة، ومن م هتّون من شأ هنا.

--- 

م( 2612) 2339مالحظة: هذا ادليوان الشبيه ابملنظوم هو آ خر ما الّفه  " سعيد القدمي "  وطبعه ونرشه يف س نة   

اث وفقرات منه. وبعد تأ ليفه لرسائل النور وانتشارها، آ وىص تالميذه ان يلحقوه مبجموعة  " اللكامت "  بعد اذفه احب

 املرتمج. - ويف آ وائل امخلسينات وضع هوامش اديدة وآ مر بنرشه عىل هذه الصورة الهنائية

 - مثل تريك: حُيىك ان رااًل اكن يقرض الشعر حّض  بزوجته املسامة  " صافية "  وطلقّها يك تس تقمي قافية شعره.  (2)

 املرتمج .
#836 

 ايضاح

 اهيا القارئ الكرمي!

  سلفًا بضجري من فقر قابلييت يف صنعة اخلطّ وفن النظم، اذ ل اس تطيع ال ن ح ى كتابة ا مسي انين اعرت 

 كتابة جيدة، ومل اتكن طوال حيايت من نظم بيت  وااد آ و من ومنه.
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قول "  ولكن، وعىل اني غّرة آ حلّْت عىل فكري رغبٌة قويٌة يف النظم، وقد اكنت رويح تراتح ملا يف كتاب 

بان نوالاسيسي 
2 

من نظم  فطري عفوي عىل منط مداحئ تصف غزوات الصحابة الكرام رضوان هللا علهيم. 

فاخرتُت لنفيس طرام نظمه، وكتبُت نةراً شبهياً ابلنظم. ومل اتلكف للومن قطعًا. فليقرآ ه َمن شاء نةراً قراءة سهةل 

اذ هناك ارتباط يف املعىن بني الِقطَع، وعليه  دون تذكّر النظم والاهامتم به، بل عليه آ ن يعّده نةراً ليفهم املعىن،

اّل يتوقف يف القافية. 
1

ابة كذكل يكون الومن ايضًا بال قافية، والنظم  فكام تكون الطاقية والطربوش بال رُشّ

بال قاعدة. بل اعتقد انه لو اكن اللفظ والنظم اذابني صنعًة يُشاالن فكر الانسان هبام ويشّدانه الهيام، فال وىل 

 ذن ان يكون اللفظ بس يطًا من غري تزويق لئال يرص  النظر اليه.ا

 ان اس تاذي ومرشدي يف هذا الكتاب: القرآ ن الكرمي.

 وكتايب اذلي آ قرآ ه: احلياة

 وخماطيب اذلي آ وّاه هل الالكم: نفيس.

جبه ول يتعرض ملا آ ما آ نت اهيا القارئ العزيز، مفس متٌع ليس اّل، واملس متع ل حيق هل الانتقاد، بل يأ خذ ما يع 

 ل يعجبه.

وملا اكن كتايب هذا انبعاً من فيض الشهر الكرمي، شهر رمضان املبارك، 
3

نين آ مل ان يؤثر يف قلب ايخ يف  فا 

 ادلين، فهيدي يل بظهر الايب دعاًء ابملافرة آ و قراءة سورة الفاحتة.

--- 
1
الكرام، ابللاة الكردية الكرماجنية الشاملية، نَظمها قصيدة طويةل تنو  عىل اربعامئة بيت يف وصف غزوات الصحابة     

 املرتمج . - املال خادل آ غا الزيباري املعرو  بزهده وتقواه .
2
 املرتمج - ولقد وفّقنا ا لرتمجة هذا ادليوان الرائع نةرًا ايضًا مكتفني ابملعىن دون القافية او اللفظ.  

3
 :ح ى آ ن تأ رخي تأ ليفه ظهر يف العبارة ال تية  

 ."  املؤلف 2339)جنم آ دب ُودِل لهاليَل رمضان(  " مجموع ارقامه:

#837 

 ادلاعي
1

 

قربي املهّدم 
1
يضم تسعاً وس بعني جثة  

3
لسعيد ذي ال اثم وال لم وقد غدا تام الامثنني شاهد  

 قربي

واللك يبيك 
4
 لضياع الاسالم. 

 فينئ ذكل القرب امللئ ابلموات مع شاهده.
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 عًا اىل سااة عقبايوغدًا انطلُق مرس 

: آ ن مس تقبل آ س يا بأ رضها وسامهئا  واان عىل يقني 

 يستسمل ليد الاسالم البيضاء

 اذ ميينه مين الاميان

انم.  مينح الطمأ نينة والامان لل 
2

 

--- 
1
 املؤلف. - هذه القطعة توقيعه  

2
 املرتمج . - (2606اشهر عىل وفاته  فلقد اخرجت السلطات آ نذاك جامثنه ودفنته يف ماكن جمهول وذكل بعد مرور اربعة  

3
يعين ان سعيدين ميواتن يف الس نة الواادة، حيث يتجدد اجلسم يف الس نة مرتني. فضالً عن ان سعيداً س يعيش اىل   

 هذا التارخي، اي اىل هذه الس نة، التاسعة والس بعني، اذ ميوت يف لك س نة سعيد)*(ــاملؤلف.
4
 املؤلف. - ال قبل عرشين س نة من وقوعها.فلقد احس قبل الوقوع  هبذه الاحو   

5
 املرتمج - 2622هذه الفقرات املنهتية بعالمة) *( اضافها املؤلف نفسه اىل الكتاب بعد س نة   

#838 

مْحنِ  هللا بِْسمِ  حميِ   الرَّ  الرَّ

 امحلد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل س يد املرسلني، وعىل آ هل وحصبه آ مجعني.

 ن للتوحيدبرهاانن عظامي

 هذا الكون بذاته برهان عظمي.

هل اّل هو(.  اذ لسان الايب ولسان الشهادة يس ّبحان ابلتوحيد، توحيد الرمحن. ويذُكران بصوت هائل: )ل ا 

هل الّ هو(.  فلك ذرات الكون، وجحرياته، وآ راكنه، وآ عضائه؛ لسان ذاكر يلهج مع ذكل الصوت ادلاوي بـ:)ل ا 

ّل هو(.يف تكل ال لس نة تنّو  هل ا   ع، ويف تكل الاصوات مراتب، اّل اهنا تنطلق معًا بـ: )ل ا 

، وال صوات الرقيقة ل جزائه وذراته لكها تدوي مع ذكل الصوت  َّه بصوت عال  هذا الكون انسان آ كرب.. يذكر رب

هل اّل هو(.  الهادر:)ل ا 

 نعم ان هذا العامل يتلو آ ايت القرآ ن يف القة ذكر عظمية.

هل اّل هو(.وهذا الق  رآ ن املرشق املنور يرتمن مع ذوي ال رواح لكها بـ:)ل ا 

هذا الفرقان احلكمي، برهان انطق ذلكل التوحيد. آ ايتُه لكها آ لس نة صادقة.. وآ شعة ساطعة ابلميان.. فامجليع يذكر 

هل اّل هو(.  معًا: )ل ا 
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هل اّل  فاذا ما آ لصقَت ال ذن بصدر هذا الفرقان، ستسمع من آ معق ال عامق صدًى سامواًي رصحياً ينبعث :)ل ا 

 هو(.

، يف منهتي  اجلدية وغاية ال يناس، وهناية الصدق والاخالص. ومدمع  فذكل الصوت اللطيف، صوت رفيع عال 

هل اّل هو(.  ابلربهان القاطع املقنع.. يقول مكررًا :)ل ا 

 هذا الربهان املنور، هجاتُه الست شفافة رائقة اذ:

 جعام الظاهر.عليه نقش الا
#839 

 .(هو الّ  ا هل ل):ويقول الهداية، نور يلمع وفيه

 حتته نس يج الربهان واملنطق.

هل اّل هو(.  يف ميينه استنطاق العقل، ويصّدقه بـ :)ل ا 

 استشهاد الوادان. - اذلي هو ميني - ويف شامهل

 امامه احلسن واخلري.

 وهدفه السعادة.

هل اّل هو(.  مفتااه دامئًا:)ل ا 

 ومن ورائه اذلي هو آ مام. آ ي استناده؛ ساموي وهو: الويح احملض.

هل اّل هو(.  فهذه اجلهات الست منرية مضيئة، يتجىل يف بروهجا :)ل ا 

 فأ ىّن للومه ان يسرتق مهنا السمع، واىّن للش هبة ان تطرق ابهبا.

 آ فميكن ان يدخل ذكل املارق هذا الرصح البارق الشارق!!

هل اّل هو(.فأ سوار سوره شاهقة  ، ولك لكمة منه َمكَل انطق بــ:)ل ا 

 فذكل القرآ ن العظمي حبر انطق للتوحيد.

 . نتناولها رمزًا قصريًا مما ل يعد من الرموم."  سورة الاخالص"  لنأ خذ قطرة منه مثاًل؛ 

: ثالث مجل  مهنا مثبتة اهنا تردّ الرشك جبميع آ نواعه رّداً قاطعًا. وتثبت س بعة آ نواع من التوحيد يف مجلها الست

 وثالث مهنا منفية.

امجلةل الاوىل: )قل هو(:اشارة بال قرينة، آ ي هو تعيني ابلطالق، ففي ذكل التعيني تعنّي. آ ي: ل هو الّ هو.  

ل مشهود اّل "  وهذا اشارة اىل توحيد الشهود. فلو اس تارقت البصريُة النافذة اىل احلق يف التوحيد، لقالت: 
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 ."  هو

 ."  ل معبود اّل هو"  امجلةل الثانية: )هللا آ اد( ترصحي بتوحيد ال لوهية، اذ احلقيقة تقول بلسان احلق: 

 امجلةل الثالثة: )هللا الصمد( صد  دلّرين من درر التوحيد.

 ."  ل خالق اّل هو"  ال ول: توحيد الربوبية: فلسان نظام الكون يقول: 

 ."  ل قيوم اّل هو"  ن لسان احلااة اىل مؤثر حقيقي يف الكون لكه يقول: الثاين: توحيد القيومية: آ ي: ا
#840 

 :الكفر دابر ويقطع الرشك، آ نواع ويردّ  اجلالل، توحيد فهيا يس ترت (يدل مل) :الرابعة امجلةل

هل.  لن اذلي يتاري ويتناسل ويتجزآ  لشك انه ليس خبالق ول قيوم ول ا 

نوة والتودل، اذ يقطع قطعًا رشك بنوة عيىس وعزير )علهيام السالم( واملالركة آ و و )مل يدل(: يرّد مفهوم الب 

 العقول. فلقد ضل كثري من الناس، وهووا يف غياهب الضالل من هذا الرشك.

 خامس هتا: )ومل يودل( توحيد رسمدي يشري اىل اثبات ال ادية.

لهًا، آ ي: ا ن اكن ااداًث ممانيًا، آ و متودلًا مادًة، آ و منفصاًل عن آ صل،  مفن مل يكن واجبًا قدميًا آ مليًا ل يكون ا 

لهًا لهذا الكون.  ل ميكن ان يكون ا 

 هذه امجلةل ترّد رشك عبادة ال س باب، وعبادة النجوم، وعبادة ال صنام، وعبادة الطبيعة.

هل يف صفاته.  سادس هتا: )ومل يكن( توحيد اامع، آ ي: ل نظري هل يف ذاته، ول رشيك هل يف آ فعاهل. ول شبيه

 لك ذكل مندمج معًا يواه النظر اىل  )مل(.

فهذه امجلل الست متضمنة س بع مراتب من مراتب التوحيد، لك مهنا نتيجة لل خرى، وبرهان لها يف الوقت 

 نفسه.

ْ  منتظمة مركبة من دلئل  آ ي ان  )سورة الاخالص( تش متل عىل ثالثني سورة من سور الاخالص سور 

 .يثبت بعضها بعضاً 

 ل يعمل الايب الا هللا.

 السبب ظاهري حبت

 تقتيض  عزة الالوهية وعظمهتا، ان تكون الاس باب الطبيعية  آ س تاراً بني يدي قدرته تعاىل آ مام نظر العقل.

لهية.  ويقتيض التوحيد واجلالل، ان تسحب الاس باُب الطبيعية يَدها عن التأ ثري احلقيقي يف آ اثر القدرة ال 
2

 

--- 
1
 تتدخل يف الاجياد والتأ ثري احلقيقي قطعًا.ــ املؤلف. اي الّ   
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#841 

 اجلسامين العامل يف منحرص غري الوجود

 ان انواع الوجود اخملتلفة اليت ل حتىص، ل تنحرص يف هذا العامل، عامل الشهادة.

 فالعامل اجلسامين )املادي( شبيه بس تار مزركش ملقً  عىل عوامل الايب املنورة.

 مل القدرة يعلن التوحيدالاحتاد يف ق

 اجياد الاس باب لها. - ان ظهور آ ثر الابداع يف لك ماوية من موااي الفطرة يرّد ـ ابلبداهة

 وجود الوسائط. - ابلرضورة - ان نقش القمل نفسه والقدرة عيهنا، يف لك نقطة يف اخللقة، يرفض

 ل شئ دون الاش ياء لكها

ئنات لكها، املنترش فهيا.. وكذا انبعاث روح التجاوب والتعاون من ان رس التساند والرتابط، املس ترت يف الاك

 لك اانب.. يبني:

 آ نه ليست اّل قدرة حميطة ابلعامل لكه، ختلق اذلرة وتضعها يف موضعها املناسب.

 فلك حر  ولك سطر من كتاب العامل، يّح، تسوقه احلااة، وتعّر  الوااد ال خر، فُيليب النداء ايامن انطلق.

  التوحيد تتجاوب ال فاق لكها، اذ توّاه القدرة لك حر  يح اىل لك مجةل من مجل الكتاب وتبرّصها.وبرس

 حركة الشمس للجاذبية، ويه لشّد منظومهتا

الشمس جشرة ممثرة، تنتفض لئال تسقط مثارها الس يارات املنتش ية املنجذبة الهيا.. ولو سكنْت بصمهتا وسكوهنا 

 جماذيهُبا الس يارات املنتظمة يف الفضاء الوس يع. - شوقًا الهيا - نشوُة، وبكْت لزالت اجلذبُة، وتبخرت ال 

 الاش ياء الصارية مربوطة ابلكبرية

ان اذلي خلق عني البعوضة، هو اذلي خلق الشمس ودرب التبانة.. واذلي نّظم معدة الربغوث هو اذلي نّظم 

 املنظومة الشمس ية.. واذلي ادرج الرؤية يف العني وغرم
#842 

 .الارض واه عىل الاطعمة سفرة وبسط النور ابمثد السامء عني كّحل اذلي هو املعدة يف احلااة

 يف نظم الكون اجعام عظمي

بفرض   - شاهد الاجعام يف تأ ليف الكون؛ فلو اصبح لُك سبب  من الاس باب الطبيعية فاعاًل خمتارًا مقتدراً 

ذكل الاجعام قائةل: س بحانك.. ل قدرة فينا.. ربنا انت القدير لسجدْت تكل الاس باُب عاجزةً ذليةلً آ مام  - حمال

 الاميل ذو اجلالل.

 لك شئ امام القدرة سواء
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 )ما َخلُْقمُكْ ول بَْعثمُُك اّل كنفس  واادة(

لهية ذاتية وآ ملية ل يتخللها العجز آ صاًل، فال مراتب فهيا، ول تداخلها العوائق قطعًا، فاللك واجلزء  القدرة ال 

 ماءها سواء، ل يتفاواتن؛ ل ن لك شئ مرتبط ابلش ياء لكها.ا

 مفن ل يقدر عىل خلق لك الاش ياء ل يقدر عىل خلق شئ وااد.

 َمن مل يقبـض عىل ممام الكون لكّه ل يقدر عىل خلق ذرة

، وفوق ان من ل ميكل قبضة قوية يرفع هبا ارضنا والشموس والنجوم اليت ل حتىص، ويضعها عىل هامة الفضاء

 صدره، ابنتظام واتقان، ليس هل ان يّدعي اخللق والاجياد قطعًا.

 احياء النوع اك حياء الفرد

لهية، كذكل احياء هذه  حياء ذاببة غطت يف نوم  شبيه ابملوت يف الش تاء، ليس عسرياً عىل القدرة ال  كام ان ا 

 ادلنيا بعد موهتا، بل احياء ذوي الارواح قاطبة، سهٌل ويسري علهىا.

لهية  الطبيعة صنعة ا 

الطبيعة ليست طابعة، بل مطبع.. ول نقاشة بل نقش، ول فاعةل بل قابةل للفعل.. ول مصدرًا، بل مسطر.. 

 ول انظامً بل نظام.. ول قدرة بل قانون.

 فهيي رشيعة ارادية، وليست حقيقة خارجية.
#843 

 ونَشوته بَوْاده  هللا يعر  الوادان

.يف الوادان اجنذاب واذب  ، مندجمان فيه دومًا، ذلا ينجذب، والاجنذاب امنا حيصل جبذِب ااذب 

ذا ما بدا ذو امجلال وجتىّل بهباء دون ُحُجب.  وذو الشعور ينجذب اجنذااًب، ا 

هذه الفطرة الشاعرة تشهد شهادة قاطعة عىل الواجب الوجود ذي اجلالل وامجلال. شاهدها الاول ذكل 

 اجلذب.. وال خر ذكل الاجنذاب.

 شهادة  الفطرة صادقة

 ل كذَب يف الفطرة، مفا تقوهل صدق؛ مفيالن المنو الاكمن يف النواة يقول: سأ منو وآ مثر. والواقع يصّدقه.

يف داخل البيضة، يقول ميالن احلياة، يف تكل الاعامق: سأ كون فرخًا .. ويكون ابذن هللا فعاًل، ويُصّدق 

 الكمه.

ع اهيا واذا نوت غرفة من ماء داخل كرة من  اديد الاجنامد، فان ميالن انبساطها اثناء الربودة يقول: توسَّ

احلديد، آ ان حمتاج اىل ماكن اوسع. فيحاول احلديد الصلب الّ يكّذبه، بل ما  فيه من اخالص وصدق اجلنان 
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 يفتّت ذكل احلديد.

رادة ّ لال  لهيي، رشيعة فطرية، جتل  لهية يف ادارة الاكوان. لٌك ميل  من هذه امليول، آ مٌر تكويين، حمكٌ ا   ال 

لهيي تكويين.  فلُك ميل، ولك امتثال، انقياٌد ل مر ا 

فالتجيل يف الوادان الوة كهذه، حبيث آ ن الاجنذاب واجلذبة صافيان اكملرآ ة ارجملوة، ينعكس فهيام نور الاميان 

 وجتيّل امجلال اخلادل.

 النبوة ضـرورية للبرشية

لهية اليت ل ترتك ال  منل من دون آ مري، والنحل من دون يعسوب، ل ترتك حامتً البرش من دون ان القدرة ال 

 نيب، من دون رشيعة.

ُْ نظام العامل.  نعم هكذا يقتيض رٌس

 املعراج معجزة للمالركة مثلام انشقاق القمر معجزة لالنسان

 املعراُج وليٌة عظم  يف نبوة مسلَّمة هبا رآ ته املالركة رؤية حقة كرامًة.
#844 

 .ايضاً  النور عامل مشاهداً  اكلقمر الوجود فدار بَرقًا، وغدا "الرُباق" الباهر نيبال  ركب

فكام ان انشقاق القمر معجزٌة حس يّة عظم  لالنسان املنترش يف عامل الشهادة، فهذا املعراج ايضًا هو آ عظم 

 معجزة لساكين عامل الارواح.

 لكمة الشهادة برهاهنا فهيا

 هدة لالخرى، ودليل، وبرهان.لكمتا الشهادة: لك مهنا شا

يّن لالوىل   فال وىل: برهان ِلّمي للثانية، والثانية: برهان ا 
2

 

 احلياة طرام من جتيّل الوادة

 احلياة نور الوادة.

 فالتوحيد يتجىل ابحلياة يف هذه الكةرة.

ن احلياة جتعل الشئ نعم! ان جتلّياً من جتليات الوادة جيعل الكةرة الاكثرة من املوجودات، وجودًا واادًا؛ ل  

 الوااد مالاكً للك شئ.. بيامن لك الاش ياء عند فاقد احلياة عدم.

 الروح قانون ُالبس وجودًا خارجياً 

 الروح قانون نوراين، وانموس ُالبس وجودًا خارجيًا. ُاودع فيه الشعور.
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 اصبحا اخوين وصديقني. - املدرك عقالً  - وذاك القانون املعقول - وجودًا خارجياً  - فهذا الروح املوجود

 اذ هذا الروح آ ت  من عامل ال مر، ومن صفة الارادة، اكلقوانني الفطرية الثابتة ادلامئة.

لهية تكسو الروَح وجوداً حس يًا، وتودع فيه الشعور، فتجعل س ياةل لطيفة َصَدفة ذلكل اجلوهر.  وان القدرة ال 

--- 
1
ما    ما  وهو الاس تدلل »ِلّميٌ «اعمل آ ن الربهان ا  يّنٌ «ابملؤثر عىل ال ثر. وا  وهو الاس تدلل ابل ثر عىل املؤثر، وهذا  »ا 

 .(.ــ املرتمج210اسمل. )اشارات الاجعام: 
#845 

 الروحُ  نزع ولو .روااً  مهنا لك ل صبح خارجيًا، وجوداً  الانواع، يف اجلارية القواننيَ  اخلالق قدرةُ  آ لبست ولو

 .ابقياً  قانوانً  ل صبح الشعور، عنه وطرح الوجوَد، هذا

 الوجود بال حياة اكلعدم

 الضياء واحلياة، الكهام كّشافان للموجودات.

 ان مل يكن هناك نور احلياة، فالوجود معّرض للعدم، بل هو اكلعدم.

ن ما ل حياة فيه غريب، يتمي، ح ى لو اكن مقرًا.  نعم! ا 

 المنةل ابحلياة اكرب من الارض

 ، فالكون اذلي تنطوي عليه المنةل برس احلياة، ل تسعه كرتنا الارضية.اذا وامنت المنةل مبزيان الوجود

مع المنةل، فاهنا ل تعدل نصف رآ س هذا  - اليت اراها حية ويراها البعض ميتة - فلو قاران هذه الكرة الارضية

 الاكرن ارجمهز ابلشعور.

 النرصانية ستسمِلّ آ مرها لالسالم

و الاصطفاء. وسو  تلقي السالح وتستسمل لالسالم. لقد تزقت عدة س تجد النرصانية اماهما الانطفاء آ  

ومل تسعفـها كذكل، وتـزق الس تار مرة  اخرى، فوقعت يف ضالةل  «الربوتس تانتية»مرات، ح ى آ لت اىل 

مطلقة. الّ آ ن قسامً مهنا اقرتب مـن التوحيد، وس يجد فيه الفالح. ويه ال ن عىل وشك المتزق، ان مل تنطف ء 

 ا تتصفّ  وتكون مكل الاسالم )اذ جتد نفسها امام احلقائق الاسالمية اجلامعة لسس النرصانية احلقيقية(.فاهن

بزنول عيىس عليه السالم، وآ نه س يكون من امته  صىل هللا عليه وسمل  هذا رس عظمٌي اشار اليه الرسول الكرمي

 ويعمل برشيعته.

 النظر التقليدي يرى احملال ممكناً 

 ت اادثة: انه بيامن اكن الناس يراقبون هالل العيد، ومل ير آ اد شيئًا،لقد اش هتر 
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 ( ا شارة اىل النتاجئ الرهيبة للحرب العاملية ال وىل، بل خيربعن احلرب العاملية الثانثة. املؤلف )*(2)
#846 

 .اهدابه من ستتقو  بيضاء شعرة بل هاللً  يكن مل رآ ه ما ان تبني م الهالل، رآ ى قد آ نه حيلف هرم بش يخ اذا

 .الهالل؟ من املقوسة الشعرة تكل فأ ين .هل هاللً  الشعرة تكل فاصبحت

 فهال فهمت هذا الرمز!

لقد آ صبحت حراكت اذلرات شعرات مظلمة ل هداب العقل، آ سدلت عىل البرص املادي وامعته، فمل يعد يرى 

 الفاعَل لتشكيل الانواع لكها. وهكذا تقع الضالةل.

 ت من نّظام الكون؟.فأ ين حراكت اذلرا

 ان تومه صدور تكل الانواع من تكل احلراكت حمال يف حمال.

 القرآ ن ل حيتاج اىل وكيل بل اىل مرآ ة

ان ما يف املصدر من قدس ية يه اليت حتض مجهور ال مة والعوام عىل الطاعة وتسوقهم اىل امتثال الاوامر اكةر 

 من قوة الربهان.

عة مسلَّامت ورضورايت دينية، شبهية ابمعدة من الاملاس، آ ما املسائل ان تسعني ابملئة من احاكم الرشي

الاجهتادية اخلالفية الفرعية، فال تبلغ اّل عرشة ابملئة. فال ينباي ان يكون تسعون معوداً من الاملاس حتت 

 حامية عرشة مهنا من ذهب، ول اتبعة لها.

 لكهام ول تُطلب اّل مهنام.ان معدن امعدة الاملاس وكزنها: الكتاب والس نة. فهيي م 

ن تكل  اما الكتب الاخرى والاجهتادات فينباي ان تكون مرااي عاكسة للقرآ ن آ و مناظري اليه ليس اّل. اذ ا 

 الشمس املنرية املعجزة ل ترىض لها ظاًل ول وكياًل.

 املُبطل يأ خذ الباطل بظن احلق

رة مكّرمة، وقد يعةر عىل ابطل فيظنه حقًا وحيافظ ان الانسان يقصد احلق ويتحراه دومًا، ملا حيمل من فط

 عليه، وقد يقع عليه الضالُل من دون اختيار وهو ينقّب عن احلقيقة، فيظنه حقًا ويصّدقه.
#847 

 كثرية القدرة مرااي

لهية كثرية ادًا، لٌك مهنا يفتح نوافذ آ شّف وآ لطف من الاخرى اىل عامل من عوامل املثال.  ان مرااي القدرة ال 

فابتداءً من املاء اىل الهواء، ومن الهواء اىل الثري، ومن الثري اىل عامل املثال، ومن عامل املثال اىل عامل الارواح، 

ومن عامل الارواح اىل الزمان، ومن الزمان اىل اخليال، ومن اخليال اىل الفكر، لكها مرااي متنوعة تمتثل فهيا 
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لهية الس ياةل. فتأ مل اُبذنك   يف مرآ ة الهواء تَر اللكمة الواادة تصبح مليواًن من اللكامت.الشؤون ال 

لهية رّس هذا التناسل والاس تنساخ العجيب.  هكذا يسّطر قمُل القدرة ال 

 اقسام المتثالت خمتلفة

 ينقسم المتثل يف املرآ ة اىل اربع صور:

ما آ هنا صورة تثل الهوية حفسب، او تثل معها اخلاصية، او تثل الهوية ون  ور املاهية، آ و ماهية الهوية.فا 

 فان شئت مثاًل، فدونك الانسان والشمس، واملكََل واللكمة.

 ان تثالت الكثيف تصبح اموااًت متحركة يف املرآ ة.

 وتثالت روح نورانية يف مراايها لك مهنا حية مرتبطة، ونور منبسط. ان مل يكن عينه فليس هو غريه.

هُتا حياهتا، وضياؤها شعوَرها.فصورهُتا املنعكسة يف املرآ ة تكل هذه فلو اكنت للشمس حياة، لاكنت حرار 

 اخلواص.

 فهذا هو مفتاح هذه الارسار:

ان اربائيل عليه السالم وهو يف سدرة املنهتي  يمتثل يف صورة دحية اللكيب يف ارجملس النبوي ويف اماكن 

 اخرى كثرية.

 ة ل يعلمها اّل هللا.وان عزرائيل يقبض الارواح يف ماكن ويف اماكن كثري 

يظهر ل مته يف وقت وااد، يف كشف الاولياء، ويف الرؤى الصادقة،   وان الرسول  صىل هللا عليه وسمل

ويقابلهم مجيعاً بشفاعته هلم يوم القيامة يوم احلرش الاعظم. وآ ن الابدال يف الاولياء يظهرون هكذا يف اماكن 

 عدة يف آ ن وااد.
#848 

 مرشعاً  ل هتداً جم املس تعد يكون قد

لك من دليه اس تعداد وقابلية عىل الاجهتاد واارز عىل رشوطه، هل آ ن جيهتد لنفسه يف غري ما ورد فيه النص، 

من دون آ ن يلزم الاخرين به، اذ ل يس تطيع آ ن يرشّع ويدعو الامة اىل مفهومه. اذ فهمه يُعّد من فقه الرشيعة 

الانسان جمهتداً ولكن ل ميكن ان يكون مرّشعًا. فادلعوة اىل اي فكر ولكن ليس الرشيعة نفسها، ذلا رمبا يكون 

اكن مرشوطة بقبول مجهور العلامء هل، واّل فهو بـدعـة مـردودة. تنحرص بصاحهبا ول تتعداه. ل ن ال جامع 

 ومجهور الفقهاء مه اذلين ميزيون خمت الرشيعة عليه.

 نور العقل يشّع من القلب

 غش هَيم ظالٌم ان يدركوا الالكم ال يت:عىل املفكرين اذلين 
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 ل يتنور الفكر من دون ضياء القلب.

فا ن مل ميزتج ذكل النور وهذا الضياء، فالفكر ظالمٌ دامس يتفّجر منه الظمل واجلهل. فهو ظالم قد لبس لبوس 

 النور )نور الفكر( مورًا وهبتااًن.

 ففي عينك هنار لكنه بياض مظمل، وفهيا سواد لكنه منور.

 فان مل يكن فهيا ذكل السواد املنور، فال تكون تكل الشحمة عينًا، ول تقدر عىل الرؤية.

 وهكذا، ل قمية لبرص بال  بصرية.

 فا ن مل تكن سويداء القلب يف فكرة بيضاء انصعة، حفصيةُل ادلماغ ل تكون علامً ول بصرية.

 فال عقل دون قلب.

 مراتب العمل يف ادلماغ خمتلفة وملتبسة

  ادلماغ مراتب، يلتبس بعضها ببعض، احاكهما خمتلفة.يف

حيصل التخيل اوًل، م يأ يت التصور، م يرد التعقل، م التصديق، م يصبح اذعااًن م يأ يت الالزتام، م 

 الاعتقاد. فاعتقادك بشئ غري الزتامك به.

 وعن لك  من هذه املراتب تصدر ااةل:
#849 

 التصديق، عن والالزتام الاذعان، عن والامتثال الالزتام، عن لتعصبوا الاعتقاد، عن تصدر فالصالبة

 .املزج عن جعز ا ن التخيل يف والسفسطة التصور، يف والتجرد التعقل، يف احلياد وحيصل

ن تصوير الامور الباطةل تصويرًا جيدًا جرٌح لالذهان الصافية واضالل لها.  ا 

 ل يُلقَّن مال يُس توعب من عمل

رشد احلقيقي هيب للناس علمه يف سبيل هللا دون انتظار عوض ويصبح اكلشاة ل اكلطري، فالشاة ان العامل امل

 تُطعم هَبْمهتا لبنًا خالصًا والطري تلقم فراخها قيهئا امللئ ابللعاب.

 التخريب آ سهل والــضعيف يكون خمّرابً 

جزء  منه، ذلا يكون التخريب ان وجود الشئ يتوقف عىل وجود مجيع اجزائه، بيامن عدمه حيصل ابنعدام 

 آ سهل .

 ومن هنا مييل الضعيُف العاجز اىل التخريب وارتاكِب اعامل سلبية ختريبية. بل ل يدنو من الاجيابية ابدًا.

 ينباي للقوة ان ختدم احلق
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ل خر ان مل تزتج دساتري احلمكة ونواميس احلكومة وقوانني احلق وقواعد القوة بعضها ببعض ومل يس متد لك من ا

ومل يستند اليه، فال تكون ممثرة ول مؤثرة  دلى مجهور الناس. فهُتَمل شعارر الرشيعة وتعّطل، فال يستند الهيا 

 الناس يف امورمه ول يثقون هبا.

ه احياانً   الشئ يتـضمن ضـدَّ

ُه، واذا ابللفظ ضد املعىن يف لاة الس ياسة. واذا ابلظمل   س يكون ممان خُيفي الضدُّ ضدَّ
2

قلنسوة العداةل،  يلبس

واذا ابخليانة ترتدي رداء امحلية  بمثن مهيد. ويُطلق امس الباي عىل اجلهاد يف سبيل هللا  ويسّم  ال رس احليواين 

 والاستبداد الش يطاين حرية.

--- 
1
 املؤلف)*( - ( يذكر هذا واكنه قد شهد هذا الزمان.  
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 .املواضعَ  املقامات وتتبادل الاسامء، وتتقابل الصور، وتتبادل الاضداد، تامتثل وهكذا

 الس ياسة ادلاررة عىل املنفعة وحش رهيب

ان الس ياسة احلارضة ادلاررة رااها عىل املنافع وحٌش رهيٌب، فالتودد اىل وحش اائع ل يدّر عطفه بل يثري 

 شهيته، م يعود ويطلب منك اجرة انيابه واظفاره!

 تتعاظم جناية الانسان لعدم حتدد قواه

القوى املودعة يف الانسان مل حُتدد فطرًة خالفاً للحيوان، فاخلري والرش الصادران عنه ل يتناهيان. فاذا ما  ان

اقرتن غروٌر من هذا وعنادٌ من ذاك، يودلان ذنباً عظامي  
2

اىل اد مل يعةر هل البرش عىل ا مس. ان هذا دليل عىل 

 وجود هجمن، اذ ل جزاء هل اّل النار.

 ىن ااُدمه آ ن حتل ابملسلمني مصيبة يك يظهر صدق الكمه وصواب تنبؤه!!.ومثاًل: يمت

 ولقد آ ظهر هذا الزمان ايضًا: ان اجلنة غالية ليست رخيصة وان هجمن ليست مائدة عن احلااة.

 ُربَّ خري يكون وس يةل لرش

. ولكن مع الاسف ان املزية اليت يتحىّل هبا اخلواص، يف احلقيقة سبب دلفعهم اىل التواضع واناكر اذلات

 اصبحت وس يةل للتحمك ابل خرين والتكرب علهيم.

يف الوقت  - وكذكل جعز الفقراء وفقر العوام، هام داعيان يف احلقيقة لالشفاق علهيم، ولكن مع الاسف اجنرا

 اىل سوقهم اىل اذلل وال رس. - احلارض

ما ان حصلت منه السيئات والرشور لو حصل رش  وحماسن يف شئ  ما، فانه يُس ند اىل اخلواص والرؤساء. آ  
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 فانه تومع عىل الافراد والعوام.

 فالرش  اذلي انلته العشرية الاالبة يقابل بـ: احسنت اي ش يخ العشرية!

 ولكن لو حصل العكس فيقال: حسقًا لفرادها

 وهذا هو الرش املؤمل يف البرش!

--- 
1
 املؤلف )*( -يف هذا اشارة اىل ما س يقع يف املس تقبل   
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 تقوى فالاننية وهد  غاية للجامعة تكن مل ان

ان مل يكن لفكر امجلاعة غاية وهد  مثايل، آ و نُسيت تكل الااية، آ و تنوسيت، حتولت الاذهان اىل ااننيات 

 الافراد واامت حولها.

 آ ان"   فاذلين حيبون "  حنن"  لك فرد، وقد يتحدد ويتصلب ح ى ل ميكن خرقه ليصبح  "  آ ان"  اي: يتقوى 

 آ نفسهم ل حيبون ال خرين حبًا حقيقيًا. " 

 انتعاش الاضـطراابت مبوت الزاكة وحياة الراب

ان معدن مجيع انواع  الاضطراابت والقالقل والفساد واصلها، وان حمرك مجيع انواع السيئات والاخالق 

 ادلنيئة ومنبعها لكمتان اثنتان آ و مجلتان فقط:

ن مات غريي من اجلوع.اللكمة الاوىل: اذا ش بعُت ا  ان مفايل ا 

 اللكمة الثانية: حتّمل انَت املشاق ل ال راحيت، امعل انت ل لك آ ان. كل املشقة وعيّل الالك.

 وادلاء الشايف اذلي يس تأ صل شأ فة السم القاتل يف اللكمة الاوىل هو: الزاكة، اليت يه ركن من اراكن الاسالم.

 يف اللكمة الثانية هو: حترمي الراب. واذلي جيتث عرق جشرة الزقوم املندراة

 فان اكنت البرشية تريد صالاًا وحياة كرمية فعلهيا ان تفرض الزاكة وترفع الراب.

 عىل البرشية قتل مجيع انواع الراب ان اكنت تريد احلياة

لقد انقطعت صةل الرمح بني طبقة اخلواص والعوام. فانطلقت من العوام اصداء الاضطراابت ورصخات 

نتقام،ونفثات احلسد واحلقد. ونزلت من اخلواص عىل العوام انر الظمل والاهانة وثقل التكرب ودواعي الا

 التحمك.

بيامن ينباي ان يصعد من العوام: الطاعة والتودد والاارتام والانقياد، برشط ان يزنل عليه من اخلواص: 

 الاحسان والرمحة والشفقة والرتبية.
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 ياة فعلهيا ان تس متسك ابلزاكة وتطرد الراب.فان ارادت البرشية دوام احل 

ن عداةل القرآ ن واقفة بباب العامل وتقول للراب:   ."  ممنوع، ل حيق كل ادلخول ارجع!"  اذ ا 
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 .قوية صفعة فتلقّت ال مر، هذا اىل تصغ مل البرشية ولكن
1

 اخرى صفعة تتلق  آ ن قبل اليه تصاي ان وعلهيا

 .وآ مرّ  آ قوى

 ان قيد ال رس وس يكرس قيد ال جرلقد كرس الانس

 لقد قلُت يف رؤاي:

ان احلروب الطفيفة بني ادلول والشعوب تتخىل عن مواضعها اىل رصاعات اشد رضواة بني طبقات البرش؛ 

ل ن الانسان مل يرض يف ادواره التارخيية ابل رس، بل كرس الاغالل بدمه. ولكن ال ن اصبح آ اريًا يتحمل 

 ما. آ عباءه، وس يكرسهايوماً 

 لقد اش تعل رآ س الانسان شيبًا، بعد آ ن مّر ابدوار مخسة:

 الوحش ية والبداوة والرق وآ رس الاقطاع، وهو ال ن آ اري. هكذا بدآ  وهكذا مييض.

 الطريق غري املرشوع يؤدي اىل خال  املقصود

القاتل ل يرث( ) 
1

 دس تور عظمي

امى خبال  مقصوده.. مفحبة اورواب غري ان اذلي يسكل طريقًا غري مرشوع لبلوغ مقصده، غالبًا ما جي

 املرشوعة وتقليدها وال لفة هبا اكن جزاؤها العداء الاادر من احملبوب! وارتاكب اجلرامئ.

 نعم، فالفاسق حمروم ل جيد ذلًة ول جناة.

 يف اجلربية واملعزتةل حبة من حقيقة

 اي طالب احلقيقة!

 نظرهتا اىل املس تقبل واىل املعصية.ان الرشيعة تنظر اىل املايض واىل املصيبة غري 

لهيي، فالقول هنا للجربية.  اذ تنظر اىل املايض واىل املصائب بنظر القدر ال 

لهيي، فالقول هنا للمعزتةل. وهكذا تتصاحل اجلربية  اما املس تقبل واملعايص فتنظر الهيام بنظر التلكيف ال 

 واملعزتةل.

--- 
1
 رشية هذا النداء فتلقت  صفعة قوية من يد احلرب العاملية الثانية.ـ املؤلف)*(اشارة مس تقبلية قوية حيث مل تسمع الب   

2
 اديث رشيف رواه ابو داود والرتمذي وابن مااه وادلاريم وامحد  يف مس نده.ـ املرتمج.  
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 .تعمميها من الباطل وينشأ   هبا، اخلاص حملها لها حقيقة، من حبة تندرج الباطةل املذاهب هذه ففي

 واجلزع شأ ن الـضعفاء العجز

 ان رمت احلياة، فال تتشبث ابلعجز فامي ميكن اهّل.

 وان رمت الرااة فال تس متسك ابجلزع فامي ل عالج هل.

 قد يؤدي الشئ الصاري اىل عظامئ الامور

 س تكون هناك احوال، حبيث ان حركة بس يطة عندها تسمو ابلنسان اىل اعىل عليني.

 اًل بس يطًا يردي بصاحبه اىل اسفل سافلني.وكذا حتدث االت، حبيث آ ن فع

 آ ن وااد يعدل س نة عند بعـضهم

 فطرة الانسان قسامن: قسم يسطع يف احلال، وقسم آ خر يتأ لق ابلتدرج، ويسمو رويدًا رويدًا.

 فطبيعة الانسان تش به لكهيام معًا. ويه تتبدل حسب الرشوط والاحوال.

 ر انرًا مضيئة تفجر البارود الاسود.فمتيض احيااًن بشلك تدرجيي، واحيااًن تتفج

 ورب نظرة حتول الفحم آ ملاسًا.

 ورّب مّس حيول احلجر اكسريًا.

 يقلب الاعرايب اجلاهل عارفًا ابهلل منورًا يف احلال.  صىل هللا عليه وسمل فنظرة من النيب 

 وان سأ لت مزيااًن، فدونك معر بن اخلطاب ريض هللا عنه قبل الاسالم وبعده.

 ام: البذرة والشجرة اليت اعطت مثارها اليانعة دفعة واادة.ومثاهل

 حفّول ذاك النظر النبوي ومّهته الفطَر املتفحمة

 يف اجلزيرة العربية اىل آ ملاسات لمعات.

 اىل خصال فاضةل نرّية. - اكلبارود الاسود - وحتولت السجااي املظلمة احملرقة
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 اكفر لفظ الكذب
 بيدرًا من الااكذيب.حبة واادة من صدق تبيد 

 ان حقيقة واادة هتدم رصاًا من خيال.

 فالصدق اساس عظمي وجوهر ساطع،
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 ورمبا يتخىل عن ماكنه للسكوت، ان اكن فيه رضر، ولكن ل موضع للكذب قطعًا، همام يكن فيه من فائدة ونفع.

 ليكن الكمك لكه صدقًا ولتكن احاكمك لكها حقًا،

 حق كل آ ن تبوح ابلصدق لكه.ولكن عليك آ ن تدرك هذا: انه ل

 اختذ هذه القاعدة دس تورًا كل:

 حس ناً  وفكّر حس نًا، ظناً  وُظن حس نًا، فكرك ليكون حُبسن وشاهد حُبسن فانظر .(خذ ما صفا دع ما كدر)

 .الهانئة الذليذة احلياة لتجد

 ان الامل املندرج يف حسن الظن ينفخ احلياة يف احلياة،

 ء الظن ينخر سعادة الانسان ويقتل احلياة.بيامن اليأ س اخملبوء يف سو 

 جملس يف عامل املثال

لهيي(  )موامنة بني احلضارة احلارضة والرشيعة الاراء، وادلهاء العلمي والهدى ال 

اابن الهدنة، هناية احلرب العاملية الاوىل، ويف ليةل من ليايل امجلعة، دخلت جملساً هميباً يف عامل املثال، وذكل 

 ، فسأ لوين:يف رؤاي صادقة

 ماذا س يحدث لعامل الاسالم عقب هذه الهزمية؟  -

 اجبت بصفيت ممثاًل عن العرص احلارض، ومه يس متعون ايّل:

حامية اس تقالل العامل الاساليم، واعالء لكمة هللا  - منذ السابق - ان هذه ادلوةل اليت اخذت عىل عاتقها  -

نفسها موضع التضحية والفداء عن العامل الاساليم اذلي هو ووضعت  - فرضًا كفائياً  - ابلقيام بفريضة اجلهاد

اكجلسد الوااد اامةل راية اخلالفة، اقول: ان هذه ادلوةل، وهذه الامة الاسالمية، س تعّوض عن هذا البالء 

اذلي آ صاهبا، سعادة يرفل هبا العامل الاساليم، وحرية يمتتع هبا، وستتالىف املصائب والارضار املاضية، فاذلي 

كسب ثالمثائة بدفع ثالث  ل شك انه غري خارس، وذو اهلمة يبدل ااهل احلارضة اىل مس تقبل ماهر. فهذه ي 

 املصيبة قد بعثت الشفقة والاخوة والرتابط بني املسلمني بعثًا خارقًا.
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 احلارضة، يةاملدن  صورة وس تتبدل دمارها، ويقرب احلارضة املدنية هزّ  يف يرُسع املسلمني بني الاخوة تنايم ان

 .ابرادهتم يدخلوهنا من اول املسلمون وس يكون الاسالمية، املدنية تظهر وعندها .نظاهما وس يقوض

 وان اردت املوامنة بني املدنية الرشعية واملدنية احلارضة، فدقق النظر يف اسس لك  مهنام م انظر اىل آ اثرهام.

 هيا رااها.ان اسس املدنية احلارضة سلبية، ويه اسس مخسة، تدور عل

 فنقطة استنادها: القوة بدل احلق، وشأ ن القوة الاعتداء والتجاوم والتعرض، ومن هذا تنشأ  اخليانة.
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 هدفها وقصدها: منفعة خسيسة بدل الفضيةل، وشأ ن املنفعة: الزتامح والتخاَص، ومن هذا تنشأ  اجلناية.

 التنامع والتدافع، ومن هذا تنشأ  السفاةل.دس تورها يف احلياة: اجلدال واخلصام بدل التعاون، وشأ ن اخلصام: 

رابطهتا الاساس بني الناس: العنرصية اليت تمنو عىل حساب غريها، وتتقوى اببتالع ال خرين وشأ ن القومية 

 السلبية والعنرصية: التصادم املريع، وهو املشاهد. ومن هذا ينشأ  ادلمار والهالك.

واء والنوامع، وتذليل العقبات اماهمام، واش باع الشهوات وخامس هتا: يه ان خدمهتا اجلذابة، تشجيع الاه

والرغبات. وشأ ن الاهواء والنوامع دامئًا: مسخ الانسان، وتايري سريته، فتتاري بدورها الانسانية وتسخ 

 مسخًا معنواًي.

عبان ان معظم هؤلء املدنيني، لو قلبَت ابطهنم عىل ظاهرمه، لرآ يت يف صورهتم سرية القرد والثعلب والث 

 وادلب واخلزنير.

 نعم! ان خياكل لميس فراء تكل احليواانت والودها.. وآ اثرمه تدل علهيم.

 انه ل مزيان يف الارض غري مزيان الرشيعة. اهنا رمحة همداة نزلت من سامء القرآ ن  العظمي.

 آ ما اسس مدنية القرآ ن الكرمي، فهيي اجيابية تدور سعادهتا عىل مخسة اسس اجيابية.

 ستنادها: احلق بدل القوة، ومن شأ ن احلق دامئًا: العداةل والتوامن. ومن هذا ينشأ  السالم ويزول الشقاء.نقطة ا
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 .العداوة وتزول السعادة تنشأ   هذا ومن والتقارب، احملبة :الفضيةل وشأ ن املنفعة، بدل الفضيةل :وهدفها

دلس تور: الاحتاد والتساند الذلان حتيا هبام دس تورها يف احلياة: التعاون بدل اخلصام والقتال، وشأ ن هذا ا

 امجلاعات.

وخدمهتا للمجمتع: ابلهدى بدل الاهواء والنوامع، وشأ ن الهدى: الارتقاء ابلنسان ورفاهه اىل ما يليق به مع 

 تنوير الروح ومّدها مبا يلزم.

املهنة واخوة الاميان. وشأ ن رابطهتا بني ارجمموعات البرشية: رابطة ادلين والانتساب الوطين وعالقة الصنف و 

 هذه الرابطة: اخوة خالصة، وطرد العنرصية والقومية السلبية.

 وهبذه املدنية يعم السالم الشامل، اذ هو يف موقف ادلفاع ضد اي عدوان خاريج.

 م.وال ن! ندرك ِلَم اعرض العامل الاساليم عن املدنية احلارضة، ومل يقبلها، ومل يدخل املسلمون فهيا ابرادهت

اهنا ل تنفعهم، بل ترضمه. لهنا كّبلهتم ابلغالل، بل صارت سامً معافًا لالنسانية بدًل من ان تكون لها ترايقًا 

شافيًا؛ اذ آ لقت مثانني ابملائة من البرشية يف شقاء، لتعيش عرشة ابملائة مهنا يف سعادة مزيفة. اما العرشة الباقية 

 فهم حيارى بني هؤلء  وهؤلء.
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مع الارابح التجارية ابيدي آ قلية ظاملة، بيامن السعادة احلقة، يه يف اسعاد امجليع، آ و يف ال قل ان تصبح وتتج

 مبعث جناة الاكةرية.

والقرآ ن الكرمي النامل رمحة للعـاملني ل يقبل اّل طرامًا من املدنية اليت تنح السعادة للجميع او الاكةرية، بيامن 

الاهواء والنوامع من عقالها، فالهوى حر  طليق طالقة الهبامئ، بل اصبح يستبد،  املدنية احلارضة قد اطلقت

والشهوة تتحمك، ح ى جعلتا احلااات غري الرضورية يف حمك الرضورية. وهكذا ُمحيت رااة البرشية؛ اذ كـان 

ته يف اااة اىل مائة اااة الانسان يف البداوة حمتاااً اىل اش ياء اربعة، بيامن، افقرته املدنية احلارضة  ال ن وجعل 

واااة. ح ى مل يعد السعي احلـالل اكفياً لسد النفقات، فدفعت املدنية البرشية اىل ممارسة اخلداع والاناامس 

فـي احلرام. ومن هنا فسدت اسس الاخالق، اذ آ ااطت ارجمتـمع والبرشية هباةل من الهيبة ووضعت يف يدها 

 دًا لل خالق.ثروة الناس فاصبح الفرد فقريًا وفاق
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 الاوىل القرون يف وخياانت وجرامئ مظامل من البرشية ارتكبته ما مجموع ان ح ى كثري، هذا عىل والشاهد

 هنا ومن (1)آ ايهما قابل يف الاثيان من ابملزيد تصاب وسو  .واادة مرة اخلبيثة املدنية هذه واس تفرغهتا قاءهتا

 .النظر يلفت مازى، هل مهنا استناكفه ان .ويتحرج لهاقبو  يف الاساليم العامل يتواىن ِلمَ  ندرك

لهيي يف الرشيعة الاراء مينحها خاصة ممزية ويه: الاس تقالل اذلي يؤدي اىل الاس تاناء.  نعم! ان النور ال 

ول يطّعم هبا ول  - املمثل لروح هذه املدنية - روما  (1)هذه اخلاصية ل تسمح ان يتحمك يف ذكل النور دهاء 

 معها. ولن تكون الرشيعة اتبعة ذلكل ادلهاء.ميزتج 

اذ الرشيعة تريب يف روح الاسالم الشفقة وعزة الاميان.  فلقد اخذ القرآ ن بيده حقائق الرشيعة. لك حقيقة 

 مهنا عصا موىس )يف تكل اليد(. وستسجد هل تكل املدنية الساحرة جسدة تبجيل واجعاب.

 وال ن دقق النظر يف هذا:

مية واليوانن ميلاكن دهاًء، وهام دهاءان توآ مان، انش ئان من آ صل وااد. اادهام غلب اخليال اكنت روما القد

عليه. وال خر عبد املادة. ولكهنام مل ميزتاا، كام ل ميزتج ادلهن ابملاء. حفافظ لك مهنام عىل اس تقاللها، رمغ مرور 

 ان مجيع احملاولت ابءت ابلخفاق. الزمان، ورمغ سعي املدنية ملزهجام، وحماوةل النرصانية ذلكل. الّ 

وال ن، بدلت تلكام الرواان جسدهيام، فاصبح ال ملان جسد اادهام والفرنس يون جسد ال خر. وك هنام قد 

 تناخسا مهنام.

 ولقد آ ظهر الزمان: ان ذينك ادلهاءين التوآ مني قد رّدا آ س باب املزج بعنف، ومل يتصاحلا اىل الوقت احلارض.

 مان، الصديقان، الاخوان الرفيقان يف الريق قد تصارعا ومل يتصاحلا، فكيف ميزتج هدى القرآ نفلنئ اكن التوآ  
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 وهـو من اصل مااير ومعــدن آ خر ومطلع -

--- 
1
 معىن اهنا ستتقيأ  قيئَا اشد وافظع. نعم ! لقد قاءت واس تفرغت حبربني عامليتني ح ى لطخت ابدلم الرب والبحر والهواء ـ املؤلف)*( 

يف هذا املبحث يقصد مهنا، املفاهمي املادية اليت تتبناها حضارة الارب. آ و الفكر املادي يف فلسفته.  »ادلهاء«مة لك (1)

 املرتمج. - ولقد آ بقينا اللكمة كام يه ملا فهيا من جتانس مجيل مع الهدى.

#858 

 أ .مع دهاء روما وفلسفهتا؟! فذكل ادلهاء، وهذا  الهدى خمتلفان يف املنش - خمتلف

 الهدى نزل من السامء.. وادلهاء خرج من الارض.

الهدى فّعال يف القلب، يدفع ادلماغ اىل العمل والنشاط. بيامن ادلهاء فعال يف ادلماغ، ويعكّر صفو القلب 

 ويكّدره.

الهدى ينور الروح ح ى تمثر حباهتا س نابل، فتتنور الطبيعة املظلمة، وتتواه الاس تعدادات حنو  الكامل. 

 جيعل النفس اجلسامنية خادمة مطيعة. فيضع يف س اميء الانسان الساعي اجلاد صورة املكََل.ولكن 

مناء  آ ما ادلهاء فيتوّاه مقدمًا اىل النفس واجلسم وخيوض يف الطبيعة، وجيعل النفس املادية مزرعة ل 

يضع يف س اميء الاس تعداد النفساين وترعرعه. بيامن جيعل الروح خادمة، ح ى تتيبس بذورها وحباهتا، ف 

 الانسان صورة الش يطان.

الهدى مينح السعادة حلياة الانسان يف ادلارين وينرش فهيام النور والضياء، ويدفع الانسان اىل الريق. اما ادلهاء 

الاعور اكدلاال، فيفهم احلياة اهنا دار واادة حفسب، ذلا يدفع الانسان ليكون عبد املادة، مهتالاكً عىل ادلنيا 

 وحشًا مفرتسًا. ح ى جيعهل

 نعم! ان ادلهاء يعبد الطبيعة الصامء، ويطيع القوة العمياء.

 آ ما الهدى فانه يعر  الصنعة املالكة للشعور، ويقّدر القدرة احلكمية.

 ادلهاء يسدل عىل الارض س تار الكفران.. والهدى ينةر علهيا  نور الشكر والامتنان.

 مسيع بصري.ومن هذا الرس: فادلهاء آ مع  آ َص.. والهدى 

اذ يف نظر ادلهاء: ل ماكل للنعم املبثوثة عىل الارض ول موىل يرعاها، فياتصهبا دون شكران، اذ الاقتناص 

 من الطبيعة يودل شعورًا حيوانيًا.

لهية، وحتت لك  مهنا يد احملسن الكرمي.  آ ما يف نظر الهدى فان النعم املبسوطة عىل الارض يه مثرات الرمحة ال 

 نسان عىل تقبيل تكل اليد ابلشكر والتعظمي.مما حيض الا

684



 مد عىل ذكل:

مفام ينباي الّ ننكر ان يف املدنية حماسن كثرية، الّ اهنا ليست من صنع هذا العرص، بل يه نتاج العامل ومكل 

 امجليع، اذ نشأ ت بتالحق الافاكر وتالحقها،
#859 

واااة الفطرة البرشية. فهيي بضاعة نشأ ت من الانقالب  - ول س امي الرشيعة احملمدية - الساموية الرشائع وحث

 اذلي اادثه الاسالم. ذلا ل يمتلكها ااٌد من الناس.

 وهنا عاد رئيس ارجملس فسأ ل قائاًل:

اي رال هذا العرص! ان البالء يزنل دومًا نتيجة اخليانة، وهو سبب الثواب.  ولقد صفع القدر صفعته ونزل 

لهيي بمك البالء ومّسمك القضاء هبذه الامة. فبأ ى  م ن اعاملمك قد مسحمت للقضاء والقدر ح ى آ نزل القضاء ال 

 الرض؟ فان سبب نزول املصائب العامة هو خطأ  الاكةرية من الناس.

 قلت:

ان ضالل البرشية وعنادها المنرودي وغرورها الفرعوين، تضّخم وانتفش ح ى بلغ السامء ومّس حمكة اخللق، 

 ما يش به الطوفان والطاعون واملصائب والبالاي.. تكل يه احلرب العاملية احلارضة. وآ نزل من السموات العال

اذ آ نزل هللا س بحانه لطمة قوية عىل النصارى بل عىل البرشية قاطبة. ل ن آ اد آ س باهبا اليت يشرتك فهيا الناس 

 لكهم هو الضالل الناشئ من الفكر املادي، واحلرية احليوانية، وحتمّك الهوى.

 ما يعود الينا من سبب فهو:آ ما 

اهاملنا اراكن الاسالم وتركنا الفرائض؛ اذ طلب منا س بحانه وتعاىل ساعة واادة من اربع وعرشين ساعة، 

طلهبا ل النا حنن، ل داء الصلوات امخلس، فتقاعس نا عهنا. وامهلناها غافلني، جفاماان بتدريب شاق دامئ ل ربع 

 ات، آ ي آ رمغنا عىل نوع من الصالة!وعرشين ساعة طوال مخس س نوات متوالي

نا فأ رمغنا عىل صوم طوال  وانه س بحانه طلب منا شهراً من الس نة نصوم فيه رمحة بأ نفس نا. فعّزت علينا نفوس ُ

 مخس س نوات، كفّارة ذلنوبنا.

وخلطناه  وانه س بحانه طلب منا الزاكة ُعرشاً آ و وااداً من اربعني جزءاً من ماهل اذلي اعطاه لنا، فبخلنا وظلمنا

 ابحلرام، ومل نعطها طوعًا. فأ رمغنا عىل دفع ماكة مرتامكة. وانقذان من احلرام، فاجلزاء من انس العمل.

 ان العمل الصاحل نوعان:

 اادهام: اجيايب واختياري.

 وال خر: سليب واضطراري.
#860 
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 .وعزاؤان سلواننا وفيه الرشيف احلديث يف ورد كام اضطرارية، سلبية صاحلة اعامل لكها واملصائب فال لم

 ولهذا،  فلقد تطهرت هذه الامة املذنبة وتوضأ ت بدهما. واتبت توبة فعلية.

اىل مرتبة الولية ومنحهم دراة  - اي اربعة ماليني من الناس - واكن ثواهبا العاال رفع مُخس هذه الامة العامثنية

 الشهادة وارجماهدين.. هكذا كفّر عن اذلنوب.

 رجملس الرفيع املثايل هذا الالكم.اس تحسن َمن يف ا

 وانتهبُت من نويم، بل قد  منُت جمددًا ابليقظة. ل نين اعتقد ان اليقظة رؤاي والرؤاي نوع من اليقظة.

 سعيد النوريس هنا

 ممثل العرص هناك

*** 

 اذا تسملَّ اجلهُل ارجماَم حّوهل اىل حقيقة

يقة ويفتح ابواابً اىل اخلرافات. فلقد رآ يُت اايم صباي خسو  اذا وقع ارجمام من يد العمل اىل يد اجلهل ينقلب حق 

القمر، سأ لُت وادليت عن السبب، فقالت: ابتلعه الثعبان. قلت: ِلَم يشاهد اذن؟. قالت: الثعابني هناك نصف 

 شفافة!

لهيي حبيلوةل الارض بني الشمس والقمر وعند نقطيت تق اطع وهكذا ُظن ارجمام حقيقة. اذ خيسف القمر بأ مر ا 

 مدارهام وهام الرآ س واذلنب.

اي الثعبان ولكن الامس اذلي اطلق حسب تشبيه  "  التنني"  وقد اطلق عىل ذينك القوسني املوهومني امس 

 خيايل حتّول اىل مسمً  )حقيقي(.

 املبالاة ذم ضـمين

اكةر من الاحسان  اذا وصفت شيئاً فصْفه عىل ما هو عليه. اعتقد ان املبالاة يف املدح ذم مضين. ل احسان

لهيي.  ال 

 الشهرة ظاملة

ُ صاحهَبا مال ميكِلْ   الشهرة مستبدة متحمكة، اذ تَُمكِلّ

 فاخلوااة نرص ادلين )حجا( ل ميكل من لطائفه املنترشة غري الُعرش.

 وهاةل اخليال اليت وضعت حول رس مت السيس تاين قد آ غارت عىل مفاخر ايران
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*** 

 اذلين يعزلون ادلين عن احلياة يردون املهاكل

تركيا الفتاة »ان خطأ  
2

انبع من عدم معرفهتم آ ن ادلين اساس احلياة. فظنوا ان الامة شئ والاسالم شئ آ خر؛  «

واس تولت عىل الافاكر بقولها: آ ن السعادة يه يف احلياة  وهام مامتيزان! ذكل ل ن املدنية احلارضة. اوحت بذكل

نفسها. الّ ان الزمان آ ظهر ال ن آ ن نظام املدنية فاسد ومرّض.  
1

والتجارب القاطعة اظهرت لنا: آ ن ادلين حياة 

 للحياة ونورها واساسها.

 احياء ادلين احياء لهذه ال مة. والاسالم هو اذلي ادرك هذا.

بة تسكها ابدلين، وتدنهيا هو مبقدار اهاملها هل، خبال  ادلين ال خر. هذه حقيقة اترخيية، ان ريق امتنا هو بنس  

 قد تنوسيت.

*** 

 املوت ليس مرعبًا كام يُتومه

املوت تبديل ماكن وحتويل موضع وخروج من جسن اىل بس تان. فليطلب الشهادة من يريد احلياة .  والقرآ ن 

 الكرمي ينص عىل حياة الشهيد.

د اذلي مل يذق آ مل السكرات يُعّد نفسه حيًا. وهو يرى نفسه هكذا، الّ آ نه جيد حياته اجلديدة نزهية طاهرة الشهي

 اكةر من قبل، فيعتقد انه مل ميت.  والنس بة بني الاموات والشهداء شبهية ابملثال ال يت:

 راالن يتجولن يف الرؤاي يف بس تان ماهر اامع ل نواع الذلائذ.

ن اذلي يراه هو رؤاي، ذلا ل يس متتع كثريًا، ورمبا يتحرس. وال خر يظن ان ما يراه يف الرؤاي اادهام يعر  ا

 حقيقة يف عامل اليقظة فيس متتع ويتذلذ حقيقة.

 الرؤاي ظُل عامل املثال، وعامل املثال ظُل عامل الربمخ، ومن هنا تتشابه دساتري هذه العوامل.

--- 
1
لق هذا الامس عىل امجلاعات والافراد املعارضني للحمك يف ادلوةل العامثنية منذ عهد : يط»جون ترك«تركيا الفتاة او   

( حيث اس تطاعت مجعية الاحتاد والرتيق ان حتل 2666السلطان عبد العزيز وح ى عزل السلطان عبد امحليد الثاين )

من  عزل السلطان عبد امحليد  حملها،  وابلتعاون مع قوى خارجية وابس ناد من ادلول الكربى اس تطاعت هذه امجلعية

علامً للمعارضة الس ياس ية آ نذاك، ذلا قد يطلق عىل منتس يب الاحتاد والرتيق  »تركيا الفتاة«الثاين من احلمك. واصبح تعبري 

 كذكل. )املرتمج(
2
 اشارة واحضة اىل املدنية الظاملة امللحدة اليت تعاين السكرات .ــ املؤلف)*(.  
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 مهنا الاس تعاذة ينباي الافاكر عامل يف ش يطان احلاضـرة الس ياسة

ان س ياسة املدنية احلارضة تضحي ابلكةرية يف سبيل الاقلية، بل تضحي قةلٌ قليةل من الظلمة جبمهور كبري من 

 العوام يف سبيل مقاصدها.

كةرية، ول اما عداةل القرآ ن الكرمي، فال تضح  حبياة برئ وااد، ول هتدر دمه ل ي شئ اكن، ل يف سبيل الا

ل ال البرشية قاطبة. اذ ال ية الكرمية )َمن قَتَل نفساً باري نفس  آ و فساد  يف الارض فك منا قَتَل الناَس مجيعًا( 

 تضع رّسين عظميني امام نظر الانسان: (31)املائدة: 

نظرة واادة، فهم  الاول: العداةل احملضة، ذكل ادلس تور العظمي اذلي ينظر اىل الفرد وامجلاعة والشخص والنوع

لهية. وهذه س نة دامئة. الّ ان الشخص يس تطيع لهية مثلام اهنم سواء يف نظر القدرة ال   سواء يف نظر العداةل ال 

ان يضحي بنفسه، من دون ان يُضّح  به قطعًا، ح ى يف سبيل الناس مجيعًا. ل ن امهاق  - برغبة من نفسه -

بطال حق ا  لناس مجيعًا شبيه ابماةل عصمهتم مجيعًا وهدر دماهئم مجيعًا.حياته واماةل عصمته وهدر دمه اب 

والرس الثاين: هو لو قتل ماروٌر بريئًا دون ورع، حتقيقًا حلرصه واش باعًا لزنواته وهوى رغباته، فانه مس تعد 

 لتدمري العامل واجلنس البرشي ان اس تطاع.

*** 

 الــضعف يشجع اخلصم

 اهيا اخلائف الضعيف!

يذهبان سدًى، ل طائل وراءه، بل يكوانن عليك ل كل. لهنام يشجعان ال خرين ويثريان ان خوفك وضعفك 

 شهيهتم ل فرتاسك.

 ان هلل ان خيترب عبده وليس للعبد ان خيترب ربه.

 آ هيا  املراتب!

ان مصلحة حمققة ل يضح  هبا يف سبيل مرضة موهومة. فعليك ابلسعي والنتيجة موكوةل اىل هللا تعاىل. فان 

 ان خيترب عبده ويقول كل ان مقَت هبذا سأ اكفئك بكذا، ولكن ليس للعبد ان خيترب ربه قائاًل: فليوفقين هللا هلل

 تعاىل يف هذا ل معل هذا كذا. فان قال هكذا فقد جتاوم اّده.

فارِم  وقد قال ابليس يومًا لعيىس بن مرمي عليه السالم: مادام ال مر لكه ّلّل، ولن يصيبك اّل ما كتبه عليك

 نفسك من ذروة هذا اجلبل، وانظر ماذا يفعل بك؟
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ن  هلل آ ن خيترب عبده وليس للعبد آ ن خيترب ربه!  اي ملعون ا 

*** 

 ل تفرط فامي يعجبك

ه ان  قلَب اىل ضّده.قد يكون دواء مرض  داءً دلاء آ خر وينقلب بلَسُمه الشايف سامً معافًا، اذ لو ااوم  ادلواُء ادَّ

*** 

 عني العناد ترى املكََل ش يطاانً 

وترّحم عليه. بيامن اذا رآ ى َملاكً يف صف  "  َمكَلٌ "  امر العناد هو: انه اذا ما ساعد ش يطاٌن امرءاً قال هل: انه 

 فيعاديه ويلعنه.  "  انه ش يطان قد بّدل لباسه"  َمن خيالفه يف الرآ ي؛ قال: 

*** 

 ل ال حق بعد وادانك احلقل تةر الاختال  ل ا

 اي طالب احلقيقة!

، واحلسُن آ حسَن من ال حسن.  ان اكن التفاق يف احلق اختالفًا يف ال حق، يكون احلُق آ حقَّ من ال حّقِ

*** 

 الاسالم دين السالم وال مان، يرفـض الزناع واخلصام يف ادلاخل

 اهيا العامل الاساليم! ان حياتك يف الاحتاد.

 لالحتاد فاختذ  هذا دس تورك: ان كنت طالباً 

 ."  هو احلسن"  بدًل من  "  هو حسن"  . و"  هو احلق"  بدًل من  "  هو حق"  لبد آ ن يكون 

ول اتعرض ملا عداه. فان يك مجيالً مفذهيب  "  حق"  اذ حيق للك مسمل آ ن يقول يف مسلكه ومذهبه: ان هذا 

 "  احلسن"  وما عداه ابطل. وما عندي هو  "  احلق"  ذا هو آ مجل. بيامن ل حيق هل القول يف مذهبه: ان ه

 حفسب وغريه قبيح وخطأ !

 ان ضيق اذلهن واحنصاره عىل شئ، ينشأ  من حب النفس م يكون داًء. ومنه ينجم الزناع.
#864 

 ،تتنوع والاغذية واحلااات .يتعدد احلق وهكذا ..حقاً  تعددها ويكون الادواء، تعدد حسب تتعدد فالدوية

 .يتنوع احلق وهكذا ..حق وتنوعها

 والاس تعدادات ووسائل الرتبية تتشعب، وتشعهبا حق.. وهكذا احلق يتشعب.

 فاملادة الواادة قد تكون داًء ودواًء حسب مزااني اثنني..
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 اذ تعط  نسبية مركبة وفق آ مزاة امللكفني، وهكذا تتحقق وترتكب.

ن دون ان يعني ادود مذهبه، اذ يدعه لختال  ال مزاة، ان صاحب لك مذهب حيمك حكامً مطلقاً هممالً م

 ولكن التعصب املذهيب هو اذلي يودل التعممي ودلى الالزتام ابلتعممي ينشأ  الزناع.

اكنت هناك هّوات حسيقة بني طبقات البرش، قبل الاسالم. مع بُعد  شاسع جعيب بيهنام. فاس توجب تعدد 

 توجب تنوع الرشائع وتعدد املذاهب.الانبياء وظهورمه يف وقت وااد، كام اس  

 ولكن الاسالم آ واد انقالاًب يف البرشية فتقارب الناس واحتد الرشع واصبح الرسول واادًا.

وما مل تتساو املس توايت فان املذاهب تتعدد. وم ى ما تساوت وآ وفت الرتبية الواادة حبااات الناس اكفة 

 تتحد املذاهب.

*** 

 مكة عظميةيف اجياد الاضداد ومجعها ح

 اذلرة والشمس يف قبـضة القدرة سواء

 اي ايخ ايذا القلب اليقظ!

 ان القدرة تتجىل يف مجع ال ضداد؛

فوجود الامل يف الذلة والرش يف اخلري والقبح يف احلسن والرض يف النفع والنقمة يف النعمة والنار يف النور.. فيه 

 رس عظمي. آ تعر  ملاذا؟

 ية وتتقرر، وتتودل اش ياء كثرية من شئ وااد وتنال الوجود وتظهر.انه ليك تثبت احلقائق النسب 

فالنقطة تتحول خطاً برسعة احلركة، واللمعة تتحول ابدلوران داررة من نور.  فوظيفة  احلقائق النسبية يف ادلنيا 

 يه حبات تنشأ  مهنا س نابل، اذ يه اليت تشلك طينة الاكئنات وروابط نظاهما وعالئق نقوشها.
#865 

 .حقيقية حقائق تصبح النسبية الاوامر فهذه ال خرة يف ماا

فاملراتب اليت يف احلرارة امنا يه انش ئة من ختلل الربودة فهيا. ودراات احلسن يه من تداخل القبح، فالسبب 

 يصبح عةل.

مل، ول متعة للصحة من دون املرض، ولول اجلنة ملا عذبت هجمن ، فهيي فالضوء مدين للظالم، والذلة مدينة لل 

 ل تمكل اّل ابلزهمرير، بل لوله ملا احرقت هجمن احراقًا اتمًا.

 فذكل اخلاّلق القدمي آ ظهر حمكته العظمية يف خلق الاضداد، فتجلت هيبته وهباؤه.

 وذكل القدير ادلامئ اظهر قدرته يف مجع الاضداد، فظـهرت عظمته واالهل.
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لهية لممة لذلات اجلل  يةل،  فبالرضورة ل ضد يف تكل اذلات. ول يتخللها العجز، ول مفا دامت تكل القدرة ال 

مراتب يف القدرة، ونسبهتا واادة للك شئ، ل يثـقل علهيا شئ. وقد اصبحت الشمس مشاكًة لضوء تكل 

القدرة، وغدا واه الارض مرآ ة لتكل املشـاكة بل ح ى عيون الندى اصبحت مرااي لها. فالواه الواسع للبحر 

الشمس كام تظهرهاحباابت ذكل الواه املمتوج. وعيون الندى تتلمع اكلنجوم. لك مهنا يبني الهوية مرآ ة لتكل 

نفسها. فـفي نظر الشمس يتساوى البحر والندى، فالقدرة نظري هذا. اذ بؤبؤ عني الندى مُشيسة تلمع، 

لهية ف  تدور دوران القمر حول والشمس الضخمة يه ندى صاري، يس تمل بؤبؤ عيهنا الـنور من مشـس القدرة ال 

تكل القدرة. والسموات حبر عظمي ل ساال هل. تامتوج عىل وهجها بأ مر الرمحن احلباابت، تكل يه الشموس 

 والنجوم.

 وهكذا جتلت القدرة ونةرت عىل تكل القطرات ملعات النور.

 فلك مشس قطرة ولك جنم ندى. ولك ملعة صورة.

انعاكس خافت لتجيل ذكل الفيض العظمي فلميعٌة من ذكل الفيض  - الشبهية ابلقطرة - فتكل الشمس العظمية

 حُتّول الشمس كوكبًا درايًّ 

 وذكل النجم الشبيه ابلندى ميكّن تكل اللميعة من عينه، وتادو رسااًا، وعينه ماااة ، تزيد املصباح ضياًء.
#866 

 لتمنو اخلفاء تراب حتت مزاايك ادفن

 ايذا املزااي واي صاحب اخلاصية!

 تظمِل ابلتعنّي والتشخص، فلو بقيَت حتت س تار اخلفاء، منحَت اخوانك بركًة واحسااًن.اذ من املمكن ل

 ظهورك يف لك آ خ  كل، وان يكون هو آ نت ابذلات، وهبذا جتلب الانظار والاارتام اىل لك اخ.

 وتقلل من اارتاهمم. بيامن تلقي الظل هنا، ابلتعني والتشخص، بعد ان كنت مشساً هناك. فتُسقط شأ ن اخوانك

 مبعىن ان التعنّي والتشخص امران ظاملان.

فلنئ اكن هذا هو امر املزااي الصحيحة، وصاحهبا الصادق وانت تراه، فكيف بكسب الشهرة والتشخص 

 ابلتصنع الاكذب والرايء؟!

لهية ونظام آ مكل، ان فرداً خارقاً يف نوعه مينح القمية وال مهية اىل افراد نوعه ابلسرت  فهو اذن رس عظمي وحمكة ا 

 واخلفاء، ودونك املثال:

الويل يف الانسان، وال ال يف العمر، فقد ظال خمفيني. وكذا ساعة الااابة يف امجلعة وليةل القدر يف رمضان، 

 والامس الاعظم يف الاسامء احلس ىن.
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 والرس اللطيف يف هذه الامثةل وقميهتا العظمية يه:

 خفاء اثبااًت.ان يف ال هبام اظهارًا ويف ال  

هبام ال ال موامنة لطيفة بني اخلو  والرااء، موامنة بني تومه البقاء يف ادلنيا وثواب العاقبة.  مفثاًل يف ا 

فالعمر ارجمهول اذلي يس تارق عرشين س نة ارحج من الف س نة من معر معلوم الهناية، ل نه بعد قضاء نصف 

الاعدام. فاحلزن املس متر املتالحق ل يدع صاحبه يمتتع هذا العمر يكون املرء ك نه خيطو خطوات اىل منصة 

 ابلرااة والسلوان.

 ل رمحة آ وسع من رمحته تعاىل

 ول غـضب اشد من غـضبه س بحانه

 ل رمحة تفوق رمحة هللا، ول غضب يفوق غضبه.

 فدع ال مور للعادل الرحمي. اذ فرط الشفقة آ لمي وفرط الاضب ذممي.
#867 

 السفاةل اىل تقود ويه السفاهة ابب الارسا 

 اي آ يخ املرس !

لقمتان ماذيتان؛ آ اداهام بقرش والاخرى بعرشة، هام س ّيان قبل دخوهلام الفم، وس ّيان كذكل بعد مرورهام 

 من احللقوم.

 فال فرق اّل ذوق يدوم لبضع ثوان، للاافل ال محق؛  اذ ختدعه ااسة اذلوق دومًا هبذا الفرق،

 وانظرة مفتشة للمعدة.فهذه احلاسة اارسة اجلسم 

 ولها تأ ثري سليب ل اجيايب، ان آ صبحت وظيفهتا ارضاء احلارس.

 يك يدمي  اذلوق للاافل،

 فيتعكر صفو وظيفهتا بدفع ااد عرش قرشًا بدًل من وااد، فيجعلها اتبعة للش يطان.

 ل تتقرب من هذا، فيسوقك اىل آ بشع آ نواع الارسا . وآ فظع آ نواع التبذير.

*** 

 اذلوق مأ مورة الربقااسة 

 ل جتعل الذلة مهها فتفسدها
2

لقد آ سـس س بحانه بفضل ربوبيته وحمكته وعنايته يف مف الانسان وانفه مركزين : وضع فهيام حراَس ادوِد هذا 
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العامل الصاري وعيونه.  ونصب لك عرق، مبثابة الهاتف، وجعـل لك عصب يف حمك الربق. وجعلت عنايته 

 مأ مورة ارسال املكـاملات الهاتفية، وااسة اذلوق موظفة ارسال الربقيات.الكرمية ااسَة الشم 

 ومن رمحة ذكل الرماق احلقيقي  انه وضع قامئة الامثان عىل ال رماق، تكل يه: الطعم، واللون، والراحئة.

رن لواة  اعالن، وبطاقة دعوة، وتذكرة رخصة، ومنادية الزاب - من حيث ال رماق - فهذه اخلواص الثالثة

 واالبة احملتااني.

وقد منح ذكل الرماق الكرمي، الاحياء املرموقة آ عضاًء لذلوق والرؤية والشم. ومين الاطعمة مبختلف آ لوان 

 الزينة وامجلال.. ليسيّل هبا القلوب املش تاقة ويثري شوق غري املبالني.

--- 
1
 .ه السطورــ املؤلف)*(هذه القطعة نواة رساةل الاقتصاد. وك نه قد خلص تكل الرساةل يف هذ  

#868 

 .وصنفه الوارد الطعام نوع هاتفياً  الشم وتبلّغ به، برقياً  اجلسم احناء اذلوق ااسة خترب الفم، الطعام يدخل حفاملا

فاحليواانت املتباينة يف الرمق واحلااات، تترص  وفق تكل الاخبار وتهتيأ  عىل حس هبا. آ و يأ يت اجلواب ابلرد، 

 خاراًا، بل قد يبصق عليه.فيلفظ الفم الطعام 

لهية فال تفسدها ابلتذوق املس متر، ولختدعها ابلتذلذ دومًا.  وملا اكنت ااسة اذلوق مأ مورة من قبل العناية ال 

اذ س تنىس ما الشهية احلقة؟ لورود الشهية الاكذبة الهيا، تكل اليت تأ خذ بلهبا.. فيجامى صاحهبا ابملرض 

 ويعاقب ابلعلل جراء خطهئا.

 ان الذلة احلقيقية، امنا تنبع من شهية حقيقية. اعمل

 وان الشهية احلقة الصادقة تنبع من  اااة حقيقية صادقة.

 الاكفية لالنسان ـ يتساوى السلطان والشحاذ. - ويف هذه الذلة احلقة

*** 

 نوع النظر اكلنية يقلب العادات اىل عبادات

 لحظ بدقة، هذه النقطة:

 ابلنية عبادات.كام تصبح العادات املبااة 

لهية.  كذكل تكون العلوم الكونية بنوع النظر معار  ا 

فاذا ما نظرت اىل هذه العلوم نظراً حرفيًا، مع دقة املالحظة والتفكر العميق، من حيث الصنعة والتقان. آ ي 

 .«ما  آ مجهل»بدًل من قوكل:  «ما آ بدع خلق هذا! ما آ مجل صنع الصانع اجلليل!»ان تقول: 
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ما نظرت اىل الكون من هذه الزاوية جتد ان نقوش املصور اجلليل وملعَة القصد والتقان يف نظامه  نعم، اذا

 وحمكته تنور الش هبات وتبددها.

لهية.  وعندها تتبدل العلوم الكونية معار  ا 

 آ ي اهنا تودلت بذاهتا، «الطبيعة»ولكن لو نظرت اىل الاكئنات ابملعىن الامسي، ومن حيث 

 داررة العلوم اىل ميدان هجل.فعندها تتحول 

 فيا لضياع احلقائق يف ال ايدي الوضيعة.

 وما آ كةر الامثةل الشاهدة عىل هذه احلقيقية.
#869 

 الرتفّه ابختيار لنا الرشع يأ ذن ل الزمان هذا مثل يف

 "اكنين آ لكت"  لكام اندت الذلائذ ينباي الااابة: 

فاذلي جعل هذا دس تورًا هل، مل يأ لك مسجدًا 
2

 

مل يكن آ كةر املسلمني يف السابق اائعني. فاكن الرتفّه اارز الاختيار اىل اد  ما. اما ال ن مفعظمهم يبيتون 

ذٌن رشعي للتذلذ.  جياعًا، فمل يعد لناا 

ن معيشة السواد ال عظم وغالبية املسلمني بس يطة. فينباي الاقتداء هبم يف الطعام الكفا  البس يط.  اذ ا 

 رة من الانس ياق وراء آ قلية مرسفة آ و ثةل من السفهاء يف ترفههم يف الطعام.وهذا هو ال فضل بأ لف م

*** 

 س يكون عدم النعمة نعمة

قوة اذلاكرة نعمة، ولكن يرّجح علهيا النس يان  يف خشص سفيه ويف ممن البالء. والنس يان كذكل نعمة، لنه ل 

 يذيق اّل آ لم يوم وااد  وينيس ال لم املرتامكة.

*** 

" 

 املبتىل ببلية! آ هيا

 ان نعمًة ما مندراٌة مضن لك مصيبة. لحظها بدقة لتشاهدها.

 اذ كام تواد دراة حرارة  يف لك شئ، ففي لك مصيبة تواد دراة من النعمة.

 شاهد دراة النعمة هذه يف البلية الصارى، وفكّر ابلعظم  واشكر ربك الرحمي.

ا تأ سفت علهيا تس تعظم وتكرب ح ى تتضخم ويصيبك الرعب واّل، فلكام اس تعظمهتا جفلَت مهنا، ل نك اذا م
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مهنا. واذا ما مدهتا ابلقلق وال وهام، تتوآ مْت بعد ان اكنت واادة، ل ن صورهتا الومهية اليت يف القلب تنقلب 

 اىل حقيقة م تعود تزُنل برضابهتا املوجعة عىل القلب.

--- 
1
تانبول. وقد بناه صاحبه مما اّدخره من الاموال الالممة لبنائه بقوهل:  يقع هذا املسجد يف يح السلطان محمد الفاحت ابس    

 " ك نين آ لكت "  لكام اش هتت   نفسه شيئًا. ومن هنا ااءت التسمية.ــ املؤلف)*(
#870 

 فتصار الكبري بزي تظهر ل

 مضاعفًا، وحيمل يف رآ سه غرورًا وكربًا! عليك ان تعر  هذا املزيان! «آ ان»اي من حيمل 

 خشص انفذة يطل مهنا عىل ارجممتع ـ للرؤية والاراءة ـ تسم  مرتبة. فاذا اكنت تكل النافذة آ رفع من قامة للك

قميته، يتطاول ابلتكرب. اما اذا اكنت آ خفض من قامة مهته يتواضع ابلتحّدب ويتخفض، ح ى يشهد يف ذكل 

 املس توى ويشاَهد.

 ان مقياس العظمة يف الاكملني هو التواضع.

 لناقصون القارصون مفزيان الُصار فهيم هو التكرب.اما ا

*** 

 تتاري ماهية اخلصال بتاري املنامل

خصةل واادة يف مواضع متباينة وصورة واادة تكون اترة غوًل بشعًا واترة َملاَكً رقيقًا ومرًة صاحلة واخرى 

 طاحلة. آ مثةل ذكل ال يت:

و اكنت يف القوي لاكنت تكرباً وغرورًا. وكذا التواضع اذلي ان عزة النفس اليت يشعر هبا الضعيف جتاه القوي، ل

 يشعر به القوي جتاه الضعيف لو اكن يف  الضعيف لاكن تذلاًل ورايًء.

 ان اّدية ويل ال مر يف مقامه وقاٌر، اما لينه فذةٌل.

 كام ان اديته يف بيته دليل عىل الكرب، ولينه دليل عىل التواضع.

وتضحيته مبا ميكل، معل صاحل.  بيامن هو خيانة ومعل طاحل ان اكن متلكامً عن  ان صفح املرء عن املس يئني

 امجلاعة.

 ان التولك يف ترتيب املقدمات كسل، بيامن تفويض ال مر اىل هللا يف ترتّب النتيجة تولك يأ مر به الرشع.

عي. بيامن الاكتفاء ابملوجود ان رىض املرء عن مثرة سعيه وقسمته قناعٌة ممدواة. تقوي فيه الرغبة يف مواصةل الس

 قناعة ل ترغب، بل تقارص يف اهلمة.
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 وهناك آ مثةل كثرية عىل هذا.

فالقرآ ن الكرمي يذكر الصاحلات و التقوى ذكرًا مطلقًا. ويرمز يف اهباهمام اىل تأ ثري املقامات واملنامل. فاجيامه 

 تفصيل. وسكوته الكم واسع.
#871 

 يعلو احلق

 ادمه ذات يوم:اهيا الصديق! سأ لين ا

 آ مرًا حقًا ل مراء فيه، فمِلَ ينترص الاكفُر عىل املسمل، وتالُب القوة عىل احلق؟. "  احلق يعلو"  ملا اكن 

 قلت: تأ مل يف النقاط الاربع ال تية، تنحل املعضةل.

 النقطة الاوىل:" 

تكون لكُّ وس يةل  من وسائل لِكّ ل يلزم ان تكون لكُّ وس يةل  من وسائل لك حق ّ حقًا، كام ل يلزم ايضاً ان 

 ابطل  ابطاًل.

 فالنتيجة اذن: ان وس يةًل حقة )ولو اكنت يف ابطل( غالبٌة عىل وس يةل  ابطةل )ولو اكنت يف احلق(.

وعليه يكون: حٌق مالوب لباطل، مالوٌب بوس يلته الباطةل، اي مالوٌب موقتًا، واّل فليس مالواًب بذاته، 

 ال مور تصري للحق دومًا.وليس دامئًا، ل ن عاقبة 

 آ ما القوة، فلها من احلق نصيٌب، وفهيا رسٌّ للتفوق اكمٌن يف خلقهتا.

 النقطة الثانية:" 

 بيامن جيب آ ن تكون لكُّ صفة  من صفات املسمل مسلمًة مثهل، الا ان هذا ليس آ مرًا واقعًا، ول دامئًا!

 رًة ول انبعًة من كفره.ومثهل، ل يلزم ايضًا ان تكون صفات الاكفر مجيعها اكف

 وكذا ال مر يف صفات الفاسق، ل يشرتط ان تكون مجيُعها فاسقة، ول انش ئة من فسقه.

ذن، صفٌة مسلمٌة يتصف هبا اكفٌر تتالب عىل صفة  غري مرشوعة دلى املسمل. وهبذه الوساطة )والوس يةل  ا 

 غري مرشوعة(.احلقة( يكون ذكل الاكفر غالبًا عىل ذكل املسمل )اذلي حيمل صفة 

م ان حّق احلياة يف ادلنيا شامل وعام للجميع. والكفر ليس مانعاً حلق احلياة اذلي هو جتل  للرمحة العامة واذلي 

 ينطوي عىل رس احلمكة يف اخللق.

 النقطة الثالثة:" 

تني من صفات هلل س بحانه وتعاىل جتليان ــ يتجىل هبام عىل اخمللوقات ــ  وهام جتليان رشعيان صادران من صف 
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 كامهل ال وعال.
#872 

 :اوهلام

لهيي الصادر من صفة  لهية"  الرشع التكويين ـ آ و الس نة الكونية ـ اذلي هو املشيئة والتقدير ال   ."  الارادة ال 

 والثاين:

 ."  الالكم  الرابين"  الرشيعة املعروفة الصادرة من صفة 

ية املعروفة، كذكل هناك طاعٌة وعصياٌن جتاه الاوامر فكام  ان هناك طاعًة وعصيااًن جتاه الاوامر الرشع 

 التكوينية.

ـ مطيع السنن الكونية  ـ جزاءه وثوابه يف ادلار ال خرة. والثاين  ـ مطيع الرشيعة والعايص لها  وغالباً ما يرى الاول 

 والعايص لها ـ غالبًا ما ينال عقابه وثوابه يف ادلار ادلنيا.

 فكام ان ثواب الصرب النرُص.

 وجزاء البطاةل والتقاعس اذللُّ والتسفّل.

 كذكل ثواب السعي الاىن،

 وثواب الثبات التالب.

 مثلام ان نتيجة السّمِ املرُض.

 وعاقبَة الرتايِق وادلواء الشفاء والعافية.

 وجتمتع احيااًن اوامر الرشيعتني معًا يف شئ.. فللك  هجة.

لهيي ـ عىل عصيان هذا ال مر فطاعُة ال مر التكويين اذلي هو حق، هذه الطاعة  غالبة ـ ل هنا طاعة ل مر ا 

 ابملقابل، ل ن العصيان ـ ل ي آ مر تكويين ـ يندرج يف الباطل ويصبح جزءًا منه.

 فاذا ما اصبح حٌق وس يةًل لباطل  فس ينترص عىل ابطل  اصبح وس يةًل حلق، وتظهر النتيجة:

ـ  حٌق مالوب آ مام ابطل! ولكن ليس مالوابً بذاته، وامنا يعلو ابذلات، والعقىب  "  احلق يعلو"  بوس يلته. اذن فـ

 يه املرادة ــ  فليس العلو قارصًا يف ادلنيا ـ اّل ان التقيّد وال خذ حبيثيات احلق مقصود ولبد منه.

 النقطة الرابعة:" 

شـئ آ خــر، آ و ان ظلَّ حٌق اكمنًا يف طور القوة ـ اي مل خيرج اىل طور الفعل املشاَهد ـ آ و اكن مشواًب ب 

 ماشــوشــًا، وتطلّب ال مر كشــف احلق وتــزويده بـقــوة
#873 
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 فيكون درن لك منـ  التدافع نتيجة ـ احلق خيلُص ح ى ابطلٌ  مؤقتاً  عليه يُسلّط مكيًا، خالصاً  وجعهل اديدة،

 .طيباً 

 ولتظهر مدى قمية سبيكة احلق المثينة ادًا.

"  يف ماكن وممان معينني ـ فقد كسب معركة ومل يكسب احلرب لكها، ل ن فاذا ما انترص الباطل يف ادلنيا ـ 

 يه املأ ل اذلي يؤول اليه احلق. "  العاقبة للمتقني

رسٌّ اكمن معيق يدفع الباطل قهرًا اىل  "  احلق يعلو"  وهكذ الباطل مالوب ـ ح ى يف غلبه الظاهر ـ ويف 

 ىل العقىب. وهكذا احلق غالب همام ظهر انه مالوب!.العقاب يف عقىب ادلنيا آ و ال خرة، فهو يتطلع ا

*** 

 دساتري اجامتعية

 ان شئت دساتري يف ارجممتع فدونك:

 ان العداةل اليت ل مساواة فهيا ليست عداةل اصاًل..

 فالامتثل سبب همم للتضاد.

 واما التناسب فهو اساس التساند.

 منبع التكرب اظهار صار النفس

 .ومنبع الارور ضعف القلب

 وقد آ صبح العجز منشأ  اخلال .

 اما حب الاس تطالع فهو اس تاذ العمل.

 احلااة آ م الاخرتاع.

 والضيق معمل السفاهة.

 ولقد آ صبح الضيق منبع السفاهة. ومنبع الضيق نفسه هو اليأ س وسوء الظن.

 فالضالةل ضالةل الفكر.

 والظلامت تعم القلب.

 والارسا  يكون يف ال مور اجلسدية.
#874 

 الهيا العودة فعلهين بيوهتن من خبروهجن البرشية النساء اضلت
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اذا تأ نث الراال السفهاء ابلهوسات اذًا ترال النساء النازشات ابلوقااات »
2

لقد اطلقت املدنية السفهية 

 النساء من آ عشاشهن. وامهتنت كرامهتن. وجعلهتن متاعًا مبذوًل.

ة هبّن. فكرامهتن فهيا، وراحهتن يف بيوهتن وحياهتن يف دوام بيامن رشعُ الاسالم يدعو النساء اىل اعشاشهن رمح

 العائةل.

 الطهـر مينتـهـن

 اخلُـلق  هيبتـهـن

 العـفة جـاملهـن

 الشفقة كاملهـن

 الاطفال لهوهـن.

 ول تصمد اماء مجيع هذه الاس باب املفسدة اّل ارادة من اديد.

هيم عروق الرايء واملنافسة واحلسد وال اننية، فتتنبه لكام دخلْت حس ناء يف جملس تسود فيه ال خوة، آ اثرت ف

 ال هواء الراقدة.

 ان تكّشف النساء تكشفًا دون قيد، آ صبح سببًا لتكّشف اخالق البرش السيئة وتنامهيا.

هذه الصور اليت يه جنارز مصارة، وآ موات متبسمة، لها دور خطري اداً يف الروح الرعناء لالنسان املتحرض. 

ها خميف مرعب.  بل ان تأ ثري 
1

ان الهيالك والامتثيل املمنوعة رشعاً والصور احملرمة، اما اهنا ظمل متحجر، آ و رايء 

 متجسد، آ و هوى منجمد. آ و طلسم جيلب تكل ال رواح اخلبيثة.

*** 

 سعة ترص  القدرة، ترّد الوسائط

 ان مشس نا تصبح اكذلرة اماء ترص  قدرة القدير ذي اجلالل وسعة تأ ثريها.

 سااة ترصفه العظمي يف النوع الوااد واسعة ادًا.ان م 

--- 
1
دانة ابدية  »احلجاب«هذه القطعة اساس رساةل    اليت آ برمهتا احملمكة هتمة ل دانة مؤلفها. الّ اهنا ادانت نفسها واامكهيا ا 

 وآ لزمهتم احلجة.ــ املؤلف )*(.
2
النفس وخس هتا، كذكل النظر بشهوة اىل صورة مجيةل  كام ان النظر اىل جثة امرآ ة نظرة شهوانية، دليل عىل دانءة  

 حلس ناء ميتة حمتااة اىل الرمحة يطمس مشاعر الروح السامية.ــ املؤلف
#875 

699



 .التبانة درب ويف الشموس مشس يف املوجودة اجلاذبة القوة قرب ضعها م ذرتني، بني اجلاذبة القوة خذ

د مع املكََل    الشبيه ابلشمس اذلي حيمل الشمس.واالب املكََل اذلي حيمل حبة الرَبَ

ر التجيل الواسع للقدير ذي اجلالل  وضع آ صار مسكة ـ صار الابرة ـ جنب احلوت العظمي وبعد ذكل تصوَّ

 واتقانه الاكمل يف آ صار شئ ويف آ كربه.

عناوين عندها تعمل ان اجلاذبية والنواميس لكها ان يه اّل وسائل س ياةل وآ وامر عرفية، وليست اّل اسامء و 

 لتجيل القدرة وترص  احلمكة.

 فهذا هو التفسري ل غري.

فكّر يف هذه ال مور معاً جتد ابلرضورة؛ ان الاس باب احلقيقية والوسائط املعينة، وكذا الرشاكء، ما يه الّ آ مور 

 ابطةل وخيال حمال يف نظر تكل القدرة اجلليةل.

 ان احلياة كامل الوجود.

 وجلالةل مقاهما آ قول:

 ل تكون كرتنا وعاملنا مسخرًا مطيعًا اكحليوان؟ ِلمَ 

فلهّل س بحانه كثري من آ مثال هذه احليواانت الطاررة منترشة يف الفضاء الواسع تنرش الهباء وامجلال والعظمة 

 والهيبة.

 انه س بحانه يديرها ويسرّيها يف بس تان خلقه.

هذه الطيور.. تكل ال قوال وال حوال تسبيحات فالناامت اليت تبعهثا تكل الاكئنات واحلراكت اليت تقوم هبا 

 وعبادات للقدمي اذلي مل يزل، وللحكمي اذلي ل يزال.

ذ اهنا تربم آ اثر احلياة، فلو صارت كبيضة  صارية ــ بفرض حمال ــ  ان كرتنا ال رضية كثرية الش به ابحليوان، ا 

 لتحولت اىل حيوان لطيف.

 ال رضية، لصار شبهيًا هبا.ولو كرب حيوان جمهرى كروي واصبح اكلكرة 

فلو صار عاملنا صار الانسان وانقلبت جنومه اىل ما يش به اذلرات، رمبا يكون حيوااًن ذا شعور. والعقل جيد 

 جماًل يف هذا الاحامتل.

 فالعالَم اذن عابٌد مس ّبح بأ راكنه،
#876 

 .القدمي القدير للخالق مطيع، مسّخر ركن لك

 .نوعاً  كبرياً  مّكً  بريالك  يكون ان الرضوري من فليس
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 ..(صوفيا ااي) بكرب يه اليت كبريهتا من جزاةل وآ عظم صنعة ابدع اخلردل صار الصارية الساعة بل

 .الفيل خلق من آ جعب اذلاببة خفلق

، جزء   عىل لل ثري الفردات ابجلواهر القدرة بقمل قرآ نٌ  كتب لو  التقان صنعة يف تعادل صفحاته دقة فان فرد 

 .والابداع اجلزاةل يف س ّيان فهام .السامء حصيفة يف النجوم مبداد املكتوب رميالك القرآ ن

 كاملها يف الامت الاكمل والاحتاد هجة، لك يف هكذا مبثوثة الاميل للمصور والكامل ابمجلال الباهرة فالصنعة

 .التوحيد يعلن

 .الاعتبار بعني البنّي  الالكم هذا خذ

*** 

 الرشيعة الفطريةاملالركة آ مة مأ مورة لتنفيذ 

لهية اثنتان:  الرشيعة ال 

لهيتني، واخملاطب انساانن وهام ملكفان هبام.  وهام آ تيتان من صفتني ا 

لهية، ويه الرشيعة واملشيئة الرابنية اليت تنّظم آ حوال  اولهام: الرشيعة التكوينية ال تية من صفة الارادة ال 

 ست اختيارية. وقد يطلق علهيا خطأ  ً امس الطبيعة.العامل ــ الانسان الاكرب ــ وحراكته اليت يه لي 

لهيي، هذه الرشيعة تنظم آ فعال الانسان الاختيارية، ذكل  اما ال خرى: فهيي الرشيعة ال تية من صفة الالكم ال 

 العامل ال صار. وجتمتع الرشيعتان آ حيااًن معًا.

 ثلوها وممتثلوها.اما املالركة فهم آ مة عظمية، جند هللا، مَحَةل الرشيعة الاوىل ومم 

 قسم مهنم عباد مس ّبحون.

 وقسم مهنم مس تارقون يف العبادة ومه مقربو العرش ال عظم.

*** 

 لكام رقّت املادة اش تدت احلياة فهيا

 احلياة آ ساس الوجود وآ صهل. واملادة اتبعة لها وقامئة هبا.

 فاذا ما قارنت احلواس امخلس يف الانسان واحليوان ارجمهري جتد:
#877 

 صوت يسمع ارجمهري فذكل .نفسها ابلنس بة حواسه من ادىن حواسه فان ارجمهري، ذكل عن الانسان يكرب مك

 .رمقه ويرى آ خيه

فلو َكرُب كرب الانسان لتوسعت حواسه اىل اّد حمرّي لاللباب. حفياته تنرش الشعاع، وبرُصه نور ساموي يضايه 
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 الربق.

كتةل من موات. بل هو جحرية كبرية مركبة من مليارات من  والانسان نفسه ليس اكئنًا ذا حياة مركّب من

 احلجريات احلية.

 ("  يس"  ُكتب فهيا سورة  "  يس"  )ان الانسان كصورة 

 فتبارك هللا آ حسن اخلالقني.

 الفلسفة املادية طاعون معنوي

لهيي.،  وعرّ (2)الفلسفة املادية طاعون معنوي، حيث س ّببت يف رساين مّح  هملكة  يف البرشية  ضها للاضب ال 

 فلكام توسعت قابلية المترد والانتقاد ـ ابلتلقني والتقليد ـ توّسع ذكل الطاعون ايضًا وانترش.

فانهبار الانسان ابلعلوم، واناامره يف تقليد املدنية احلارضة اعطاه احلرية وروح الانتقاد والمترد، فظهر الضالل 

 من غروره.

*** 

َل يف الوجود، العاط  ل يسع  يف الوجود يف سبيل العدمل تعطُّ

مضن الوجود، اي  "  عدم"  ان آ شد الناس شقاًء واضطرااًب وضيقًا هو العاطل عن العمل، ل ن العطل هو 

 موت مضن حياة.

 اما السعي فهو حياة الوجود ويقظة احلياة.

*** 

 الراب رضر حمض يف الاسالم

 الراب يسبب العطل، ويطف ء اذوة الشوق اىل السعي.

ن ابواب الراب ووسائطه، هذه البنوك، امنا تعود ابلنفع اىل آ فسد البرش وآ سوآ مه. ومه الكفار.. واىل آ سوآ  هؤلء ا

 ومه الظلمة، واىل اسوآ  هؤلء ومه آ سفههم.

 اشارة اىل احلرب العاملية الاوىل.ــ املؤلف  (2)
#878 

 اذ.اني لك يف قاطبة البرش رفاهية يقحتق  يرى ل والرشع .حمض رضر الاساليم العامل عىل الراب رضر ان

 .دلمه ولعصمة  هل لحرمة احلريب، الاكفر

(2)القرآ ن حيمي نفسه بنفسه وينفذ حمكه   

 رآ يت خشصًا قد ابتيل ابليأ س، وآ صيب ابلتشاؤم. يقول:
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 لقد قّل العلامء يف هذه الاايم، وغلبت المكيُة النوعيَة، خنىش ان ينطفئ ديننا يف يوم من الاايم.

قلت: كام ل ميكن اطفاء نور الكون ول ميكن اطفاء امياننا الاساليم، كذكل سيسطع الاسالم يف لك آ ن ان 

 مل تطفأ  منارات ادلين، معابد هللا، معامل الرشع، تكل يه شعارر الاسالم، الاواتد الراخسة يف الارض.

 فلقد احض  لك معبد من معابد هللا معلاّمً بطبعه يعمّل الطبائع.

 ر لُك َمْعمَل  من معامل الرشع اس تاذًا، يلقن ادلين بلسان ااهل. من دون خطأ  ول نس يان!وصا

واصبحت لك َشعرية من شعارر الاسالم، عاملًا حكاميً بذاته، يدّرس روح الاسالم ويبسطه امام الانظار 

 مبرور العصور.

يف معابده، معوداً سانداً لالميان،  ح ى ك ن روح الاسالم قد جتسم يف شعارره. وك ن ملل الاسالم قد تصلب

وك ن احاكم الاسالم قد جتسدت يف معامله. وك ن اراكن الاسالم قد حتجرت يف عوامله، لك ركن معود من 

ال ملاس يربط الارض ابلسامء. ول س امي هذا القرآ ن العظمي، اخلطيب املعجز البيان، يلقي خطاابً املياً يف اقطار 

انحيٌة ول ماوية الّ واس متعت هل واهتدت هبديه. ح ى صار حفُظه مرتبة اليةل يرسي  عامل الاسالم.. مل تبَق 

 فهيا رس ال ية الكرمية ).. واان هل حلافظون..( وغدت تالوته عبادة الانس واجلان.

تدع فيه تعلمي، فيه تذكري ابملسلاّمت. اذ النظرايت تنقلب اىل مسلاّمت مبرور الاممان، م اىل بدهييات ح ى ل 

 اااة اىل بيان.

، والقرآ ن شا  يف  فقد خرجت الرضورايت ادلينية من طور النظرايت. فالتذكري هبا اذن اك   والتنبيه وا  

 لك وقت وآ ن، اذ فيه التنبيه والتذكري.

ك ن هذا البحث اذلي كتب قبل مخس وثالثني س نة، قد كتب هذه الس نة، فهو اشارة مس تقبلية آ ملهتا اذن بركة  (2)

 رمضان.ــ املؤلف)*(. شهر
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 .املزيان هلم وتضع ادللئل، من العموم خيص ما فرد للك تسملّ  الاجامتعية وحصوهتم املسلمني ويقظة

فاميان لك خشص ل ينحرص بدليهل، ول يستند الوادان اليه واده، بل واىل اس باب ل حتد يف قلب امجلاعة 

 ايضًا.

عليه الزمن. فكيف ابلسالم اذلي همين طوال هذه العصور  فلنئ اكن رفض مذهب ضعيف يصعب لكام مرّ 

لهيي، والفطرة السلمية.  همينة اتمة، وهو املستِند اىل اساسني عظميني هام: الويح ال 

لقد التحم الاسالم وتالال يف اعامق نصف املعمورة، بأ سسه الراخسة وآ اثره الباهرة. فرسى روااً فطرايً فيه. 

 انزاح عنه الكسو  توًا. فأ ىّن يسرُته كسوٌ  وقد
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ولكن وايلالسف حياول بعض الكفرة البلهاء واهل السفسطة ان يتعرضوا ل سس هذا القرص الشاهق  العظمي، 

 لكام س نحت هلم الفرصة.

 ولكن ههيات.. فهذه الاسس ل تتضعضع ابدًا.

 فليخرس الاحلاد ال ن، ولقد افلس ذكل ادليوث.

 الكذب والهبتان.آ ل تكفيه جتربة الكفران ومزاوةل 

اكنت هذه ادلار، دار الفنون )اجلامعة(. يف مقدمة قالع عامل الاسالم جتاه الكفر والطايان، بيد آ ن الالمبالة 

والافةل والعداوة، تكل الطبيعة الثعبانية املنافية للفطرة، شقّت فراة خلف اجلهبة فهامج مهنا الاحلاد، واهزتت 

 عقيدة الامة اّي اهزتام.

ن تكون طليعة احلصون املس تنرية بروح الاسالم، اكةَرها صالبة واميدها انتباهاً ويقظة، هكذا تكون فالبد آ  

 واّل فال. فال ينبـاي ان خُيدع املسلمون.

ان القـلب مستـقر الاميـان، بيامن ادلماغ مرآ ة لنوره، وقد يكون جماهدًا وقد يزاول كنس الش هبات وادران 

 الاوهام.

 ات اليت يف ادلماغ اىل القلب ل يزيغ اميان الوادان.فان مل تدخل الش هب

ولو اكن الاميان يف ادلماغ ــ كام هو ظن البعض ــ فالحامتلت الكثرية والشكوك تصبح اعداءًا آ دّلاء لروح 

 الاميان اذلي هو حق اليقني.

 ان القلب والوادان حمل الاميان.

 واحلدس والالهام دليل الاميان.

 الاميان.وحّس سادس طريق 

 والفكر وادلماغ اارس الاميان.
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 النظرايت تعلمي من اكةر ابملسلاّمت التذكري اىل احلااة تدعو

 لقد اس تقرت يف القلوب الرضورايت، واملسلاّمت الرشعية.

وحيصل املطلوب مبجرد التنبيه لالطمئان، والتذكري لالستشعار. والعبارة العربية 
2

تنبّه وتذكّر عىل آ فضل واه 

اسامه ولهذا؛ خفطبة امجلعة ابللاة العربية اكفية ووافية للتنبيه عىل الرضورايت والتذكري ابملسلاّمت. اذ تعلمي و 

 النظرايت ليس مقصود اخلطبة.

 م ان هذه العبارة العربية تثل شعار الوادة الاسالمية يف اعامق وادان الاسالم اذلي يرفض التشتت.
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 احلديث يقول لل ية: بلوغك حمال

لهيي( ل يبلغ ايضاً شأ َو بالغة  اذا قارنت بني احلديث وال ية، ترى ابلبداهة ان آ بلغ البرش )وهو مبلّغ الويح ال 

 ال ية، فاحلديث ل يش هبها.

ن ما يصدر من مف النبوة من الكم ليس دامئًا الكم النيب.  مبعىن ا 

 بيان موجز لجعام القرآ ن

ت جبل )آ رارات(. انفلق اجلبل عىل اني غرة، وقذ  خصوراً بضخامة رآ يت يف املايض فامي يرى النامئ: انين حت

 اجلبال اىل احناء العامل، فهّز العامل وتزلزل.

 وجفأ ة وقف جبنيب رال، قال يل: بنّي ابجيام ما تعرفه مجماًل من آ نواع الاجعام... اجعام القرآ ن.

 فكرُت يف تعبري الرؤاي، وآ ان ما ملت فهيا وقلت:

من انفالق مثاٌل ملا حيدث يف البرشية من انقالب، وس يكون هدى القرآ ن  بال ريب عاليًا  ان ما ادث هنا

 وهممينًا يف هذا الانقالب. وس يأ يت يوم يبني فيه اجعامه.

 آ جبُت ذكل السائل قائاًل:

--- 
1
 لقد احّس حبادثة تقع بعد عرش س نوات،حفاول صدها.ـ املؤلف)*(.  

 ابللاة الرتكية وحظرها ابللاة العربية واذلي نفّذ يف آ واخر العرشينات(. املرتمج. )املقصود فرض ايراد خطبة امجلعة
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 .عنارص س بعة من ويرتكب لكية، منابع س بعة من يتجىل القرآ ن اجعام ان

 املنبع ال ول:

، وبراعة سالسة لسانه من فصااة اللفظ؛ اذ تنشأ  ابرقة بيانه من جزاةل النظم، وبالغة املعىن، وبداعة املفاهمي

املضامني، وغرابة الاساليب. فيتودل نقش بياين جعيب، وصنعة لسان بديع، من امزتاج لك هذه يف نوع اجعام 

 ل ميّل الانسان من تكراره آ بدًا.

 آ ما العنرص الثاين:

لهية. مفن آ مو  ر فهو الاخبار الساموي عن الايوب يف احلقائق الايبية الكونية والارسار الايبية للحقائق ال 

الايب املنطوية يف املايض، ومن ال حوال املس ترتة الباقية يف املس تقبل تنشأ  خزينة عمل الايوب. فهو لسان عامل 

الايوب يتلكم مع عامل الشهادة، يف آ راكن )الاميان( يبيهنا ابلرموم، والهد  هو نوع الانسان، وما هذا الّ نوع 

 من ملعة نورانية لالجعام.
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 و:اما املنبع الثالث فه

 ان للقرآ ن اامعية خارقة من مخس هجات: يف لفظه، يف معناه، يف آ حاكمه، يف  علمه، يف مقاصده.

لفظه:يتضمن احامتلت واسعة ووجوهًا كثرية حبيث ان لك واه  تس تحس نه البالغة، ويس تصوبه عمل اللاة 

 العربية، ويليق برس الترشيع.

ولياء واذواق العارفني ومذاهب السالكني، وطرق يف معناه: لقد آ ااط ذكل البيان املعجز مبشارب ال  

 املتلكمني، ومناجه احلكامء، بل قد تضمن لكَّها. ففي دللته مشوٌل ويف معناه سعة.

 مفا آ وسع هذا امليدان ان آ طللت من هذه النافذة!.

دساتري سعادة  الاستيعاب يف الاحاكم: هذه الرشيعة الاراء قد ُاس تنبطْت منه، اذ قد تضمن طرام بيانه مجيع

 ادلارين، ودواعي ال من والاطمئنان، وروابط احلياة الاجامتعية، ووسائل الرتبية، وحقائق ال حوال.

لهية، مراتب ودللت ورموماً واشارات.  اس تاراق علمه: لقد ُض مضن ُسوِر سوره العلوم الكونية والعلوم ال 
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 يف والاحتاد الفطرة، دلساتري واملطابقة والاطراد املوامنة يف التامة الرعاية راع  لقد :والااايت املقاصد يف

 .املزيان عىل حفافظ والااايت، املقاصد

 وهكذا اجلامعية الباهرة يف اااطة اللفظ وسعة املعىن واستيعاب الاحاكم واس تاراق العمل وموامنة الااايت.

 اما العنرص الرابع:

توى آ دب لك طبقة من طبقاته وعىل وفق اس تعدادها فافاضته النورانيَة حسب دراة فهم لك عرص، ومس  

 ورتب قابليهتا.

 فبابُه مفتوح للك عرص وللك طبقة من طبقاته، ح ى ك ن ذكل الالكم الرحامين يزنل يف لك ماكن يف لك اني.

لهيي ميزق س تار الطبيعة وجحاب  فلكام شاب الزمان شّب القرآ ُن وتوحضت رمومه، فذكل اخلطيب ال 

 ر نوَر التوحيد من لك آ ية، يف لك وقت. رافعًا راية الشهادة شهادة التوحيد عىل الايب.الاس باب فيفجّ 

 ان علو خطابه يلفت نظر الانسان ويدعوه اىل التدبّر؛ اذ هو لسان الايب يتلكم ابذلات مع عامل الشهادة.

نس واجلان، وذكل خُيلَص من هذا العنرص: آ ن ش بابيته اخلارقة شامةل حميطة، وآ نسيته جعلته حمبوب الا

لهية اىل عقول البرش لتأ نيس ال ذهان، واملتنوعة بتنوع آ ساليب التزنيل.  ابلتزنلت ال 

 آ ما املنبع اخلامس:

فنُقوهُل واخباُره يف اسلوب بديع غزير املعاين، فينقل النقاط ال ساس لالخبار الصادقة اكلشاهد احلارض لها. 

 ينقل هكذا لينبّه هبا البرش.
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يه ال تية: اخبار ال ولني وآ حوال ال خرين وآ رسار اجلنة واجلحمي، حقائق عامل الايب، وارسار عامل ومنقولته 

لهية والروابط الكونية. تكل الاخبار املشاَهدة شهود عيان ح ى انه ل يرّدها الواقع ول  الشهادة، والارسار ال 

 يكّذهبا املنطق بل ل يس تطيع رّدها ابدًا ولو مل يدركها.

مطَمح العامل يف الكتب الساموية، اذ ينقل الاخبار عهنا مصّدقاً هبا يف مظان التفاق، ويبحث فهيا مصححًا فهو 

 لها يف مواضع الاختال .

 !"  آ يمّ "  آ ل انه ملعجزة هذا الزمان ان يصدر مثل هذه ال مور النقلية من 
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 :السادس العنرص اما

د مثل الاسالم ان حتريت الزمان واملاكن، ل يف املايض ول يف فانه مؤسس دين الاسالم ومتضمنه. ولن جت

املس تقبل. انه حبل هللا املتني، ميسك ال رض لئال تفلت، ويديرها دوراانً س نوايً ويوميًا. فلقد وضع وقاره وثقهل 

 عىل ال رض، وساسها وقادها واال بيهنا وبني النفور والعصيان.

 آ ما املنبع السابع:

س تة املفاضة من هذه املنابع الس تة ميزتج بعضها مع بعض، فيصدر شعاع ُحسن  فائق، ويتودل فان ال نوار ال 

 ادس ذهين، وهو الوس يةل النورانية.

 واذلي يصدر عن هذا: ذوق، يُدَرك به الاجعام.

 لساننا يعجز عن التعبري عنه، والفكر يقرص دونه.

 فتكل النجوم الساموية تُشاَهد ول تُس متسك.

 ة عرش قراًن من الزمان حيمل آ عداء القرآ ن روح التحدي واملعارضة..طوال ثالث

 وتودلت يف آ وليائه واحبائه.. روح التقليد والشوق اليه.

 وهذا هو بذاته برهان لالجعام،

اذ ُكتبت من جراء هاتني الرغبتني الشديدتني ماليني الكتب ابلعربية، فلو قورنت تكل املاليني من الكتب 

 مي، لقال لُك من يشاهد ويسمع، ح ى آ كةر الناس عامية، دونك اذليك احلكمي:مع القرآ ن الكر

 ان هذه الكتب برشية.. وهذا القرآ ن ساموي.

 وس يحمك حامتً:

 ان هذه الكتب لكها ل تش به هذا القرآ ن ول تبلغ شأ وه قطعًا.

ما انه آ دىن من اللك. وهذا معلوم البطالن وظاهر ابلبداهة.  ذلا فا 
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 اللك.اذن فهو فوق 

ولقد فتح آ بوابه عىل مرصاعيه للبرش ونرش مضامينه آ ماهمم طوال هذه املدة الطويةل. ودعا لنفسه ال رواح 

 وال ذهان.

 ومع هذا مل يس تطع البرش معارضته، ول ميكهنم ذكل. فلقد انهتي  ممن الامتحان.
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 .قطعاً  يش هبها ول الكتب بسارر يقاس ل القرآ ن ان

نة ونيف جنامً جنامً ــ حلمكة رابنية ــ ملواقع احلااات نزولً متفرقاً متقطعًا. ول س باب نزول اذ نزل يف عرشين س  

خمتلفة متباينة. وجوااًب ل س ئةل مكررة متفاوتة. وبيااًن حلاداثت آ حاكم متعددة متاايرة. ويف آ ممان نزول 

تعددة متباعدة. ولااايت ارشادات  متدراة خمتلفةمتفارقة. ويف االت تَلَق ّ متنوعة متخالفة. ول فهام خماطبني م 

 متفاوتة.

وعىل الرمغ من هذه ال سس فقد آ ظهر كامل السالسة والسالمة والتناسب والتساند يف بيانه وجوابه وخطابه، 

 ودونك عمل البيان وعمل املعاين.

احب الالكم خلفه ويف القرآ ن خاصية ل تواد يف آ ي الكم آ خر: ل نك اذا مسعت الكماً من آ اد  فانك ترى ص

 آ و فيه فالسلوب مرآ ة ال نسان.

 آ هيا السائل املثايل!

 لقد آ ردت الاجعام، وها قد آ رشُت اليه.

 وان شئت التفصيل، فذكل فوق اّدي وطويق. آ تقدر اذلاببة مشاهدة الساموات؟

صفحة من تفسري وقد بنّي كتاب )اشارات الاجعام( واادًا من آ ربعني نوعًا من ذكل الاجعام، ومل تِف مائة 

 لبيان نوع وااد.

 بل آ ان اذلي آ ريد منك التفصيل، فقد تفّضل املوىل عليك بفيض  من الهامات روحية.

 ل تبلغ يد ال دب الاريب ذي الاهواء والزنوات وادلهاء..

 شأ ن آ دب القرآ ن اخلادل ذي النور والهدى والشفاء.

لناس وتُطمئهنم، ل ترّس آ حصاب الاهواء الصبيانية وذوي اذ احلاةل اليت ترىض ال ذواق الرفيعة للاكملني من ا

 الطبائع السفهية، ول تسلهّيم، فبناًء عىل هذه احلمكة؛

 فان ذوقًا سفهيًا سافاًل، ترعرع يف محأ ة الشهوة والنفسانية، ل يس تذل ابذلوق الرويح، ول يعرفه آ صاًل.

 ما يف القرآ ن الكرميفال دب احلارض؛ املرتحش من آ دب آ ورواب، عاجز عن رؤية 
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 جيعل ان يس تطيع ل ذلا تذوقها، عن عاجز هو بل الروائية، نظرته خالل من سامية، ومزااي عالية لطائف من

 .هل حماّكً  معياره

 وال دب جيول يف ثالثة ميادين، دون ان حييد عهنا:

 ميدان امحلاسة والشهامة..

 ميدان احلسن والعشق..

 واقع..ميدان تصوير احلقيقة وال

 فال دب ال جنيب:

 يف ميدان امحلاسة؛

 ل ينشد احلق، بل يلقّن شعور الافتتان ابلقوة بمتجيده َجور الظاملني وطاياهنم.

 ويف ميدان احلسن والعشق؛

 ل يعر  العشق احلقيقي، بل يارم ذوقًا شهواًي عارمًا يف النفوس.

 ويف ميدان تصوير احلقيقة والواقع؛

لهية، ول يراها صباة رحامنية، بل حيرص مهه يف ماوية الطبيعة ويصور  ل ينظر اىل الاكئنات عىل اهنا صنعة ا 

احلقيقة يف ضوهئا، ول يقدر الفاكك مهنا.. ذلا يكون تلقينه عشق الطبيعة، وتأ ليه املادة، ح ى ميكّن حهبا يف 

 قرارة القلب، فال ينجو املرء منه بسهوةل.

 ياين شيئاً عن اضطراابت الروح وقلقها الناش ئة من الضالةل والواردة م ان ذكل ال دب املشوب ابلسفه، ل

 منه آ يضًا، ولرمبا هيدهئا وينيّمها.

 ويف حس بانه انه قد واد ااًل، وك ن العالج الوحيد، وهو رواايته. ويه:

 يف كتاب.. ذكل احلي امليت.

 ويف سيامن.. ويه آ موات متحركة.

 وخترج رساعًا من تكل املقربة الواسعة املسامة ابملايض!ويف مرسح.. اذلي تبعث فيه ال ش باح 

 هذه يه آ نواع رواايته.

 وآ ىّن للميت ان هيب احلياة!..

وبال جخل ول حياء!.. وضع ال دب ال جنيب لسااًن اكذاًب يف مف البرش.. وركّب عينًا فاسقة يف واه الانسان.. 
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 وآ لبس ادلنيا فس تان راقصة ساقطة.
#886 

 .ارجمرد احلسنَ  ال دب؛ هذا س يعر  آ ين مفن

 ح ى لو آ راد ان يُري القارئ الشمَس؛ فانه يّذكره مبمثةل شقراء حس ناء.

 .."السفاهة عاقبهتا وخمية، ل تليق ابلنسان"  وهو يف الظاهر يقول: 

 م يبني نتاجئها املرضة..

لعقل، اذ يرضم يف الشهوات، وهييج الّ انه يصورها تصويراً مثرياً اىل اد يس يل منه اللعاب، ويفلت منه ممام ا

 الزنوات. ح ى ل يعود الشعور ينقاد لشئ.

 * اما آ دب القرآ ن الكرمي:

فانه ل حيرك ساكن الهوى، ل يثريه، بل مينح الانسان الشعور بنشدان احلق وحبه، والافتتان ابحلسن ارجمرد، 

 .وتذّوق عشق امجلال، والشوق اىل حمبة احلقيقة.. ول خيدع آ بداً 

لهية، صباة رحامنية، دون ان حيري العقول.  فهو ل ينظر اىل الاكئنات من ماوية الطبيعة، بل يذكرها صنعة ا 

 فيلقّن نور معرفة الصانع..

 ويبني اايته يف لك شئ..

 وال دابن.. الكهام يوراثن حزاًن مؤثرًا. اّل اهنام ل يتشاهبان.

قدان ال حباب، وفقدان املاكل. ول يقدر عىل منح حزن مفا يورثه آ دب الارب هو حزن همموم، انشئ من ف

 رفيع سام  .

اذ اس تلهام الشعور من طبيعة صامء، وقوة معياء ميالؤه ابللم واهلموم ح ى يادو العامل مليئاً ابلحزان، ويلقي 

 الانسان وسط ااانب وغرابء دون آ ن يكون هل اام  ولماكل! فيظل يف مأ ته ادلامئ..

 ء آ مامه ال مال.وهكذا تنطف 

فهذا الشعور امللئ ابل حزان وال لم هيمين عىل كيان الانسان، فيسوقه اىل الضالل، واىل الاحلاد، واىل اناكر 

 اخلالق.. ح ى يصعب عليه العودة اىل الصواب، بل قد ل يعود آ صاًل.

 آ ما آ دب القرآ ن الكرمي:

 حزن اليتمي.. هذا احلزن انبع من فراق ال حباب، ل فانه مينح حزاًن ساميًا علواًي، ذكل هو حزن العاشق، ل

 من فقداهنم.
#887 
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لهية، صنعة آ هنا عىل الاكئنات؛ اىل ينظر  يبني وامنا اصاًل، يذكرها ل بل .معياء طبيعة من بدلً  بصرية رحمية، ا 

لهية القدرة  .معياء قوة من بدلً  الشامةل، العناية ذات احلكمية، ال 

ـ اىل جامعة متحابّة، اذ يف لك ماوية جتاوب. فال تلبس الاكئنات  ـ امام انظريه  صورة مأ مت موحش، بل تتحول 

 ويف لك اانب حتابب. ويف لك انحية تأ نس.. ل كدر ول ضيق.

 هذا هو شأ ن احلزن العاشقي.

 وسط هذا ارجملس يس تلهم الانسان شعورًا ساميًا، ل حزاًن يضيق منه الصدر.

 شوقًا وفراًا. ال دابن.. الكهام يعطيان

فالشوق اذلي يعطيه ذكل ال دب ال جنيب؛ شوق هييج النفس، ويبسط الهوس.. دون ان مينح الروح شيئًا 

 من الفرح والرسور.

 بيامن الشوق اذلي هيبه القرآ ن الكرمي؛ شوق هتزت هل جنبات الروح، فتعرج به اىل املعايل.

 وبناًء عىل هذا الرس:

 للهو، وما يُلهيي.. حفّرمت بعض آ لت اللهو، واابحت آ خرى.فقد هنت الرشيعة الاراء عن ا

 مبعىن:

ان ال ةل اليت تؤثر تأ ثرياً حزيناً حزانً قرآ نياً وشوقاً تزنيليًا، ل ترض. بيامن ان آ ثرت يف الانسان تأ ثرياً يتميياً وهّيجت 

 شوقًا نفسانيًا شهواًي. حترم ال ةل.

 تتبدل حسب الاشخاص هذه احلاةل..

 يسوا سواء.والناس ل 

 الاغصان تقدم المثرات ابمس الرمحة الالهية

 ان اغصان جشرة اخلليقة تقدم مثرات النعم وتوصلها ظاهرًا اىل آ يدي ال حياء يف لك انحية من آ حناء العامل.

 بل تقدم اليمك تكل المثرات بتكل الاغصان من يد الرمحة ويد القدرة.

 فقبّلوا يد الرمحة تكل، ابلشكر،

 د القدرة تكل، ابلمتنان.وقّدسوا ي
#888 

 الفاحتة سورة ختام يف الهيا املشار الثالث الطرق بيان

اي ايخ! اي من امتل  صدره ابلمل املرشق! امسْك خياكل يف يدك، وتعال معي.. حنن ال ن يف ارض واسعة، 
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ل  مش ، ح ى غط  واه ننظر اىل جوانهبا، دون ان يراان آ اد، ولكن ُالقي علينا غمي اسود مظمل فهبط عىل جبا

 ارضنا ابلظلامت، بل ك نه سقف صلب كثيف.. اّل انه سقف تُرى الشمس من هجته الاخرى.

ولكننا حنن حتت ذكل الامي الكثيف، ل ناكد نطيق ضيق الظلامت، وخينقنا الضجر والانقباض، ففقدان الهواء 

 مميت!.

ثالث طرق تؤدي اىل ذكل العامل املضئ. ولقد اتيناه واذ حنن يف هذه احلاةل من الضيق اخلانق انفتحت امامنا 

 مرًة وشاهدانه من قبل. مفضينا من الطرق الثالث، لك عىل انفراد:

 * الطريق الاوىل:

معظم الناس ميرون مهنا، فهيي س يااة حول العامل؛ والس يااة تشّدان الهيا.. فها حنن ندرج يف الطريق نسري 

ار الرمال يف هذه الصحراء الواسعة.. انظر كيف تاضب علينا. وتس تطري مش يًا عىل الاقدام.. فها جتاهبنا حب

غيظاً وتزجران مجرًا.. وانظر اىل امواج  اكجلبال لهذا البحر العظمي.. اهنا حتتد علينا وها حنن يف اجلهة الاخرى.. 

 من اتعاب وآ لم.وامحلد ّلّل. نتنفس الصعداء.. نرى واه الشمس املضئ. ولكن ل آ اد يقّدر مدى ما قاسينا 

ولكن وا آ سف ! لقد رجعنا مرة اثنية اىل هذه الارض املوحشة اليت اطبقت علهيا الايوم ابلظلامت وحنن احوج 

 ما نكون اىل عامل مضئ يفتح بصريتنا.

 ان كنت ذا جشاعة فائقة فرافقين يف الطريق املليئة ابخملاطر، س نخوضها بشجاعة.

 ويه طريقنا الثانية:

رض، ننقب فهيا لننفذ ونبلغ اجلهة الاخرى. منيض يف انفاق فطرية يف الارض واخلو  حييطنا.. نثقب طبيعة الا

فلقد شاهدُت ــ يف ممن ما ــ هذه الطريق ومضيت فهيا بوال واضطراب ولكن اكنت يف يدي آ ةل آ و مادة 

 الطريق الثالثة.تذيب ارض الطبيعة وخترقها وتهد السبيل.. تكل املادة اعطانهيا القرآ ن الكرمي يف 
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 تنتظران الارض، حتت اكلنفاق وماارات كهو  امامك فها انظر .ابداً  ختف ل .اتبعين .ترتكين ل !ايخ اي

 .الاخرى اجلهة اىل الطريق لنا وتسهّل

ل تروعك صالبة الطبيعة، فان حتت ذكل الواه العبوس القمطرير واه مالكها البامس. ان تكل املادة القرآ نية 

 دة مشعة اكلراديوم.ما

برشاك اي ايخ! فلقد خرجنا اىل العامل املنور.. انظر اىل الارض امجليةل، والسامء اللطيفة املزينة.. الا ترفع رآ سك 

اي آ يخ لتشاهد هذا اذلي غط  واه السامء لكها وسام علهيا وعىل الايوم. انه القرآ ن الكرمي.. جشرة طوىب اجلنة.. 

الكون لكه. وما علينا الّ التعلق هبذا الاصن املتديل والتشبث به، فهو بقربنا ليأ خذان مّدت اغصاهنا اىل ارااء 
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 اىل هناك.. اىل تكل الشجرة الساموية الرفيعة.

 ان الرشيعة الاراء منوذج مصار من تكل الشجرة املباركة.

دون ان نرى صعوبة  فلقد اكن ابس تطاعتنا اذن بلوغ ذكل العامل املضئ بتكل الطريق.. طريق الرشيعة، من

 ولكاًل.

 بيد آ ننا اخطأ ان السري. فلرنجع القهقرى اىل ما كنا فيه لنسكل الطريق املس تقمي.. فانظر فها يه:

 * طريقنا الثالثة:

ادلاعية العظمي يقف منتصباً عىل هذه الشواهق الراس ية.. انه ينادي مؤذاًن حبهيلوا اىل عامل النور.. انه يشرتط 

 صىل هللا عليه وسمل . صالة.. انه املؤذن الاعظم محمد الهامشي علينا ادلعاء وال

 انظر اىل هذه اجلبال.. جبال الهدى، وقد اخرتقت الايوم، اهنا تناطح السموات.

وانظر اىل جبال الرشيعة الشاهقة اهنا مّجلت واه ارضنا وآ مهرهتا. وعلينا آ ن حنلّق ابهلمة لرنى الضياء هناك 

 ونرى نور امجلال.

 فها هنا.. ُاُاد التوحيد.. ذكل اجلبل احلبيب العزيز. نعم!

 وها هناك.. جودي الاسالم.. ذكل اجلبل الامش.. جبل السالمة والاطمئنان.

 وها هو جبل القمر، القرآ ن الامهر.. يس يل منه ملل النيل. فارشب هنيئًا ذكل املاء العذب السلسبيل.

 امحلد هلل رب العاملني.فتبارك هللا آ حسن اخلالقني. وآ خر دعواان ان 
#890 

 !ايخ فيا

 اطرح ال ن اخليال، وتقدّل العقل.

ففهيام خماطر كثرية، فهام ش تاء دامئ ل ربيع فهيام.  "  املاضوب علهيم والضالني"  ان الطريقني اُلوليني، هام طريق: 

 بل رمبا ل ينجو اّل وااد من مائة خشص قد سكل فهيام.. ك فالطون وسقراط.

 لطريق الثالثة: فهيي سهةل قصرية، ل هنا مس تقمية، الضعيف والقوي فهيا س ّيان. واللك ميكنه ان مييض فهيا.آ ما ا

 آ ما آ فضل الطرق واسلمها فهو:

 ان يرمقك هللا الشهادة آ و رش  اجلهاد.

 فها حنن ال ن عىل عتبة النتيجة.

 ان ادلهاء العلمي يسكل يف الطريقني ال وليني.
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 وهو الرصاط املس تقمي، فهو الطريق الثالثة فهيي اليت تبلانا هناك. آ ما الهدى القرآ ين،

 اللّهم اهدان الرصاط املس تقمي. رصاط اذلين انعمت علهيم غري املاضوب علهيم ول الضالني. آ مني.

 لك الالم يف الـضالةل ولك الذلائذ يف الاميان

 " حقيقة كربى تزيّت بزي اخليال" 

 اهيا الصديق الفطن!

وطريق املاضوب "  ذكل املسكل املنور  "  الرصاط املس تقمي"  اهيا العزيز ان ترى الفرق الواحض بني ان شئت 

ذكل الطريق املظمل! تناول اذن اي ايخ ومْهَك واركب منت اخليال. س نذهب سوية اىل ظلامت  "  علهيم والضالني

آ خرجنا من تكل الظلامت بيد قدرته، واركبنا  العدم، تكل املقربة الكربى املليئة ابلموات. ان القدير اجلليل قد

 هذا الوجود، وآ ت بنا اىل هذه ادلنيا.. اخلالية من الذلة احلقة.

فها حنن قد اتينا اىل هذا العامل، عامل الوجود.. هذه الصحراء الواسعة. وآ عُيننا قد فُتحت فنظْران اىل اجلهات 

لم تريد الانقضاض علينا اكلعداء.. ففزعنا مهنا، وتراجعنا الست، وصّوبنا نظران اىل الامام واذا البالاي والا

 عهنا.
#891 

 كرشت وقد فهيا، رمحة ل القلوب قاس ية فرآ يناها والطبائع، العنارص مسرتمحني الشامل واىل الميني اىل نظران م

 اىل مضطرين رانابصا فرفعنا .التوسل بكةرة تلني ول دعاءً  تسمع ل .زشرة بنظرات الينا تنظر اس ناهنا عن

هنا اذ هتددان، هميبة، مرعبة رآ يناها ولكن الاجرام، من العون مس متدين الاعىل  تسري املنطلقة اكلقذائف ا 

 كبد لنفلق اذاً  وضلّت، سريها آ خطأ ت لو تُرى اي !اصطدام دون من الفضاء، احناء هبا جتوب فائقة برسعة

 عن انظاران فرصفنا !خري؟ مهنا يأ يت هل املصادفة، اىل موكولً  امره آ ليس .ابّلّل  والعياذ .الشهادة عامل العامل،

 ونطالع نفوس نا اىل ننظر اس ترتان، صدوران ويف رؤوس نا وخفـضنا آ لمية، ارية يف ووقعنا ايئسني، اجلهة هذه

 .الضعيفة نفوس نا من لكها تنطلق الفاقات، آ اّنت والو  احلااات صيحات آ لو  نسمع بنا فاذا ..فهيا ما

 واداننا، اىل جلأ ان .كذكل اجلهة هذه من اذن لادوى السلوان، مهنا ننتظر اذلي الوقت يف مهنا وحشفنس ت

 والو  والرغبات ال مال الو  فيه جتيش اذ العالج، وقع علينا بل .دواء ل آ سفاه وا ولكن .دواء عن نبحث

 تزامحت فلقد  .اغاثهتا عن اجزونع حنن ..مذعورين تراجعنا ..الكون اطرا  اىل املمتدة والزنعات، املشاعر

 .ش بعت ملا لكها ادلنيا ابتلعت لو بل ال بد، اىل الامل من اطرافها امتدت ح ى الانسان يف ال مال

ل ن النظر مصّوب اىل  "  الضالني واملاضوب علهيم"  وهكذا ايامن ولّينا وجوهنا،  قابَلَنا البالء.. هذا هو طريق 

 املصادفة والضالل.
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قدّلان ذكل املنظار، وقعنا يف هذه احلال، ونسينا موقتاً الصانع واحلرش واملبدآ  واملعاد. اهنا آ شد ايالمًا  وحيث آ ننا

للروح من هجمن واشد احراقاً مهنا.. مفا جنينا من تكل اجلهات الست الّ ااةل مركبة من خو  واندهاش وجعز 

 دان..وارتعاش وقلق واستيحاش مع يمت ويأ س.. تكل اليت تعرص الوا

 فلنحاول دفعها ولنجاهبها..

 فنبدآ  مقدمًا ابلنظر اىل قدرتنا. فوا آ سفاه! اهنا عاجزة ضعيفة.

م نتواه اىل تطمني اااات النفس العطىش، ترصخ دون انقطاع ولكن ما من جميب ول من مايث ل سعا  

 تكل ال مال اليت تس تايث!

بشئ، ول شئ يبعث الاطمئنان.. فال متعة ول ذلة  فظننا لك ما حولنا اعداًء.. لك شئ غريب. فال نس تأ نس

 حقيقية.

 ومن بعد ذكل لكام نظران اىل الاجرام، امتل  الوادان خوفًا وهلعًا ووحشة، والعقول اوهامًا وريبًا.
#892 

 !آ يخ فيا

 هذه يه طريق الضالل. وتكل ماهيهتا. فلقد رآ ينا فهيا ظالم الكفر ادلامس.

ودليلنا العناية  "  الرصاط املس تقمي"   العدم، م لنعود منه، فطريقنا هذه املرة يف هيا ال ن اي ايخ لرنجع اىل

ماُمنا القرآ ن الكرمي. لهية، وا   ال 

لهية، وسرّيان  نعم! ملا ارادان املوىل الكرمي، اخرجتنا قدرتُه من العدم، رمحًة منه وفضاًل. واركبنا قانون املشيئة ال 

آ ت بنا، وخلع علينا خلعة الوجود وهو الرؤو ، واكرمنا مزنةل ال مانة، شارهُتا  عىل الاطوار والادوار.. ها قد

 الصالة وادلعاء.

لك دور وطور مزنل من منامل الضعف يف طريقنا الطويةل هذه، وقد كتب القدر عىل جباهنا آ وامره لتيسري 

ونتسمّل من امواهلم.. هكذا جتري اموران، فايامن اللنا ضيوفًا نُس تقبل ابلرتااب الاخوى. نسلّمهم ما عندان 

التجارة يف حمبة ووئام. ياّذوننا، م حيّملوننا ابلهدااي، ويش ّيعوننا.. هكذا رسان يف الطريق، ح ى بلانا ابب ادلنيا، 

 نسمع مهنا الاصوات.

وها قد اتيناها ودخلناها، وطأ ت اقدامنا عامل الشهادة، معرض الرمحن، مشهر مصنوعاته، وموضع خصب 

مامنا مشيئة الرمحن، ووكيلها عيوننا اللطيفة.الان   سان ويجيجه. دخلناها وحنن ااهلون بلك ما حولنا، دليلنا وا 

ها قد فتحت عيونُنا، آ الناها يف اقطار ادلنيا.. آ تذكر جميئنا السابق اىل ههنا؟ كنا ايتاماً غرابء، بني اعداء ل 

 يعّدون من دون اام  ول موىل.
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 لنا، ذكل الركن الشديد جتاه الاعداء. "  نقطة استناد"  ان آ ما ال ن، فنور الامي

حقًا، ان الاميان ابهلل نورحياتنا، ضياء روحنا، روح ارواحنا، فقلوبنا مطمئنة ابهلل ل تعبأ  ابلعداء، بل ل 

 تعّدمه اعداء.

. اذ ال مال يف الطريق الاوىل، دخلنا الوادان، مسعنا الو  الصيحات والاس تاااثت، ففزعنا من البالء

والرغبات واملشاعر والاس تعدادات ل ترىض باري ال بد. وحنن جنهل سبيل اش باعها. فاكن اجلهل منا، 

 والرصاخ مهنا.

تبعث احلياة يف ال مال والاس تعدادات، وتسوقها  "  نقطة اس متداد"  آ ما ال ن، فاّلّل امحلد واملنة، فقد وادان 

 اد مهنا وال مال ماء احلياة، ولٌك يسع  لكامهل.اىل طريق آ بد ال ابد. فيترشب الاس تعد

فتكل النقطة املشوقة، نقطة الاس متداد، يه القطب الثاين من الاميان، وهو الاميان ابحلرش. والسعادة اخلادلة 

 يه دّرة ذكل الصد .
#893 

 .الانساين الرس ذكل والوادان، القرآ ن هو الاميان برهان ان

يف الاكئنات، وااورها، آ ما اكنت موحشة يف طريقنا الاوىل وال ن تبتسم ارفع رآ سك اي ايخ، وآ لق نظرة 

وتنرش البرش والرسور؟ الا ترى قد اصبحت عيوننا اكلنحةل تطري اىل لك هجة يف بس تان الكون هذا، وقد 

تفتحت فيه الامهار يف لك ماكن، وتنح الرحيق الطهور. ففي لك انحية انس وسلوان، ويف لك ماوية حمبة 

ِْ عىل عسل.ووئ  ام.. فهيي ترتشف تكل الهدااي الطيبة، وتقّطر شهد الشهادة، عساًل

ولكام وقعت انظاران عىل حراكت النجوم والشموس، تسلِّمها اىل يد حمكة اخلالق، فتس تلهم العربة والوة 

 الرمحة. ح ى ك ن الشمس تتلكم معنا قائةل:

 بمك. فقد اللمت آ هاًل ونزلمت سهاًل. انمت احصاب اي اخويت! ل تس توحشوا مين ول تضجروا! فأ هاًل وسهالً »

املزنل، واان املأ مور امللكف ابلضاءة لمك. اان مثلمك خادم مطيع خسّرين ال اد الصمد لالضاءة لمك، مبحض رمحته 

 وفضهل. فعيّل الاضاءة واحلرارة وعليمك ادلعاء والصالة.

لبحار.. لك يرحب بلسانه اخلاص ويقول: حيامك وبيامك. فأ هاًل فيا هذا! هالّ نظرت اىل القمر.. اىل النجوم.. اىل ا

 وسهاًل بمك!

فانظر اي ايخ مبنظار التعاون، واس متع بصامخ النظام، لك مهنا يقول: " حنن ايضًا خّدام مسخرون. حنن مرااي 

 ."  رمحة الرمحن. ل نسأ م من العمل ابدًا. ل تتضايقوا منا

ات احلوادث، فهيي ترمنات الاذاكر وناامت التسبيحات، وهتاليل فال ختيفنمك نعرات الزلمل وصيح
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الترضعات.. نعم ان اذلي ارسلمك اىل هنا، هو ذكل اجلليل امجليل اذلي بيده ممام لك اولئك.. ان عني الاميان 

 تقرآ  يف وجوهها آ ايت الرمحة.

 اهيا املؤمن ايذا القلب اليقظ!

  آ ذاننا لالميان بدًل مهنا.ندع عيوننا لتخدل اىل شئ من الرااة، ونسملّ 

ولنس متع من ادلنيا اىل ناامت ذليذة.. فالصوات اليت اكنت تتعاىل يف طريقنا السابقة ــ وظنناها اصوات مأ مت 

 عامة ونعيات املوت.. يه اصوات اذاكر يف هذه الطريق وتسابيح ومحد وشكر.

ية اليةل وهزاات الامطار وجسعات فرتمنات الرايح ورعدات الرعود وناامت الامواج.. تسبيحات سام 

 الاطيار.. هتاليل رمحة وعناية..

 لكها جمامات تومئ اىل حقيقة.
#894 

 .موجود اان :يقول وجودها، صدى الاش ياء، صوت ان !نعم

وهكذا تنطق الاكئنات لكها معًا وتقول: اهيا الانسان الاافل ل حتسبنا اامدات! فالطيور تنطق، يف تذوق 

، آ و نزول رمحة  فزتقزق ابصوات عذبة، ابفواه دقيقة تراااًب بزنول الرمحة املهداة. حقًا النعمة تزنل علهيا،  نعمة 

والشكر يدميها، ويه تقول رمزًا: ايهتا الاكئنات! اي اخويت! ما اطيب االنا! آ ل نُرىّب ابلشفقة والرآ فة.. حنن 

ا ادلقيقة، ح ى حتول الاكئنات لكها اىل راضون عام حنن عليه من احوال.. وهكذا تبث اانش يدها مبناقريه

 موس يق  رفيعة.

 ان نور الاميان هو اذلي يسمع اصداء الاذاكر واناام التسابيح، حيث ل مصادفة ول اتفاقية عشواء.

 اهيا الصديق!

رق ها حنن ناادر هذا العامل املثايل، ونقف عىل عتبة العقل وندخل ميدانه، لزنن الامور مبزيانه يك منزّي الط

 اخملتلفة.

فطريقنا الاوىل: طريق املاضوب علهيم والضالني. تورث الوادان حسًا آ لاميً وعذااًب شديدًا ح ى يف امعق 

اعامقه، فتطفح تكل املشاعر املؤملة اىل الوجوه، فنخادع انفس نا مضطرين للنجاة من تكل احلاةل، وحناول 

ّل ل  لاائه.. وا  نطيق جتاه اس تاااثت وصيحات ل تنقطع! فالهوى يبطل التسكني والتنومي وابطال الشعور وا 

احلس وخيّدر الشعور، والشهوات الساحرة تطلب اللهو، يك ختدع الوادان وتس تافهل وتنمي الروح وتسكهّنا 

لئال تشعر ابل مل. ل ن ذكل الشعور حيرق الوادان ح ى ل ياكد يطاق رصاخه من شدة الامل.. آ ل ان آ مل اليأ س 

 !ل يطاق حقاً 
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اذ لكام ابتعد الوادان عن الرصاط املس تقمي اش تدت عليه تكل احلاةل، ح ى ان لك ذلة ترتك آ ثراً من ال مل، ول 

جتدي هبراة املدنية املمزواة ابلشهوات والهوى واللهو.. اهنا مرمه فاسد ومّس منّوم للضيق اذلي يودله 

 الضالل.

 فيا صديقي العزيز!

 الطريق الثانية املنورة، فتكل يه منبع الذلات وحياة احلياة، بل تنقلب فهيا لقد شعران ابلرااة من االتنا يف

ـ واجلسد متذلذ بذلة  ـ حسب قوة الاميان ـ ال لم اىل ذلائذ.. هكذا عرفناها، فهيي تبعث الاطمئنان اىل الروح ـ

 الروح، والروح تتنعم بنعم الوادان.

وس معنوي مندمج يف سويداء القلب. والتفكر يقّطرها ان يف الوادان سعادة عااةل مندراة فيه، اهنا فرد

 ويذيقها الانسان. آ ما الشعور فهو اذلي يُظهرها.
#895 

 (احلياة) انر وتنقلب واملتعة، الذلة تزداد الروح، وشعور الوادان، وحركة القلب، تيقظ مبقدار انه :ال ن ونعمل

 .صيفاً  وش تاؤها نوراً 

اعهيا يف الوادان، وتادو ادلنيا جنة واسعة جتول فهيا ارواحنا، بل تعلو وهكذا تنفتح ابواب اجلنان عىل مرص 

 علو الصقور، جبنايح الصالة وادلعاء.

.  واس تودعمك هللا اي صديقي امحلمي. ولندع معًا لٌك ل خيه. نفرتق ال ن واىل لقاء 

 اللّهم اهدان الرصاط املس تقمي.

 جواب موّاه اىل الكنيسة الانلكيكية

قسيس ااقد، ذكل الس يايس املاكر، العدّو ال دّل لالسالم، عن اربعة امور طالباً ال اابة عهنا سأ ل ذات يوم 

يف س امتئة لكمة. سأ لها باية ااثرة الش هبات، مستنكرًا ومتعاليًا، وبشامتة متناهية، ويف وقت عصيب حيث 

 اكنت دولته تشد اخلناق يف مضايقنا.

ه، وابلسكون عليه بسخط جتاه مكره ودسيس ته، فضاًل عن جواب فينباي ال اابة بـ: تبًا كل! جتاه شامتت

مسكت يزنل به اكملطرقة جتاه اناكره. فأ ان ل آ ضعه موضع خطايب، بل اجوبتنا ملن يلقي السمع وينشد احلق ويه 

 التية:

ده ترس يخ فلقد قال يف السؤال ال ول: ما دين محمد  صىل هللا عليه وسمل ؟. قلت: انه القرآ ن الكرمي. آ ساس قص

 اراكن الاميان الس تة وتعميق اراكن الاسالم امخلسة.

ويقول يف الثاين: ماذا قّدم للفكر وللحياة؟  قلت: التوحيد للفكر، والاس تقامة للحياة. وشاهدي يف هذا: قوهل 
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 تعاىل  )قل هو هللا آ اد( )فاس تقم كام ُامرت(.

بتحرمي الراب وفرض الزكـاة. وشاهـدي قوهل تعـاىل: ويقول يف الثالث: كيف يعاجل الرصاعات احلارضة؟. اقول: 

 )واال هللا البيـع وحرم الربـا(  )ميحـق هللا الــراب(   )واقميوا الصالة واتوا الزاكة(.

ويقول يف الرابع: كيف ينظر اىل الاضطراابت البرشية؟ اقول: السعي هو الاساس، واّل تتكدس ثروة 

ا. وشاهدي قوهل تعاىل:  )وآ ن ليس لالنسان الّ ما سع ( )واذلين يكزنون الانسان بيد الظاملني، ول يكزنوه

اذلهـب والفـضة ول ينفقوهنا يف سبيل هللا فبرّشمه بعذاب آ لمي( 
2
. 

--- 
1
 املؤلف. - ما شاء هللا عىل هذا اجلواب مبائة مرة.  

#896 

مْحنِ  اّلّلِ  بِْسمِ  حميِ  الرَّ  الرَّ

 فرد، اي يح، اي قيوم، اي حمك، اي عدل. اي قدوس اي هللا، اي رمحن، اي رحمي، اي

 حبق الامس الاعظم وحبرمة القرآ ن املعجز البيان وبكرامة الرسول الاعظم صىل هللا عليه وسمل،

 .آ مني ..الابدية والسعادة الفردوس جنة امليامني ومعاونهيم ارجمموعة هذه بطبع قاموا اذلين ادخل

 للك حس نة آ لف حس ناهتم حصيفة يف واكتب آ مني ..وابداً  دوماً  والقرآ ن الاميان خدمة يف ووفّقهم

 نرش يف والاخالص وادلوام الثبات الهيم وآ حسن  .آ مني ... " اللكامت " كتاب حرو  من حر 

 آ مني ..النور رسائل

اي ارمح الرامحني! آ ت مجيع طالب النور يف ادلنيا حس نة ويف الاخرة حس نة.. آ مني. واحفظهم من رش 

 جلن والانس.. آ مني. واعف عن ذنوب هذا العبد العاجز الـضعيف سعيد.. آ منيش ياطني ا

مس مجيع طالب النور  اب 

 سعيد النوريس

 ابمسه س بحانه

لقد اكنت ترمجة لكيات رسائل النور اىل اللاة العربية ونرشها غاية املىن ملؤلّفها الاس تاذ بديع الزمان سعيد 

ح ى آ نه اكن يأ مل قيام علامء من الامهر آ و من بالد الشام عىل  النوريس، وقد حث علهيا يف رسائل عديدة.

ترمجة " مجموعة عصا  موىس " . وقبل ارحتاهل اىل  دار البقاء ارسل ااد طلبته اىل العراق ومرص باية التصال 

 الشام.ابلعلامء هناك عىل آ مل الرشوع برتمجة الرسائل. وفعالً تت ترمجة ونرش عدد قليل من رسائل صارية يف 

وملا دّرس الاس تاذ من اكن حوهل من الطالب " املثنوي العريب النوري "  و تفسري " اشارات الاجعام "  وهام 
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مؤلفان ابللاة العربية، آ مر بطبعهام )ابلرونيو( ونرشهام، كام بعث " املثنوي العريب النوري "  اىل علامء يف العامل 

 وقد نرشت وقتئذ  بعض الرسائل من قبل عدد من الفضالء.ول س امي اىل علامء يف العامل الاساليم. 

آ ما ال ن فقد ظهرت وهلل امحلد، الرتمجة ال مينة الاكمةل للكيات رسائل النور بفضل هللا وكرمه ومشول عنايته، 

جبهود ذوي عمل فاضلني متعاونني خملصني صادقني ومههتم كشخص معنوي ااد وهيئة علمية دؤوبة، اذ قام 

 قامس الصاحلي واخوة صادقون معه يف خدمة نور القرآ ن والاميان برتمجهتا ونرشها. ال خ احسان

ومن التوافق العجيب والتشابه الاريب آ ن تظهر هذه املرتجامت يف ظرو  عصيبة واوقات صعبة تر عىل 

ل مداد العراق شبهية تامًا ابلس نني احلالكة الاوىل لتأ ليف رسائل النور.  ومل تظهر هذه املرتجامت ا   بفضل ا 

 معنوي وحامية شامةل ورعاية اتمة القهتا رمحة الرمحن الرحمي عىل
#897 

 .املتقلبة الس ياس ية الااداث عن وعزفهتم النور رسائل حقائق اىل انظارمه فوهّجت الصادقني الاخوة اولئك

 من املرفوعة الادعية واصبحت والاميان، القرآ ن انوار لنرش وسعهم ما فبذلوا الرابنية، العناية جتلت وهكذا

 امحلد فلهّل  .العمل مواصةل عىل عزامئهم من يشد هلم مدداً  املرتجامت بظهور القلبية والهتاين الاساليم العامل احناء

 عىل الاساليم العامل انظار آ مام وعرضت الاكمةل الصورة هذه عىل النور رسائل لكيات ترمجة تت ان واملنة

 .مجموعات هيئة

ان احملرتم بديع الزمان سعيد النوريس يكتب دعاًء اامعًا ختام لك مجموعة من مجموعات رسائل وملا اكن اس تاذ

النور املنشورة، ذلا ثّبتنا ادلعاء نفسه اعاله  ملا نعتقد بأ ن كتابته ختام املرتجامت العربية ايضاً اكنت من رغبات 

 اس تاذان املعنوية.

 ونلفت نظر القراء الكرام اىل ما يأ يت:

س تاذان يقول: ان رسائل النور درس قرآ ين يوافق آ فهام هذا العرص. وقد علق هذه اللواة عىل ظهر الباب اكن ا

 اخلاريج حملل اقامته يف لك من اس بارطة وامريداغ، واكن يس تقرهئا لك مارر هل:

 اىل مجيع اخويت الاعزاء الراغبني يف مقابليت ومايريت ابنّي هلم الايت:

لناس ما مل تكن هناك رضورة، اذ التسمم احلايل، والـضعف اذلي اعرتى جسمي، وكذا انين ل اطيق مقابةل ا

الش يخوخة واملرض.. لك ذكل جعلين عاجزاً عن التلكم كثريًا. ول ال هذا ابلّامك يقيناً آ ن لك كتاب من رسائل 

لّ وتس تفيدون فوائد افـضل من م"  سعيد"  النور امنا هو  واهجيت بعرشة اضعا ، . مفا من رساةل تطالعوهنا ا 

بل تواهجونين مواهجة حقيقية. فلقد قررت: ان اذكر يف دعوايت وقراءايت صباح لك يوم اولئك الراغبني يف لقايئ 

 لواه هللا بدياًل عن عدم اس تطاعهتم من اللقاء، وسأ س متر عىل هذا القرار.

 سعيد النوريس
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والقرآ ن برسائهل، رسائل النور وك نه عىل قيد احلياة  وبعد وفاة اس تاذان اجلليل تبني آ نه يواصل خدمة الاميان

مامًا للعرص.  مرشدًا اكماًل وا 

اال.. اال.. ان التحاق ابناء اجليل اجلديد افواااً افواااً يف لك ماكن بقافةل النور واسرتشادمه برسائل النور 

مجة اىل العربية تؤدي العمل نفسه يثبت اثبااًت فعليًا جمسامً هذه احلقيقة. وحنن عىل ثقة من ان الرسائل املرت 

 وحتمل املعىن نفسه والروح نفسها.

 وامحلد هلل هذا من فضل ريب واخلري والنور والسعادة لكها من هللا واده.

 ومن هللا التوفيق والسداد.

 من طالب النور اذلين خدموا

 الاس تاذ بديع الزمان سعيد النوريس

 عبدهللا، حس ين، ابيرام، صوناور
#898 

مْحنِ  اّلّلِ  مِ بِْس  حميِ   الرَّ  الرَّ

 )واما بنعمة ربك حفّدث(

محدًا هلل مبا ل يتناىه من امحلد، محدًا هلل مبا يليق من امحلد، محدًا هلل مبا هو آ ههل. فاللّهم كل امحلد كام ينباي 

مام ا ل صفياء جلالل وهجك وعظمي سلطانك. والصالة والسالم عىل س يدان محمد خامت ال نبياء واملرسلني وا 

 واملتقني وحبيب رب العاملني وعىل آ هل ال طهار وحصبه الابرار.

واذ آ بهتل اىل املوىل القدير آ ن َمّن علينا هذه النعمة العظم ، نعمة ترمجة رسائل النور. آ ترضع اليه تعاىل آ ن 

اكمةل يف مجموعات  "  لكيات رسائل النور"  يومعين شكر نعمته هذه، ويدميها علينا مجيعًا.. ولقد عزمنا عىل نرش 

ذن هللا تعاىل وس نفرد مهنا جمدلاً اكماًل حلياة الاس تاذ املؤلف مع دراسة مفصةل عن رسائل النور، ذلا مل نَر  اب 

 داعيًا اىل تقدمي الكتاب بنبذة عن املؤلف واملؤلَّف كام هو معتاد.

 :"  اللكامت"   ختام هذه ومع هذا آ راين مضطرًا اىل ان اضع هذه املالحظات امام القارئ الكرمي يف

ان اذلي يواكب خيالً ممن تأ ليف رسائل النور ونرشها جيد آ ن ال مة، آ مة ال سالم تر يف آ اكل فرتات حياهتا، 

حيث جتتاح س يول الظلامت، ظلامت الفنت العاتية آ رااء العامل الاساليم اكفة، وتازو الش هبات وال فاكر 

 فأ ظلمت النفوس واختنقت الارواح ح ى انقطع الرااء.. الباطةل العقول والقلوب من لك صوب،

يف هذه الفرتة احلراة من حياة الامة َمّن هللا عزوال عىل هذه ال مة فقيّض الاس تاذ سعيد النوريس لذلود 

عن حياض ال ميان وبيان انوار القرآ ن، ورشح صدره للتتلمذ عىل يدي القرآ ن العظمي والزتود من نبعه الفيّاض، 
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نار قلبه وسطع فكره وارتوت رواه من ملل القرآ ن ونور الاميان فأ مىل عىل من حوهل من حمبيه ما ح ى است 

لهية والفيوضات ال ميانية، فاكنت هذه  اس تلهمه من نور الكتاب املبني هذه اللفتات القرآ نية واملعار  ال 

 ."  رسائل النور"  الرسائل اليت آ طلق علهيا امس 

اليت تضم ثالاًث وثالثني لكمة يه معدة رسائل النور، اذ اللكمة الثالثة والثالثون  "  تاللكام"  وهذه ارجمموعة 

. وانبثقت من "  ااملكتوابت"  مهنا عبارة عن ثالث وثالثني مكتواًب، مُجعت يف مجموعة مس تقةل مسيت بـ 

ن اللمعة احلادية والثالثني . وتشعبت م"  اللمعات"  املكتوب احلادي والثالثني ثالث وثالثون ملعة يه مجموعة 

 اليت تضم مخسة عرش شعاعًا. "  الشعاعات"  مهنا مجموعة 
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 مس تقةل رساةل مهنا لك ..العربية ابللاة رساةل عرشة مخس مع الرسائل من ونيف وثالثون مائة النور فرسائل

 حر هو بل مهنا، ابلتالية امً فه حييط يك الاوىل الرسائل عن البحث اىل الكرمي القارئ تلجئ ل اي ذاهتا حبد

ن .لتسلسلها اعتبار باري اكنت مجموعة آ ية من الرساةل اختيار يف  آ و العبارة يف سواء الاموض من شئ لقيه وا 

 .آ خر موضع يف وبيان توضيح حامتً  فس يالقيه املعىن يف 

مية واسامء سورها، وقد وضعنا هوامش لتوضيح بعض العبارات آ و املصطلحات، كام وضعنا ارقام ال ايت الكر 

وكذا خّرجنا الاااديث الرشيفة من مظاهنا من الكتب املوثوقة، وآ بقينا ما مل نس تطع عىل خترجيه كام هو، علّنا 

 نظفر يف قابل ال ايم بنصيحة آ خوية من عامل ضليع ابحلديث النبوي الرشيف.

آ و مصطلحاهتا اليت اكنت داراة ممن  وقد يلفت نظر القارئ الكرمي ما يذكره الاس تاذ املؤلف من مفاهمي علمية

تأ ليف الرساةل، اّل اهنا تبدلت وتاريت مبرور الزمن، مكودّل امحلوضة ومودّل املاء، آ و عدد املسلمني يف العامل.. 

آ و ما شاهبها من الامور، فرتمجناها نصًا دون آ ن حنرش فهيا شيئًا من عندان الّ ما ارشان اليه هبامش، وذكل 

 مانة الرتمجة.حفاظًا عىل ا

ل ن الاس تاذ املؤلف نفسه قد ذكر يف الشعاع ال ول:  "  اللكامت"  ترمجناه بـ  "  سوملر"  وامس هذه ارجمموعة 

فقد ترمجناه  "  ملعات"  ابللاة العربية. آ ما امس ادليوان امللحق هبذه ارجمموعة  "  اللكامت"  تعىن  "  سوملر"  ان 

 ."  اللمعات"  مع امس مجموعة لئال يلتبس  "  اللوامع"  بـ 

ًْ ما اس تطعت، حمافظاً عىل املعىن اذلي يقصده الاس تاذ  ولقد حرصت لك احلرص يف الرتمجة ان اكون امينًا

املؤلف، مما تطلب مين طول النظر يف الرسائل لكها والتأ مل يف عباراهتا والامعان يف معانهيا. ذلا حتاشيت 

يفائه الارض، اذ ل يويح املعىن اذلي يريده املؤلف اىل روح القارئ،  التقيد حبرفية النص، لعتقادي بعدم ا 

ول خيف  مدى الصعوبة البالاة يف نقل املعىن من لاة اىل اخرى ول س امي املعاين الواسعة العميقة اليت حيرصها 

للت تكل الاس تاذ النوريس يف عبارات دقيقة ومجل موجزة، ولكن بفضل هللا العممي وبعنايته الشامةل ذُ 
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مر اساتذة كرماء ممن درسوا ودّرسوا قواعد اللاة العربية وآ داهبا، وعلامء  الصعوابت، اذ هيأ  س بحانه وتعاىل لل 

آ فاضل ممن هلم الباع الطويل يف التفسري واحلديث والعلوم الاسالمية، واخوة صادقني تولوا هممة التبييض 

واستشري لك من هل خربة يف هذا املوضوع ليدليّن عىل والتنقيح ومقابةل النصوص. بل كنت استنصح لك قارئ 

الصواب. مما آ ضف  عىل الرتمجة جاملً يف العبارة ودقّة يف التعبري وبعداً عن الاخطاء ما امكن وتطابقاً يف املعىن، 

من عورات الراككة وعيوب العجمة. وامحلدهلل اولً وآ خرًا، وهذا من فضل ريب اذلي  - يف نظري - ح ى سلمت

آ س بغ عيّل نعمه ظاهرة وابطنة رمحًة منه تعاىل لضعفي ورآ فة بعجزي فأ مّدين ابولئك امليامني من ذوي الاقالم 

 القوية والفكر اخلصب والرآ ي السديد، اذلين آ مروين وشّدوا من عزمييت عىل الاس مترار
#900 

 بأ ن علمي ولول .نواايمه وصدق اخالصهم بربكة النرش سااة اىل املرتجامت ظهرت ح ى لكل، باري العمل يف

 فهم ابسامهئم اذكرمه مل ولنئ .فرداً  فرداً  ذكرمه يف ترددت ملا اسامهئم، ذكر حيبذون ل الربرة الاخوة هؤلء

 .القرآ ن راية ورفع الاميان نرش سبيل يف ميك خالص اليل معل من قّدموا مبا  القدير العيل دلى مذكورون

ىل الاخوات الفاضالت، واىل لك من آ عانين يف آ ّي شأ ن من شؤون فاىل لك اولئك الاخوة ال اكرم، وا

الرتمجة، تصحيحاً وهتذيباً وتشذيباً وتبييضاً ودعاًء وحثًا، آ قدم عظمي شكري ومزيد امتناين راجياً املوىل القدير 

 ان جيزل ثواب معلهم اخلالص ويرمقهم واايي حبّه وحب من حيّبه والعمل اذلي يبلانا اىل حبه.

 يف هللا عظمي ان يكون القارئ العزيز ايضاً كرمياً يصفح عن الزلت وياض الطر  عن الهفوات ويدعو وآ ميل

 لنا بظهر الايب خالص ادلعوات ويرشدان اىل مافيه اخلري والسداد.

ومما يزيد شكري ومحدي هلل تعاىل ان مسك اخلتام لهذه ارجمموعة الاوىل هو دعاء الاس تاذ النوريس نفسه بقمل 

صيائه وطالبه اذلين رافقوه ولمموه طوال س ين حياته املباركة ح ى وافاه ال ال ورال اىل عامل ال خرة فرمحة آ و 

 هللا عليه رمحة واسعة ونفعنا بعلومه القرآ نية وخدمته ال ميانية.

 وهللا نسأ ل آ ن يوفقنا اىل حسن القصد وحصة الفهم وصواب القول وسداد العمل.

 محمد وعىل آ هل وحصبه وسمل.وصّل اللّهم عىل س يدان 

 احسان قامس الصاحلي

*** 
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